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Dzień Jana Pawła II
W poniedziałek 17 grudnia odbędą się w naszej gminie obchody Dnia Jana
Pawła II. Już teraz zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców. Szczegółowy
program tej uroczystości zamieścimy na naszej stronie internetowej (www.lubianka.pl)
oraz w grudniowym wydaniu „Informatora Gminnego”

Polak - to brzmi dumnie!
W czwartek 8 listopada w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbędzie się IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i VI Konkurs Literacko -Plastyczny „Kiedy myślę …, stwierdzam
- Polak - to brzmi dumnie”.
Impreza ta od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem. Obecnie młodzi artyści przybywają także z odległych zakątków naszego województwa.
O godz. 11 rozpocznie się spotkanie laureatów
VI Konkursu Literacko-Plastycznego oraz uroczyste
rozdanie nagród i wyróżnień połączone z prezentacją najlepszych prac literackich i plastycznych. Z kolei
o godz. 15 uczestnicy festiwalu będą rywalizować
o Puchar Wójta Gminy Łubianka i o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w trzech
kategoriach: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz
klasy I-III szkół gimnazjalnych.
W bieżącym roku w celu uświetnienia obchodów Święta Niepodległości poza konkursem wystąpi
grupa teatralna z Zespołu Szkół w Łubiance oraz 4-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Polonijnego
„Mazurek”, z obwodu wołgogradzkiego. Są to z pochodzenia Polacy, których wcześniejsze pokolenie wywieziono w głąb Rosji i zmuszono do pozostania tam.
Przez dziesięciolecia kultywują oni to, co polskie,
i czują się Polakami, mino że mieszkają pod Uralem.
Zadanie publiczne pn. „IX Wojewódzki Festiwal
Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i VII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Kiedy myślę…, stwierdzam - Polak - to brzmi dumnie”
zostanie sfinansowane z dotacji otrzymanych
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Gminy Łubianka

Nasz doroczny festiwal i konkurs rysunkowy cieszą się ogromnym zainteresowaniem
i Starostwa Powiatowego w Toruniu. Organizatorami festiwalu są: Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Łubiance, Urząd Gminy w Łubiance, Akcja Kato-

Charytatywny Bal Andrzejkowy
Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance zaprasza
na Charytatywny Bal Andrzejkowy, który odbędzie się
w sobotę 24 listopada o godzinie 20 w świetlicy wiejskiej
w Biskupicach.
Dochód z balu przeznaczony zostanie na turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z gminy Łubianka. Koszt
biletu 150 zł od pary. Organizator oferuje: smaczne jedzenie,

wspaniałą zabawę, muzykę taneczna w wykonaniu zespołu
„The Promise” z Łubianki i wiele atrakcji m.in. pokaz tańca
„Zumba”, walczyk różany i licytacje.
Zapisy u pań: Sabiny Kardach (tel. 664 377 216), Karoliny Janiszewskiej (tel. 697 874 560) lub Karoliny Brożek
(tel. 608 885 129).
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licka w Bierzgłowie i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
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