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Dni Kultury
w naszej gminie

Trzecie Dni Kultury w naszej gminie rozpocznie-
my już w piątek wieczorem 21 maja o godzinie 
20.30 w Sali Centrum Kultury. Na naszej scenie 
zagości bajka „O rybaku i złotej rybce”, przygo-
towana w oparciu o tekst Juliana Tuwima. 

Aktorzy z pewnością nas zaskoczą, a będą 
nimi mieszkańcy naszej gminy. Spektakl przy-
gotowała Stanisława Kardas, opiekun sekcji te-
atralnej, działającej przy Centrum Kultury. Nasze 
spotkanie ze sztuką przeniesie się na niedzielę 23 
maja, kiedy od godz. 16 w Sali Centrum Kultury 
rozpoczną się prezentacje naszych lokalnych ar-
tystów. 

Zobaczymy fragmenty „Balu w operze” Julia-
na Tuwima w interpretacji Sebastiana Podkań-
skiego. Będziemy mogli posłuchać skrzypiec, a 
stanie się to dzięki Kasi Socha. W jej wykonaniu 
usłyszymy ,,Nieustanny ruch” Aleksandra Koma-
rowskiego. 

Zaprezentują się także Marwojki, które m.in. 
pokażą nam, jak się tańczy poloneza. Zespół, 
prowadzony przez Marię Wojciechowską, wy-
kona kilka piosenek ludowych. Wspierać ma-
łych artystów będą niezwykle sympatyczne 
Alebabki. 

Bezpłatne badania 
dla pań

Wójt Gminy Łubianka oraz Centrum On-
kologii w Bydgoszczy zapraszają Pa-
nie na BEZPŁATNE badania mammogra-
ficzne i cytologiczne, które odbywać się 
będą od 24 maja do 27 maja, w godzinach 
od 8.30 do 13.30

Miejscem badań będzie specjalny mammo-
bus przy Urzędzie Gminy Łubianka

Zapisy: rejestracja osobiście lub telefonicz-
nie w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubianka w 
godzinach urzędowania.

Przypomnijmy, że badaniami mammogra-
ficznymi objęte będą kobiety w wieku od 50 
do 69 roku życia, które nie miały wykonywa-
nych takich badań w ostatnich 24 miesiącach.

Badaniami cytologicznymi objęte będą z ko-
lei kobiety wieku od 25 do 59 roku życia, któ-
re nie miały wykonywanych takich badań w 
ostatnich 36 miesiącach.

Na badanie prosimy zabrać:
1) dowód osobisty,
2) dowód ubezpieczenia,
3) okulary do czytania (osoby, które z nich 

korzystają).

Uwaga: wyniki badań będą odesłane pocztą 
na adres domowy.

Mirosława Plejer - Rozwadowska

Na naszej scenie wystąpią amatorzy tury-
styki z klubu Stonoga. Zaśpiewają kilka pio-
senek turystycznych. W związku z nadcho-
dzącym Dniem Matki grupa uczniów z Ze-
społu Szkół w Łubiance przedstawi „Koncert 
dla Mam”. Swoje umiejętności zaprezentu-
ją także uczestnicy zajęć gitarowych i nauki 
gry na keyboardzie, które prowadzone są w 
Centrum Kultury. 

Wszystkim występom towarzyszyć będą 
wystawy z różnych dziedzin sztuk plastycz-
nych, tworzone przez artystów profesjonal-
nych i amatorów. Swoje prace wystawi Sta-
nisława Kardas. Będzie to malarstwo na de-
sce. Będziemy mogli podziwiać rzeźby w 
drewnie Marka Puchalskiego. Swoje foto-
grafie zaprezentuje Kamil Ossowski. 

Informujemy, że nadal czekamy na chęt-
nych, którzy w dowolny sposób zaprezen-
tują się podczas naszych Dni Kultury. Gorą-
co zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych. Zgłoszenia, z krótką informacją na te-
mat prezentacji, przyjmowane są telefonicz-
nie (56-678-86-98) lub osobiście w Centrum 
Kultury w Łubiance.

Marlena Gizińska

Nabór do liceum
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Brąchnowie informuje, że istnieje możliwość 
podjęcia nauki w 2-letnim Uzupełniającym Li-
ceum Ogólnokształcącym. 

Zajęcia rozpoczną się od września i odbywać 
się będą w Gimnazjum w Brąchnowie, Szcze-
gółowe informacje pod nr telefonów: (56) 678 
88 15 lub 0 798 140 808.

Wojciech Piórkowski


