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Spotkanie z Joanną Trzepiecińską
Wspaniała aktorka, kobieta o nieprzeciętnej urodzie i niebywałym wdzięku była naszym gościem jednego z listopadowych wieczorów.
Stu mieszkańców naszej gminy z pewnością na długo zapamięta spotkanie z Joanną Trzepiecińską
(na zdjęciu - w środku). Podczas pierwszej części aktorka w niezwykle barwny sposób opowiadała o
sobie i o swojej pracy. Z ochotą odpowiadała także na zadawane przez nas pytania. W drugiej części
mieliśmy okazję słuchać przepięknej recytacji utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
To niezwykle interesujące spotkanie, które odbyło się w Centrum Kultury, zakończyło się wspólnymi
zdjęciami i podpisywaniem płyt.

Marlena Gizińska

Dłużej żyjemy,
bo więzi budujemy
Centrum Kultury w Łubiance przystąpiło do projektu Stowarzyszenia Health is
Trendy. Na ten cel pozyskało pieniądze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2012-2013.
Projekt realizowany będzie w powiecie toruńskim, weźmie w nim udział dziewięć gmin. Celem projektu jest integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób
starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Zapraszamy wszystkich seniorów i juniorów z naszej gminy do wspólnej zabawy
podczas bezpłatnych warsztatów z takich dziedzin jak: taniec i rekreacja, gotowanie, technologia i multimedia. Jeśli macie ochotę spędzić razem czas, nauczyć
się czegoś od siebie, poprawić swoją kondycję, dowiedzieć się jak właściwie dbać
o swoje zdrowie – to jest to oferta dla Was. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą
od stycznia do czerwca i prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę. Realizując ten projekt gmina ma szansę uzyskać tytuł samorządu przyjaznego seniorom.
Spośród ekip z dziewięciu gmin wyłoniona zostanie najlepsza , która pojedzie na
wycieczkę do TROPICAL ISLAND! Szczegóły: Centrum Kultury w Łubiance.

Sandra Wiatr

Sylwester dla rodzin
W lipcu w Przecznie odbyły się warsztaty wodzirejskie dla prowadzących zabawy bezalkoholowe. Przez kilka dni młodzi ludzie wymieniali się swoim doświadczeniem i szukali nowych pomysłów na wspólną zabawę. Ich praca zaczyna owocować, bo w ciągu tych kilku
miesięcy zostało zorganizowanych kilkanaście imprez w całej Polsce.
Okazuje się, że bez alkoholu zabawa jest wyśmienita, a ludzie potrafią odnaleźć drogę, którą
można iść razem i na trzeźwo. Niech słowa „Jestem trzeźwy” brzmią dumnie!
Teraz organizowany jest bal sylwestrowy pod hasłem „Sylwester dla rodzin”. W jednym miejscu
będą mogli bawić się rodzice i ich dzieci. Rodzicom i młodzieży do tańca przygrywać będzie zespół z prawdziwego zdarzenia. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych, kilkuletnich pociechach,
którym w osobnej sali czas umili animator dobrej zabawy. Będą wspólne tańce i konkursy. Wspólne będzie witanie Nowego Roku. Bal odbędzie się w sali sportowej przy gimnazjum w Brąchnowie. Ważne jest również samo rozpoczęcie wspólnego świętowania. O godz. 18.00 w Eucharystii
zaprosimy Pana Jezusa i Jego Matkę, jak zaprosili Ich nowożeńcy w Kanie Galilejskiej. Świętujemy bowiem „po świecku” Nowy Rok, zaś w liturgii jedno z największych świąt maryjnych - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Mamy nadzieję, że z Ich błogosławieństwem powitamy nadchodzący 2013 rok pełni wiary i miłości.
Cena 70 zł od osoby (od trzeciego własnego dziecka GRATIS). Zgłoszenia przyjmują: Marcin Klaman (Toruń, tel. 515-12-17-42), Irena Klaman (Toruń, tel. 501-29-87-42) oraz ks. Wacław Dokurno (Przeczno, tel. 606-48-66-70). Bawić się będziemy w sali gimnastycznej, więc obowiązuje
obuwie na płaskim obcasie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Joanna  Sodzawiczny

Najpierw baraże, później liga
W brąchnowskiej hali widowiskowo-sportowej sobotnie
popołudnia w okresie jesienno-zimowym to czas Gminnej Ligi Futsalu. W tym roku rozpoczęliśmy szóstą edycję
tej imprezy, w której to sportowy duch łączy pokolenia.
Po raz pierwszy organizatorzy, czyli Centrum kultury w
Łubiance i UKS Błyskawica przy Gimnazjum w Brąchnowie, byli zmuszeni do przeprowadzenia baraży. Wszystko
za sprawą sporej liczby chętnych. Ostatecznie w halowych
rozgrywkach uczestniczy dziesięć drużyn. Po dwóch kolejkach (stan na dzień 6 grudnia) na czele jest ekipa z Bierzgłowa, przed Wybczem i Warszewicami Bud-Ryss. Wszystkie te zespoły, wraz z Pigżą Działki i Brąchnowem, mają na
koncie po dwa zwycięstwa. Na drugim biegunie znajdują

się drużyny Warszewic, Sparty Pigża, Absolwentów, Pigży
i Browiny, które nie zasmakowały do tej pory zwycięstwa.
Wszystkie aktualne dane, terminarz i regulamin są dostępne na stronie www.lubianka.pl.
W rozgrywkach uczestniczą mieszkańcy gminy Łubianka, uczniowie gimnazjów z naszej gminy i absolwenci tychże szkół. Zgodnie z przepisami Gminnej Ligi Futsalu w grze każdej drużyny musi uczestniczyć dwóch gimnazjalistów lub gimnazjalista + oldboj (zawodnik powyżej 35 roku życia). Powyższe uregulowania sprawiają, że
gra łączy dwa pokolenia, mecze są niezwykle wyrównane i
zwiększa się ich atrakcyjność. Zapraszam do śledzenia poczynań piłkarzy.


Łukasz Rząd

Piłkarze mają przerwę
W połowie listopada piłkarskie drużyny z naszej gminy
zakończyły zmagania w rundzie jesiennej.
Drużyna Zamku Bierzgłowskiego rywalizowała w tym okresie ze zmiennym szczęściem. Najpierw wysoko pokonała u
siebie Gwiazdę Starogród aż 5:1, by po kilku dniach, w meczu zaległym, przegrać, także na własnym boisku, z Węgrowianką aż 0:5. Ostatecznie nasz zespół zgromadził jesienią
13 punktów i zajął w tabeli przedostatnie trzynaste miejsce.
Porażką jesienne zmagania zakończyła także Sparta Łubianka, która w ostatnim spotkaniu przegrała na wyjeździe z
Wisłą Pędzewo 0:3. Po rozegraniu jedenastu meczów Sparta zgromadziła 13 punktów i w tabeli plasuje się na ósmej
pozycji.


Radosław Kowalski

