Gmina Lubichowo

FERIE 2020 na Wesoło z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Lubichowie.
Ferie zimowe minęły jak z bicza strzelił.
W poniedziałek uczniowie wrócili do szkoły i cały czas wspominają ostatnie dwa tygodnie. Brak śniegu w
czasie ferii zimowych nie oznaczał wcale braku ciekawych zajęć!
Jak co roku GOK Lubichowo przygotował zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców
Gminy Lubichowo jak również przebywających na zimowym wypoczynku gości. Ferie z kulturą i na
sportowo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W propozycjach znalazły się zajęcia z salsation i
aerobickids oraz dla dorosłych, przedstawienia teatralne tj.” Rubinowy Książe” czy „ Pipi Skarpetka”.
Zajęcia odbywały się głównie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie ale też w świetlicach wiejskich,
Osowie Leśnym oraz we Wdzie i Ocyplu.
Nie zabrakło zajęć plastycznych prowadzone przez znakomitego nauczyciela sztuki pana Sylwestra
Klamanna.
Były też bale karnawałowe dla dzieci w GOk-u w Lubichowie jak i w świetlicy w Osowie Leśnym.
W zajęciach z ogromną przyjemnością brali udział także rodzice, dziadkowie czy opiekunowie co
pozwoliło na integrację międzypokoleniową.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mieli frajdę podczas zajęć sportowych.
18 stycznia jak co roku rozegrano Mistrzostwa Gminy Lubichowo w tenisie stołowym. Od godz. 08.30
dzięki wieloletniej współpracy z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie przygotowano
salę sportową do rozgrywek. Warto nadmienić, że we wcześniejszych latach mistrzostwa te rozgrywano
na Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zelgoszczy – tam gdzie swoją przygodę z tenisem
rozpoczynał nasz mistrz Andrzej Grubba. Ze względu na z roku na rok rosnącą liczbę uczestników –
organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na lepsze warunki dla komfortu zawodników
jak również i kibiców a także większą ilość stołów do rozgrywek a co za tym idzie to sprawniejsze oraz
skrócenie całych rozgrywek. W tym roku do mistrzostw przystąpiło 30 zawodników w czterech
kategoriach.
Nim przystąpiono do rozgrywek zawodnicy rozegrali kilka meczy rozgrzewająco- kontrolnych. Już od tego
momentu było widać, że czekają ich bardzo emocjonujące rozgrywki gdyż każdy chciał pokazać się z jak
najlepszej strony ale do końca nie zdradzał swoich atutów gry. Po bardzo emocjonujących rozgrywkach
tak przedstawiają się wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria dziewcząt szkół podstawowych kl. VI-VIII 1 Miejsce Laura Lanzer z Wdy, 2 Miejsce Daniela
Czubek z Lubichowa.
Kolejna kategoria to: chłopacy ze szkół podstawowych kl. VI-VIII: 1 miejsce Brajan Zawadewicz Osowa
Leśnego , 2 miejsce Karol Kaszuba z Bietowa.
W kategorii chłopaków szkół podstawowych kl. III – V : 1 miejsce Wiktor Czubek z Lubichowa, 2 miejsce
Olaf Wilma z Wdy.
W kategorii chłopacy szkół średnich oraz panowie: 1 miejsce Tadeusz Bukowski, 2 miejsce Zbigniew
Banach , 3 miejsce Oskar Lanzer z Wdy, 4 miejsce Ryszard Ostrowski z Lubichowa, 5 miejsce Waldemar
Prabucki z Lubichowa, 6 miejsce Karol Bieliński z Wilczych Błot.
Wszyscy zawodnicy za poszczególne miejsca otrzymali wspaniałe puchary oraz nagrody rzeczowe
wszystko ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie przy wsparciu finansowym Banku
Spółdzielczego w Lubichowie oraz Nadleśnictwa w Lubichowie, za które bardzo serdecznie
podziękowania przekazują organizatorzy. Specjalne podziękowania dla Marka Kwaśniewskiego
–radnego Gminy Lubichowo za przeprowadzenie zawodów oraz wszelką pomoc i życzliwość.
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19 stycznia odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, do którego zgłosiło się siedem drużyn: Wda,
Zelgoszcz I i Zelgoszcz II, Zblewo, Wielki Bukowiec, Skórcz, Lubichowo.
Dawniej w ferie, jeśli była aura zimowa, pobyt na dworze, to była podstawa. Dziś w większości dzieci i
młodzież wolny czas od nauki spędzają w świecie wirtualnym, tym bardziej cieszymy się że udało się
zachęcić do aktywnego spędzenia czasu w Gminie Lubichowo prawie 600 uczestników.
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