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Medale dla zasłużonych rodzin
W dniu 12 grudnia w Urzędzie Gminy odbyła się
uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla
Obronności Kraju przyznawanych przez Ministra
Obrony Narodowej. Medalami tymi Minister Obrony Narodowej honoruje rodziny, gdzie przynajmniej trzech synów odbyło wzorowo zasadniczą
służbę wojskowa.
W tym roku wyróżnieni zostali Państwo Halina
i Henryk Wiśniewscy oraz Maria i Tadeusz Bytyń
z Łubianki. Aktu dekoracji dokonali Wójt Gminy
Łubianka Jerzy Zająkała oraz Komendant WKU
Toruń ppłk mgr Mirosław Lis, którzy przekazali wyróżnionym serdeczne gratulacje i życzenia.
.

Wiesław Majcherek

Ferie tuż, tuż

Coś dobrego dla Ziemi i dla nas
Na początku roku szkolnego 2012/2013 Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Warszewicach postanowiła, że
podejmie działania na rzecz pozyskania dodatkowych
funduszy na działalność statutową szkoły i przeznaczy je
na zakup szafek uczniowskich.
Inicjatywa przyjęta została z dużą aprobatą zarówno
grona nauczycielskiego i uczniów. Ciężar plecaków, z którymi uczniowie przychodzą do szkoły, waha się często w
granicach 5-6 kg. Szafki mają dać uczniom możliwość
pozostawiania w szkole strojów sportowych i podręczników - zgodnie z zaleceniami nauczycieli.
Gromadzenie pieniędzy na ten cel rozpoczęła zbiórka makulatury. Zaangażowanie uczniów i rodziców przeszło wszelkie oczekiwania. W listopadzie w szkole zebrano 1570 kg makulatury. Rekordziści przynieśli do szkoły po blisko 200 kg! Następnie przyszła kolej na zbiórkę
worków foliowych. Dzięki zaangażowaniu Kamila Walter i
Piotra Finc zebrano od gospodarzy z Biskupic i Wymysłowa 500 kg folii. Kolejna zbiórka surowców wtórnych przeprowadzona została 6 grudnia we współpracy z Fundacją
Dzieci dla Ziemi. Tym razem zbieraliśmy używaną odzież.
Wszystkie przeprowadzane przez społeczność szkolną zbiórki organizowane były w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Dziękujemy wszystkim, którzy zaan-

gażowali się w nasze działania i wzięli udział w przeprowadzanych akcjach.

Honorata Żeglarska

Do ferii zimowych pozostało niewiele czasu. Zatem już
teraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w
Łubiane zapraszają do wspólnego spędzania czasu wolnego.
Planujemy wspólne wyjazdy na łyżwy, sanki i do toruńskich muzeów. Na miejscu zorganizujemy zajęcia z animatorami, którzy realizować będą ciekawe zajęcia z różnych
dziedzin . Atrakcji nie zabraknie. Szczegóły przedstawimy
na plakatach i ulotkach , które roześlemy do szkół. Dodatkowe informacje tel. 56 678 83 95, 56 678 86 98



Marlena Gizińska

A może do opery?
Centrum Kultury organizuje kolejny wyjazd do Opery
Nova. Tym razem proponujemy Madame Butterfly, operę
Pucciniego, której akcja rozgrywa się w Japonii.
Wyjazd zaplanowaliśmy na niedzielę 17 lutego. Bilety i
szczegółowe w informacje w Centrum, nr tel. 56 678 86
98.


Marlena Gizińska

Bezkonkurencyjna okazała się Olimpia z klasy I, która
wspólnie z rodzicami zebrała 195 kg makulatury!
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Gmina Łubianka
Liczba mieszkańców gminy, według stanu
na 11 grudnia 2012 roku - 6538 osób, w tym:
- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały - 6418
- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
czasowy - 120

