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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przyjmijcie Państwo życzenia pokoju i radości.
Niech szczególny klimat tych Świąt napełni Państwa serca
miłością i nadzieją odradzającego się życia.
Niech da wiarę i siłę, niech ożywi wzajemną życzliwość
i pozwoli z ufnością i optymizmem patrzeć w przyszłość.
Niech wiosenny nastrój budzącej się do życia przyrody
zagości w Państwa domach, a spotkania w gronie rodziny
i przyjaciół przepełnione będą serdecznością i uśmiechem.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki

Wójt Gminy
Marek Olszewski

CHOPINIADA W LUBICZU
Konkurs interdyscyplinarny
z okazji 200 rocznicy urodzin
Chopina zgromadził wielu młodych wielbicieli twórczości Fryderyka Chopina.
W dniu 5 marca 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym
odbyło się podsumowanie Projektu Chopiniada 2010 zorganizowanego z okazji 200 rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina.
Projekt swoją nazwą nawiązuje do
słynnych dziewiętnastowiecznych
spotkań artystycznych zwanych od
nazwiska ich organizatora Franciszka Schuberta Schubertiadami.
Chopiniada
składała się z interdyscyplinarnych konkursów
dla dzieci i młodzieży oraz koncertu muzyki
Fryderyka Chopina w wykonaniu uczniów
szkół muzycznych i artystów naszego re-

gionu. Impreza będzie miała charakter cykliczny i będzie odbywała
się w marcu każdego roku.
Różnorodność konkursów
i przenikanie się różnych dziedzin
sztuki nawiązuje do idei romantycznej syntezy sztuk.
Każdy uczestnik Chopiniady
mógł wziąć udział w jednym
z wybranych konkursów, które
odbywały się w trzech kategoriach
wiekowych:
1.Klasy I-III szkoły podstawowej
2.Klasy IV-VI szkoły podstawowej
3.Klasy I-III gimnazjum.

ilustrację do wybranego z następujących utworów Fryderyka Chopina: Preludium d-moll op. 28 nr 24,
Mazurek B-dur op. 7 nr 1, Walc cismoll op. 64 nr 2 lub pracę
plastyczną pt. Chopin i jego epoka.

W konkursie multimedialnym
„Bliżej Chopina” uczestnicy przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą życia, twórczości
kompozytora, miejsc związanych
z Chopinem (Żelazowa Wola,
Szafarnia, Warszawa, Poturzyn
itd.). Dopuszczalnymi formami
były: animacja, komiks, poetyckie
W konkursie recytatorskim przetworzenie obrazu, rysunku,
„Rodem warszawianin, sercem fotografii. Istotna była tu trafna
Polak…” uczestnicy recytowali korelacja muzyki i obrazu.
wybrany wiersz związany tematycznie z muzyką oraz czytali wyO wyłonieniu zwycięzców
brany fragment Kuriera Szafar- konkursu zdecydowała powołana
skiego F. Chopina.
w tym celu Komisja Konkursowa.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
W konkursie plastycznym i nagrody rzeczowe. Konkurs inter„Chopin – pragnienie piękna” dyscyplinarny Chopiniada 2010 –
uczestnicy mieli za zadanie wyko- muzyka wierszem malowana spotnać w formacie A3 lub zbliżonym, kał się z ogromnym zainteresowaw dowolnej technice i stylistyce niem dzieci i młodzieży z całego

Powiatu Toruńskiego. Niezmiernie
cieszy fakt, że młodzi ludzie wykazali się ogromną wrażliwością
w podejściu do tematyki konkursowej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i liczymy na kontynuację
tego wspaniałego przedsięwzięcia.
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WÓJT GMINY LUBICZ MAREK OLSZEWSKI
LAUREATEM RÓŻY FRANCISZKI CEGIELSKIEJ

8 marca podczas Kongresu
XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu Wójt Gminy
Lubicz Marek Olszewski otrzymał Różę Franciszki Cegielskiej.
Wójt znalazł się w gronie naj-

bardziej zasłużonych polskich
samorządowców.
Nagrody przyznało sześć korporacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego - Związek Miast
Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich
RP, Związek Województw RP,
Unia Miasteczek Polskich oraz
Unia Metropolii Polskich. Wyróżnienia upamiętniają postać Franciszki Cegielskiej - byłej posłanki
na Sejm III kadencji, Minister
Zdrowia, a w latach 1990-1998
Prezydenta Gdyni. Podczas pełnienia tej funkcji stała się symbolem
odważnego i skutecznego zarządzania miastem. Różami uhono-

rowani zostali najbardziej aktywni samorządowcy. Nagroda jest okazjonalna i jednorazowa.
Laureatom wyróżnienia wręczali:
Prezydent RP Lech
Kaczyński oraz mąż
przedwcześnie zmarłej posłanki. Dwudniowy Kongres
w Poznaniu (8-9
marca) odbywał się
w dwudziestą rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym. Brało w nim udział blisko
1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków
z całej Polski. Gośćmi honorowy-

mi XX-stego Kongresu byli
m.in. Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski oraz były premier RP
Tadeusz Mazowiecki.

WOJEWÓDZKIE OTWARCIE
SEZONU KOLARSKIEGO W BRZEZINKU
10.04.2010r w Brzezinku
w godz. 10.30 – 14.30 odbywać
się będą wyścigi kolarskie otwierające sezon w woj. kujawsko –
pomorskim, organizowane
przez Wójta Gminy Lubicz. Start
i meta znajdować się będą na
wysokości miejscowej OSP.

Kolarze jeździć będą po
rundzie o długości 4,2 km na
różnych dystansach i w różnych
kategoriach wiekowych, zarówno
mężczyźni jak i kobiety.
Najkrótszy wyścig to 4.2 km
dla dzieci z terenu Gminy Lubicz,
najdłuższy to 50 km. dla kat.

Młodzieżowiec. Naszą Gminę
reprezentować będą: Paweł Krzywania w kat Młodzieżowiec,
Damian Poskart i Dawid Nowatkowski w kat Junior, Karol Baranowski w kat Junior Młodszy.
W kat Młodzik, Żak oraz Początkujący wystartują zawodnicy

z terenu naszej Gminy reprezentujący UKS ,,Żak” oraz UKS
,,Sprint”
Zapraszamy do oglądania
współzawodnictwa kolarzy.
Za utrudnienia w ruchu spowodowane wyścigami serdecznie
przepraszamy.

NOWE WŁADZE
W UKS ,,SPRINT”
W Uczniowskim Klubie Sportowym
,,Sprint”, działającym przy Zespole Szkół
nr 2 w Grębocinie, zajmującym się szkoleniem młodych kolarzy, odbyło się Walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na
którym wybrano nowe władze klubu.

Prezesem został Zbigniew Barcikowski,
wiceprezesem Aleksandra Lisiecka, sekretarzem Tomasz Stelmach, członkiem zarządu
Iwona Bartczak - widoczni na zdjęciu w obecności najlepszych kolarzy UKS,, Sprint”,
którzy wystartują w wyścigu w Brzezinku.

BOISKO W ZŁOTORII
Unijna dotacja na budowę
boiska w Złotorii oraz placów
zabaw w Rogowie, Brzezinku
i Młyńcu Drugim (rozbudowa)
- coraz bliżej!
W końcu lutego br Gmina
Lubicz złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy zespołu boisk sportowych w Złotorii oraz ogólnodostępnych placów zabaw w Rogowie, Brzezinku i Młyńcu Drugim (rozbudowa istniejącego

placu zabaw).
Inwestycja w Złotorii obejmuje
budowę boiska do piłki nożnej ze
sztuczną trawą, budowę boiska
wielofunkcyjnego do koszykówki
i siatkówki (wyłożonego tartanem)
oraz budowę ogrodzenia boisk.
Cała inwestycja zlokalizowana
będzie na terenie obecnego boiska
przy Szkole Podstawowej w Złotorii.
Place zabaw w Brzezinku i Rogowie zostaną ogrodzone oraz wy-

posażone w typowy zestaw zabawowy, znany z istniejących już na
terenie Gminy placów.
Plac zabaw w Młyńcu Drugim
zostanie wzbogacony o piaskownicę, huśtawki, ławeczki i kosze
na śmieci.
Gmina Lubicz uzyskała już rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” i ma
pewność, że jeśli wniosek przejdzie ocenę formalną w Urzędzie
Marszałkowskim – dotacja zosta-

nie przyznana.
Łączna kwota dotacji unijnej,
którą zamierzamy uzyskać na tę
inwestycję wynosi ok. 570 tys.
złotych.
Przypominamy w tym miejscu,
że LGD „Podgrodzie Toruńskie”
niebawem ogłosi konkursy na dotacje dla mikroprzedsiębiorstw
wiejskich oraz na różnicowanie
działalności rolniczej. Przewidywany termin ogłoszenia tych
konkursów to II kwartał 2010 r.
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA W SP GRONOWO
Wszyscy uczniowie szkoły
w Gronowie znają drogę do
biblioteki. Jedni odwiedzają ją
tylko dlatego, bo muszą przeczytać zadaną lekturę, a inni przychodzą podczas przerw posiedzieć w ciszy, przejrzeć czasopisma, albo poczytać i przy okazji
wypożyczyć książkę. Są też tacy,
którzy zaglądają tu codziennie,
nawet kilka razy.
Do najbardziej aktywnych bywalców biblioteki należą najmłodsi
uczniowie. Obcując z bohaterami
książek urozmaicają i wzbogacają
dzieciństwo, a jednocześnie pracują
na swój szkolny sukces.
Uroczystość pasowania jest

oficjalnym przyjęciem pierwszoklasistów w poczet czytelników
biblioteki szkolnej. Zorganizowana
po raz kolejny 25 lutego 2010 r.
wpisuje się na stałe do kalendarza
szkolnych wydarzeń. Tym razem
w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości zaangażowali się
uczniowie z koła bibliotecznego.
Wcielając się w postacie ze znanych
bajek, przekonywali najmłodszych
o konieczności czytania i dbania
o wypożyczone książki.
Przyszli adepci sztuki czytania
musieli wykazać się znajomością
tytułów bajek i baśni, biorąc udział
w błyskawicznym quizie. Następnie
zapoznali się z regulaminem biblio-

teki. Specjalne
brawa otrzymały
dzieci, które jeszcze przed uroczystością pasowania odwiedzały bibliotekę, wypożyczając książki i czasopisma.
Kulminacyjnym punktem
spotkania było
złożenie przyrzeczenia i symboliczne pasowanie na czytelnika.
Uczestnicy spotkania na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali
dyplomy, książki oraz obowiązkowo zakładki.

Głównym celem tego rodzaju
uroczystości jest zachęcanie najmłodszych do częstego korzystania
ze zbiorów bibliotecznych i wskazywanie biblioteki, jako miejsca
przyjaznego uczniom.

BIBLIOTEKA OTWARTA NA CIEBIE
W gminie Lubicz sieć bibliotek tworzą biblioteka główna
w Lubiczu Dolnym oraz jej cztery
filie biblioteczne: w Lubiczu Górnym, Grębocinie, Gronowie i Złotorii.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lubiczu w sierpniu 2009 roku
przeprowadziła się do nowego
lokalu o powierzchni 106m2, stała
się placówką na miarę instytucji
XXI wieku. Od 1 kwietnia nowy
lokal przy ulicy Polnej 20 otrzymuje filia w Lubiczu Górnym.
Biblioteki publiczne oferują
czytelnikom 46491 książek, 286
płyt DVD oraz 56 tytułów czasopism.
W 2009 roku 2188 czytelników
odwiedziło 27898 razy nasze biblioteki wypożyczając 36903
książki, 954 płyty DVD oraz 8737
czasopism. W bibliotekach odbyło
się 367 imprez kulturalnych m. in.:
spotkania autorskie z panią Natalią
Usenko, konkursy recytatorskie,
ortograficzne, plastyczne i czytelnicze, lekcje biblioteczne, dyskusje
nad książką i filmem, pogadanki,
głośne czytanie, przeglądy książek.
Biblioteka w ubiegłym roku wzięła
udział w 2 programach. Pierwszy to
„Infrastruktura Bibliotek” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z którego biblioteka
otrzymała 40 tys. na „Modernizację
budynku i zakup wyposażenia dla
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu Dolnym”.
Przeprowadzono remonty w filiach w Grębocinie i Złotorii, wyposażono w nowe funkcjonalne meble
wszystkie biblioteki oraz dokonano
zakupu sprzętu elektronicznego.
W bibliotece głównej oraz w filiach
czas pracy został wydłużony do
godziny 20-tej i dodatkowo biblioteka w Lubiczu Dolnym czynna jest

w soboty. Powstały kąciki czytelnicze dla najmłodszych w bibliotekach: w Lubiczu Dolnym, Grębocinie i Złotorii, gdzie oprócz książek
dzieci mogą korzystać z gier, czasopism oraz zabawek. Środki z dotacji
pozwoliły nam zarówno poprawić
warunki estetyczne instytucji jak
i rozszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną dla lokalnej społeczności
o czym można się przekonać korzystając z usług Biblioteki Publicznej
i jej filii.
Drugi program to „Program
Rozwoju Bibliotek”, który jest skierowany do bibliotek publicznych we
wszystkich gminach wiejskich.
Gminna Biblioteka wzięła udział
w Programie Rozwoju Bibliotek
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności przy wsparciu Fundacji
Billa i Melindy Gates, który w Polsce realizowany jest przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako Biblioteka Wiodąca
pozyskując Biblioteki Partnerskie
(Obrowo, Czernikowo i Nieszawa).
Program przyczyni się do
wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami.
W ramach programu otrzymamy sprzęt multimedialny i teleinformatyczny - komputery stacjonarne
i laptop wraz z oprogramowaniem,
które przekaże nieodpłatnie Microsoft Corporation oraz projektory
i urządzenia peryferyjne i dodatkowo aparaty cyfrowe. Otrzymany
sprzęt doda bibliotece atrakcyjności
i ułatwi podejmowanie interesującej
działalności.
Wszyscy pracownicy merytoryczni biblioteki gminnej, dyrekto-

rzy bibliotek partnerskich, przedstawiciel Urzędu Gminy odpowiedzialny za kulturę i przedstawiciel
lokalnej społeczności biorą udział
w szkoleniach.
Pierwsza część szkoleń to warsztat na temat planowania pracy
bibliotek (5 dwudniowych sesji).
Druga część szkoleń to szkolenie specjalistyczne przygotowujące
biblioteki do nowych usług. Mają
one pomóc bibliotekom wyspecjalizować się w działaniach, które są
najbardziej potrzebne ich społeczności lokalnej (6 dni szkoleniowych).
Trzecia część szkoleń, przeznaczona tylko dla pracowników bibliotek, to szkolenia informatyczne
z obsługi dostarczonego sprzętu
i oprogramowania, ich wykorzystywaniu w pracy biblioteki, a także
tworzenia własnych stron www
(łącznie minimum 3 dni szkolenia).
Po zakończeniu szkoleń biblioteki będą mogły korzystać z programu grantowego na realizację planów pracy przygotowanych podczas szkoleń i z programu dobrych
praktyk, polegającego na wymianie
doświadczeń do
końca 2013 roku.
Na uwagę zasługuje porozumienie
w sprawie utworzenia programu internetyzacji bibliotek
publicznych podpisane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego. W okresie obowiązywania porozumienia TP pokryje
w bibliotekach wszelkie koszty instalacji, aktywacji oraz utrzymania
dostępu do Internetu.
W miesiącu marcu planujemy
spotkanie z udziałem moderatora
działającego z ramienia Akademii
Rozwoju Filantropi w Polsce dla
instytucji i osób chcących wspierać
biblioteki, pozwalające na stworzenie Gminnej Koalicji na rzecz
Rozwoju Bibliotek. Założeniem
naszym jest, aby przy Bibliotece
Wiodącej powstała Gminna Koalicja, składająca się z przedstawicieli
różnych środowisk i instytucji,
której rolą ma być promowanie
rozwoju biblioteki i ułatwienie
zespołowi bibliotek realizację planu
rozwoju biblioteki przygotowanego
w czasie szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek
spowoduje, że biblioteki w naszej
gminie będą lepiej zaspakajały
potrzeby mieszkańców oraz będą
pełnić ważną rolę w rozwoju
lokalnej społeczności.

4

KWIECIEÑ 2010

PROJEKT „CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY...“
JUŻ NA PÓŁMETKU
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Znane przysłowie „Czego się
Jaś nie nauczy, Jan nie będzie
umiał“ doskonale oddaje starą
prawdę o potrzebie kształcenia
dzieci od najmłodszych lat.
W życiu dorosłym łatwo nadrobić niedostatki ekonomiczne,
natomiast wykształcenie potrzeby
posiadania wiedzy, ciągłego jej
zgłębiania jest zadaniem o wiele
trudniejszym. W naszej gminie od
listopada 2009 roku we wszystkich
szkołach realizowany jest projekt
„Czego się Jaś nie nauczy...“ –
wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkół realizujących kształcenie
ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym
2009/2010 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do
uczniów, którzy chcą zainwestować w siebie, pragną rozszerzać
wiedzę w ramach zajęć pozalekcyjnych lub oczekują wsparcia
w nauce.
Nauczyciele, realizujący projekt, przygotowali ciekawe scenariusze lekcji. W ramach zajęć
rozwijających kompetencje naukowo – techniczne uczniowie
nauczania zintegrowanego poprzez konstruowanie gier planszowych, rozwiązywanie liczbowych
labiryntów, łamigłówek, bajek
matematycznych doskonalą umiejętności matematyczne i rozwijają
logiczne myślenie. Wykonując
proste doświadczenia, dzieci badają właściwości wody, zmianę stanu
skupienia wody, siłę powietrza.
Przeprowadzają eksperymenty,
np. woda z olejem, atrament duchów, wybuch wulkanu, telefon
puszkowy. Zakładając klasowe
ogródki, uczą się siania, sadzenia,
pielęgnacji i obserwacji roślin zielonych. Poznają, jakie są źródła za-

nieczyszczenia powietrza i wody.
Uczą się, jak segregować odpady,
jak ograniczać ich produkcję.
Kształcą nawyki oszczędzania
energii, spożywania zdrowej żywności. Podczas zajęć w terenie
uczą się posługiwania kompasem,
wyznaczania kierunków świata.
Warsztaty prowadzone są również na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, gdzie uczniowie poznają budownictwo i zajęcia
ludności na przestrzeni dziejów
oraz odbywają zajęcia w Szkole
Leśnej na Barbarce.
W Szkole Podstawowej w Złotorii z programu korzysta 93
uczniów z klas I-VI, którzy pracują
w 12 grupach pod okiem doświadczonych pedagogów. Dzieci, w zależności od potrzeb, uczęszczają na
następujące zajęcia: korekcyjnokompensacyjne, rozwijające kompetencje informatyczne oraz rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne.
Uczniowie klas I-VI szkoły
w Lubiczu Dolnym uczestniczą
w zajęciach informatycznych, matematycznych, naukowo – technicznych oraz języka obcego. 96
żaków pracuje w ośmiu grupach
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz potrzebami. Doskonalą
umiejętności korzystania w nauce
z technologii informatycznej, realizują projekty badawcze, ćwiczą
logiczne myślenie i sprawność
rachunkową.
W Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie w projekcie bierze udział
ponad 230 uczniów. Prowadzone
są zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, kształtujące logiczne
myślenie, sprawność rachunkową,
prowadzenie badań i obserwacji
środowiska, korzystanie z mapy,
kształtujące wrażliwość ekologiczną, zajęcia doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego, ułatwiające
trafny wybór szkoły, ukazujące
korzyści z wyboru danej ścieżki
edukacyjnej i możliwości dalszego
kształcenia, zajęcia pozalekcyjne
rozwijające kompetencje informatyczne, które przygotowują
uczniów do efektywnego posługiwania się programami komputerowymi, multimedialnymi i Internetem.
Gimnazjaliści w ramach warsztatów i indywidualnych konsultacji z pedagogiem uczą się rozpoznawać własne talenty, zainteresowania, możliwości, a także dowiadują się, jakie zawody będą
w przyszłości najbardziej poszukiwane i pożądane w naszym kraju.
Młodzież chętnie uczestniczy
w warsztatach, podczas których
poznaje również możliwości
kształcenia, które prezentują poszczególne szkoły średnie zapraszane w ramach Giełdy Szkół.
W SP w Młyńcu w ramach projektu
funkcjonują koła matematyczne,
ekologiczne oraz zajęcia z technologii informatycznej.Udział w nich
bierze 31 uczniów.
Natomiast w szkole w Gronowie pracują 3 grupy skupiające 33
wychowanków, którzy doskonalą
język angielski, ćwiczą sprawności
matematyczne i polonistyczne na
zajęciach wyrównawczych.
Najwięcej godzin zajęć jest
prowadzonych w Zespole Szkół nr
1 w Lubiczu Górnym. W Gimnazjum nr 1 realizuje się przede
wszystkim 2 i 9 zadanie projektu –
prowadzonych jest 14 zajęć pozalekcyjnych rozwijających porozumiewanie się w języku angielskim
i 14 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ścisłych:
matematyki, fizyki, geografii,
biologii i chemii. Realizacji tych
zadań podjęło się piętnaścioro
nauczycieli. W zajęciach - których

łączna liczba wynosi 700 godzin
lekcyjnych – bierze udział 313
uczniów (przy czym liczba konkretnych uczniów zaangażowanych w te dodatkowe ćwiczenia to
190 - niektórzy bowiem uczęszczają na kilka zajęć jednocześnie). W czasie tych nieobowiązkowych lekcji – na których
znajduje się od 10 do 19 uczniów
jednocześnie, a nauczyciele wykorzystują ciekawe metody pracy –
młodzież niezwykle chętnie uzupełnia braki wiedzy z zakresu nauk
ścisłych i rozwija swoje zdolności
konwersacyjne w języku angielskim.
„Czasami nie chce nam się
wstać na ósmą rano, ale warto, bo
jest nas w klasie mało, a pani naprawdę super tłumaczy i wszystko
lepiej rozumiemy niż na lekcji.
Przypominamy sobie wiele rzeczy
i uzupełniamy to, czego wcześniej
się nie nauczyłyśmy” – wyznają
Kinga Mańkowska i Magdalena
Olewicz, uczennice klasy IIId biorące udział w zajęciach dodatkowych z biologii. Zdaniem Iwony
Pawłowskiej – uczennicy klasy
IIIb - zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego sprawią, że – podchodząc w kwietniu do egzaminu
gimnazjalnego – będzie czuła się
pewniej.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Dostarczają dzieciom wiele radości. Uczą rozumieć
otaczający świat. Doskonalą
różnorodne umiejętności, rozwijają naukowe talenty oraz uczą
wykorzystywać wolny czas.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej przez szkołę daje nowe
możliwości dzieciom z terenów
wiejskich, dla których dostęp do
dodatkowej formy kształcenia
bardzo się liczy i może wiele
zaważyć na ich karierze szkolnej.
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Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010
W ZAKRESIE:

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
I. Rodzaj i forma realizacji zadań.
1. Zadania w zakresie profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania
patologiom społecznym powinny być wykonane przez realizację przedsięwzięć w zakresie:
1) profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
narkotykowych i nikotynowych w formie:
a) programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz ochrony
przed przemocą w rodzinie,
b) szkoleń dla sprzedawców
i właścicieli placówek podających lub sprzedających napoje alkoholowe,
c) programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych realizowanych
w świetlicach środowiskowych i innych dla
dzieci i młodzieży,
d) zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży,
e) specjalistycznej pomocy
terapeutycznej dla osób
uzależnionych,
f) organizowanie festiwali,
przeglądów, konkursów,
imprez promujących
zdrowy styl życia, wolny
od uzależnień.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2010
1. Na realizację w/w zadań w roku
2010 planuje się przeznaczyć
łączną kwotę w wysokości
14.000,- zł – z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
2. Kwota może ulec zmianie
w przypadku stwierdzenia, że
zadanie można zrealizować
mniejszym kosztem, złożone
oferty nie uzyskują akceptacji
Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na
realizację zadania z przyczyn
trudnych do przewidzenia

w dniu ogłoszenia konkursu.

V. Termin składania ofert

III. Zasady przyznawania dota- 1. W konkursie mogą brać udział
cji/zlecenia wykonania zapodmioty określone w art. 11
dań
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku
1. Zlecenie zadania i udzielania
publicznego i o wolontariacie
dotacji następuje z odpowie(Dz.U z 2003 Nr 96 późn. 873).
dnim zastosowaniem przepisów 2. Podmioty uprawnione do udziaart. 16 ustawy z dnia 24
łu w postępowaniu konkursokwietnia 2003r. o działalności
wym, składają pisemne oferty
pożytku publicznego i o wolonrealizacji zadania (odrębnie na
tariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96
każde zadanie) według wzoru
poz. 873 z późn. zm.)
określonego w Rozporządzeniu
2. Wysokość dotacji może być
Ministra Pracy i Polityki Społeniższa niż wnioskowana w ofercznej z dnia 27 grudniu 2005r.
cie. W takim przypadku oferenw sprawie wzoru oferty realitowi przysługuje prawo negozacji zadania publicznego, racjowania zmniejszenia zakresu
mowego wzoru umowy o wykorzeczowego zadania lub rezynanie zadania publicznego
gnacji z jego realizacji.
i wzoru sprawozdania z wyko3. Wójt Gminy Lubicz może
nania tego zadania (Dz. U
odmówić podmiotowi wyłonioz 2005r. Nr 264 poz. 2207).
nemu w konkursie przyznania 3. Oferty muszą być podpisane
dotacji i podpisania umowy w
i opieczętowane przez oferenta.
przypadku gdy okaże się, iż 4. Do oferty należy dołączyć:
rzeczywisty zakres realizowa1) aktualny odpis z rejestru
nego zadania znacząco odbiega
(ważny do 3 m-cy od daty
wystawienia),
od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci
2) aktualny statut lub inny doutracą zdolność do czynności
kument zawierający zakres
prawnych, zostaną ujawnione
działalności podmiotu oraz
nieznane wcześniej okolicznowskazujący organy upraści podważające wiarygodność
wnione do reprezentacji,
merytoryczną lub finansową 5. Do oferty na realizację zadania
oferenta.
z zakresu profilaktyki uzale4. Szczegółowe i ostateczne ważnień i przeciwdziałania patolorunki realizacji, finansowania
giom społecznym należy dodati rozliczania zadania reguluje
kowo załączyć - program plaumowa zawarta pomiędzy ofenowany do realizacji (przykłarentem a Gminą Lubicz.
dowe scenariusze zajęć).
6. Oferty należy składać w Biurze
IV. Termin i warunki realizacji
ds. Informacji i Obsługi Interezadań
santa Urzędu Gminy Lubicz
(pokój Nr 9) ul. Toruńska 21,
1. Zadania winny być zrealizo87-162 Lubicz, w zamkniętych
wane w roku 2010 z zastrzeżekopertach opatrzonych napiniem, iż szczegółowe terminy
sem “Konkurs” oraz nazwą
wykonania zadań określone
zadania (należy wpisać nazwę
zostaną w umowach.
zadania z tekstu ogłoszenia
2. Zadania winne być zrealizokonkursowego) – osobiście lub
wane z najwyższą starannością
drogą pocztową (decyduje data
zgodnie z zawartą umową oraz
wpływu) w terminie do dnia
obowiązującymi standardami i
07.05.2010 r. do godz. 1500.
przepisami w zakresie opisa- 7. Druk ofert realizacji zadania
nym w ofercie.
publicznego można otrzymać
3. Zadania winny być wykonane
w Urzędzie Gminy w Lubiczu
dla jak największej liczby miepokój nr 6 lub pobrać z internetu
szkańców Lubicza.
(www.lubicz.pl).
8. Wszystkie miejsca, w których

oferent naniósł zmiany winny
być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Poprawki
muszą być dokonane jedynie
przez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie
obok poprawnego.
9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii
(z wyłączeniem odpisu z rejestru) należy potwierdzić je za
zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione, każda strona
opatrzona winna być także datą
potwierdzenia zgodności z oryginałem.
10.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone
po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany
w ciągu 14 dni od upływu
terminu składanie ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające
kryteria formalne są oceniane
przez Komisję Konkursową
powołaną przez Wójta Gminy
Lubicz.
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) Wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem).
2) Koszt realizacji projektu,
w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów.
3) Wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie
jej z planowanymi źródłami
dofinansowania projektu.
4) Możliwość realizacji zadania
przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych
i rzeczowych.
5) Doświadczenie oferenta
w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu
(w tym doświadczenia z
dotychczasowej współpracy
z Gminą Lubicz).
4. Komisja przedstawia własną
propozycję wysokości dotacji
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na realizację poszczególnych 1. Wysokość środków publicznych
niach, regulaminach, komunidzenia właściwej dokumenprojektów.
przeznaczonych na realizację
katach itp.), a także w ogłoszetacji z nią związanej;
5. Ocena Komisji wraz z propozadania w roku 2009 wynosiła
niach prasowych, reklamach itp.
2) kontrola, o której mowa wyzycją wysokości dotacji jest
11.000 zł.
informacji o tym, że zadanie jest
żej, nie ogranicza prawa
przekazywana Wójtowi Gminy
dotowane przez Gminę Lubicz.
Gminy do kontroli całości
Lubicz, który podejmuje osta- VIII. Postanowienia końcowe
2. Dotowany podmiot, zobowiązarealizowanego zadania pod
teczną decyzję.
ny będzie do:
względem finansowym i me1. Wyłoniony podmiot będzie zo1) dostarczenia na wezwanie
rytorycznym.
bowiązany, pod rygorem rozwłaściwej komórki organi- 3. Wyniki konkursu przedstawione
VII. Zrealizowane zadania puwiązania umowy, do zamiezacyjnej Urzędu Gminy oryzostaną na tablicy ogłoszeń
bliczne w zakresie profilakszczenia we wszystkich druginałów dokumentów (fakUrzędu Gminy Lubicz oraz zotyki uzależnień i przeciwkach i materiałach reklamotur, rachunków) oraz dokustaną opublikowane na stronie
działania patologiom społewych związanych z realizacją
mentacji, o której mowa wyinternetowej Urzędu Gminy
cznym w roku 2009.
zadania (plakatach, zaproszeżej, celem kontroli prowaLubicz (www.lubicz.pl)

GINĄCE ZAWODY
Uwaga gimnazjaliści!
Możliwość udziału w projekcie
historycznym „Ginące zawody
wiejskie”
Rusza finansowany ze środków
Unii Europejskiej projekt „Ginące
zawody wiejskie”, skierowany do
gimnazjalistów z naszej Gminy.
Celem projektu jest zapoznanie
młodzieży z zanikającymi trady-

cjami rękodzielniczymi naszego
regionu - poprzez cykl zajęć
warsztatowych i teoretycznych.
Poznamy pracę kowala, powroźnika, papiernika, bartnika itp. Nauczymy się piec chleb w tradycyjnym piecu, wykonywać proste
rzeźby z drewna i naczynia z gliny.
Wszystko to pod okiem rzemieślników najlepszych w swym

fachu!
Młodzież gimnazjalna chętna do
wzięcia udziału w zajęciach może
już zgłaszać swój udział w Urzędzie Gminy, tel. 56 674 40 15;
e-mail: rozwoj@lubicz.pl.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zajęcia odbędą się na terenie szkół
w okresie kwietnia – maja br.

CHOĆ NA EMERYTURZE
- ANI MYŚLĄ NARZEKAĆ NA NUDĘ
Organizują imprezy okolicznościowe, śpiewają w chórze,
zwiedzają Polskę i sąsiednie kraje oraz pomagają innym - seniorzy z Lubicza Górnego nie narzekają na nudę.
W dniu 6 lutego 2010 r. Klub
Seniora „Lubiczanie” obchodził
swój jubileusz 15 – lecia istnienia.
Klub Seniora powstał w 1995 roku
w Lubiczu Górnym. W chwili obecnej liczy 46 osób, z czego połowa
jest członkami klubu od samego

początku. Seniorzy spotykają się
z okazji różnych imprez okolicznościowych, takich jak Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień
Kobiet czy Dzień Matki. Na tym
nie kończy się jednak ich działalność. W ramach klubu działa bowiem chór „Lubiczanie”, który
w swoim repertuarze ma wiele
utworów biesiadnych. Chór składa
się z 18 osób: 14 kobiet i 4 mężczyzn. Członkowie jego biorą
udział w licznych przeglądach

artystycznych na terenie powiatu
i województwa, uświetniają śpiewem gminne imprezy kulturalne.
W 2002 roku na Przeglądzie
Twórczości Emerytów w Toruniu
chórzyści z Lubicza otrzymali puchar dla najlepszego zespołu.
Ponadto, przy różnych okazjach, odwiedzają okoliczne Domy
Pomocy Społecznej. Seniorzy odkryli też w sobie żyłkę podróżniczą
i z chęcią organizują różne wycieczki. Można śmiało stwierdzić, że

zwiedzili już całą Polskę od morza
do gór. Byli również w Czechach
i na Słowacji, planują też kolejne
zagraniczne wycieczki. Nie zapominają także o innych. Co roku
z okazji gminnego „Dnia Inwalidy” organizują festyn integracyjny „Podajmy sobie ręce”.
Na uroczystości jubileuszowej
wśród licznych gości nie zabrakło
władz Gminy Lubicz, przedstawicieli Starostwa Powiatowego,
Zarządu Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów z Torunia,
radnych gminnych i powiatowych,
pracowników WOAK – u, którzy
składali jubilatom gratulacje, podziękowania i życzenia.
Członkowie chóru odśpiewali
piosenkę specjalnie przygotowaną na
tę okazję, a założycielka klubu
Apolonia Strzelecka otrzymała podziękowania i brawa za ofiarną pracę.
Cieszy fakt, że nasi Seniorzy są
bardzo aktywni, dbają o zdrowie
i kondycję fizyczną, rozwijają się
artystycznie, stawiają sobie kolejne cele i poprzeczki, zdobywają
nową wiedzę i umiejętności.
Życzymy Państwu, aby kolejny
etap życia była najlepszym czasem
do spełniania rzeczy niespełnionych, a każdy dzień dostarczał
Państwu wielu radości i uśmiechu
na twarzy.
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TURNIEJ WARCABOWY W SP GRONOWO
Dnia 11 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Gronowie odbył się turniej warcabowy, w którym wzięło
udział 36 uczniów klas I-VI.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja
w składzie:
1.Ewa Fijałkowska – przewodnicząca
2.Teresa Curyło – członek
3.Stanisław Nobik – członek
Turniej był podzielony na trzy rundy. Celem pierwszych
dwóch było wyłonienie 8 finalistów, którzy w rundzie trzeciej
toczyli pojedynki systemem pucharowym.
Mistrzem warcabów w Szkole Podstawowej w Gronowie
został Patryk Laskowski – uczeń klasy V,
II miejsce zdobyła Emilia Klugowska – uczennica klasy V,
III miejsce – Igor Wełnowski – uczeń klasy I,
IV miejsce – Maciej Kwiatkowski – uczeń klasy IV.
Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez organizatora, pozostali laureaci pamiątkowe dyplomy.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała szkołę
w Gminnym Turnieju Warcabowym o Puchar Wójta Gminy
Lubicz w Grębocinie.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu rozpoczął
realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.
Jest to propozycja skierowana
do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających
z pomocy społecznej na terenie
gmin: Lubicz, Czernikowo i Obrowo. Klub Integracji Społecznej
„Nad Drwęcą” działa od grudnia
2009 roku i będzie realizowany do
lutego 2011 roku. Projekt jest finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany
przez trzy sąsiadujące gminy Lubicz, Czernikowo i Obrowo, które
reprezentowane są przez ośrodki
pomocy.
Aktualnie w projekcie uczestniczy osiem osób. Zajęcia odbywają się w budynku Świetlicy Środowiskowej w Grębocinie. W ramach Klubu Integracji Społecznej
„Nad Dwręcą” realizowany jest
trening interpersonalny, warsztaty
aktywnego poruszania się po rynku

pracy, poradnictwo terapeutyczne
indywidualne, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz zajęcia
komputerowe.
Ponadto uczestnicy mają codzienny dostęp do lokalnej prasy
i biorą udział w zajęciach integracyjno-rozrywkowych.

Docelowo uczestnicy mają jednak zyskać nowe kompetencje
zawodowe, dzięki wybranym
przez siebie kursom zawodowym.
Grupa uczestników jest bardzo
zintegrowana i sumiennie traktuje
udział w projekcie.

MALI AKTORZY Z GMINY LUBICZ
Dnia 08.03.2010 r. w Zespole
Szkół nr 2 w Grębocinie odbyła się
VII edycja Gminnego konkursu
Teatru Jednego Aktora przygotowanego przez Panią Agatę Marchlik
i Małgorzatę Rozesłaniec.
Uczestnikami byli uczniowie z kl.
I-III Szkół Podstawowych z Gminy
Lubicz.
Zmagania młodych aktorów
oceniało profesjonalne jury – p. Grażyna Kusa i Anna Chudek aktorki
teatru „Baj Pomorski” w Toruniu.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Joanna Gejda z ZS nr 2 w Grębocinie,
która zaprezentowała wiersz pt „Kwoka” oraz Alicja Jabłońska ze Szkoły
Podstawowej w Lubiczu Dolnym
z wierszem „Aeroplan”.
Jury podkreśliło wysoki poziom
konkursu, czego dowodem było
przyznanie 5 wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu
Szkół nr 2 w Grębocinie.
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JUBILACI W NASZEJ GMINIE

Anna i Zdzisław Laskowscy ze Złotorii,
Zofia i Michał Olewicz z Krobi oraz
Wanda i Henryk Kwiatkowscy z Rogówka

Dostojni Jubilaci Anna
i Zdzisław Laskowscy ze Złotorii, Zofia i Michał Olewicz z
Krobi oraz Wanda i Henryk
Kwiatkowscy z Rogówka, obchodzili piękny Jubileusz 50
lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej przyznał Jubilatom medale „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale te są podziękowaniem za wszystko co tak długo
budowali jako małżeństwo i rodzi-

Jubilaci odznaczeni medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie” w m-cu październiku 2009 r. Wanda i Feliks Koziołek
z Rogówka oraz Irena i Tadeusz Zielaskowscy z Gronowa

na. Stanowi potwierdzenie, że wybrana przed laty droga była słuszna. Dzięki wytrwałości, wzajemnemu zrozumieniu, zgodnej pracy dla wspólnego dobra, potrafili
pokonać przeciwności, jakich
nikomu nie szczędzi życie.
W związku dwojga wspierających
się wiernie ludzi znaleźli zadowolenie i satysfakcję. Dobre i szczęśliwe małżeństwo to zasługa zarówno męża jak i żony.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy

Lubicz Marek Olszewski na uroczystości, która odbyła się dnia
18 marca 2010 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Lubiczu.
Dostojni Jubilaci swój związek
małżeński budowali w oparciu
o miłość, wyrozumiałość i szacunek do drugiego człowieka, co pozwoliło Im razem wytrwać i teraz
świętować swoje Jubileusze.
Nie żałują tych wspólnie przeżytych lat i życzą każdemu aby
doczekał się tak wielkiego szczęścia.

Pięćdziesiąt lat to wiele, ale
minęły szybko, a wszystkie przeżycia w ciągu tych długich lat –
radości i smutki związały ich
jeszcze bardziej.
Troszczyli się wspólnie przez
te wszystkie lata o zapewnienie
bytu rodzinie, o dobre wychowanie
dzieci i ich przyszły los. A dzisiaj
dzieci, wnuki i prawnuki są im
wdzięczni za trud i poświęcenie
oraz darzą ich wielkim szacunkiem. Trud pracy i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskiego doceniona została również
przez władze Państwowe, dowodem czego są przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne odznaczenia „za
długoletnie pożycie małżeńskie”.
Uroczystość, w której licznie
uczestniczyły rodziny Jubilatów
przebiegła w miłej, sympatycznej
i pełnej wzruszeń atmosferze.
Były gratulacje i życzenia, doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, a także kwiaty,
pamiątkowe dyplomy oraz toast za
pomyślność Jubilatów wzniesiony
lampką szampana.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapraszają kobiety na bezpłatne
badania mammograficzne i cytologiczne, które odbędą się w dniach od 12 do 22 kwietnia 2010 r.
30
30
w godz. od 8 do 13 na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 23.
miejsce badań: cytomammobus
rejestracja: osobiście lub telefonicznie w UG Lubicz - sekretariat od poniedziałku do piątku
00
00
w godz. od 12 do 15 pod nr tel. 56 621-21-00 lub 621-21-01
Badanie mammograficzne wykonywane będzie od 12 do 16 kwietnia i od 19 do 22 kwietnia 2010 r.
Badaniem będą objęte kobiety w wieku 50-69 roku życia (tj. urodzone w latach 1941 - 1960), które
nie miały wykonywanych badań mammograficznych w ostatnich 24 miesiącach.
Badanie cytologiczne wykonywane będzie w dniach: 12, 14, 16, 19 i 21
kwietnia 2010 r., badaniem tym będą objęte kobiety od 25 do 59 roku życia
(tj. urodzone pomiędzy rokiem 1951 a 1985), które nie miały
wykonywanych takich badań w ostatnich 36 miesiącach.
Na badania prosimy zabrać:
1) dowód osobisty,
2) dowód ubezpieczeń,
3) okulary, dla osób które z nich
korzystają, w celu wypełnienia
ankiety.
Wyniki badań będą odesłane pocztą na adres domowy.
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