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Dnia 25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance zostały
zainaugurowane obchody Święta Niepodległości w Gminie Fabianki. Z okazji 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości odbyła się uroczysta akademia z udziałem pocztów sztandarowych szkół oraz
ochotniczych straży pożarnych. Zebranych powitała dyrektor szkoły Pani Wiesława Wyczachowska.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele poszczególnych szczebli samorządu: Aneta
Jędrzejewska &ndash; członek zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomasz Jezierski &ndash;
członek zarządu Starostwa Powiatowego we Włocławku, Barbara Wałęsa i Jan Krzyżanowski &ndash;
radni Powiatu Włocławskiego, Adam Rejmak &ndash; Przewodniczący Rady Gminy Fabianki wraz z
radnymi oraz Zbigniew Słomski &ndash; Wójt Gminy Fabianki. Nie mogło zabraknąć również ks. kanonika
Henryka Wysockiego &ndash; dziekana dekanatu szpetalskiego. Wystąpiła Toruńska Orkiestra Wojskowa
pod batutą kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza. Natomiast ml. chor. Mateusz Nowicki odśpiewał pieśni
patriotyczne. W swoim programie artystycznym drogę ku wolności Polaków przedstawili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Cypricance. Na zakończenie akademii wystąpili laureaci gminnego
konkursu pieśni patriotycznej.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Fabianki do włączenia się w obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości poprzez udział w kolejnych wydarzeniach:

- 9 listopada 2018 r. o godz. 13:00 na Stadionie w Chełmicy-Cukrowni odbędzie się Sztafeta
Niepodległej, symboliczny bieg łączący dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, samorządowców i
mieszkańców naszej gminy.
- 10 listopada 2018 r. o godz. 16:30 w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej będzie
odprawiona msza święta z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy
śmierci budowniczego tego kościoła &ndash; ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego, zakończona
złożeniem kwiatów na jego grobie.
Obchody święta Niepodległości zakończymy w dniu 25 listopada 2018 r. poprzez honorowe
krwiodawstwo. W tym dniu w Chełmicy Dużej przy kościele w god. 9:00 &ndash; 15:00 będzie
podstawiony Ambulans do poboru krwi. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które mogą wesprzeć naszą
akcję. Pamiętajmy aby zabrać ze sobą dokument tożsamości.
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