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Sylwester
w Gminnym Parku Kultury

Szybkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku. Zatem najwyższy czas, aby zadecydować gdzie
przywitamy Nowy 2013 Rok. Może w zupełnie nowym miejscu?

Proponujemy wspólne celebrowanie przełomu starego i nowego roku na terenie nowego,
Gminnego Parku Kultury w Łubiance przy ul. Sportowej. Oferujemy atrakcyjną „zabawę pod
gwiazdami” bez biletów wstępu. Gmina i sołectwo Łubianka zapraszają na zabawę z licznymi atrakcjami, którą rozpoczniemy 31 grudnia o godz. 22.00 z zamiarem jej zakończenia
ok. 2.00 następnego dnia.
Naszą zabawę sylwestrową poprowadzi wodzirej Bano znany z licznych zabaw organizowanych na terenie gminy. Zapewnimy dobrą muzykę taneczną i korzystny klimat sprzyjający zabawie. Za symboliczna opłatą będzie można nabyć kiełbaskę do upieczenia przy ognisku oraz żurek. Po życzeniach noworocznych łubiańskie niebo rozjaśni łuna sztucznych ogni
profesjonalnie przygotowana przez firmę specjalistyczną z Solca Kujawskiego. Po pokazie powrócimy do zabawy sylwestrowej, w której tańce będą przeplatane różnymi atrakcjami. Nasza zabawa odbędzie się w plenerze, ale na miarę możliwości postaramy się uniezależnić od
pogody. Mamy okazały, zadaszony amfiteatr, wiaty biesiadne oraz namioty.
Ufamy, że tegoroczna zabawa sylwestrowa zapoczątkuje coroczne „sylwestry pod chmurką” w naszej gminie. Teraz pozostaje nam śledzić prognozy pogodowe i mieć nadzieję, że
niekorzystna pogoda nie zakłóci naszego wspólnego, noworocznego świętowania.
Jerzy Zająkała



Zapraszamy do żywego żłóbka
Tradycyjnie 24 grudnia, w Noc Bożego Narodzenia, po Pasterce nastąpi otwarcie żywego żłóbka w ogrodzie plebani w
Bierzgłowie.
Odwiedzać będzie go można przez cały dzień (od godz.
9 do 19) do Nowego Roku (jeżeli przyjdą mocne mrozy)
lub do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia (jeżeli nie będzie
zbyt zimno dla zwierząt).

W szopce znajdą miejsce różne gatunki zwierząt: owca, konik kucyk, koza, świnka, paw, gołębie garłacze, kariery, kurka zielononóżka, kurki rajskie, bażant i króliki. Pośrodku będzie duża kołyska z figurką Pana Jezusa i naturalnej wielkości
postaci Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.Pięknie na zewnątrz iluminowana będzie przyciągała i zapraszała.
Serdecznie zapraszam całe rodziny.

Ks. Rajmund Ponczek

Święty Mikołaj
już do nas jedzie
Tym razem umówiliśmy się z nim w Gminnym
Parku Kultury przy ulicy Sportowej w Łubiance.
Kręcił nieco nosem, bo zmieniliśmy mu adres ,
ale po krótkich namowach zapewnił nas, że dotrze. Liczy na nawigację, która go poprowadzi.
My natomiast wiemy, że radość i głosy
dzieci wskażą Mikołajowi drogę. Podobnie jak w poprzednich latach nasze spotkanie przy gminnej choince rozpocznie ks. dr
Rajmund Ponczek czytaniem ewangelii, po
czym nastąpi oficjalne rozświetlenie świerku obok amfiteatru, który będzie symbolem
naszej gminnej wspólnoty do Święta Trzech
Króli.
Organizatorzy zapewnią także możliwość
przejęcia światła betlejemskiego oraz kolędowe wprowadzenie do Świąt Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj - jeżeli nas odnajdzie
- obdaruje grzeczne dzieci smakołykami. Zapraszamy zatem w niedzielę 23 grudnia o
godzinie 16.00 do Gminnego Parku Kultury.

Bierzgłowska szopka z żywym żłóbkiem prezentuja się niezwykle w malowniczej zimowej scenerii



Marlena Gizińska

