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Oto doniesienia ze sportowych aren, na któ-
rych już tradycyjnie nie może zabraknąć re-
prezentantów naszej gminy.
 

Najważniejsza informacja dotyczy sukce-
su Katarzyny Sochy, uczennicy V klasy SP w 
Warszewicach, która została mistrzynią woje-
wództwa w Kyokushin-kan Karate-Go w kon-
kursie Kumite. Gratulujemy!

Pod koszem
W Brąchnowie rozegrane zostały mistrzo-

stwa powiatu w koszykówce chłopców. W fi-
nale gospodarze przegrali, niestety, z zespo-
łem reprezentującym Pluskowęsy. Dziewczę-
ta o mistrzostwo powiatu walczyły w Łysomi-
cach. Drużyna z Brąchnowa wywalczyła tam 
piąte miejsce.

Przy pingpongowym stole
W Pigży rozegrano IX Otwarte Mistrzostwa 

Gminy Łubianka w tenisie stołowym. Wśród 
kobiet zwyciężyła Danuta Chybicka przed Mar-
tą Celmer (obie Czernikowo) i Edytą Szymań-
ską (Raciniewo). W rywalizacji mężczyzn do 
35 lat wygrał Damian Iwanicki (Siemoń), a za 
nim byli: Artur Grzegorzewski (Toruń) i Artur 
Brokopp (Kończewice). W kat. 36-50 lat naj-
lepsi byli: Sebastian Iwanicki (Siemoń), Krzysz-

Kasia jest najlepsza!

tof Krause (Toruń) i Sławomir Trzymkowski 
(Łubianka). W kat. powyżej 50 lat wygrał Zbi-
gniew Kielak (Chełmża), drugi był Władysław 
Oleszczak (Toruń), a trzeci - Wojciech Konstan-
ty (Łubianka). 

Wracamy na korty
W sobotę 29 maja na kortach w Pigży od-

będą się V Mistrzostwa Gminy w tenisie ziem-
nym. Uczestnikami zawodów mogą być oso-
by zameldowane, pracujące bądź posiadające 
nieruchomość w gminie Łubianka. 

Prosimy zgłaszać się z wyprzedzeniem, oso-

biście lub telefonicznie w Centrum Kultury w 
Łubiance (056 6788698), a w ostateczności na 
kortach, w dniu zawodów, do godz. 9.50.

Futbol na Orliku
W przyszłym miesiącu, na warszewickim 

Orliku, odbędą się Mistrzostwa Gminy w pił-
ce nożnej. Półfinały zaplanowano na 5 i 6, zaś 
finał na 19 czerwca. Spotkanie organizacyj-
ne dla kapitanów drużyn odbędzie się 27 maja 
(czwartek), o godzinie 18 w Centrum Kultury 
w Łubiance.

Łukasz Rząd, Paweł Puczkarski,

Pamiętają o Katyniu
Rozstrzygnięto konkursu „Katyń - solidarność pokoleń”, na który  napły-
nęło bardzo dużo prac plastycznych i literackich. 

Mimo młodego wieku twórców, prace były bardzo głębokie i przemy-
ślane. Nie zabrakło polemiki politycznej. Jury konkursowe było zgodne co 
do wyboru laureatów konkursu. Nagrodzono następujące osoby: 

Prace literackie: S. Kucharzewska (Dębiny), M. Guziewicz (Zamek 
Bierzgłowski), A. Madej (Wybcz) i M. Machnicka (Łubianka)

Prace plastyczne: W. Lubawińska (Wybcz), M. Bartosińska (Bierzgło-
wo), N. Krupska (Wybcz), M. Janusz (Łubianka), A. Romanowska (Łu-
bianka), A. Wilczek (Łubianka), B. Sobański (Dębiny) i A. Madej (Wybcz).

Danuta Kwiatkowska, Marlena Gizińska

Zakończyly się zmagania w Regionalnej Lidze Siatkówki Oldbojów. Najlepsza okazała się drużyna z 
Chełmży. Zespół z Łubianki zajął 10. miejsce, a Pigża była jedenasta.

Jak chronić środowisko?
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie uczestniczyło w realizacji 
projektu „Człowiek, środowisko i integracja - tworzenie zielonych szkół”. 

Projekt był realizowany pod patronem Szkoły Leśnej na Barbarce. Na-
sze gimnazjum uczestniczyło w wielu akcjach i przedsięwzięciach ekolo-
gicznych (m.in. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, „Dzień Ziemi”,  
„Sprzątanie Świata” czy „Oszczędzamy energię”) oraz dotyczących ochro-
ny środowiska. 

Nasi uczniowie mieli okazję spędzić trzy dni na biwaku na Barbarce, 
korzystając nieodpłatnie z tamtejszej bazy noclegowej i dydaktycznej. W 
tym czasie uczniowie poznawali historię i przyrodę Barbarki.

Hanna Hermann


