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Sprawdź swoją wiedzę o UE
W poniedziałek 19 kwietnia o godz. 9.00 w
Centrum Kultury w Łubiance zostanie przeprowadzony, przez Zespół Szkół im. Janusza
Korczaka w Łubiance, międzynarodowy konkurs dla gimnazjalistów z gminy Łubianka o
tematyce europejskiej, organizowany przez
Komitet Regionów UE.
Konkurs ten odbędzie się po raz piąty
i wezmą w nim udział szkoły z całej Unii Europejskiej. Jego organizatorem jest grupa Przymierze Europejskie (EA), będąca jedną z czterech grup politycznych w Komitecie Regionów (KR). Komitet Regionów został utworzony
w 1994 r. na mocy traktatu z Maastricht jako
forum przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w Europie. Prezydentem grupy EA jest
Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka.
Celem konkursu jest zapoznanie młodych ludzi z Komitetem Regionów, Europą i Unią Europejską oraz zachęcenie ich do rozważenia i przedyskutowania przyszłości Europy i
roli młodzieży. Konkurs adresowany jest do
uczniów gimnazjów z gminy Łubianka. Składa się w dwóch części - testu w języku an-

Do przedszkola
W dniach dd 29 od 31 marca, w godz. 9.0014.00, w Zespole Szkół w Łubiance, odbędą
się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2010/2011. Zapisy obejmują dzieci z obwodu SP w Łubiance, sołectwa:
Łubianka, Bierzgłowo, Przeczno i Zamek Bierzgłowski.
Z kolei od 14 kwietnia do 14 maja Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”
będzie przyjmowało zapisy dzieci w wieku od
3 do 5 lat do Niepublicznego Przedszkola w Biskupicach. Zapisy są przyjmowane w przedszkolu lub w sekretariacie SP w Pigży.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz kryteria rekrutacji można wydrukować ze strony internetowej www.sppigza.edupage.org.

Przed rokim gminny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej wygrała Kamila Pierzchalska (z lewej),
która w nagrodę wyjechała do Brukseli, gdzie m.in. brała udział w sesji grupy Przymierza Europejskiego

gielskim oraz pracy pisemnej (wypracowania)
w języku polskim o długości ok. 800 słów.
Po zakończeniu konkursu zwycięzcy (zdobywcy 1. i 2. miejsca) pojadą do Brukseli wraz
z towarzyszącym im nauczycielem. Wezmą
udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów w
dniach 8-10 czerwca oraz w spotkaniach informacyjnych i zwiedzaniu Brukseli. Na spotkaniach uczniowie będą mieli okazję podyskuto-

Gmina pomaga!
Na początku stycznia już po raz trzeci wójt
gminy Łubianka zawarł umowy w ramach
programu PFRON „Uczeń na wsi’ z 31 osobami na łączną kwotę 53534 zł.
Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem policealnej).
Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród dzieci.
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować m.in. następujące
koszty:

wać z członkami Komitetu oraz swoimi kolegami na temat roli obszarów lokalnych i regionalnych w Europie oraz o przyszłości UE, jak również roli młodzieży w Europie.
Informacji na temat konkursu udziela Jacek
Żebrowski, dyrektor ZS w Łubiance (tel. 56
674 80 30).
Jacek Żebrowski

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub
umożliwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
- związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu
komputerów,
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych
(w przypadku kursów organizowanych poza
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia).
Iwona Szpejankowska

