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Rozmowa z Anną Sikorską, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu
o 500 plus i nowych
inicjatywach
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Order dla wójta
Fot. Kamila Mróz 19 czerwca na pikniku ekologiczny w Józefowie jak zwykle powitaliśmy lato. W tym roku zabawę połączono z akcją charytatywną na rzecz Oskara
Kłosowskiego. Władze gminy Lubicz przekazały na rehabilitację chłopca 2 tys. zł.

Kanalizacja i drogi. Praca wre To oni
- str. 2

Fotoreportaż z imprez
- str. 3

W „Galerii sołtysów”
Ludwik Wikiera
z Kopanina

- str. 4

„Warto poznać bliżej”
Izba tradycji w Mierzynku
- str. 4

DODATEK SZKOLNY
a w nim m.in.
nagrody dla najlepszych
uczniów, kosmonauta w
Grębocinie, gimnazjalistki w Brukseli oraz rozpiska zajęć wakacyjnych
dla dzieci

W wakacje robotnicy skończą
budowę kanalizacji przy ul. Pomorskiej w Złotorii, a jesienią będzie
również gotowe kilka odcinków
w Lubiczu Dolnym. Jakie plany
inwestycyjne ma jeszcze gmina
Lubicz?
Do końca lipca powinna być wykonana
kanalizacja w Krobi ul. Dolina Drwęcy
- od ul. Mostowej do ul. Osiedlowej.
Na początku lipca ruszyły prace przy
kanalizacji ul. Pomorskiej na odcinku
przy szkole podstawowej w Złotorii. W
momencie zamykania tego numeru
gazety czekaliśmy też na otwarcie ofert
dotyczące ułożenia sieci kanalizacyjnej
w Lubiczu Dolnym. Według harmonogramu do końca listopada robotnicy
powinni uporać się z następującymi
odcinkami: ul. Toruńską - od
ul. Grębockiej do ul. Dworcowej,
ul. Dworcową - od DK 10 do ul. Tulipanowej, ul. Młyńską - od ul. Dworcowej
do ul. Zbożowej oraz ul. Krótką, Szkolną i Ciemną.
Wczesną wiosną 2017 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko–Pomorskiego
zostanie ogłoszony konkurs, w którym
gmina złoży wniosek na budowę
kanalizacji w Lubiczu Dolnym,
Lubiczu Górnym oraz Krobi i Złotorii.
Sama inwestycja ruszy latem i potrwa
do polowy 2019 roku. - Jej zakres jest
poważny – obejmuje wybudowanie
sieci kanalizacyjnej o długości ponad
12 kilometrów – mówi wójt Marek
Olszewski. - Po zakończeniu tego etapu
skanalizujemy wszystkie najgęściej
zabudowane tereny w gminie. Jeszcze
jesienią tego roku gmina złoży też
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o środki na uzupełnienie
sieci kanalizacyjnej w Grębocinie

i Złotorii.
Tymczasem zakończyły się już rozpoczęte wiosną tegoroczne naprawy dróg
gminnych. Wyłoniony w przetargu
wykonawca przeprowadził cząstkowe
remonty jezdni asfaltowych. Wykonał
również miejscowe poszerzenie jezdni
asfaltowej ul. Alei Dębów w Kopaninie. Poza tym naprawiono 84 kilometry
dróg gruntowych. W zakresie tego
przetargu wybrana firma wyremontowała też ul. Sosnową w Lubiczu
Dolnym oraz wykonała remont przy ul.
Wypoczynkowej w Mierzynku, a w celu
zachowania pięciu dębów urządziła
drugie pasmo jezdni Alei Dębów
w Kopaninie (kierunek Obory).
W tym roku gmina planuje jeszcze
m.in. w Gronowie przebudowę
nawierzchni jezdni asfaltowej od
szkoły podstawowej przez wieś do
drogi krajowej nr 15 oraz drogi gruntowej, tzw. ul. Lipowej (przy udziale
środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z tytułu wyłączeń
gruntów rolnych z produkcji rolnej).
Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu zakończył
też
przebudowę
190-metrowego
chodnika w Lubiczu Dolnym przy ul.
Toruńskiej (od ul. Kolejowej w kierunku zjazdu z drogi krajowej nr 10) wraz
z zatoką autobusową i peronem
przystanku autobusowego. W tej
miejscowości do końca lipca ma być
gotowe również 200 metrów chodnika
przy ul. Lipowej. Tego roku powinien
także powstać chodnik od ul. Piaskowej
do ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym.
Gmina Lubicz, jak co roku, wspomaga
także finansowo lub rzeczowo budowę
ciągów pieszych przy drogach innych
samorządów i zarządców. Tym razem:
powiatu w Krobi i w Mierzynku,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad: przy DK nr 10 w Lubiczu

Górnym
oraz
Zarządu
Dróg
Wojewódzkich ul. Toruńska w Złotorii.
Lubicz zadeklarował też, na następny
rok, Zarządowi Dróg Wojewódzkich
partycypację w kosztach budowy
chodnika przy ul. Grębockiej (Lubicz
Dolny-Grębocin).
- Już od 2015 roku Urząd Gminy
Lubicz rozpoczął starania o pozyskanie
kolejnych funduszy unijnych – tym
razem z rozdania na lata 2014-2022 –
mówi wójt Marek Olszewski. - Pierwszym sukcesem było pozyskanie
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę ulic
Mostowej i Spółdzielczej w Grębocinie.
Inwestycja ta zostanie rozpoczęta
wiosną 2017 roku.
W partnerstwie w powiatem toruńskim
zamierzamy także wybudować ścieżkę
rowerową prowadzącą od istniejącego
już ciągu rowerowego w Złotorii do
Nowej Wsi, na odcinku od ul. Pomorskiej w Złotorii przez ul. 8 Marca,
Toruńską, a następnie przez Nową Wieś
do zakrętu przy zjeździe do oczyszczalni ścieków.
Również w partnerstwie z powiatem
toruńskim oraz gminą Łysomice
zostanie
przebudowana
droga
Rogowo–Turzno i Turzno–Gronówko–Gronowo. Odpowiedni wniosek
o dofinansowanie unijne złożymy
jeszcze w tym roku.
Urząd Gminy planuje też złożenie kilku
wniosków m.in. na termomodernizację
kilku budynków, wymianę lamp
ulicznych na oświetlenie ledowe,
rozbudowę
świetlicy
wiejskiej
w Lubiczu Górnym (przy ul. Bocznej)
oraz budowę części ul. Handlowej
w Lubiczu Górnym, a także parkingu
przy projektowanej krytej pływalni.
(KM)
(WK)

zatańczą
dla nas
Gwiazdą tegorocznego „Lubickiego
lata” będzie zespół Weekend. Spotykamy się 20 sierpnia w Lubiczu
Górnym.
„Ona tańczy dla mnie” – to największy
hit „Weekendu”. Zespół zobaczymy
i usłyszymy na żywo podczas naszej
największej letniej imprezy. „Lubickie
lato” odbędzie się 20 sierpnia na terenie
Zespołu Szkół nr 1. Początek o godz.
15.00. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci,
m.in. dmuchanców i konkursów
z nagrodami. Sołectwa zapraszamy do
konkursu na najciekawszy namiot
sołecki. Liczymy na interesujące
pomysły. Zaprezentujcie to, czym
warto się pochwalić – wyroby lokalne,
rękodzieło, malarstwo. Namioty oceni
komisja konkursowa pod przewodnictwem wójta Marka Olszewskiego,
a najlepsi mogą spodziewać się nagród
pieniężnych.
Zgłoszenia
sołectw
chętnych do udziału w zabawie
przyjmujemy do końca lipca mailowo:
kultura@lubicz.pl lub telefonicznie
56 621 2 139.
Poza namiotami będziemy też podziwiać innych licznych wystawców,
a także występy seniorów.
Przed „Weekendem”, który pojawi się
na scenie o godz. 20.30, zagra zespół
„Trzy Korony” (o 18.30). Imprezę
zakończy pokaz fajerwerków. Do
zobaczenia!
(KM)
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Z PRAC
Dzieciom trzeba dawać dobry przykład RADY
WYWIAD NUMERU

Rozmowa z Anną Sikorską, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu
- Ten rok jest wyjątkowo trudny dla
GOPS-ów. W związku z wprowadzeniem świadczenia 500 plus zarządziła
Pani pełną mobilizację.
- Przyjęliśmy już około 1700 wniosków
w tej sprawie i zrealizowaliśmy blisko
95 proc. z nich. Media podawały, że to
Toruń jest liderem spośród miast –
siedzib wojewodów i marszałków ze
wskaźnikiem około 85 proc., oczywiście Toruniowi gratuluję! Jak widać,
nam udało się więcej. Wszystkie
wnioski złożone w kwietniu i w maju są
już załatwione. W czerwcu wypłaty
były na koniec miesiąca. Teraz na
bieżąco wpływają już nieliczne
dokumenty.
- W jakich terminach będzie wypłacane 500 plus?
- Chcemy, aby świadczenia wychowawcze 500+ zawsze były wypłacane
w jednym terminie – na koniec miesiąca, aby mieszkańcy wiedzieli, kiedy
mogą spodziewać się pieniędzy. Z tym,
że do tej pory pojawiało się wiele
zaległych spraw, jak np. nagła duża
liczba dodatkowych wniosków o świadczenia rodzinne, którymi z racji przepisów musieliśmy zająć się w pierwszej
kolejności. Dlatego do tej pory 500+
przelewaliśmy dwa razy w miesiącu.
To był naprawdę duży wysiłek organizacyjny. Zatrudniliśmy dwie nowe
osoby. Siłę stanowili nasi wieloletni
pracownicy.
- GOPS nie skupia się wyłącznie na
bieżącej pracy i wypłacie świadczeń,
ale ciągle wdraża nowe pomysły. Ośrodek
m.in. zamierza poszukać dla swoich
najmłodszych podopiecznych rodzin
wspierających. Na czym ma to polegać?
- Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej przewiduje trzy formy
wsparcia rodziny w sytuacji, kiedy
przeżywa ona trudności opiekuńczo-wychowawcze. Pierwsza forma to asystent
rodzinny. Tą metodą pracowaliśmy
jeszcze wcześniej niż ustawa nas do

Od ostatniego wydania „Gońca”
Rada Gminy Lubicz na sesjach
obradowała trzykrotnie.

Fot. Autorka
Anna Sikorska: - Chcemy, aby świadczenia wychowawcze 500+ zawsze były wypłacane w jednym terminie – na koniec miesiąca
tego zobowiązywała, bo od 2008 roku.
Druga forma – to jest, niestety, umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczych czy w rodzinach zastępczych.
Ale w ustawie istnieje też zapis o tzw.
rodzinie wspierającej. Tak naprawdę
nigdzie nie ma dokładnych wytycznych. Nasz pomysł? Szukamy rodzin
i osób, które chcą zaangażować się
emocjonalnie na rzecz dzieci potrzebujących bliskości i relacji. Dzieci
osamotnionych, odrzuconych.
- Dzieci, które mieszkają z rodzicami
czy tych umieszczonych w placówkach?
- Takich i takich. Żeby mogły mieć
poprawne relacje z kimś, kto okaże im
zainteresowanie i troskę. Opowiem na
konkretnym przypadku. Zajmowaliśmy
się kiedyś chłopcem doświadczającym
ogromnej przemocy, którą udało nam
się dostrzec i doprowadzić do skazania
sprawcy. To było dziecko emocjonalnie
okaleczone. Samo stało się sprawcą
przemocy – taki wzorzec przyjęło
z domu rodzinnego „wszystko załatwia
się siłą” i tylko tak, umiało sobie radzić
– przez agresję i przemoc. Nie chcemy,

aby do takich sytuacji dochodziło.
Jeżeli mama, tata, rodzeństwo,
dziadkowie czy wujostwo nie interesują się dzieckiem, nie są dla niego
wsparciem, to może znajdą się rodziny,
które mają ogromne serca i są w stanie
podzielić się miłością z kimś jej potrzebującym. Może będą chciały go wysłuchać? Porozmawiać przez telefon?
Pojechać z nim do kina? Albo przyjąć
na święta? Czy zrobić dla niego paczkę?
- Czy nie obawia się Pani oporu ze
strony rodziców takich dzieci?
- To pozostawiam w gestii naszych
pracowników socjalnych i asystentów
rodziny. W rodzinach przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze,
niestety często rodziców nie interesuje
sytuacja ich dzieci. Oczywiście rodzina
wspierająca nie zaadoptuje takiego
dziecka, nie będzie też za nie ponosić
odpowiedzialność.
- Kiedy rozpoczynacie ten projekt?
- Myślę, że jeszcze w lipcu. Jesteśmy
na etapie dopracowywania szczegółów.
Przygotowujemy kampanię informacyjną na ten temat. Będę szczęśliwa,

Wójt doceniony przez prezydenta
Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz
został odznaczony przez Prezydenta
RP Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a przewodniczącą rady Hannę Anzel wyróżniono
„Za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego”.
Wójt otrzymał odznaczenie 31 maja
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
na spotkaniu z okazji „Dnia Samorządu
Terytorialnego”.
Krzyż
Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski był najwyższym wyróżnieniem przyznanym tego
dnia przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Marek Olszewski otrzymał je jako jedyny.
W uroczystości wójtowi towarzyszyła
małżonka Renata Olszewska. W wydarzeniu wzięły też udział przewodnicząca
rady Hanna Anzel i sekretarz gminy
Teresa Gryciuk.
Marek Olszewski z samorządem
związał się już na początku lat 90. Jest
także przewodniczącym Związku
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej,
współprzewodniczącym
Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz członkiem Komite-

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP Wójt Marek Olszewski
otrzymał najwyższe wyróżnienie wśród samorządowców

tu Regionów Unii Europejskiej.
Z kolei 24 maja na uroczystej XVIII
sesji Rady Powiatu Toruńskiego
wybrane osoby i instytucje odznaczono
honorowymi odznakami i medalami
"Za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego".
Wśród docenionych znalazła się także
przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel i Mirosław Jackiewicz mieszkaniec Krobi.
Hanna Anzel samorządowcem jest od
18 lat. Radą Gminy Lubicz kieruje
trzecią kadencję.
(KM)

Fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu Przewodnicząca Hanna
Anzel została uhonorowana przez Radę Powiatu Toruńskiego

jeśli znajdzie się choć kilka takich
rodzin wspierających.
- Problemy zdarzają się w rodzinach,
ale także w środowiskach. Na to też
macie pomysł?
- W naszej gminie, tak jak wszędzie, są
takie miejsca, gdzie dorośli bardzo się
skonfliktowali, co przenosi się również
na dzieci i młodzież. Ten pogląd
podzielają także pedagodzy i nauczyciele. Dlatego pracownicy socjalni
wyszli z inicjatywą zrealizowania
projektu socjalnego, którego inauguracja nastąpi jeszcze w te wakacje. Nasi
pracownicy, poczynając w godzinach
pracy, a kończąc po niej, będą
wchodzić w te środowiska z zabawą dla
dzieci, z rozrywkami i rozgrywkami
w piłkę, badmintona. Jeśli będzie ładna
pogoda – to spotkamy się na boisku czy
podwórku, jeśli nie – w świetlicy. Taki
projekt w ubiegłym roku nasze stowarzyszenie TPD realizowało już w Gronówku. Zarówno dzieci, jak i dorośli,
pokazali, że przez takie działania
potrafią się świetnie zintegrować.
ROZMAWIAŁA KAMILA MRÓZ

13 maja radni podjęli m.in. uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi toruńskiemu na
budowę chodnika o długości 500 m
przy drodze powiatowej Lubicz
Górny–Krobia oraz chodnika o długości 300 m na odcinku Krobia–Mierzynek–Młyniec Drugi.
7 czerwca rajcy udzielili wójtowi
absolutorium oraz powołali nowego
skarbnika gminy (o czym piszemy na
tej stronie szerzej). Postanowili także
o nabyciu lub zbyciu kilku nieruchomości gruntowych, np. w Lubiczu
Górnym.
Zajmowali się też uchwałą w sprawie
aktualności studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubicz. Dokonali zmian w planie
zagospodarowania
przestrzennego
części Złotorii,
Grabowca, Krobi,
Lubicza Górnego i Mierzynka oraz
Nowej Wsi.
28 czerwca radni podjęli uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
części wsi Krobia, Lubicz Górny
i Mierzynek, a także Lubicz Górny
i Krobia.
20 czerwca w posiedzeniu Komisji
Rolnictwa,
Ochrony
Środowiska
i Turystyki wzięli udział przedstawiciele kół łowieckich „235 OSA”,
„Daniel”,
„Młodnik’,
„Ostoja.”
Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące współpracy kół łowieckich z gminą
oraz zmieniającej się ustawy Prawo
Łowieckie.
Wszystkie uchwały znajdują się na
www.bip.lubicz.pl.
Opr. (KM)

Pani skarbnik żegna się z urzędem
Regina Makowska, skarbnik gminy
Lubicz z końcem lipca przechodzi na
emeryturę. – Choć jestem mieszkanką Obrowa, to moje serce pozostanie
w Lubiczu – mówi.
Regina Makowska z Urzędem Gminy
Lubicz związana jest od 27 lat, od 23 lat
pełni funkcję skarbnika. Wcześniej
była zatrudniona w Banku Spółdzielczym w Grucie. Łącznie przepracowała
zawodowo 40 lat.
- Przyszedł czas, aby w końcu
odpocząć, po prostu pożyć – śmieje się
pani skarbnik. Co było najtrudniejsze
w tej pracy? – Informatyzacja –
odpowiada krótko. Teraz jednak bez
komputera i odpowiednich programów
księgowych nie wyobraża sobie pracy.
Gdy Regina Makowska zaczynała
pracę w urzędzie budżet miał kilka
kartek i był pisany na maszynie. – To
zasługa pani skarbnik, że został tak
szczegółowo rozpisany, dzięki czemu
jest bardziej zrozumiały – mówi Teresa
Gryciuk, sekretarz gminy.
Radni, uchwalając budżet, czy dokonując w nim zmian zawsze mogli liczyć
na dokładne wyjaśnienia pani skarbik,
a wójt nigdy nie miał najmniejszych
problemów z uzyskaniem absolutorium
za wykonanie budżetu.
- Pani skarbnik ma też za sobą kilkanaście kontroli, które potwierdziły jej

obowiązkowość i skrupulatność – dodaje
pani sekretarz. – Smutno nam, że odchodzi, ale życzymy jej jak najlepiej.
Nowym skarbnikiem gminy będzie
Grażyna Dąbrowska związana z urzędem
od 15 lat. Grażyna Dąbrowska ma 37
lat pracy. Jest absolwentką Wydziału
Prawa i Administracji UMK oraz
podyplomowych studiów w zakresie
rachunkowości.
(KM)

Fot. Autorka
Regina Makowska skarbnikiem
gminy jest od 23 lat
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Fotoreportaż, czyli w obiektywie „Gońca”
Wiosna i lato to w naszej gminie
intensywny czas pikników, festynów
i innych wydarzeń organizowanych
przez gminę i sołectwa.
W „Gońcu” prezentujemy zaledwie
migawkę z tego, co już za nami. Więcej
zdjęć z sołeckich i gminnych imprez
znajdziecie na naszym fanpage’u
na Facebooku „Gmina Lubicz - da
się lubić” oraz na stronie internetowej

www.lubicz.pl.
Przypominamy też, że o tym, co przed
nami można dowiedzieć się z „Kalendarza wydarzeń” znajdującego się na
witrynie urzędu, na bieżąco aktualizowanego i uzupełnianego. Organizatorów
imprez współfinansowanych przez gminę
prosimy o informowanie o ich szczegółach z wyprzedzeniem na dwa adresy:
k.mroz@lubicz.pl i kultura@lubicz.pl.
(KM)

Fot. Autorka/nadesłane

Grębocin. Charytatywny maraton zumby dla Maćka Goj

Lubicz Dolny. Poświęcenie figury św. Andrzeja - patrona gminy

Wigilia gminna
Grębocin. Światowy Dzień Inwalidy

Rogówko. Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Lubicz Górny. Liga Orlika i Gminny Dzień Dziecka

Nowa Wieś. Dzień Dziecka

Lubicz Górny. Święto ulicy Lipnowskiej

Lubicz Dolny. Występ góralskiej kapeli Ochodzita

USC. Złote gody państwa Wandy i Ryszarda Wilmanowiczów ze Złotorii

Goniec gminny/Dodatek szkolny

Nagrody dla naszych najlepszych uczniów
Tradycyjnie na koniec roku szkolnego najlepsi uczniowie i najaktywniejsi wolontariusze otrzymali nagrody
wójta Marka Olszewskiego i przewodniczącej rady Hanny Anzel.
W tym roku „Gala oświatowa” odbyła
się w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym. Wydarzenie zaszczyciła
wicekurator Maria Mazurkiewicz.
Goście obejrzeli „Balladynę” w wykonaniu trzecioklasistów z lubickiego
gimnazjum, a następnie uhonorowano
bohaterów spotkania, czyli uczniów.

Nagrody pieniężne wójta gminy Lubicz
powołana do tego komisja przyznała
kilku uczniom mieszkającym w naszej
gminie.
Laureatom i finalistom wojewódzkich
konkursów przedmiotowych:
Zofii Kullak z SP nr 1 w Lubiczu
Dolnym – laureatce z języka polskiego
i przyrody oraz finalistce z matematyki;
Martynie Szefler z Gimnazjum nr 2
w Grębocinie laureatce (2016)
i finalistce (2015) z biologii;
Kacprowi Kowalczykowi z Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym – laureato-

Zofia Kullak z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym z rodzicami
i nauczycielem

wi z języka angielskiego;
Magdalenie Błaszkowskiej z SP nr 2
w Lubiczu Górnym – laureatce
z matematyki i finalistce z historii;
Stanisławowi Humiennemu z SP
w Złotorii - laureatowi z języka
polskiego;
Antoniemu Bielawskiemu z SP
w Złotorii – laureatowi z matematyki
i zdobywcy II miejsca w Lidze
Zadaniowej;
Kindze Widła z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu – laureatce
z języka francuskiego i finalistce z matema-

tyki, chemii i fizyki.
Ewie Kopycińskiej z Gimnazjum nr 11
w Toruniu – laureatce z języka niemieckiego i języka polskiego.
Doceniono też uczniów nagrodzonych
w konkursach artystycznych: Jędrzeja
Budzyńskiego z SP w Gronowie, Nadię
Kawecką z SP w Młyńcu Pierwszym
i Zuzannę Ciborską z SP w Złotorii.
Podczas gali nagrody pieniężne dla
najaktywniejszych
wolontariuszy
przyznaje także przewodnicząca rady
gminy. W imieniu Hanny Anzel wyróżnienia wręczyła wiceprzewodnicząca

Jędrzej Budzyński z SP w Gronowie z rodzicami, dyrektor szkoły
i nauczycielem

Danuta Staniszewska. Otrzymało je
pięcioro uczniów: Wiktoria Czenkusz
z Gimnazjum nr 2 w Grębocinie, Maria
Kowalska z Gimnazjum nr 2 w Grębocinie, Weronika Nowakowska z SP
w Gronowie, Wiktoria Paga z SP
w Gronowie oraz Karolina Siekierska
z SP w Młyńcu Pierwszym.
Wójt Marek Olszewski gratulował
także rodzicom nagrodzonych uczniów
oraz opiekującymi się nimi nauczycielom.
(KM)
Fot. Monika Lewandowska

Magdalena Błaszkowska z SP nr 2 w Lubiczu Górnym
z nauczycielem

W szkole liczy się nie tylko nauka
To był ciekawy rok inicjatyw.
Przykłady? Zespoły szkół odwiedził
jedyny Polak w kosmosie, gimnazjaliści zmierzyli się w mistrzostwach
pierwszej pomocy, a Grębocin otrzymał certyfikat Szkoły Demokracji.
Gimnazjum nr 2 w Grębocinie jest
jedną z 87 szkół w Polsce, które w roku
szkolnym 2015/16 uzyskały pełny
certyfikat Szkoły Demokracji. - Wśród
przeprowadzonych przez nas przedsięwzięć znalazły się m.in. profesjonalnie
przeprowadzone wybory reprezentacji
Samorządu Uczniowskiego, akcje
wspierające świadomość uczniów w
zakresie praw dziecka oraz tolerancji
wobec inności, przerwy z tańcem,

debaty uczniowskie w sprawie pomysłów na funkcjonowanie szkoły,
wywiady z uczniami i nauczycielami
na temat kryteriów oceniania i przekazywania uczniom informacji zwrotnej –
wymienia koordynująca program Aneta
Furmańska,
opiekun
Samorządu
Uczniowskiego w gimnazjum.
Certyfikat
Szkoły
Demokracji,
przyznawany przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, jest ważny przez 2 lata.
Oni wiedzą, jak pomóc
Dziewczyna spadła z roweru, inną
poraził prąd, a kolejna zatruła się
lekami. Jak im pomóc? Takie zadania
mieli do wykonania gimnazjaliści,

Fot. Autorka
W Grębocinie Mirosław Hermaszewski
wręczył nagrody uczniom, którzy zostali docenieni
w konkursach zorganizowanych z okazji jego wizyty

którzy wzięli udział w majowych
Szkolnych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy w Grębocinie. Zachowanie
młodzieży w tych wymagających
pomocy sytuacjach bacznie obserwowali i oceniali sędziowie pod kierunkiem ratownika Tomasza Sylwanowicza.
W zawodach wzięło udział osiem
drużyn
z
czterech
gimnazjów.
Młodzież musiała także wypełnić test
składający się z 10 pytań.
Ostatecznie I miejsce zajął ZS nr 2
w Grębocinie, II ZS nr 1 w Lubiczu
Górnym, III Gimnazjum nr 2
w Turznie, a IV ZS nr 1 w Łysomicach.
Puchary i nagrody zwycięzcom
wręczali m.in. Hanna Anzel, przewod-

nicząca Rady Gminy Lubicz, Teresa
Gryciuk, sekretarz gminy Lubicz i Mariola Chechłowska, prezes zarządu rejonowego PCK w Toruniu.
Polecieć w kosmos to frajda
- W marzenia nigdy nie można wątpić –
mówił generał Mirosław Hermaszewski, jedyny Polak, który odbył lot
w kosmos. Kosmonauta spotkał się
z uczniami Zespołów Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym i nr 2 w Grębocinie, opowiadając o najważniejszych
momentach w swoim życiu.
Jednym z nich był niewątpliwie 27
czerwca 1978 roku. Tego dnia
wystartował statek kosmiczny Sojuz 30

Fot. Marek Kwiatkowski
W Szkolnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy wzięło udział osiem drużyn, w tym cztery z naszej gminy

z załogą na pokładzie, w której składzie
był Mirosław Hermaszewski. Generał
wspominał, że po powrocie, po ośmiu
dniach życia w nieważkości, na nowo
uczył się chodzić. – Polecieć w kosmos
to ogromna frajda i wielki zaszczyt.
Życzę wam, abyście i wy przeżyli
w życiu coś ważnego – mówił do
uczniów.
Dzieci nie pozostawiły wyjątkowego
gościa bez pytań, m.in. takich: „Skąd
miał pan rakietę?” i „Czy istnieją
ufoludki?”.
Generała do naszej gminy zaprosiła
nauczycielka Ilona Bożejewicz-Gajtkowska.
(KM)
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Europejki, dumne z tego, gdzie mieszkają Brzechwa mniej znany?
Tym uczniom już nie
Uczennice gimnazjum w Lubiczu
Górnym Sandra Wiesiak oraz Weronika Czarnecka w Komitecie
Regionów w Brukseli opowiedziały
o swojej szkole, gminie Lubicz,
Koperniku i Toruniu.

Sandra Wiesiak i Weronika Czarnecka z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym są laureatkami konkursu
organizowanego
przez
Komitet
Regionów na temat problemu marnowania żywności na świecie. W nagrodę w połowie czerwca poleciały na
wycieczkę do Brukseli, gdzie
w przedstawiły również prezentację
na temat swojej małej ojczyzny.
- Opowiedziałyśmy o naszej szkole,

o tym, jaka ona jest, jaka jest w niej
atmosfera, a także o okolicznych
miejscowościach, pokazałyśmy ich
zdjęcia – opowiadały Iwonie Rzeszotek z Radia PiK. – Był duży stres,
choć udało nam się przedstawić
wszystko to, co zaplanowałyśmy.
I to w języku angielskim.
W Brukseli lubiczanki miały okazję
spotkać się z innymi zwycięzcami
projektu: z Litwy, Włoch, Szkocji,
Estonii, Rumunii, Słowacji, Irlandii
oraz Białegostoku i Polkowic.
- To bardzo dobry pomysł, że
młodzież z różnych krajów na takim
forum prezentuje swoje małe ojczyzny, choć bardzo różnorodne, to
jednocześnie jest wśród tych młodych

ludzi nić porozumienia – mówi
Marek Olszewski, wójt Lubicza
i członek Komitetu Regionów (Przymierze Europejskie). – Unii Europejskiej często zarzuca się skostnienie,
a przecież dzięki niej dochodzi także do
takich właśnie spotkań.
W tym samym czasie Marek Olszewski w Komitecie Regionów w Brukseli
uczestniczył w sesji plenarnej. Wójt
Lubicza, który jest także przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich
RP, nawiązał też robocze kontakty
z Emilem Drăghici, przewodniczącym podobnego związku w Rumunii.
(KM)

Fot. Nadesłane
Lubicka delegacja razem z wójtem Markiem Olszewskim i przewodniczącym grupy Europejskie Przymierze Stanisławem Szwabskim

Sprawdzaj, co dziecko robi w sieci
Latem dzieci spędzają więcej czasu
w Internecie. Kontrolujmy to z jakich
stron korzystają i co udostępniają.
Specjaliści od cyberprzestępczości
przestrzegają: - Pedofile typują ofiary,
kierując się dostępnymi zdjęciami.
- Internet to bardzo pożyteczne
narzędzie, ale stwarza też wiele zagrożeń – mówił wójt Marek Olszewski,
otwierając
majową
konferencję
„Zagrożenia w sieci” w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym.
O tym, jak poważne to zagrożenia
mogli przekonać się rodzice i nauczyciele, którzy wysłuchali prezentacji
Tomasza Boronia i Marcina Matyska
z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy.
Policjanci wskazywali na najczęstsze
błędy popełniane w sieci, ale także
odwoływali się do przypadków,
którymi zajmują się na co dzień.
- Jednym z podstawowych błędów jest
zapisywanie haseł w przeglądarce
internetowej – tłumaczył Marcin
Matysek. – Myślimy, że skoro tylko my
mamy dostęp do komputera, to nasze
hasło jest bezpiecznie. Nieprawda,
w bardzo łatwy sposób można je
przechwycić.
Specjaliści zalecają więc używanie
dobrych, płatnych programów antywirusowych oraz posiadanie różnych
haseł do poszczególnych stron i tak
samo - kilku adresów pocztowych.
Poważnym zaniedbaniem jest także
niewylogowanie się ze strony, np.
banku.
Wiele emocji wzbudziły informacje

dotyczące Facebooka. – Przestępcy
sprawdzają jakie zdjęcie zamieszczamy
i na ich podstawie budują sobie obraz
naszego poziomu życia, a z zapisu
zdjęć bez problemu mogą stanie odszyfrować, gdzie mieszkamy – przestrzegał Tomasz Boroń.
Dlatego radził nie wrzucać fotografii na
FB bezpośrednio ze smartfonów, a przed
ich udostępnieniem na profilu przerobić zdjęcie, np. pomniejszając i zapisując ponownie.
Specjaliści od cyberprzestępczości
uczulali też przed umieszczaniem na
portalach społecznościowych zdjęć
dzieci, zwłaszcza w strojach kąpielo-

wych. – Pedofile w sieci typują ofiary,
kierując się dostępnymi zdjęciami –
mówili. Ostrzegając również, że takie
osoby tygodniami mogą próbować
zdobywać zaufanie dzieci, po to, aby
ostatecznie namówić je do wysyłania
im swoich roznegliżowanych fotografii, a potem szantażować, by zmusić do
określonych zachowań.
- Kontrolujmy to, co dzieci robią
w Internecie – apelowali policjanci.
Funkcjonariusze radzili, aby w niepokojących nas sytuacjach związanych
z tematem informować najbliższą
jednostkę policji lub pisać bezpośrednio
na e-maila: cyber-kgp@policja.gov.pl.
(KM)

Fot. Autorka
O przykładach działań cyberprzestępców opowiedzieli w Lubiczu Dolnym
policjanci ze specjalnego wydziału

W gminnym konkursie na interpretację wiersza pt. "Brzechwa mniej
znany" zwyciężyli: Filip Borowicz ze
Szkoły Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym oraz Tomasz Budzyński
i Dorian Ogdowski ze Szkoły Podstawowej w Gronowie.
Konkurs, 18 maja, kolejny rok z rzędu
zorganizowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Lubiczu Dolnym. Wzięli
w nim udział uczniowie kl. I i II ze
wszystkich gminnych szkół. Jury pod
przewodnictwem Marii Kalas oceniało
poprawność przekazu i stopień trudności utworu, przywiązując dużą wagę do

sposobu interpretacji tekstu.
Zwyciężyli: Filip Borowicz ze Szkoły
Podstawowej w Młyńcu Pierwszym,
Tomasz Budzyński z SP w Gronowie
i Dorian Ogdowski z SP w Gronowie.
Jury mogło przyznać także pięć wyróżnień. Otrzymali je: Agata Nowakowska
i Aleksandra Fedyniuk z SP w Gronowie, Helena i Stanisław Cieślewicz
z SP w Złotorii oraz Jakub Słowik z SP
w Lubiczu Dolnym.
8 czerwca w bibliotece w Mazowszu
odbył się finał powiatowy konkursu,
gdzie Tomasz Budzyński zdobył II
miejsce, a Filip Borowicz – III.
(KM)

Fot. Autorka
Wszyscy uczestnicy gminnego konkursu recytacji otrzymali dyplomy i nagrody

Gmina Lubicz
wspiera wypoczynek
najmłodszych
Gmina Lubicz przeznaczyła ponad
30 tys. zł na obozy dla dzieci z naszego terenu. Wakacyjne zajęcia przy
wsparciu samorządu organizują
także niektóre sołectwa, np. Złotoria.
Dotację z gminy Lubicz otrzymały
cztery organizacje, które stanęły do
ogłoszonego przez wójta konkursu.
Warunkiem jej uzyskania było m.in.
przeprowadzenie z dziećmi programu
profilaktyczno-wychowawczego.
Lubicz przekazał pieniądze na obóz
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Polskiej Toruński Szczep „Brązowa
Piątka” oraz wakacje pod żaglami
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy Toruń.
Gmina sfinansuje również obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint”
Grębocin oraz Towarzystwa „Nasze
Szwederowo” na wypoczynek 10
dzieci z rodzin ubogich. Jednak dzięki
parafii w Złotorii oraz tamtejszemu
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich na
obóz do Stegny razem z „Naszym
Szwederowem” dodatkowo pojedzie
20 młodych mieszkańców Złotorii.
Pieniądze na ten cel zebrano w czerwcu
na pikniku charytatywnym.
Latem w kilku miejscowościach naszej
gminy w świetlicach odbędą się też
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Z programu przeciwdziałania alkoholizmowi:
• w Rogówku zajęcia poprowadzi
„Twórcza Chata”, 18-22 lipca, godz.

9.00–12.00,
• w Mierzynku - „Twórcza Chata” 18-22 lipca, godz. 13.00–16.00,
• w Jedwabnie - Katarzyna Sójka w sierpniu dwa razy w tygodniu po 3
godziny,
• w Gronowie - Katarzyna Sójka w sierpniu dwa razy w tygodniu po 3 godziny,
• w Młyńcu Pierwszym w lipcu raz
w tygodniu odbędą się zajęcia zumby.
Z funduszu sołeckiego:
• w Złotorii zajęcia w szkole poprowadziła „Twórcza Chata” od 27 czerwca
do 1 lipca, godz. 9.00-12.00,
• w Grabowcu - Jolanta Łyczbińska lipiec i sierpień, sobota, godz.
10.00-13.00 ,
• w Nowej Wsi - 16-19 lipca. godz.
10.00-14.00,
Prowadzone przez pracowników
GOPS-u:
• zajęcia planowane są w Lubiczu
Dolnym i Gronówku (w obu miejscowościach zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych).
Z Ministerstwa Kultury i Urzędu
Gminy Lubicz:
• w Złotorii - „Letnie warsztaty teatralne. Flisackie opowieści z Doliny
Drwęcy” od 16 do 28 sierpnia w szkole,
godz. 9.00-15.00.
W momencie zamykania tego numeru
„Gońca” w przypadku niektórych
świetlic nie było jeszcze ustalonych
szczegółów (dni i godzin). Informację
uzupełnimy
na
naszej
stronie
www.lubicz.pl.
(KM)

