Gmina Lubichowo

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Kochane Dzieci !!!
w związku z panującą sytuacją Gminny Ośrodek Kultury nie może zorganizować " Dnia Dziecka" na placu. W związku z
tym w porozumieniu z Wójtem Gminy Andrzejem Toczkiem przygotowaliśmy inną formę przeżywania tego
fantastycznego święta. Przez dwa dni nasz "Lubich" będzie odwiedzał dzieci przy Waszych domach. Będzie wesoło,
wyjątkowo,bańkowo, głośno ale przede wszystkim bezpiecznie i z zachowaniem wszystkich obostrzeń.
Wypatrujcie pięknego nowego wozu strażackiego wraz z asystą motocyklistów.
Do zobaczenia !!!
Organizatorzy i sponsorzy tej akcji:
-Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie
-Dział promocji Urzędu Gminy Lubichowo
-Krzysztof Klin
-Fundacja Kulturalne Pomorze
-Paweł Sender
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubichowie
-Sklep spożywczo-przemysłowy Barbara Przewoźna
Poniżej trasa przejazdu z przybliżonymi godzinami⇓

Sobota,30 maja 2020r. od godz.10:00
- Osowo Leśne Plony(dojście do głównej asfaltowej drogi) godz.10:00
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-Osowo Leśne ul. Główna Świetlica (dojście do drogi asfaltowej) godz.10:30
- Kujawy (dojście do asfaltu) godz. godz.10:40
-Ocypel Redanse(dojście do asfaltu) godz.10:50
- Ocypel ul. Kociewska przystanek godz.11:00
- Ocypel ul. Wczasowa Rodzinny Dom Dziecka godz.11:10
- Ocypel ul Szkolna Szkoła (dojście do terenu przy placu zabaw) godz. 11:30
-Mermet-(dojście do terenu przy placu zabaw) godz. 11:50
-Wda ul. Główna od ul. Za Rzeką (dojście do asfaltu)
godz.12:10
- Wda ul. Smolnicka (dojście do głównej drogi) godz.12:30
-Smolniki - (dojście do terenu przy placu zabaw) godz.12:50
- Wda ul Szkolna (dojście do asfaltu) godz.13:10
- Wda ul. Zaciszna (dojście do głównej drogi) godz.13:20
- Wilcze Błota Romanowo (dojście do główniej drogi) godz. 13.30
-Wilcze Błota Poziomkowe (dojście do asfaltu) godz.13:40
- Wilcze Błota świetlica (dojście do główniej drogi) godz.13:50
- Wilcze Błota sołtys (dojście z Wybudowań Lubichowa)
godz.14:00
-Zelgoszcz ul. Główna nawrót ul. Bosą(dojście do główniej drogi) godz.14:15 - 15.00
- Lubichowo Dὅringowo”- ul. Malinowa, ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa godz.15:15
-Mościska - (dojście do główniej drogi)godz.15:45
-Budy godz. godz.16:15
-Zielona Góra od boiska do szkoły godz.16:30
- Zielona Góra (dojście do asfaltu) godz.16:50
-Lipinki Królewskie (dojście do asfaltu) w kierunku placu zabaw godz.17:15
Niedziela, 31 maja 2020 r. od godz.11.00
- Lubichowo ul. Północna (dojście do asfaltu) godz.11:00
- Murawy (dojście do głównej drogi) godz. 11:10
- Murawy w kierunku Bietowo Kaliska (dojście do drogi głównej) godz.11:30
- Bietowo Kaliska świetlica (dojście do drogi głównej)
godz.11:40
- Bietowo Kaliska w kierunku Szteklina (dojście do drogi głównej) godz.11:50
-Szteklin ul. Lubichowska godz.12:00
- Szteklin ul. Radziejewska plac zabaw godz.12:15
- Szteklin Przylesie Nowe ośrodek „Vida Tour” godz.12:45
-Bietowo Kaliska -od świetlicy w kierunku Bietowo godz.13:00
-Bietowo godz.13:10
- Lubichowo-ul. Zblewską od ul. Sosnowej godz.13:30
- Lubichowo - ul. Brzozowa godz.13:40
-.Lubichowo ul. Wrzosowa godz.13:50
- Lubichowo ul. Zblewska godz.14:00
-ul. Leśna godz.14:10
- Nadleśnictwo (dojście z ul. Akacjowej i Wybudowań)
godz. 14:20
- ul. Polna godz. 14:30
- Wybudowania do nr 61 godz.14:40
-Wybudowania od 59 do 69 godz.14:50
- ul. Zblewska cdn godz.15:00
- ul. Dworcowa godz.15:10
- ul. Dworcowa przy szkole (dojście z ul. Jeziornej)
godz.15:20
- ul. Dworcowa w stronę dworca (dojście z Wybudowań) do stadniny (dojście z Wybudowań) godz.15:30
- ul. Krótka godz.15:40
- ul. Wdecka godz.15:50
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- ul. Lorenza godz.16:00
-ul. Starogardzka poczta godz.16:10
-ul. 6 Marca (dojście z Wybudowań) godz.16:20
-ul. Słoneczna parking godz.16:30
- ul. Mickiewicza godz.16:40
-ul. Prusa od Północnej godz.16:50
-ul. Podgórna godz.17:00
-ul. Konopnickiej godz.17:10
-ul. Orzeszkowej godz.17:20
-ul. Sienkiewicza godz.17:30
- ul. Prusa od Podgórnej godz.17:40
-ul. Słoneczna od ul. Reja (dojście do Słonecznej) godz.17:50
-ul. Parkowa i Pogodna (dojście z Wybudowań) godz.18:00
- ul. Słoneczna As (dojście z Wybudowań) godz.18:10
- ul. Starogardzka kościoła do świateł godz.18:20

3

