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Pierwsze dziecko urodzone w Polsce w 2008 roku
pochodzi z Rogowa w gminie Lubicz

Podwójne
szczęście

Mieszkanka Rogowa Wiktoria Borkowska pierwszym
dzieckiem urodzonym w Polsce
w 2008r. Dnia 01.01.2008 r. o
godz. 0.05 przysz³a na œwiat
upragniona pociecha Pañstwa
Artura i Edyty Borkowskich.
Ma³a Wiktoria jest pierwszym
dzieckiem urodzonym w Polsce w 2008 r. Szczêœliwych rodziców wraz z maleñstwem
odwiedzi³ Wójt Gminy Lubicz
Pan Marek Olszewski, wrêczaj¹c na rêce matki kwiaty oraz
dyplom gratulacyjny, a dziecku upominki.
Dzieñ narodzin ma³ej Wiktorii to nie tylko radoœæ jej najbli¿szych, ale równie¿ powód
do dumy dla mieszkañców
Gminy Lubicz.

W Rogowie tak¿e by³o wiele radoœci. Mieszkañcy wsi nie
kryli zadowolenia, ¿e ich wieœ,
dziêki Edycie i Wiktorii Borkowskim znalaz³a siê na pierwszych stronach gazet – nie
tylko regionalnych, ale równie¿
ogólnopolskich. Choæ termin
porodu jak wiadomo nie zale¿y od matki, to jednak Edyta
Borkowska odebra³a wiele gratulacji – nie tylko z powodu terminu wydania na œwiat córki,
ale przede wszystkim dlatego,
¿e urodzi³a zdrowe dziecko.
W imieniu mieszkañców gminy, w³adz samorz¹dowych oraz
radnych ¿yczymy pani Wiktorii
Borkowskiej i jej nowonarodzonej córce zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci!
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Wywiad z MARKIEM OLSZEWSKIM, wójtem gminy Lubicz

Zaczęliśmy największe inwestycje
- Zbli¿a siê wiosna, a wraz
z ni¹ ruszyæ maj¹ gminne
inwestycje. Jak wygl¹daj¹
plany Urzêdu Gminy na rok
2008?
- Bêdziemy inwestowaæ i
przygotowywaæ siê do powa¿nych przedsiêwziêæ. Przede
wszystkim skupimy siê na kanalizacji. Prezydent Torunia
zaakceptowa³ ju¿ plany kanalizowania Grêbocina w ramach
Funduszu Spójnoœci. Dofinansowanie z bud¿etu Unii Europejskiej wyniesie 56 procent.
Œcieki z Grêbocina musz¹ pop³yn¹æ do Torunia, poniewa¿
technologicznie jest to najlepsze wyjœcie i st¹d nasze starania o w³¹czenie miasta w tê
inwestycjê. Tym bardziej, ¿e
toruñskiej oczyszczalni zale¿y na przyjmowaniu œcieków
tak¿e spoza administracyjnych
granic Torunia. Porozumienie
w sprawie wspólnego realizowania tej inwestycji ju¿ zosta³o
przygotowane i zaakceptowane
przez obie strony. Formalnie
inwestorem bêdzie Toruñ, jednak gmina bêdzie mia³a w tej
inwestycji swój udzia³ finansowy. Realizacjê projektu przewiduje siê na lata 2009 - 2011.
- Na Grêbocinie jednak zapewne aktywnoœæ gminy siê
nie skoñczy. Coraz czêœciej
padaj¹ g³osy, ¿e nale¿y rozwijaæ pomys³ „aglomeracji
lubickiej”.
- Dzia³amy tak¿e w tym kierunku. Chcemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich kanalizowaæ wsie
nale¿¹ce do „aglomeracji lubickiej”. Pojêcie to stworzyliœmy w³aœnie na u¿ytek PROW.
„Aglomeracja lubicka” obejmuje Lubicz Górny i Dolny,
Krobiê i Z³otoriê. Mamy przygotowan¹ koncepcjê kanalizacji, a dla niektórych odcinków
gotowa jest ju¿ dokumentacja techniczna. Mamy szansê otrzymaæ dofinansowanie
w wysokoœci 4 milionów z³otych. S¹dzê, ¿e ta inwestycja
bêdzie realizowana równoczeœnie z Grêbocinem. Gdy uda
nam siê te plany wcieliæ w ¿ycie, to bêdziemy mieli za sob¹
najpilniejsze sprawy zwi¹zane
z infrastruktur¹ kanalizacyjn¹. Nie mo¿emy bowiem zapominaæ, ¿e do 2015 roku we
wszystkich
miejscowoœciach
Polski, w których ¿yje ponad
2 tysi¹ce mieszkañców, musi
zostaæ zbudowana kanalizacja
zbiorcza. Takie zobowi¹zania
z³o¿y³ polski rz¹d przez komisj¹ europejsk¹.
- Pana zdaniem realizacja

gminnych planów do 2011
roku jest realna?
- Tak, jak najbardziej. W
przypadku Grêbocina sprawa
wydaje siê praktycznie pewna.
Natomiast sprawa kanalizacji
Krobii, uzupe³nienie kanalizacji w Lubiczu, oraz dokoñczenie budowy kanalizacji Z³otorii do koñca 2011r. wydaje
siê ca³kiem mo¿liwe, oczywiœcie przy dofinansowaniu zewnêtrznym.
- Czy poza inwestycjami kanalizacyjnymi
realizowane
bêd¹ jeszcze inne budowy?
Drogi? Gazoci¹g?
- Gdy chodzi o gazoci¹g, to
sytuacja wcale nie jest taka
prosta i oczywista, jak mog³o-

drogi, to w najbli¿szych latach
czeka nas dokoñczenie budowy odcinka autostrady, który
biegnie przez teren gminy. Dokoñczony ma zostaæ wêze³ autostradowy w Lubiczu Dolnym
i w okolicach BrzeŸna. Bêdzie
to przedsiêwziêcie du¿e, które
mo¿e wp³ywaæ na ruch lokalny.
Poza tym czeka nas te¿ remont
mostu na Drwêcy w Lubiczu,
który ma zacz¹æ siê jesieni¹
2009 roku. Nie zapominajmy
te¿, ¿e od 10 marca trwa remont cz¹stkowy gminnych dróg
asfaltowych i gruntowych.
- A czy powstan¹ nowe drogi?
- Tak. W Lubiczu Górnym wyasfaltowane zostan¹ ulica Pia-

by siê wydawaæ. Okazuje siê,
¿e gaz postrzegany jest coraz
czêœciej jako jedno z wielu Ÿróde³ ciep³a. Dlatego nie wszyscy
chc¹ ogrzewaæ domy gazem. A
gdy nie wszyscy chc¹, to sprawa naprzód posuwa siê wolniej, zw³aszcza, ¿e gazyfikacja
ma swój rachunek ekonomiczny... Nie oznacza to, ¿e porzuciliœmy projekty gazyfikacji
gminy. Sieæ z gazem jest rozbudowywana w Z³otorii, Lubiczu; jest te¿ plan na najbli¿szy
rok przejœcia z sieci¹ gazow¹ do
Grêbocina. WyraŸnie jednak da
siê zaobserwowaæ spadek zainteresowania gazem jako Ÿród³em ciep³a dla indywidualnych
odbiorców. Jeœli zaœ chodzi o

skowa i Rzemieœlnicza. Prace
remontowe prowadzone bêd¹
równie¿ w samym centrum Lubicza na ulicy Polnej. Chcia³bym, abyœmy poradzili sobie z
asfaltowaniem ulicy Leœnej w
Z³otorii. Tam te¿ bêd¹ prowadzone naprawy cz¹stkowe w
centrum wsi przy pawilonach
handlowych, mam tu przede
wszystkim na myœli naprawy chodników. Chcemy tak¿e ulepszyæ nawierzchniê ulicy
Osiedlowej w Krobi i Nad Strug¹ w Grêbocinie. .
- Mieszkañcy niektórych
miejscowoœci skar¿¹ siê na
niedostateczn¹ liczbê lamp
oœwietlaj¹cych ulice. Gmina
sprosta tym oczekiwaniom?

- Mamy przygotowane projekty na prawie 200 nowych lamp
ulicznych. Obawiam siê jednak,
¿e ich realizacja zajmie oko³o
dwóch lat. Na pewno jednak zaczniemy od Krobii, tam bowiem
niedobór oœwietleñ ulicznych
jest najbardziej widoczny.
- Inwestycje oœwiatowe w
ostatnich latach w gminie
Lubicz by³y jednym z priorytetów dla Urzêdu Gminy Lubicz. W nadchodz¹cym roku
radni pomyœleli o najm³odszych mieszkañcach?
- Dla dzieci bêdzie to rok
prawdziwych uciech. W ca³ej
gminie powstanie dziesiêæ nowych placów zabaw. Z czego
szeœæ sfinansuje gmina. Z³o¿yliœmy wnioski do Urzêdu Marsza³kowskiego,
aby
dostaæ
pieni¹dze ze œrodków europejskich na sfinansowanie. To
moim zdaniem bêdzie wyraŸny postêp. Bardzo dobr¹ wiadomoœci¹ jest fakt, ¿e znaleŸliœmy
siê w programie „Orlik”, dziêki czemu bêdziemy budowali
boisko z prawdziwego zdarzenia, ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
Nie zapad³a jeszcze ostateczna
decyzja gdzie ono powstanie.
Wahamy siê czy zlokalizowaæ
je w Grêbocinie czy Lubiczu
Górnym, poniewa¿ tam mamy przygotowane tereny. Decyzja w tej sprawie zapadnie w
najbli¿szych tygodniach. Dwie
trzecie kosztów budowy boiska
sfinansowane zostanie ze œrodków bud¿etu pañstwa. Oprócz
tego przeprowadzone zostan¹
dwa wiêksze remonty szkó³ - w
M³yñcu, gdzie chcemy odnowiæ
elewacjê. Zmodernizowaæ równie¿ chcemy starszy budynek
szko³y w Z³otorii.
- Zbli¿a siê okres aktywnoœci turystycznej. Uda siê pobudziæ do „turystycznego
¿ycia” Drwêcê?
- Wierzê, ¿e tak siê stanie, poniewa¿ pojawi³y siê w tej materii inicjatywy prywatne. Gmina
Lubicz w³¹czy³a siê w program
powiatowy finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego „Œcie¿ki rowerowe”.
Rozmawia³em w tej sprawie ze
starost¹ toruñskim i uda³o siê
przeforsowaæ projekt w³¹czenia
œcie¿ki Toruñ-Z³otoria-Osiek do
tego w³aœnie programu. 60 procent œrodków pochodziæ bêdzie
ze œrodków zewnêtrznych. Jest
siê z czego cieszyæ, bo szlak
jest uczêszczany a dziêki wytyczeniu œcie¿ki ruch rowerowy przeniesiony zostanie z dróg
publicznych na odcinki i wiele
bezpieczniejsze.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Informacja dotycząca ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Uwaga gospodarze!

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150 poz.1249
ze zmianami) od pocz¹tku 2006 r. jest wdra¿any w Polsce system
ubezpieczeñ w rolnictwie z dofinansowaniem z bud¿etu pañstwa do
sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia umów ubezpieczenia od wyst¹pienia nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych :
- dla produkcji roœlinnej ( tj. upraw- zbó¿, kukurydzy, rzepaku,
rzepiku , chmielu tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych
lub roœlin str¹czkowych- od zasiewu lub wysadzenia do ich
zbioru ) od huraganu powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, osuniêcia siê ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków
przezimowania lub przymrozków wiosennych.
- dla produkcji zwierzêcej ( tj. byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub
œwiñ) od: huraganu, powodzi , deszczu nawalnego, gradu, pioruna, osuniêcia siê ziemi, lawiny, uboju z koniecznoœci.
Zgodnie z wy¿. wym. ustaw¹ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zawar³ z czterema zak³adami ubezpieczeñ umowy w sprawie dop³at
ze œrodków bud¿etu pañstwa do sk³adek z tytu³u zawarcia w 2008
r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie tj. z :
- Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie,
- Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych w Poznaniu,
- MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ w Sopocie.
Poziom dop³at z bud¿etu pañstwa do sk³adek ubezpieczeñ nale¿nych od producentów rolnych z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz¹t gospodarskich na 2008 r.
zosta³ okreœlony przez Radê Ministrów w rozporz¹dzeniu z dnia
8.11.2007 r. w wysokoœci 50 % sk³adki do 1 ha upraw rolnych i
50% sk³adki do 1 szt. zwierzêcia gospodarskiego.
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie

do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cukrowej bêdzie mia³
obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw od
ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez powódŸ, grad, suszê , ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Rolnik , który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego , tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowi¹zany bêdzie do wniesienia op³aty za niespe³nienie
tego obowi¹zku . Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej w ka¿dym roku
kalendarzowym, stanowiæ bêdzie równowartoœæ w z³otych 2 Euro
od 1 ha , ustalon¹ przy zastosowaniu kursu œredniego og³oszonego przez Narodowy Bank Polski wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku
kontroli. Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie wnoszona na rzecz gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika.
Powy¿sze sankcje nie bêd¹ jednak stosowane wobec rolników w
przypadku:
1/ niezawarcia przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa
umów w sprawie op³at do ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich,
2/ gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego
z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zak³ady
ubezpieczeñ, które zawar³y z ministrem w³aœciwym do spraw
rolnictwa umowy w sprawie dop³at w szczególnoœci z powodu
zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczaj¹cych 6 % sumy ubezpieczenia.
Wprowadzenie obowi¹zku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w zwi¹zku z unijnym obowi¹zkiem posiadania polis ubezpieczenia 50 % upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 bêd¹
ubiegaæ siê o inne formy wsparcia z bud¿etu krajowego w przypadku wyst¹pienia klêsk.
Urz¹d Gminy Lubicz

Szczegóły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Przysługuje rolnikom

W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opublikowan¹ w ( Dz. U. Nr 52 poz. 379)
zwrot podatku przys³uguje producentowi rolnemu (w tym dzier¿awcy) tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej, bêd¹cego posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym uwa¿a siê obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione
lub zakrzaczone na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi¹ przedmiot wspó³posiadania, zwrot podatku przys³uguje temu wspó³posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó³posiadacze
wyrazili pisemn¹ zgodê ( zgoda bêdzie wyra¿ona we wniosku i nie
dotyczy wspó³ma³¿onków).
Wniosek o zwrot podatku sk³ada siê w terminie od 1 marca do
dnia 31 marca i od dnia 1 wrzeœnia do dnia 30 wrzeœnia danego
roku ( wzór wniosku dostêpny w Urzêdzie Gminy i na stronie internetowej Urzêdu).
Wójt w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntów bêd¹cych
w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego przyznaje
na wniosek tego producenta w drodze decyzji, zwrot podatku.
Decyzje wydaje siê w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku o
zwrot podatku.
Zwrot podatku przyznaje siê za okres 6 miesiêcy lub istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z ca³ego limitu przys³uguj¹cemu producentowi rolnemu za 2008 r. ju¿ w pierwszym terminie sk³adania
wniosków.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do³¹cza siê:

- faktury VAT albo potwierdzone przez upowa¿nionego przez wójta pracownika urzêdu gminy za zgodnoœæ z orygina³em ich kopii,
stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku,
- odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako iloczyn iloœci
oleju napêdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj¹cej z
faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra ( w 2008 r.-0,85 z³/litr) z
tym, ¿e kwota zwrotu podatku nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota stanowi¹ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napêdowego, liczby
86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego, okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia danego roku.
Przy ustalaniu w/wym. limitu nie uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿
dzia³alnoœæ rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Wniosek o zwrot podatku wraz z za³¹cznikami nie podlega op³acie skarbowej.
W 2008 roku producent rolny - w terminie od 1 marca 2008 r. do
21 marca 2008 r. sk³ada wniosek wraz z fakturami VAT zakupu
oleju napêdowego od 1 wrzeœnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r; w
terminie od 1 wrzeœnia 2008 do 30 wrzeœnia 2008 r. sk³ada wniosek wraz z fakturami VAT zakupu oleju napêdowego od 1 marca
2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.
Wydanie decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ zwrotu podatku i wyp³aty kwoty zwrotu producentom rolnym nast¹pi w terminie od 2-31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku, w przypadku
drugiego wniosku w terminie od 3-30 listopada 2008 r. gotówk¹ w
kasie Banku lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.
Urz¹d Gminy w Lubiczu
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Dla rolników: ARiMR informuje

Nie naruszać przepisów

Oddzia³ Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, ¿e zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt
wspó³finansowany w ramach dzia³ania SPO nie mo¿e byæ realizowany z udzia³em innych œrodków publicznych przyznanych w zwi¹zku z realizacj¹ tego
projektu (wynika to z Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego).
Beneficjent
odpowiednich
dzia³añ SPO, podpisuj¹c umowê o dofinansowanie oœwiadcza m.in., ¿e nie korzysta i nie
bêdzie korzysta³ z innych œrodków publicznych przyznanych
w zwi¹zku z realizacj¹ projektu okreœlonego w umowie.
W razie naruszenia zakazu podwójnego finansowania,
beneficjent jest zobowi¹zany
do zwrotu ca³oœci b¹dŸ czêœci otrzymanej pomocy wraz z
odsetkami w wysokoœci okre-

œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, liczonych od dnia
wyp³acenia
pomocy
przez
ARIMR. Zakaz finansowania
operacji z innych œrodków publicznych dotyczy tak¿e PROW
2007-2013.
MRiRW w swojej opinii podkreœla równie¿, ¿e odpowiednie przepisy pos³uguj¹ siê
pojêciem „projektu” lub „operacji”, a nie „kosztów”, a wiêc
zakaz podwójnego finansowania projektów/operacji dotyczy

wszystkich inwestycji (elementów inwestycji/przedsiêwziêcia), realizowanych w ramach
projektu/operacji. Dlatego faktury
oznaczone
piecz¹tk¹
ARiMR nie powinny byæ podstaw¹ do uzyskania ulgi inwestycyjnej.
Nie ma równie¿ podstawy do
wyodrêbniania z faktury VAT
kosztów kwalifikowanych i
niekwalifikowanych oraz ubiegania siê o przyznanie ulgi w
odniesieniu do kosztów niekwalifikowanych, poniesionych
w zwi¹zku z realizacj¹ projektu objêtego wspó³finansowaniem w ramach SPO czy PROW
2007-2013. Nie mo¿e byæ mowy zw³aszcza o wyodrêbnieniu
podatku VAT i wystêpowaniu
o ulgê w oparciu o kwotê tego podatku. W zwi¹zku z powy¿szym, ¿adna faktura VAT,

Wioska internetowa w Lubiczu Dolnym wyposażona zostanie w najnowszy sprzęt i najlepsze
oprogramowanie

Kształcenie na odległość
Urz¹d Gminy Lubicz, we
wspó³pracy z Fundacj¹ Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia z D¹browy Górniczej przyst¹pi³ do realizacji
projektu „Wioska internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ
na terenach wiejskich”. W jego
ramach na terenie gminy Lubicz ma powstaæ w pe³ni wyposa¿ona placówka oœwiatowa
- Centrum Kszta³cenia, umo¿liwiaj¹ca mieszkañcom terenów
wiejskich dostêp do nowoczesnych form edukacji wyko-

rzystuj¹cych m.in. e-learning.
Zgodnie z za³o¿eniami projektu wszelkie koszty zwi¹zane z
funkcjonowaniem oœrodka bêd¹ do koñca czerwca 2008 roku finansowane ze œrodków
Unii Europejskiej. Po tym czasie koszty obs³ugi i utrzymania Centrum przejd¹ na Gminê
Lubicz.
Centrum Kszta³cenia znajdzie swoj¹ siedzibê w Lubiczu
Dolnym, w budynku gminnym
po by³ym przedszkolu, gdzie
obecnie mieœci siê œwietlica

œrodowiskowa oraz USC. Centrum– nazywane potocznie „telechat¹” - otrzyma znakomite
wyposa¿enie sprzêtowe (m.in.
11 najnowoczeœniejszych komputerów, drukarkê, skaner,
kopiarkê, serwer oraz szerokopasmowy dostêp do Internetu)
oraz oprogramowanie (popularne programy biurowe i edukacyjne, encyklopedie, s³owniki,
multimedialne atlasy geograficzne i historyczne itp.)
Fundacja Regionalnej Agencji
Promocji
Zatrudnienia
udostêpni mieszkañcom naszej Gminy kursy kszta³cenia
na odleg³oœæ, m.in. w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoœci,
nauki jêzyków obcych, czy obs³ugi popularnych programów
biurowych itp. Uczestnicy bêd¹ mogli zapisywaæ siê i korzystaæ z tych kursów w Centrum
w Lubiczu Dolnym.
Centrum czynne bêdzie od
koñca marca 2008 roku - codziennie, w godzinach od 11.00
do 19.00 od poniedzia³ku do
pi¹tku, zaœ w soboty i niedziele od 12.30 do 16.30. W trakcie
godzin pracy stale obecny bêdzie jego opiekun, który bêdzie
tak¿e s³u¿y³ fachowym wsparciem dla korzystaj¹cych z jego
zasobów. Centrum kszta³cenia
ma charakter ogólnodostêpny,
zaœ korzystanie z jego zasobów
jest bezp³atne.

która zosta³a oznaczona piecz¹tk¹: „przedstawiono do refundacji w ramach SPO...”
(analogicznie w ramach PROW
2007-2013) nie mo¿e stanowiæ
podstawy do uzyskania ulgi
podatkowej.
Tak¿e faktury nieostemplowane, które dotycz¹ jednak realizowanego projekty/operacji
lecz nie zosta³y przedstawione do rozliczenia inwestycji w
ARiMR, nie powinny stosowaæ
podstawy do uzyskania ulgi,
bez wzglêdu na to, czy opiewaj¹ na koszty kwalifikowane
czy te¿ nie. W takim przypadku sami beneficjenci okreœlonych dzia³añ nie powinni siê
ubiegaæ o ulgi podatkowe ze
wzglêdu na zobowi¹zanie, jakie
podjêli podpisuj¹c oœwiadczenie dotycz¹ce zakazu podwójnego finansowania.

W Dzień Bezpłatnych
Diagnoz Logopedycznych
w SP w Lubiczu Dolnym
przyjmował logopeda

Aby mowa
była
piękna
8 marca w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym
w ramach Ogólnopolskiej
Akcji Polskiego Zwi¹zku
Logopedów
mieszkañcy
gminy mogli skorzystaæ
z porad logopedy, Renaty £êc.
Celem akcji by³o u³atwienie osobom z zaburzeniami
mowy dostêpu do profesjonalnej diagnozy oraz
rozpowszechnienie
wiedzy logopedycznej, a tak¿e
stworzenie warunków
do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy. Logopeda stara³a
siê pomóc osobom zainteresowanym w rozwi¹zaniu
problemów z komunikacj¹
s³own¹. Jednak najwa¿niejszym elementem akcji by³o u³atwienie konsultacji
ze specjalist¹ dla rodziców
dzieci m³odszych (2-6 lat)
zainteresowanych ich prawid³owym rozwojem mowy i
komunikacji.
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LGD „Podgrodzie Toruńskie” zabiega o środki unijne

Cztery priorytety
4. budowa infrastruktury rekreacyjnej – œcie¿ki turystyczZakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne zwi¹zane z tworzeniem
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podgrodzie Toruñskie”. Przyne i ich oznakowanie
pomnijmy, ¿e Lokalna Grupa Dzia³ania „Podgrodzie Toruñskie”,
B. „Ma³e projekty”
1. wyposa¿enie œwietlic wiejskich oraz dzia³ania edukacyjdzia³aj¹ca m.in. na terenie naszej gminy, bêdzie jesieni¹ 2008
roku wnioskowa³a do Urzêdu Marsza³kowskiego o œrodki na
no – szkoleniowe
wdra¿anie Lokalnej Strategii Rozwoju na swym terenie. Stra2. wsparcie imprez kulturalnych, sportowych i festynów
tegia ta zawiera m.in. mo¿liwoœæ opiniowania przez LGD czêœci
3. odnowa kapliczek, krzy¿y przydro¿nych oraz pomników
wniosków o wsparcie finansowe z kasy UE na dzia³ania:
przyrody
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
4. promocja lokalnej twórczoœci
- ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej
C. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
- odnowa wsi
1. us³ugi dla ludnoœci
- ma³e projekty zwi¹zane z odnow¹ wsi i aktywizacj¹ lokaln¹
2. sprzeda¿ hurtowa i detaliczna
3. roboty budowlane i instalacyjne
Opiniowanie przebiegaæ bêdzie przede wszystkim poprzez
4. rzemios³o i rêkodzielnictwo
sprawdzenie zgodnoœci zg³aszanego wniosku z ustalonymi
5. us³ugi transportowe
priorytetami wsparcia. Te priorytety zaœ zosta³y wypracowane
D.
Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej
podczas spotkañ na terenie trzech gmin, bêd¹cych obszarem
1. us³ugi turystyczne
dzia³ania LGD „Podgrodzie Toruñskie”.
2. us³ugi dla ludnoœci
W trakcie czterech spotkañ uczestnicy zostali zapoznani z
3. produkcja biomasy
szczegó³ami proceduralnymi wdra¿ania LSR oraz szczegó³ami
4. sprzeda¿ hurtowa i detaliczna
poszczególnych programów wsparcia. W trakcie dyskusji ustaPrzydatne informacje znajdziecie Pañstwo na stronie www.
lono nastêpuj¹ce priorytety wsparcia dla projektów z terenu
LGD:
podgrodzietorunskie.pl, w tym m.in.:
A. Odnowa wsi
- projekt rozporz¹dzenia w sprawie wdra¿ania dzia³ania
1. budowa i modernizacja œwietlic wiejskich
„Tworzenie i rozwój „mikroprzedsiêbiorstw” (m.in. za2. budowa ogólnodostêpnych obiektów sportowych, rekrewieraj¹cy zapis o – niestety – braku mo¿liwoœci zakupu
acyjnych i placów zabaw
sprzêtu u¿ywanego…)
3. promocja walorów obszaru LGD
- projekt rozporz¹dzenia dotycz¹cego wdra¿ania LSR

Punkt konsultacyjny w Lubiczu
œwiadczy pomoc w zakresie wsparcia (interwencji) terapii dla
osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych oraz m³odzie¿y z
rodzin z problemem alkoholowym
dy¿ury:
wtorek 8.30 – 15.30; œroda 17.00 – 20.00
adres:
ul. Toruñska 24
budynek Urzêdu Gminy Lubicz
Od 1 kwietnia 2008 r. uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w Grêbocinie, szczegó³owe informacje w nastêpnym
numerze Goñca.

Uczymy się historii
Torunia inaczej …
Nad Toruniem noc zapada
usiad³ kot na krzywej wie¿y.
Kot kociêtom opowiada
o piernikach s³odkich,
œwie¿ych.

Tak
œpiewali
najm³odsi
uczniowie o grodzie Kopernika
podczas zajêæ z cyklu
„TORUÑ, STARY TORUÑ” w
dniu 14 stycznia 2008 r w SP
Gronowo. By³y to zajêcia inne
ni¿ zwykle. Prowadzili je przewodnicy toruñscy przebrani w
historyczne stroje mieszczan.
Uczniowie
zgromadzeni
w
szkolnej œwietlicy s³uchali opowieœci o pocz¹tkach miasta,
o rycerzach, którzy zbudowali zamek, o murach, bramach,
basztach, które otacza³y miasto i chroni³y je przed niepro-

szonymi goœæmi.
Nastêpnie dzieci same budowa³y - z klocków - zamek, kamienice, a tak¿e Krzyw¹ Wie¿ê
i ustawia³y je na makiecie. Nie
zabrak³o legend toruñskich: o
tym, jak powsta³a nazwa miasta, o s³ynnych toruñskich katarzynkach i o flisaku, który
uratowa³ miasto przed plag¹
¿ab.
Przy akompaniamencie gitary wszyscy œpiewali znane piosenki o Toruniu, a podczas
przerwy czêstowali siê toruñskimi piernikami.
Tak oto œwietnie siê bawi¹c,
uczniowie poznawali historiê,
bogat¹ architekturê i walory
turystyczne starego Torunia.
Teresa Cury³o

Białe Wakacje
Przynieœæ dzieciom radoœæ to motto przyœwieca³o organizatorom zimowego wypoczynku
dla dzieci z Œrodowiskowego
Ogniska Wychowaczego TPD w
Lubiczu. Bia³e wakacje odby³y
siê w pierwszym tygodniu ferii.
Ka¿dy dzieñ niós³ ze sob¹ jakieœ nowe atrakcje.
W poniedzia³ek podopieczni poznali barwy kosmosu oraz
modele statków kosmicznych
w toruñskim planetarium. Nastêpnego dnia dzieci próbowa³y
swoich si³ w krêgielni „Grakula”. Dziewczynki za¿arcie walczy³y z ch³opcami. Emocje

by³y du¿e, s³absza p³eæ przegra³a tylko niewielk¹ iloœci¹
punktów. Wielk¹ atrakcj¹ dla
wszystkich by³a „rw¹ca rzeka”, zje¿d¿alnia i jacuzzi w toruñskim aquaparku. Amatorzy
sportów zimowych mogli popisaæ siê jazd¹ na ³y¿wach na lodowisku.
Humor i apetyt dopisywa³,
wiêc panie wychowawczynie
dba³y codziennie o smaczny posi³ek. Czas min¹³ bardzo szybko, zawi¹za³y siê nowe
przyjaŸnie, które bêd¹ mog³y
byæ kontynuowane na letnich
pó³koloniach.
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Szmaragdowe gody

Akcja Katolicka w Gronowie angażuje się nie tylko w wystrój
kościoła

Dla ludzi i ich dusz

Akcja Katolicka przy parafii
pw. Œw. Miko³aja w Gronowie
istnieje ju¿ od 1996 r., liczy 17
cz³onków wraz z Proboszczem
Feliksem Wnukiem-Lipiñskim.
Cz³onkowie dysponuj¹ lokalem
(œwietlic¹), który zosta³ wyremontowany z pomoc¹ mieszkañców Gronowa i Urzêdu
Gminy Lubicz. W tym lokalu
za³o¿ona zosta³a sieæ elektryczna i doprowadzona woda.
Dziêki dofinansowaniu Marsza³ka Województwa œwietlicê
uda³o siê wyposa¿yæ w sto³y,
krzes³a, telewizor, odtwarzacz,
radio. W œwietlicy nazwanej
„Gronowianka”, odbywaj¹ siê
dwa razy w tygodniu zajêcia
dla dzieci.
Akcja Katolicka co roku anga¿uje siê w wystrój koœcio³a
na Œwiêta Wielkanocne i Bo¿ego Narodzenia. Cz³onkowie
bior¹ udzia³ w przygotowaniu
przyjêcia pielgrzymki do Czêstochowy, a tak¿e organizuj¹ pielgrzymki na Jasn¹ Górê,

Pañstwo
TERESA i EDMUND MURAWSCY ze Z³otorii,
którzy w roku ubieg³ym œwiêtowali 55 rocznicê œlubu, czyli
„Szmaragdowe Gody”, odznaczeni zostali medalami „za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”,
przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji dokona³ Wójt
Gminy Lubicz dnia 23 lutego 2008 r. Dostojni Jubilaci
wytrwali razem 55 lat, a swój
zwi¹zek ma³¿eñski budowali w oparciu o mi³oœæ, wyrozumia³oœæ i szacunek do drugiego
cz³owieka.
Wychowali 4 dzieci, doczekali siê 12 wnuków i prawnuka.
Troszczyli siê wspólnie przez
te wszystkie lata o zapewnienie
bytu rodzinie, o dobre wychowanie dzieci i ich przysz³y los.

A dzisiaj dzieci, wnuki i prawnuk s¹ im wdziêczni za trud
i poœwiêcenie oraz darz¹ ich
wielkim szacunkiem.
Trud pracy i wyrzeczeñ oraz
zgodnoœæ ich po¿ycia ma³¿eñskiego doceniona zosta³a równie¿ przez w³adze pañstwowe,
dowodem czego jest przyznanie
Jubilatom przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeñ „za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.
Uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ odby³a siê w miejscu zamieszkania Jubilatów,
w której licznie uczestniczyli
cz³onkowie rodziny, przebieg³a
w mi³ej, sympatycznej i pe³nej
wzruszeñ atmosferze. By³y gratulacje i ¿yczenia doczekania w
dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic.

Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia i Obór. Wspólnie z Dyrekcj¹ i Komitetem
Rodzicielskim Szko³y Podstawowej w Gronowie bior¹ udzia³
w przygotowaniu i dofinansowaniu Dnia Dziecka oraz in- Osoby zameldowane na pobyt sta³y na terenie Gminy Lubicz
i zainteresowane otrzymaniem odznaczeñ za d³ugoletnie ponych imprez dla dzieci. Œrodki
¿ycie ma³¿eñskie (50 lat i wiêcej) winny o tym fakcie powiafinansowe Akcja Katolicka podomiæ Urz¹d Stanu Cywilnego.
zyskuje organizuj¹c wieczorki
Wymagane dokumenty:
taneczne dla mieszkañców.
1.Wniosek od osób zainteresowanych.
Dziêki staraniom aktywnych
2.Odpis aktu ma³¿eñstwa (w przypadku zawarcia ma³¿eñcz³onków z AK, z pomoc¹ œrodstwa poza USC Lubicz).
ków finansowych pozyskanych
3.Dowody osobiste (do wgl¹du).
od Marsza³ka Województwa,
dzieci z Brzezinka, Gronowa i Wniosek mo¿na z³o¿yæ osobiœcie lub za poœrednictwem cz³onBrzeŸna pojecha³y na obóz w ków rodziny.
Bory Tucholskie. Koszty trans- Termin realizacji do 6-ciu miesiêcy od z³o¿enia wniosku.
portu dzieci pokry³ Urz¹d Gminy Lubicz.
Praca Rady Gminy Lubicz w pigułce
Prezes Akcji katolickiej dziêkuje wszystkim sponsorom i
ludziom dobrej woli wspieraj¹Od wyborów tj. od dnia 12 li- i jego zmian, zbycia i nabycia
cym dzie³o i inicjatywê dzia³astopada 2006 r. Rada Gminy nieruchomoœci, nadawa³a naczy Akcji Katolickiej.
Czes³aw Pi¹tkowski Lubicz odby³a 18 posiedzeñ, zwy ulic, uchwalania podatPrezes Akcji Katolickiej podjê³a 173 uchwa³y. Pierwsze ków, zatwierdzania taryfy cen
dotyczy³y wyboru przewodni- wody i cen œcieków.
cz¹cego Rady, jego zastêpców ,
Radni z³o¿yli 138 interpelacji
powo³ania Komisji Rewizyjnej i i wniosków z zakresu bezpiesta³ych komisji Rady.
czeñstwa, ochrony œrodowiPo ukonstytuowaniu siê Ra- ska, komunikacji publicznej.
da przyst¹pi³a do uchwalania Najwiêcej interpelacji dotyczyplanu przestrzennego zago- ³o stanu dróg, potrzeby budospodarowania, bud¿etu gminy wy chodników.

Uwaga pary o długoletnim
pożyciu małżeńskim

Statystyka mówi wiele

Monitoring budynków
Urzędu Gminy

28 stycznia 2008 r. dzieci z Krobi bawi³y siê w restauracji
Olimpia. Organizatorem zabawy by³a Rada So³ecka. By³y prezenty, konkursy z nagrodami, s³odycze, napoje, baloniki.

W zwi¹zku z licznymi aktami wandalizmu wokó³ budynków administracyjnych Urzêdu Gminy, Rada Gminy Lubicz zdecydowa³a o przeznaczeniu œrodków finansowych
w bud¿ecie na ochronê budynków. Ju¿ w marcu zostan¹
zainstalowane kamery na budynkach, które rejestrowaæ
bêd¹ wszystkie zdarzenia wokó³ budynków administracyjnych UG, magazynowych i na parkingu. Dziêki monitoringowi Policja bêdzie mia³a u³atwione zadanie w
wykrywaniu sprawców.
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Leszek Kołtun z Brzeźna obronił tytuł Mistrza Świata!

Wojownik
ringu

Chór Zespołu Szkół nr 1 Lubiczu Górnym na najwyższym
stopniu podium w konkursach wojewódzkich

Wizytówka szkoły

Chór „Corona Borealis” istnieje od czterech lat, tworzy go
dwudziestu oœmiu niezwykle
zdolnych uczniów. Ich liczba z
roku na rok siê zwiêksza, jak
równie¿ zmienia siê struktura
chóru. Jego wczeœniejszy sk³ad
stanowili uczniowie Gimnazjum
nr 1, natomiast obecnie zosta³
on wzbogacony o uczniów szko³y
podstawowej.
Dyrygentami i opiekunami
artystycznymi
s¹ nauczyciele
muzyki w Zespole Szkó³ nr 1 w
Lubiczu – Aleksandra Kwiatkowska i Ariel Radomiñski.
Nauczyciele
pracuj¹
nad
kszta³ceniem g³osu dzieci oraz
odnajduj¹ coraz to nowe mo¿liwoœci i walory brzmieniowe zespo³u.
Chórzyœci pracuj¹ bardzo ambitnie nad emisj¹ g³osu. Wykonuj¹ æwiczenia odstresowuj¹ce,
a tak¿e dotycz¹ce prowadzenia oddechu w œpiewie i mowie
oraz frazowania utworu. Opanowuj¹ te¿ trudn¹ umiejêtnoœæ
prawid³owej dykcji i artykulacji. Ponadto pracuj¹ nad form¹
i interpretacj¹ piosenek z akompaniamentem, a przede wszystkim nad trudnymi utworami bez
towarzyszenia ¿adnych instrumentów, czyli a’capella.
Repertuar chóru tworzy ca³e spektrum ró¿nych utworów i
pieœni, nale¿y tu wymieniæ: kolêdy polskie, renesansowe i barokowe pieœni mi³osne, chora³y,
stylizacje muzyki ludowej, utwory kompozytorów wspó³czesnych
i muzykê rozrywkow¹. Bez w¹tpienia chór jest wspania³¹ wizytówk¹ szko³y, jego wystêpy
mo¿na obejrzeæ na niemal ka¿dej
uroczystoœci szkolnej i wszystkich wa¿nych imprezach, odbywaj¹cych siê w gminie Lubicz.
Nasz chór zosta³ w sposób
szczególny
wyró¿niony
min.
udzia³em w Toruñskim Festiwalu Chóralnym z Okazji 770
Rocznicy Nadania Praw Miejskich, ponadto godnie reprezentuje szko³ê, zdobywaj¹c nagrody
i wyró¿nienia w licznych konkursach.
W roku szkolnym 2007/2008
zdoby³ I miejsca w Konkursie
Chórów o Puchar Marsza³ka

Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Miêdzydiecezjalnym Festiwalu Pieœni i Piosenki
Bo¿onarodzeniowej im. Biskupa Chrapka. Sukcesem Chóru
jest II miejsce na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’capella Dzieci i
M³odzie¿, gdzie zespó³ zaprezentowa³ nowy repertuar – muzykê
dawn¹ oraz wspó³czesne opracowania w uk³adzie trzyg³osowym i
czterog³osowym.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1
w Lubiczu z ogromn¹ przyjemnoœci¹ bior¹ udzia³ w zajêciach
chóru. Poœwiêcaj¹ swój wolny
czas w tym tak¿e w soboty i niedziele na æwiczenia przed wystêpami, których jest bardzo du¿o.
Zarówno uczniom, jak i ich opiekunom, czas ten p³ynie mi³o i
przyjemnie, a wystêpy i sukcesy
chóru s¹ najpiêkniejsz¹ nagrod¹
za poniesiony trud i ciê¿k¹ pracê.
Ważniejsze nagrody :

2008 – I miejsce w Festiwal Pieœni i Piosenki Bo¿onarodzeniowej
2007- Grand Prix Konkursu
Chórów o Puchar Marsza³ka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
2006- I miejsce na Miêdzydiecezjalnym Festiwalu Pieœni i Piosenki Bo¿onarodzeniowej im.
Biskupa Chrapka
2005 – Srebrny medal na Miêdzynarodowym Festiwallu Pieœni
w Republice Czeskiej w O³omuñcu
2004,2005,2006,2007 - I miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Marsza³ka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
2003 – 2006 - III miejsce na
etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Chórów
a’cappella Dzieci i M³odzie¿y.
Chór „Corona Borealis” zakwalifikowa³ siê do fina³u Ogólnopolskiego Konkursu Chórów
a’capella Dzieci i M³odzie¿y.
Fina³ konkursu odbêdzie siê
w Bydgoszczy w dniach 15-16
marca br.
Opracowa³
Andrzej Siemianowski
Dyrektor Szko³y

Leszek Ko³tuna – mieszkaniec BrzeŸna – stoczy³ 1 marca 2008 roku zwyciêsk¹ walkê
o tytu³ Zawodowego Mistrza
Œwiata federacji WKN (World
Kickboxing Network) w kickboxingu, w formule Low-Kick
(dozwolone niskie kopniêcia).
Leszek Ko³tun pokona³ W³ocha
Cosimo Di Gregorio - aktualnego mistrza Europy w kickboxingu WKN. Walka odby³a siê
w hali sportowej w Wo³owie.
Leszek Ko³tun nie zaczyna³
jako wojownik ringu. By³ wielokrotnym medalist¹ Mistrzostw
Polski, Pucharów Polski oraz
Pucharów Œwiata w kolarstwie
szosowym. Zdoby³ 4 tytu³y mistrza Polski w kolarstwie szosowym. Jako kickboxer by³
cz³onkiem cz³onek kadry narodowej od roku 2004, wielo-

krotnym medalist¹ Mistrzostw
i Pucharów Polski, 4-krotnym
zdobywc¹
Miêdzynarodowego Pucharu Polski, 4-krotnym
Mistrzem Polski, medalist¹ Mistrzostw Europy, wielokrotnym
reprezentantem kraju podczas
Mistrzostw Europy i Œwiata,
br¹zowym i srebrnym medalist¹ Pucharu Œwiata, 2-krotny zdobywc¹ Pucharu Œwiata.
Stoczy³ 10 walk zawodowych wszystkie wygrane. Bra³ udzia³
w wielu galach boksu i kickboxingu, jest uczestnikiem Polskiej Ligi Muay-Thai i K-1, i
Interkontynentalnym Mistrzem
Œwiata federacji WKN.
Mieszkañcy BrzeŸna bardzo
uwa¿nie œledz¹ karierê Leszka
Ko³tuna. Ostatni¹ walkê ogl¹dali na telebimie w œwietlicy w
BrzeŸnie.
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Uczniowie z Grębocina na deskach teatru Baj Pomorski

Zaproszenie od aktora

Laureaci Gminnego Konkursu Jednego Aktora Maciej
D¹browski, Karol Bierzyñski,
Patryk Wieczorek od 2004 roku uczestnicz¹ w tworzeniu
spektakli w teatrze Baj Pomorski. Talenty aktorskie dzieci odkryte przez animatorkê
edukacji teatralnej w szkole
nauczycielkê Ma³gorzatê Rozes³aniec oraz jury gminnego
konkursu zosta³y dostrze¿one
równie¿ przez profesjonalnych
aktorów.
Zwyciêstwo w castingu otworzy³o uczniom drzwi na scenê teatru dzieciêcego. Mali
aktorzy sceny dzieciêcej systematycznie uczestnicz¹ w zajêciach teatralnych, ucz¹ siê
podstawowych zadañ aktorskich, przygotowuj¹ spektakle
teatralne. Efektem wielotygodniowych prób by³o wystawienie przedstawienia Akademia
Pana Brzechwy. Spektakl zo-

sta³ wyró¿niony przez jury Miêdzynarodowych
Toruñskich
Spotkañ Teatrów Lalek. Wspólnym dzie³em ma³ych i profesjonalnych aktorów oraz tancerek
grupy „Ma³a Rewia” jest s³ynne dzie³o muzyczne i baletowe
„Dziadek do orzechów”. Opiekun ma³ej sceny aktor Jacek
Pietruski zaprosi³ te¿ do pracy przy powstawaniu spektaklu uczennicê klasy trzeciej
Aleksandrê Wieczorek. W czasie tworzenia niesamowitego w odbiorze przedstawienia
nasi aktorzy mogli poznaæ now¹ technikê „teatr cieni”. Grê
uczniów, aktorów Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. Jana Paw³a II
w Grêbocinie mo¿na podziwiaæ
na wystawianym obecnie w teatrze spektaklu „Dziadek do
orzechów”. Aktorzy ma³ej sceny zaprosili na swoje przedstawienie kolegów z klasy wraz z
wychowawcami.

Nowe na półce
Gminna Biblioteka Publiczna z ostatnio zakupionych
ksi¹¿ek szczególnie poleca:
„Dziewice do boju”- Monika Szwaja, „Czy mê¿czyŸni s¹
œwiatu potrzebni”- Janusz L. Wiœniewski, „Historia brzydoty”- Umberto Eco, „Rosja Putina”- Anna Politkowska,
„Strach”- Jan T. Gross, „Podró¿ Bena”- Boris Lessing,
„Nowe ¿ycie”- Orhan Pamuk, „Pokuta”- Ian McEwan.

Konkursy

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu zaprasza
uczniów klas gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie recytatorskim poezji Zbigniewa Herberta. Konkurs
zosta³ zorganizowany z okazji ustanowienia przez sejm
roku 2008 rokiem Zbigniewa Herberta.
Zasadnicze cele:
• Upowszechnianie wiedzy o ¿yciu i twórczoœci poety,
• Popularyzacja wœród m³odzie¿y poezji Zbigniewa Herberta,
• Rozbudzenie wra¿liwoœci na piêkno ¿ywego s³owa.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów.
2. Uczestnicy przygotowuj¹ dowolny utwór Zbigniewa
Herberta.
3. Czas trwania recytacji nie powinien przekroczyæ 5
minut.
Przebieg konkursu:
Konkurs odbywaæ siê bêdzie w dwóch etapach:
• Pierwszy etap zorganizowany zostanie przez gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Lubiczu i wy³oni 2 uczestników
do eliminacji powiatowych.
• Drugi etap – fina³ powiatowy odbêdzie siê w Filii GminMali aktorzy na scenie Baja Pomorskiego w Toruniu. Czy nej Biblioteki Publicznej w Obrowie w dniu 30 kwietnia
w przysz³oœci stan¹ na deskach teatru jako zawodowcy? 2008 roku.
Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody
Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II i III
Wszyscy chêtni mog¹ zg³aszaæ siê do Gminnej Bibliotept. „Wiersze Juliana Tuwima”
ki Publicznej w Lubiczu Dolnym oraz Filii GBP w Lubiczu
Górnym, Grêbocinie, Gronowie i Z³otorii.

Ptasie Radio
i Lokomotywa

21 lutego odby³ siê w Szkole
Podstawowej w M³yñcu Pierwszym konkurs czytelniczy dla
uczniów klas II i III „Wiersze
Juliana Tuwima”. Celem konkursu by³o rozbudzenie zainteresowañ
czytelniczych,
popularyzacja twórczoœci Juliana Tuwima, sprawdzenie
zdobytych wiadomoœci w atrakcyjny sposób.
Uczniowie wczeœniej przygotowali prace plastyczne „Malowane wiersze Juliana Tuwima”
w formacie A4. Prace wykonane zosta³y ró¿norodn¹ technik¹ i z zastosowaniem du¿ej
iloœci barw.
Kolejnym etapem konkursu
by³o rozwi¹zanie przez uczniów
testu ze znajomoœci wierszy

Jesteś kolekcjonerem?
Zgłoś się do biblioteki
(m.in. po³¹-

Juliana Tuwima
czenie imion bohaterów z odpowiednimi tytu³ami wierszy,
uzupe³nianka czyli odgadywanie brakuj¹cych wyrazów, rozwi¹zanie krzy¿ówki ).
W III etapie odby³ siê konkurs
piêknego czytania fragmentów
wierszy. Zadaniem pozosta³ych
uczestników by³o rozpoznanie z
jakiego wiersza one pochodz¹.
Wszyscy uczniowie, którzy
wziêli udzia³ w konkursie, wykazali siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹ twórczoœci Juliana
Tuwima. Ciekawe prace przygotowane przez uczniów sta³y siê
zaœ ozdob¹ szkolnej galerii oraz
biblioteki.
Organizatorzy:
Barbara Winkler,
Beata Pastwa

Zbierasz monety, znaczki pocztowe, pocztówki tematyczne,
ekslibrisy, etykiety, zabawki, kamienie czy inne przedmioty –
pochwal siê nimi! Twoje zbiory mog¹ zostaæ zaprezentowane w
twojej bibliotece publicznej. W zale¿noœci od charakteru i wielkoœci kolekcji mog¹ byæ te¿ zaprezentowane na wystawie zbiorowej lub indywidualnej w Galerii pod ratuszem Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Che³m¿y.
Wszystkich, maj¹cych zami³owanie do zbierania rzeczy rzadkich i osobliwych zachêcamy do podzielenia siê swoj¹ pasj¹ i
pokazania swoich eksponatów. Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê do bibliotek publicznych gminy Lubicz.
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