Gmina Lubichowo

Pierwsze Gminne Mikołajki w plenerze
Pierwsze gminne mikołajki w plenerze już za nami !!!
To były wyjątkowe obchody tego jakże miłego dnia.
Wszystko zaczęło się pod budynkiem dawnego gimnazjum. Rodzice z dziećmi i młodzieżą wraz z
MISIEM oraz Wójtem Gminy przeszli w barwnym korowodzie na plac centralny.
Tam powitali Świętego Mikołaja. Wszyscy wspólnie ubierali choinkę podarowaną przez Pana Piotra
Alfut.
Mieszkańcy oraz dzieci z Lubichowskich przedszkoli i szkoły miały przygotowane cudowne łańcuchy i
bombki. Po ubraniu choinki Wójt Gminy dokonał odpalenia światełek.
Teraz można wieczorami podziwiać piękną choinkę, sanie przyozdobione przez Panią Karolinę z lokalnej
kwiaciarni oraz ramę, za której przygotowanie bardzo dziękujemy Panu Brunonowi Alfuth.
To bardzo miłe, że aż tyle osób chciało przyłączyć się do tego wydarzenia. Inicjatorami i organizatorami
mikołajek był Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek oraz właściciele restauracji ”Anioł”, którzy
przygotowali dla dzieci słodycze oraz napoje. Ogromne podziękowania należą się także kierownikowi
GOK Lubichowo Panu Franciszkowi Lewickiemu za nagłośnienie podczas wydarzenia oraz obsługę
muzyczną, strażakom OSP Lubichowo jak i pracownikom Gminy za pomoc w przygotowaniu i zdobieniu
choinki oraz konstrukcji świątecznej. Dziękujemy także dyrekcji szkoły oraz przedszkoli i nadleśnictwu za
przyłączenie się do gminnych mikołajek.
To dzięki pracy wielu ludzi udało się wykonać ozdoby oraz przeprowadzić tę akcję.
6 grudnia 2019 r. był także bardzo aktywnym dniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie gdzie
już od godziny 8:30 odbywały się Mikołajki dla przedszkolaków z Lubichowa oraz Ocypla oraz dla
uczniów szkoły w Lubichowie. W sumie w Mikołajkach wzięło udział 350 dzieci.
Dzieci miały okazję oglądać niezwykle magiczne wydarzenie . Był to pokaz prawdziwego iluzjonisty, w
którym dzieci również aktywnie uczestniczyły, a do niektórych sztuczek zostały zaproszone panie
wychowawczynie. Wszystkim dzieciom i ich paniom bardzo podobały się niesamowite sztuczki i czary.
Dzieci z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy ruch artysty, oraz chętnie nagradzały każdy pokaz
gromkimi brawami. Przez cały występ na małych buziach widzów gościł uśmiech, tym bardziej że po
pokazie iluzjonisty na scenie zagościł Święty Mikołaj i był to kolejny niezwykły gość tego dnia.
Święty Mikołaj obdarował uczestników słodkościami, nie brakło też wspólnych śpiewów kolęd i piosenek
świątecznych oraz obietnic ze strony dzieci, że będą grzeczne.
Był to piękny , magiczny i pełen wrażeń dzień.
Dziękujemy Wszystkim mieszkańcom Gminy biorącym udział w mikołajkach i mamy nadzieję, że za rok
kolejne mikołajki dostarczą jeszcze więcej radości naszym mieszkańcom.
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