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Powstał nowy sklep
W Łubiance przy ul. Bydgoskiej 5 został otwarty nowy 

sklep metalowy. Właścicielem jest Piotr Bryczkowski 
(kontakt telefoniczny 790 467 969). 
� Radosław�Kowalski

Wraz z nadejściem wiosny nadszedł czas do przygoto-
wania i wyprowadzenia rowerów. Po zimowej przerwie 
wszystkich spragnionych zwiedzania naszej gminy i oko-
lic zapraszamy na rowerowe wycieczki. 

W trakcie naszych wypraw będziemy nie tylko podziwiać 
piękne widoki, ale również brać udział w konkursach. Pierw-
sze nasze spotkanie odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10 
przy Centrum Kultury w Łubiance. 

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, dzieci 
które nie posiadają karty rowerowej powinny być pod opieką 
osoby dorosłej. Najbliższe rajdy odbędą się 14 i 21 kwietnia 
oraz 5 i 19 maja.  Silny wiatr lub deszcz powodują odwoła-
nie wycieczki rowerowej. Zajęcia poprowadzi instruktor Cen-
trum Kultury w Łubiance Leszek Rzemiejewski, tel. kontak-
towy (56) 678-86-98

.
  Leszek�Rzemiejewski

Klub rowerowy - reaktywacja

Tak bawili się seniorzy w karnawale
Choć tegoroczny karnawał za nami, 

warto go nieco powspominać. W Centrum 
Kultury odbyło się wiele zabaw, ale ten 
bal był niesamowity. Stało się tak dzięki 
wspaniałym pomysłom naszych seniorów, 
którzy przygotowali na to spotkanie nie-
zwykle interesujące przebrania. 

Niektórzy z tak wielką fantazją pode-
szli do sprawy, że byli nierozpoznawalni. 
Zresztą, co tu więcej pisać, sami zobacz-
cie! Liczymy, że bale przebierańców sta-
ną się tradycją karnawałowych spotkań 
- dzięki nim zabawa staje się niezwykle 
fascynująca.

 Marlena�Gizińska

Jak wiadomo, rejon gminy Łubianka obsługiwany 
jest przez trzech dzielnicowych z Komisariatu Policji 
w Chełmży. 

St. asp. Oktawian Truszczyński (tel. 695-881-335) 
jest dzielnicowym w Leszczu i Zamku Bierzgłowskim. 
Mł. asp. Radosław Gajek (695-880-142) odpowiada 
za patrolowanie Słomowa, Wybcza, Wybczyka i Dębin. 
Z kolei asp. Krzysztof Kwietniewski (tel. 695-881-316) 
jest dzielnicowym w sołectwach: Bierzgłowo, Biskupi-
ce, Brąchnowo, Łubianka, Przeczno, Pigża, Warszewi-
ce i Wymysłowo.

W przypadku braku możliwości kontaktu z którymś 
z dzielnicowych (na przykład w sytuacji, gdy ten prze-
bywa na urlopie) o problemach można informować jego 
bezpośredniego przełożonego - Naczelnika Wydziału Pre-
wencji, asp. szt. Szymona Bartnika (tel. 695-881-355 
lub 56 675-19-34).

Przypominamy także, że nadal funkcjonuje punkt przy-
jęć interesantów dla mieszkańców gminy Łubianka. Mie-
ści się w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych „Agro-
mech” w Łubiance. Dzielnicowi przyjmują interesantów 
we wtorki godz. 10-11 oraz w czwartki w godz. 15-16.

 Radosław�Kowalski

Kontakt z dzielnicowym

Oferta Centrum Kultury
Oto plan najbliższych imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Łubiance. Rajd rowerowy - soboty 14 i 21 

kwietnia godz. 10 (zbiórka przy CK), II Przegląd Piosenki Przedszkolnej - wtorek 17 kwietnia godz. 10 w Centrum
Kultury, Rajd pieszy - sobota 28 kwietnia godz. 10 (zbiórka przy CK), 
� Marlena�Gizińska

Dyżury w GOPS-ie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance infor-
muje, iż od marca istnieje możliwość skorzystania z bez-
płatnych porad psychologa oraz prawnika. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 
pod numerem  (56) 678-82-17, wew. 51. 
� Iwona�Szpejankowska

Bracia najlepsi w gminie
W Pigży odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego 
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W imprezie 
dobrze spisały się drużyny ze szkoły w Wybczu.

Dziewczęta (Wiktoria Brzezińska i Sandra Zalewska) poko-
nały SP Ostaszewo 3:0 i SP Osówka 3:0 oraz przegrały z SP 
Brzozówka 2:3 i zajęły 3. miejsce. Chłopcy (Krzysztof i Robert 
Słoma) wygrali wszystkie mecze i okazali się najlepsi w turnie-
ju. W ćwierćfinale wojewódzkim w Grudziądzu trafili na bar-
dzo silnych przeciwników. Wygrali z Toruniem 3:0, a przegra-
li z Chełmnem 0:3 oraz Grudziądzem 2:3 i zajęli 5. miejsce. 

W gminnych rozgrywkach indywidualnych zdecydowanie 
wygrał Robert (kl. VI), a drugie miejsce zajął jego młodszy 
brat Krzysztof (kl. IV). Obaj będą reprezentować gminę w mi-
strzostwach Powiatu Toruńskiego.� Jerzy�Wołkowski


