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Powiatowo-Gminne Święto Plonów za nami!
Gorąca atmosfera, zabawa przy dźwiękach najpopularniejszych przebojów disco-polo oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych – tak 
zapamiętamy Powiatowo-Gminne Najlepsze Dożynki pod Słońcem w Łubiance. Uroczyste Święto Plonów odbyło się w sobotę 20 sierpnia 
2022 roku. 

Święto Plonów rozpoczęła msza święta, którą 
w intencji rolników odprawił ksiądz dziekan 
Rajmund Ponczek. Po wspólnej modlitwie 
Wicestarosta Toruński Michał Ramlau i Wójt 
Gminy Łubianka Jerzy Zająkała złożyli kwiaty 
pod obeliskami upamiętniającymi powstanie 
NSZZ Solidarność.

Stamtąd ruszył korowód dożynkowy, który otwie-
rały chełmżyńskie mażoretki oraz Powiatowa  
i Miejska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Jacka 
Kałamarskiego. Delegacje wieńcowe, starostowie 
i gospodarze dożynek oraz zaproszeni goście 
przy dźwiękach muzyki przeszli do Gminnego 
Parku Kultury, gdzie zaplanowano dalszą część 
uroczystości.

Na scenie plenerowej GPK dokonano przekaza-
nia i podzielenia chleba – starostowie dożyn-
kowi: Agata Lewandowska z Wybcza i Janusz 

Sadowski z Bierzgłowa przekazali poświęcone 
bochny Wójtowi Jerzemu Zająkale i Wicestaroście 
Michałowi Ramlauowi. Pokrojonym świeżym, 
pachnącym chlebem poczęstowano wszystkich 
przybyłych.

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć tradycyj-
nych konkursów. O miano najciekawszego stoiska 
promocyjnego rywalizowały pięknie przystrojone 
namioty z gmin, sołectw z gminy Łubianka oraz 
kół gospodyń wiejskich. Jury nagrodziło stoisko 
przygotowane przez delegację z gminy Wielka 
Nieszawka. Nagrodą w konkursie był czek na  
3 tysiące złotych. 

W konkursie na najlepszy wieniec lub ozdobę 
dożynkową najlepsi okazali się mieszkańcy so-
łectwa Brąchnowo i to oni wywalczyli czek na  
3 tysiące złotych. 

Sobotnim uroczystościom towarzyszył bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpili: zespół 
Polskie Kwiaty z Gminy Chełmża, Alebabki i Marwojki z Gminy Łubianka oraz Sebson z Łubianki. 
Kilka tysięcy osób bawiących się na dożynkowej imprezie rozgrzał zespół Power Play, a gwiazdą 
wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. (AA)                                   fot. Marzena Masłowska
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2 mln zł dla Powiatu Toruńskiego
Taką kwotę na przebudowę drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk otrzyma Powiat Toruński z Rządowego Funduszu Polski Ład, 
Program Inwestycji Strategicznych. Podczas spotkania we Włocławku Wicewojewoda Józef Ramlau wręczył Staroście Toruńskiemu 
Markowi Olszewskiemu i Wicestaroście Michałowi Ramlauowi symboliczne vouchery gwarantujące wsparcie.

STOWARZYSZENIE MOF OŚWIATA

POLSKI ŁAD – EDYCJA III

Powołano Stowarzyszenie 
MOF TORUŃ

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau i Członek Zarządu Powiatu 
Kazimierz Kaczmarek reprezentowali Powiat Toruński na zebraniu 
założycielskim Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń.

Superkombajn w Gronowie
Pracownia agrotroniki ZS CKU w Gronowie wzbogaciła się o kolejny 
nowoczesny sprzęt rolniczy! 

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

W spotkaniu z samorządowcami, które zorganizowano 
w czwartek 28 lipca 2022 roku w Auli Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku, wzięli udział parlamentarzyści z okręgu to-
ruńsko-włocławskiego: wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi Anna Gembicka, poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak 
oraz poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski.
Wicewojewoda Józef Ramlau przekazał samorządowcom sym-
boliczne promesy, gwarantujące rządowe wsparcie 46 inwe-
stycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Władze samorządowe Powiatu Toruńskiego podczas czwart-
kowego spotkania reprezentowali Starosta Toruński Marek 
Olszewski i Wicestarosta Michał Ramlau, którzy z rąk 
Wicewojewody odebrali voucher zapewniający dofinansowanie 

Podczas zorganizowanej w Dworze Artusa 
9 sierpnia 2022 roku inauguracji przyjęto 
statut, wybrano zarząd i Komisję Rewizyjną. 
Starosta Toruński Marek Olszewski został 
wiceprezesem zarządu, Burmistrza Chełmży 
Jerzego Czerwińskiego i Wójta Gminy Obrowo 
Andrzeja Wieczyńskiego wybrano do zarzą-
du. Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal został 
członkiem Komisji Rewizyjnej. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał 
18 czerwca 2021 r., kiedy to przedstawiciele 36 
samorządów podpisali porozumienie wyrażają-
ce chęć skupienia sił na rzecz zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju oraz wyznaczyli 
ogólne ramy współpracy. Zrzeszone 36 jed-
nostek samorządowych to wszystkie gminy 

Dyrektor szkoły Zbigniew Piotrowski w obec-
ności przedstawicieli władz samorządowych: 
Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego 
Pawła Polikowskiego, Członka Zarządu 
Powiatu Toruńskiego Kazimierza Kaczmarka 
oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji  
i Remontów Pawła Pietrzaka, odebrał kluczyki 
do nowoczesnego kombajnu zbożowego marki 
John Deere model T550 wyposażonego w kom-
pletny pakiet komponentów agrotronicznych. 

Kombajn dostarczyła firma Agro-Sieć Maszyny 
sp. z o.o. z Chełmna – największy dealer marki 
John Deere w Polsce i wiodący w Europie. 
Maszyna wyprodukowana w 2022 roku, jest 
wyposażona w nowoczesny silnik diesla  
o pojemności 6,8 l, spełniający wyśrubowane 
normy środowiskowe STAGE V. Zasobnik na 
ziarno posiada pojemność 8 000 l, a zakłada-
na wydajność przy zbiorze pszenicy to nawet  
ok. 30 t na godzinę!

w wysokości 2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 
2006C Rozgarty – Górsk.

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy o dłu-
gości 2 km wraz z oznakowaniem, odwodnieniem, zjazdami do 
posesji i elementami BRD. Połączy on Górsk z drogą krajową nr 
80, przy której zlokalizowana jest ścieżka rowerowa prowadzą-
ca z Torunia w kierunku Złejwsi Wielkiej. Przeniesienie ruchu 
pieszych i cyklistów na nowy ciąg pieszo-rowerowy sprawi, 
że kierowcom aut będzie jeździło się łatwiej, cyklistom na bi-
tumicznej nawierzchni – wygodniej, a piesi będą bezpieczniejsi. 

Vouchery gwarantujące wsparcie inwestycji realizowanych 
przez gminy powiatu toruńskiego odebrali także: zastępca 
burmistrza Miasta Chełmży Marek Kuffel, Wójt Gminy Łubianka 
Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Wójt Gminy 
Zławieś Wielka Jan Surdyka. (AA)

fot. Michał Kardas

powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, 
golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, samo-
rządy powiatowe oraz miasto Toruń.

Kolejnym etapem było powołanie 
Stowarzyszenia MOF Toruń, które będzie mo-
gło ubiegać się o ponad 88 mln euro wsparcia 
w ramach ZIT w nowej unijnej perspektywie 
finansowej. Te środki samorządy mogą wydać 
na inwestycje zwiększające potencjał material-
ny i społeczny: budowę spójnych systemów 
komunikacji publicznej, ścieżek rowerowych, 
infrastruktury sportowej czy termomoderni-
zację. Utworzenie Stowarzyszenia MOF Toruń 
pozwoli na realizację inwestycji na większym 
terenie niż jedna gmina i z większym efektem 
dla mieszkańców całego regionu. (AA)

Kombajn dołączył do zakupionego wcześniej 
ciągnika rolniczego John Deere R 145 i stanowić 
będzie trzon bazy do kształcenia przyszłych 
pokoleń mechanizatorów rolnictwa i agrotro-
niki. Sprzęt został już uruchomiony, odbyło się 
szkolenie personelu, jazdy testowe i pierwsze 
żniwa! Nowymi maszynami na szkolne pole wy-
jechali uczniowie, odbywający praktyki żniwne 
pod kierunkiem nauczyciela.

Sprzęt o wartości 1 142 670 zł zakupiono 
dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo  
i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3: Inwestycje 
w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 
6.3.2: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
zawodowego. Całkowita wartość projektu to 
ponad 3 200 000 zł, z czego 85% pochodzi  
z dofinansowania, a pozostałe 15% to wkład 
własny Powiatu Toruńskiego. (ZS CKU Gronowo)

fot. ZS CKU Gronowo
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„Łączymy tradycje z nowoczesnością”
Barbara Kisielewska, sołtys Złotorii i przewodnicząca KGW, które zwyciężyło w konkursie na najlepsze stoisko podczas powiatowego 
zjazdu, opowiada co robi, aby integrować społeczność i kreować wizerunek nowoczesnej gospodyni.

Czym Pani zdaniem wyróżniało się stoisko KGW 
ze Złotorii? Co zdecydowało o tym, że oceniono 
Was najlepiej spośród wszystkich kół gospodyń w 
naszym powiecie, które startowały w konkursie?

– O to należałoby zapytać członków komisji ocenia-
jącej. Oglądałam konkursowe prezentacje i według 
mnie wszystkie zasługiwały na nagrody, dlatego 
nie zazdrościłam jurorom. Jestem pełna podziwu 
dla wszystkich zaangażowanych w przygotowa-
nia stoisk zaprezentowanych na Powiatowym 
Festiwalu Smaku – wszystkim gospodyniom 
składam serdeczne gratulacje. Aranżując nasze 
stoisko i przygotowując swoje popisowe danie, 
postawiłyśmy sobie bardzo ambitne zadania – 
chciałyśmy przygotować wszystko w oparciu  
o tradycje i lokalne produkty. Przepis wyszuka-
ny w „babcinym zeszycie” okazał się strzałem  
w dziesiątkę. Serwowałyśmy „Złotoriańską leśną 
rybkę”. Zaprezentowałyśmy naszą przepiękną 
wieś właśnie taką, jaka jest. Dlatego w wystroju 
naszego stoiska dominowały motywy rzeczne 
i leśne: ryby i grzyby, przedmioty codzienne-
go użytku z chaty flisaka i rybaka. Prezentacje 

uzupełnił pokaz prac członkiń koła: 
malowanych i wyszywanych ob-

razów, haftowanych obrusów 
oraz wydany przez 

nas kalendarz 

na rok 2022, który zawierał przepisy z lokalnymi 
specjałami i zdjęcia, pokazujące nasze aktywności 
w codziennym działaniu. Podczas Zjazdu, odwie-
dzający mogli spróbować złotoriańskich łódeczek, 
łyżeczek z niespodzianką, pesto „złotoriańska 
łąka,” wybornej zupy dyniowej, czy najsmaczniej-
szego autorskiego smalcu, który serwowałyśmy  
z pieczonym przez nas chlebem. Myślę, że wszyst-
ko stanowiło spójną całość, komisja to zauważyła, 
a jej ocena sprawiła nam wielką radość.

Jakie działania podejmuje kierowane przez Panią 
KGW? Chcecie kultywować tradycję, czy raczej 
pokazywać wizerunek nowoczesnej wsi i nowo-
czesnej gospodyni?

– Nie wyobrażam sobie budowania przyszłości 
bez inspiracji przeszłością, bez kontynuowania 
tradycji, która jest podstawą do kreowania wi-
zerunku nowoczesnej wsi i nowoczesnej gospo-
dyni. Miejscowości graniczące z dużym miastem 
są dalekie od tego, jak postrzegamy tradycyjną 
polską wieś – niewiele w nich gospodarstw rol-
nych, stąd i oczekiwania mieszkańców są trochę 
inne. Z pewnością jednak – co nie zmienia się od 
wieków – każda z pań lubi eksperymentować 
w kuchni, pięknie podawać przygotowane da-
nia, dzielić się wiedzą i umiejętnościami, dbać  

o zdrowie i urodę. Dlatego w naszej ofercie 
programowej dużo czasu poświę-

camy na warsztaty kulinarne, 
zajęcia carvingu, rękodzieła 

artystycznego, dbałości o zdrowie i urodę czy 
też warsztaty teatralne. Inspiracji do działania 
szukamy w notatnikach naszych babć – to bez-
cenny skarb! Z przyjemnością łączymy tradycję 
z nowoczesnością.

Od kilku lat widzimy że działalność KGW jest co-
raz bardziej popularna. Dlaczego do kół wstępują 
coraz młodsi mieszkańcy sołectw?

– Ludziom brakuje prawdziwych, sąsiedzkich 
relacji. W Złotorii aż 80% mieszkańców stanowią 
nowoprzybyli. Ich do wstępowania w szeregi 
gospodyń przekonuje przede wszystkim moż-
liwość nawiązania znajomości, zasymilowania 
się z pozostałymi. Sprzyja temu też możliwość 
uczestniczenia w tematycznych spotkaniach, 
wspólnych wyjściach i wyjazdach. Mieszkańców 
przyciąga ciekawy program pracy Koła. U nas 
oparty jest na zdiagnozowanych oczekiwaniach 
społeczności i wychodzeniu im naprzeciw.

Jaką najbardziej szaloną rzecz zrobiły do tej pory 
gospodynie ze Złotorii?

Nigdy nie podejrzewałyśmy, że drzemią w nas 
zdolności aktorskie, ale spróbowałyśmy 
to sprawdzić, myśląc, że to szalony po-
mysł. Jedna z nas napisała scenariusz, 
druga zajęła się reżyserią i wystawiły-
śmy z okazji Dnia Kobiet dla naszych 
mieszkańców sztukę „Bajka dla doro-
słych”. Radość nasza i widzów była 
ogromna, inicjatywa 

się przyjęła, zamierzamy ją kontynuować.

Co jest dla Pani główną motywacją do pracy na 
rzecz sołectwa Złotoria i KGW

– Do działania motywują mnie wspaniali miesz-
kańcy Złotorii i miłość do mojej Małej Ojczyzny, 
której jestem mieszkanką od urodzenia, z którą 
związałam całe swoje życie prywatne i zawodowe. 
Integracja społeczności, rozwój zainteresowań  
i pasji, edukacja historyczna o miejscu zamiesz-
kania, rozwój infrastruktury poprawiającej jakość 
życia, a także pomoc potrzebującym – to napędza 
mnie do nieustającego działania. Motywują mnie 
też sukcesy, jak choćby zdobycie I miejsca za 
aranżację stoiska pod-
czas Powiatowego 
Zjazdu Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

Rozmawiał:  
Adrian 
Aleksandrowicz

Najsmaczniejszy zjazd w naszym powiecie!
Tegoroczny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Toruńskiego odbywał się w ramach Powiatowego Festiwalu Smaku. Wydarzenie, 
towarzyszące ogólnopolskiemu konkursowi kulinarnemu „Bitwa regionów”, zorganizowano w Gminnym Parku Kultury w Łubiance,  
w sobotę 23 lipca 2022 roku. 

Powiatowy Festiwal Smaku 
oficjalnie rozpoczęli gospoda-
rze: Starosta Toruński Marek 
Olszewski i Wójt Gminy Łubianka 
Jerzy Zająkała. Władze samorzą-
dowe Powiatu Toruńskiego re-
prezentowali także Wicestarosta 
Michał Ramlau, Przewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego Paweł 
Polikowski oraz radni: Agnieszka 
Janiaczyk-Dąbrowska, Danuta 

Kwiatkowska, Edyta Zakrzewska, 
Łukasz Kowalski, Andrzej Jałocha, 
Piotr Skiba, Andrzej Walczyński  
i Tomasz Zakrzewski.
W gronie gości przybyłych na to wy-
darzenie znaleźli się m.in. posłowie 
na Sejm RP: Joanna Borowiak i Jan 
Krzysztof Ardanowski, przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz kilku gmin naszego powiatu.

Program sobotnich uroczystości był 
bardzo różnorodny. KGW prezento-
wały swoje wyroby, najmłodsi mogli 
spróbować swoich sił w zabawach 
interaktywnych na stoisku Powiatu 
Toruńskiego, a na scenie głównej 
wystąpił zespół Polskie Kwiaty. Swój 
kulinarny talent pokazała finalistka 
MasterChefa Marlena Cichocka.

Koła Gospodyń Wiejskich zmierzyły się 
w rywalizacji na najlepszą aranżację 

stoiska oraz najsmaczniejszą potrawę. 
W pierwszej kategorii najlepsze oka-
zało się KGW Przebojowe Złotorianki 
z gminy Lubicz, jurorzy docenili także 
KGW Nowoczesne Gospochy z Cierpic 
z gminy Wielka Nieszawka oraz KGW 
z Dobrzejewic z gminy Obrowo. 
Autorkami najlepszego dania zosta-
ły gospodynie z Cierpic, które zaser-
wowały regionalny specjał naszego 
regionu – czerninę.

Po uroczystym wręczeniu nagród na 
scenie Gminnego Parku Kultury wy-
stąpił kabaret Koń Polski.

Powiatowy Festiwal Smaku odbył się  
w ramach „Bitwy Regionów”, któ-
rej organizatorami są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. (AA)

WYWIAD

WYDARZYŁO SIĘ
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Do Bierzgłowa
po nowym asfalcie
Trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej 
łączący Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski 
doczekał się remontu. 

Jubileusz  
w Grabowcu

Uroczysta msza święta połączona z kon-
sekracją kościoła, prelekcja prof. Piotra 
Bireckiego, koncert zespołu Polskie Kwiaty 
i wspólna zabawa pod gołym niebem zło-
żyły się na program jubileuszu 100-lecia 
kościoła pw. Chrystusa Króla w Grabowcu, 
który zorganizowano 15 sierpnia 2022 
roku. W wydarzeniu wziął udział Starosta 
Toruński Marek Olszewski. 

Mistrzowie Polski
z Chełmży

Kajakarze Włókniarza Chełmża wywal-
czyli szereg medali podczas rozgrywanych 
w Poznaniu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów  
w Sprincie Kajakowym oraz 21. Mistrzostw 
Polski Młodzików. Do chełmżyńskiego klubu 
trafiły m.in. dwa tytuły mistrzów Polski!
Po najważniejsze trofea sięgnęły Klaudia 
Górzyńska i Zofia Więcławska, które zosta-
ły Mistrzyniami Polski Juniorek Młodszych  
w konkurencji K2 500 m – sukces młodych 
kajakarek był jednak tylko początkiem dobrych 
wieści dla zawodników Włókniarza Chełmża.

Rozbudowa
DK10 w Lubiczu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad informuje, że podpisana została 
umowa obejmująca opracowanie doku-
mentacji projektowej i nadzór autorski nad 
rozbudową drogi krajowej nr 10 w Lubiczu 
Dolnym i Górnym. W przeprowadzonym 
przetargu zwycięską ofertę na kwotę  
ok. 1,5 mln zł złożyło biuro projektowe 
Schuessler -Plan Inżynierzy z Warszawy.
W związku z dużym natężeniem ruchu, prze-
kraczającym 24 tys. pojazdów na dobę i mie-
szaniem się ruchu tranzytowego z lokalnym, 
na tym odcinku często dochodzi do zatorów 
drogowych. 

Obchody jubileuszu kościoła w Grabowcu 
zorganizowano w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Ks. kan. Marian 
Wróblewski, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha 
w Złotorii, podziękował wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie tego pięknego 
jubileuszu – okolicznościową grafikę otrzymał  
m.in. Starosta Toruński Marek Olszewski. 

Uroczystości rozpoczęła prelekcja prof. Piotra 
Bireckiego poświęcona historii świątyni. 
Punktem kulminacyjnym była msza święta 
połączona z konsekracją kościoła, której do-
konał Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. bp. 
Wiesław Śmigiel. Poza Starostą wzięli w niej 
udział także: Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof 
Ardanowski, Członek Zarządu Powiatu 
Toruńskiego Mirosława Kłosińska, samorzą-
dowcy z naszego powiatu oraz parafianie.

Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla pa-
rafian – po mszy odbył się koncert zespołu 
Polskie Kwiaty. Finałem poniedziałkowych 
atrakcji było wspólne świętowanie na terenie 
rekreacyjnym w Grabowcu. Przygotowano 
m.in. tort i zabawy integracyjne przy muzyce. 
Najmłodsi mogli poskakać na dmuchanym 
placu zabaw i bawić się pod okiem animato-
rów. (AA)

fot. Magdalena Krzyżanowska

fot. „Włókniarz” Chełmża

Podczas weekendowej rywalizacji (29-31 
lipca) bardzo dobrze zaprezentowali się tak-
że Bartosz Osiński i Antoni Poeplau, którzy 
wywalczyli tytuł Mistrzów Polski młodzików  
w kanadyjkowej dwójce na dystansie 2000 m. 
Bardzo dobry wynik kajakarzom z Chełmży 
udało się wywalczyć w rywalizacji dziewcząt – 
Maja Górska i Zosia Ucińska, płynące również  
w kanadyjkowej dwójce, minęły linię mety na 
drugim miejscu, zdobywając Wicemistrzostwo 
Polski młodziczek 2022.

Po srebrne medale sięgnęli dwukrotnie kana-
dyjkarze i kanadyjkarki startujący w konku-
rencji C1 2000 m młodzików/młodziczek. Na 
podium stanęli Maja Górska i Bartosz Osiński. 
Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych w olim-
pijskiej konkurencji K1 500 m wywalczyła Zofia 
Więcławska – to trzecia w historii klubu indy-
widualna mistrzyni Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży! Zawodnicy z Chełmży zdobyli także  
dwa brązowe medale kanadyjkowych czwórek 
– w kategorii młodzików i młodziczek. (AA)

Położono nową nawierzchnię jezdni, wybu-
dowano perony przystankowe, przełożono 
nawierzchnię istniejących zjazdów z kost-
ki betonowej i wykonano nowe, asfaltowe. 
Dzięki remontowi powstały też nowe pobocza 
i oświetlono przejścia dla pieszych. 

Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych 
s.c. z Nakła n/Notecią. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 2,273 mln zł, z czego 1,143 mln 
zł to dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Remont 
współfinansowała Gmina Łubianka. (IS)

Przebudowa układu drogowego w Lubiczu 
Dolnym i Górnym, która przyczyni się do roz-
ładowania sytuacji drogowej we wschodniej 
części powiatu toruńskiego, to efekt wielo-
letnich starań Starosty Toruńskiego Marka 
Olszewskiego i Posła na Sejm Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego. W grudniu 2021 roku, po 
spotkaniu ze Starostą Markiem Olszewskim  
i Wicestarostą Michałem Ramlauem, Minister 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 
Plan Inwestycyjny gwarantujący całkowite 
ministerialne finansowanie tej inwestycji – od 
projektowania do budowy.

Dokumentacja projektowa, która powstanie na 
potrzeby rozbudowy DK10 w Lubiczu, obejmu-
je dwa newralgiczne skrzyżowania tej drogi: 
z ul. Dworcową, niedaleko węzła autostrado-
wego A1 Lubicz, gdzie dwujezdniowy wylot  
z węzła przechodzi w jednojezdniowy oraz  
z ul. Nową i Lipnowską. Inwestycja ma do-
prowadzić do udrożnienia ruchu i zwiększe-
nia bezpieczeństwa pieszych. Szczegółowe 
rozwiązania w tej kwestii poznamy na etapie 
opracowania dokumentacji.

Realizacja robót budowlanych nastąpi po za-
kończeniu prac projektowych. Rozpoczęcie 
prac w terenie planowane jest w 2024 r. (AA)
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ZMIANY NA DK10 MISTRZOWIE Z POWIATUREMONT DROGI POWIATOWEJ KONKURS


