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Sylwester
w Gminnym Parku Kultury

Samorządy lokalne od lat przedstawiają swoim mieszkańcom ofertę spotkania sylwestrowego pod chmurką. W poprzednich latach nasza gmina nie posiadała obiektów
odpowiednich dla takich spotkań. We wrześniu br. oddaliśmy do użytku nasz nowy
Gminny Park Kultury przy ul. Sportowej w Łubiance. Ustąpiła zatem przeszkoda
do celebrowania zabawy sylwestrowej w naszej gminie.

Powstała grupa inicjatywna, która przygotowała wstępną koncepcję tegorocznej zabawy. Rozpoczniemy ją 31 grudnia o godz. 22.00 na scenie amfiteatru GPK. Zabawę będzie prowadził wodzirej oferujący muzykę taneczną dla
wszystkich. Poza tańcem będziemy oferowali także atrakcje konkursowe oraz
inne przedsięwzięcia integracyjne. O godz. 24.00 życzenia w imieniu wspólnoty
lokalnej przekażą wójt oraz przewodniczący Rady Gminy, a po nich niebo
zostanie rozświetlone pokazem sztucznych ogni. Zakończenie zabawy przewidujemy ok. godz. 2.00. Organizatorzy przedstawią także ofertę kulinarną dostępną
dla każdego. Dalsze szczegóły zabawy sylwestrowej podamy w świątecznym
wydaniu naszej gminnej gazety.
Jerzy Zająkała



Podziękowania
Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim
osobom, które zwróciły się z pomocą Dominice.
Dziękujemy tym, którzy oddali dla niej krew i tym, którzy wykazywali chęć takiej pomocy, lecz z różnych przyczyn
nie zostali zakwalifikowani. Słowa podziękowania należą się
osobom, które organizowały zbiórki oraz festyny na rzecz
Dominiki i zapewniały transport do Centrum Krwiodawstwa
w Bydgoszczy.
Gorące „Bóg zapłać” kierujemy do księdza proboszcza Grzegorza Pszenicznego za bezinteresowne odprawianie mszy świętych w intencji zdrowia Dominiki. Jeszcze raz
wszystkim serdecznie dziękujemy.  Jacek i Anita Janowscy

Powstaje
kapela ludowa
W naszej gminie powstaje kapela ludowa. Inicjatorzy planują utworzenie zespołu 4- lub 5-osobowego,
wyposażonego w odpowiednie instrumenty i stroje.
Osoby chętne, mające odpowiednie zdolności, zapraszamy do kontaktu z p. Zbigniewem Cywińskim (tel.
661-969-039).


Radosław Kowalski

Obchody Dnia Seniora
Dzień 14 listopada obchodzony jest w Polsce jako Światowy Dzień Seniora. Stanowi rodzimy odpowiednik
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego
na świecie 1 października.
Z myślą o mieszkańcach wsi Łubianka, Rada Sołecka w Łubiance wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich
zorganizowały w dniu 13 października 2012 roku
obchody Dnia Seniora. Zaproszono około 190 gości
w tym 175 seniorów z całego sołectwa. Uroczystość
rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Bierzgłowie. Przybyłych do Centrum Kultury
gości przywitali sołtys Łubianki Jacek Ziółkowski
oraz przewodnicząca KGW Katarzyna ZiółkowskaBytyń. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy
Łubianka Jerzy Zająkała, który złożył seniorom serdeczne życzenia i podzielił się osobistymi refleksjami związanymi z obchodzonym świętem. Następnie
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych seniorów
naszej wsi, a później panie z KGW przygotowały
gorący poczęstunek oraz słodkości.
Po części oficjalnej nastąpiła prawdziwa uczta
duchowa - przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” pod kierunkiem Stanisławy Kardas. Wystąpiły członkinie KGW: Wioleta
Cieślewicz, Stanisława Kardas, Gabriela Wicińska,
Agata Ziółkowska, Beata Piątkowska, Magdalena
Szatanik, Kamila Łajczak, Magdalena Bytyń, Katarzyna Ziółkowska-Bytyń oraz zaprzyjaźnieni pano-

wie: Dariusz Ordon, Rafał Bytyń i Sebastian Podkański. Muzyczną oprawę przygotował Zbigniew Kufel,
a scenariusz i reżyserię Stanisława Kardas. Cała sala
uważnie oglądała przestawioną bajkę. Publiczność
nagrodziła występ gromkimi oklaskami. To wspaniale, że członkinie naszego koła potrafiły zebrać i przygotować do występów tylu tak zdolnych artystów.
Przedstawienie to jeszcze nie był koniec atrakcji, przygotowanych na tą uroczystość, bo po występie wszyscy, seniorzy i artyści, zostali zaproszeni
na zabawę taneczną, która trwała do późnej nocy.
Organizowany przez nas Dzień Seniora pozwala na spotkanie osób dojrzałych i starszych, wpływa na integrację społeczną i wymianę doświadczeń.
A przede wszystkim umożliwia zawarcie znajomości pomiędzy rdzennymi mieszkańcami naszej wsi,
a mieszkańcami napływowymi.
W ramach organizowanych przez nasze KGW
obchodów Dnia Seniora był to już czwarty występ
naszych artystów. Poprzednie cieszyły się dużą
popularnością wśród wszystkich mieszkańców
gminy. Dlatego tak, jak w ubiegłych latach, zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszego przedstawienia pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w czwartek 22 listopada o godzinie 19.30
w Sali Centrum Kultury w Łubiance. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!


Katarzyna Ziółkowska-Bytyń

