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Alebabki skończyły dziesięć lat!
Od listopada 2001 roku przy Centrum 
Kultury działa niezwykły zespół ludowy 
Alebabki. Ten rok zamknął 10 lat istnie-
nia grupy i stał się podstawą organizacji 
benefisu, który odbył się 14 listopada. 

Na spotkanie przybyło wielu gości, 
wśród nich Mirosława Rozwadowska-
Plejer, wicewójt gminy, Zbigniew Cywiń-
ski, Przewodniczący Rady Gminy, Hono-
rata Żeglarska, członek Zarządu Powia-
tu Toruńskiego, ksiądz rektor Marcin Sta-
niszewski, Antoni Chiniewicz, prezes Za-
rządu Regionalnego Związku Kółek Rol-
ników i Organizacji Rolniczych, Danuta 
Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady 
Kobiet i Marzenna Krupska, dyrektor Od-
działu Banku Spółdzielczego w Łubiance. 

Po życzeniach i gratulacjach zaprezen-
tował się zespół, który na tę okazję przy-

gotował specjalny program. Warto pod-
kreślić, że był to 130 występ w historii 
istnienia grupy, którą oklaskiwano nie tyl-
ko na terenie gminy Łubianka. Panie wy-
stępowały między innymi w Urzędzie 
Marszałkowskim oraz w Dworze Artusa 
w Toruniu i w Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego w Przysieku. Z wielkim sukcesem 
prezentowały się kilkakrotnie na Przeglą-
dzie Zespołów Ludowych w Golubiu Do-
brzyniu. Za swą działalność otrzymały 
Znak Promocyjny Ziemi Gotyku. 

Przez wszystkie te lata zespół prowa-
dziła Maria Wojciechowska. Na jej ręce 
kierujemy gratulacje!

Przy okazji informujemy, Centrum Kul-
tury poszukuje osoby, która zechciałaby 
akompaniować na akordeonie lub keybo-
ardzie. Szczegóły tel. 56 678-86-98 

 Marlena Gizińska
Wicewójt gminy Mirosława Rozwadowska-Plejer i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Cywiński składają gratulacje Alebabkom.

Świąteczna wycieczka
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance i Centrum 

Kultury zapraszają dzieci i dorosłych do wzięcia udzia-
łu w wycieczce do PPH OZDOBA. 

To firma mieszcząca się w Gnieźnie i zajmująca się 
produkcją ozdób choinkowych szklanych, które są wy-
konywane ręcznie. Po zwiedzaniu będzie można nabyć 
bombki z własnym imieniem. Wyjazd odbędzie się 17 
grudnia (sobota) o godzinie 7.00, koszt - 25 zł od oso-
by. Zbiórka przed biblioteką. Zapisy wraz z wpłatą do 
15 grudnia w bibliotece.  Danuta Kwiatkowska

Ubezpieczenia...
Ubezpieczenia-odszkodowania Katarzyna Kowalska, Łu-
bianka, ul. Wąska 2, tel. 662-085-102, e-mail: katarzyna-ko-
walska76@wp.pl.

Ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, rolne, firm, 
podróży, zdrowia, na życie - indywidualne i grupowe, emerytury 
z dopłatą, fundusze inwestycyjne i inne. Pomagamy również 
w dochodzeniu odszkodowań, przyznania zadośćuczynienia dla 
ofiar wypadków i ich bliskich - bez opłat wstępnych.

. Katarzyna Kowalska

... i skład opału
Nowo powstały skład opału „JUKA-rol” oferuje węgiel z pol-
skich kopalń. Mieści się w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 18, 
tel. 668-544-699.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 i w soboty 
w godz. 8-14. Istnieje możliwość dowozu oraz wrzucenia opału 
do piwnicy.

 Stanisława Neulitz

Ciekawa inicjatywa Centrum Kultury zyskuje coraz licz-
niejszych odbiorców. Z początkiem Roku Chopinow-
skiego rozpoczęliśmy cykl koncertów dla mieszkań-
ców gminy, które odbywają się w Sali koncertowej Die-
cezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. 

Naszym przewodnikiem jest Marcin Grochala, śpiewak 
operowy. Mamy już za sobą wieczór poświęcony Chopino-
wi, podczas którego grał Marcin Kamola, uczestnik Konkur-
su Chopinowskiego. Na kolejnym koncercie wystąpiła Mali-
na Noworacka, która zaprezentowała światowe standardy 
muzyki klasycznej. Przedostatni wieczór nosił tytuł „W kręgu 

muzyki wokalnej”. Mieliśmy okazję rozkoszować się mezzo-
sopranem młodej studentki Akademii Muzycznej w Pozna-
niu, która interesująco zaprezentowała różnorodny repertu-
ar operowy. Nasz ostatni listopadowy koncert miał charakter 
interaktywny. Stało się tak za sprawą zespołu Claritas, który 
przyjechał do nas z Torunia z pięknym programem „Wieczór 
pieśni patriotycznej”. Z artystami śpiewała cała sala.

Planujemy już kolejne koncerty. Najbliższy odbędzie się 
14 lutego o godzinie 20. Najprawdopodobniej słuchać bę-
dziemy nastrojowych ballad. Zatem już dziś zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do Zamku Bierzgłowskiego. Wstęp 
oczywiście bezpłatny!   Marlena Gizińska

Zamkowe koncerty

Oferta Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łubiance na grudzień i styczeń 

1. Gminne obchody Dnia Jana Pawła II (szczegóły 
na pierwszej stronie)

2. Choinka dla dzieci, 22 grudnia, godz. 17 przy 
Urzędzie Gminy: odczytanie fragmentów Ewangelii, 
wystąpienie wójta, dzielenie się światełkiem pokoju, 
wizyta św. Mikołaja - paczki dla dzieci, występy dzie-
ci z ZS w Łubiance

3. X Plastyczny Konkurs Bożonarodzeniowy „Karta 
świąteczna” do 14 grudnia  

4. XXVI Rajd pieszy 17 grudnia, godz. 10, ok. 6 km
5. XII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych 

17 stycznia, godz. 10.
6. XXVII Rajd pieszy 28 stycznia, godz. 10, ok. 6 km
Szczegóły: Centrum Kultury (tel. 56 678 86 98), bi-

blioteka tel. (56 678 83 95).

Pigża najlepsza!
W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się elimi-
nacje do powiatowego konkursu z języka polskiego 
„Potyczki językowe”. 

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje SP z Łubian-
ki oraz Pigży. Konkurs wymagał wiedzy z ortografii i gra-
matyki języka polskiego, znajomości frazeologizmów, po-
mysłowości i inwencji twórczej, a co najważniejsze - pra-
cy w zespole. Do powiatowego etapu przeszła drużyna SP 
z Pigży. Reprezentacja naszej gminy i biblioteki zmierzy-
ła się następnie w Chełmży z siedmioma drużynami z po-
wiatu. Wszystkie grupy wykazały się niesamowitym po-
ziomem wiedzy, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni, że 
zwyciężyła nasza szkoła (Ewelina Mokijewska, Agata Ka-
lota i Mateusz Blunkowski). Dziękujemy polonistce Doro-
cie Dembek za perfekcyjne przygotowanie drużyny, a zwy-
cięzcom gratulujemy! Danuta Kwiatkowska


