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W lutym Gminna Biblioteka Publiczna w Łu-
biance ogłosiła konkurs plastyczny „Boha-
terowie Agnieszki Frączek”. 

Napłynęło bardzo dużo ciekawych prac. 
W nagrodę osoby, które wykonały te prace, 
zostały zaproszone do Biblioteki na spotkanie 
autorskie z pisarką Agnieszką Frączek. 

Okazała się ona bardzo miłą i utalentowa-
ną osobą. Opowiadała o swojej twórczości 
literackiej, jej początkach i obecnych pracach 
nad kolejnymi książkami. Ze strony publicz-
ności popłynęło wiele pytań, na które pani 
Agnieszka chętnie odpowiadała. 

Pisarka pozyskała sympatię czytelników 
i po jej autograf ustawiła się długa kolejka. 
Miło nam, że spotkania autorskie cieszą się 
taką popularnością i informujemy, ze czynimy 
starania, by za rok w maju zaprosić do naszej 
Biblioteki kolejnego pisarza. 

Przy okazji Gminna Biblioteka Publicz-
na i Centrum Kultury w Łubiance informują, 
że wzorem lat ubiegłych przygotowują 
dla dzieci i młodzieży program na wakacje. 

Pisarka rozdawała autografy

Planujemy wycieczki nad morze, zajęcia 
z ciekawymi instruktorami, pikniki, rajdy 
i wiele innych atrakcji. Z pewnością każdy 
zainteresowany znajdzie w naszej ofercie coś 

dla siebie. Szczegóły pojawią się na plaka-
tach, stronie internetowej i u organizatorów.  

� Danuta�Kwiatkowska,�Marlena�Gizińska

Wywozimy sztuczne odpady 
Urząd Gminy w Łubiance ustalił do koń-
ca 2010 roku harmonogram zbiórki selek-
tywnie gromadzonych odpadów z tworzyw 
sztucznych. 

Worki z zebranymi tworzywami sztuczny-
mi (m.in. plastikowe butelki czy pojemniki 
PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy 
zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym 
w tabelce poniżej.

Leszcz, Pigża, Zamek Bierz-
głowski, Wybcz, Wybczyk 
Dębiny, Wymysłowo, Przeczno

Brąchnowo, Biskupice, 
Warszewice

Bierzgłowo, Łubianka (cała)

30 czerwca 1 lipca 2 lipca
28 lipca 29 lipca 30 lipca

25 sierpnia 26 sierpnia 27 sierpnia
29 września 30 września 1 października
24 listopada 25 listopada 26 listopada

Apelujemy o zbieranie odkręcanych i zgnie-
cionych butelek. Nie należy zbierać opakowań 
po nawozach sztucznych i chemikaliach oraz 
opakowań po innych, niż napoje, artykułach 
spożywczych. 

Prosimy o wystawienie worków z odpa-
dami selektywnymi poza ogrodzenie posesji 
do godz. 7.30 wskazanego dnia.

 Andrzej Sierocki

Rajdy i wyprawy
Bardzo prężnie działa Klub Turystyczny 
„Stonoga”. Oto melduenk z imprezy już zor-
ganizowanej i zaproszenie na kolejną.

W sobotę 15 maja odbył się rajd pod hasłem 
„Majowy Rajd Rowerowy”. Tym razem mieliśmy 
okazję zwiedzić Wybcz, w którym podziwialiśmy 
piękny pałac oraz znajdujący się w pobliżu park. 

Kolejna nasza piesza wyprawa zaplanowana 
jest na sobotę 12 czerwca. O godz. 10 wyruszy-
my z Łubianki (zbiórka przy Centrum Kultury) 
do Bierzgłowa, gdzie zwiedzimy i poznamy 
historię Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Dla uczestników przygotowa-
ne zostanie ognisko z kiełbaskami. 

Jeśli lubisz spędzać wolny czas na świeżym 
powietrzu to zapraszamy do wspólnego marszu 
z nami!

 Sandra Wiatr

Chętnych po autograf Agnieszki Frączek nie brakowało


