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Nasza sportowa gmina
Łubianka jest gminą bardzo usportowioną,
nic więc dziwnego, że często nasi młodzi zawodnicy z powodzeniem rywalizują na arenach krajowych i powiatowych.
Oto informacje o największych sukcesach,
jakie sportowcy z gminy osiągnęli w ostatnim
czasie.

Bałagany na medal
W Gnieźnie rozgrano finał Halowych Mistrzostw Polski Juniorów, w których udział
wzięła drużyna Bałaganów Łubianka. O medale rywalizowało sześć zespołów. W pierwszym dniu rozgrywek nasza drużyna odniosła
dwa zwycięstwa i doznała jednej porażki, co
dało jej 3. miejsce i brązowy medal. Mistrzostwo Polski wywalczyli młodzi laskarze z Rogowa, a 2. lokata przypadła Pobiedziskom.

Wicemistrzowie powiatu
Uczniowie z Warszewic zostałi wicemistrzem Powiatu Toruńskiego w piłce nożnej
halowej. Turniej finałowy rozegrano w Łysomiach. Nasz zespół w meczu półfinałowym,
w rzutach karnych, pokonał SP Zelgno 2:1. W
spotkaniu decydującym o mistrzostwie uczniowie z Warszewic pechowo przegrali, niestety,
z SP Czernikowo 0:1.

Uroczyście otwarty przed rokiem (m.in. przez wójta Jerzego Zająkałę i ks. Grzegorza Pszenicznego)
kompleks boisk sportowych „Orlik” w Warszewicach po zimowej przerwie czeka na mieszkańców naszej
gminy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej spwarszewice.edupage.org

Drużyna z Warszewic grała w następującym składzie: Denis Królik, Przemysław Banaszek, Łukasz Deruś, Adrian Sztejkowski, Łukasz Gładkowski, Adrian Szczerbowski, Mateusz Deruś, Jakub Soszka. Jej trenerem jest
Marcin Makowski

Koszykówka, siatkówa i futsal
W Brąchnowe rozegrano turnieje o mistrzostwo naszej gminy. Wśród koszykarzy wygrały
Warszewice, które pokonały Pigżę 36:35.
W zmaganiach siatkarzy oldbojów wygrała
z kolei Pigża przed Brąchnowem i Biskupicami.

Chopina dobrze znają
W sali koncertowej Zamku Bierzgłowskiego
odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy
o Fryderyku Chopinie.
Najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum
w Brąchnowie, których przygotowała pani
M. Piórkowska i reprezentacja ZS w Łubiance (opiekun T. Głębocka). Drugie miejsce zajęli uczniowie z Wybcza (opiekun K. Klimczak), a
trzecie - z Pigży (opiekun R. Brzezińska) oraz z
Warszewic (opiekun K. Kępska ). Uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy

i nagrody rzeczowe oraz wysłuchali koncertu
pana Marka Kamoli, pianisty, który reprezentował Polskę na XV Konkursie Chopinowskim.
W ramach obchodów Roku Chopinowskiego
Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na wyprawę do Szafarni, miejsca w którym młody Fryderyk spędzał wakacje. Wyjazdy odbędą się w dniach: 10 kwietnia
w godz. 12.00 - 16.00 oraz 11 kwietnia (13.00
- 17.00). Oczekujemy na zgłoszenia.
Patrycja Wiatr

Natomiast w mistrzostwach futsalu najlepsi
okazali się oldboje z Warszewic przed Biskupicami, Dębinami (obrońca tytułu mistrzowskiego sprzed roku) i Pigżą.

Zapraszamy do biegania
W czwartek 22 kwietnia odbędzie się IV edycja Grand Prix Łubianka Cross o Puchar Wójta. Początek biegu w Wybczu wyznaczono na
godz. 17.30.
Patrycja Wiatr, Marcin Makowski,
Łukasz Rząd

Pamięć o Katyniu
Choć od wydarzeń w Katyniu dzieli nas
70 lat, mamy obowiązek o nich pamiętać.
Zapraszamy więc do udziału w konkursie
„Katyń - solidarność pokoleń”.
Konkurs przebiega dwutorowo: prace
plastyczne i literackie. Przewidujemy następujące kategorie: klasy VI, klasy I, II i III
(gimnazja) i osoby dorosłe. Na zwycięzców
czekają nagrody. Prace prosimy składać w
Centrum Kultury lub w Gminnej Bibliotece
Publicznej do 16 kwietnia.

