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Czas świąteczno-noworoczny, czas składania 

życzeń, serdeczności i radości. 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam 
dobrego Nowego Roku - realizacji osobistych  
i zawodowych zamierzeń, kolejnych sukcesów, ludzkiej 
życzliwości i wszelkiej pomyślności. 

Michał Skałecki 
Wójt Gminy Lubiewo 

 
 

 
Gminne Spotkanie Wigilijne Kół Gospodyń Wiejskich 

zorganizowane w Minikowie  
 

10 grudnia 2013r. 
 

 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWĄTECZNEJ 
POMOCY ZAGRAŁA W LUBIEWIE 

Również w gminie Lubiewo została 
zorganizowana akcja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, podczas której 
udało się zebrać 3454,45 złotych. 
cd. –  str. 8 

 

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów  zorganizowane 

w Domu Kultury w Lubiewie 

29 grudnia 2013r. 
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 INWESTYCJE I REMONTY W 2013 ROKU  - podsumowanie 
 
W roku 2013 realizowano bieżące zadania własne gminy i podejmowano nowe inicjatywy. Skutecznie aplikowano o środki finansowe  
z zewnętrznych źródeł, by realizować jak najwięcej przedsięwzięć z myślą o rozwoju Gminy i jej nie zadłużaniu. Dzięki takim 
działaniom na koniec  2013r. wyniosło ono tylko 21,58%. 
  
Zakończono realizację następujących inwestycji: 

 ,,Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie”. Całkowity koszt inwestycji  wyniósł 1 076 803,49 zł, w tym 
uzyskana dotacja 416 953,00 zł z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”. Obiekt został 
rozbudowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istniejąca część została kompletnie zmodernizowana  
z uwzględnieniem zmian funkcjonalności dotychczasowych pomieszczeń, wykonano termomodernizację, oraz naświetlenia 
dachowe w sali widowiskowej.  

  „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Lubiewie”  dofinansowanego ze środków UE w zakresie małych projektów, w ramach 
Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 36689,55zł, 
w tym dofinansowanie 23863,12zł. W ramach projektu zakupiono: krzesła i stoły  konferencyjno-bankietowe , kurtynę główną  
z mechanizmem napędowym, przenośny system nagłośnieniowy, reflektory punktowe, rampy sceniczne, aktywny monitor 
odsłuchowy, wytwornice dymu oraz zestawy gier logicznych. 

 ,,Budowa pomostu cumowniczo-rekreacyjnego i zjeżdżalni dla dzieci do wody na działkach nr 981 i 158/2 w Bysławiu”. Był 
to II etap inwestycji na kąpielisku w Bysławiu, w ramach której wykonano już nowy plac zabaw z ogrodzeniem, remont pomostu, 
przebudowę ulicy Wodnej oraz zakupiono rowery wodne.  W ramach projektu wybudowano pomost cumowniczo-rekreacyjny 
wyposażony w knagi do cumowania łódek, kajaków, rowerów wodnych oraz konstrukcję do zawieszenia koła ratunkowego. 
Wykonano zadaszenie w kształcie parasola oraz zamocowano 4 ławki drewniane o konstrukcji metalowej. Dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy przewidziano atrakcje w postaci 2 zjeżdżalni  do wody, jedna ze ślizgiem prostym a druga ze ślizgiem 
ślimakowym. Wartość zadania wyniosła 67 075,95 zł brutto, w tym dofinansowanie z UE 46 353,30 zł. 

 „Termomodernizacja budynku Malej Szkoły w Klonowie”. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju i Edukacji w Klonowie. Wartość całkowita zadania wyniosła 75 899,92 zł. Zakres robót obejmował ocieplenie ścian 
zewnętrznych i stropodachu, położenie płytek na schodach zewnętrznych do budynku, wykonanie elewacji oraz instalacji 
odgromowej na budynku. 

 „Zmiana systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Bysławiu” – z uwagi na bardzo wysokie koszty zmieniono źródło 
ogrzewania z oleju opałowego na pellet. W ramach inwestycji dostosowano istniejącą instalację grzewczą do nowego rodzaju 
opału oraz wybudowano zbiornik na pellet. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 65 000,00zł. 

 „Remont dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Bysławiu”. Zakres zadania obejmował położenie papy 
termozgrzewalnej na dachu, obróbki blacharskie, naprawę komina i założenie nowych kominków wentylacyjnych.  Ponadto 
wykonano i zamontowano na budynku dwuczęściową drabinę. Koszt tego zadania wyniósł 9 693,42 zł.   

 „Przebudowa drogi gminnej – łącznika między ulicami Wodną i Główną w Bysławiu”. Zakres inwestycji obejmował 
infrastrukturę techniczną polegająca na przebudowie drogi  wraz z budową przewodu kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji 
wyniosła 39 000,00 zł. 

 „Utwardzenie placu o pow. 300m2 przy Zespole Szkół w Bysławiu” oraz przełożenie kostki brukowej o pow. 100m2 w obrębie 
wejścia do ww. obiektu celem uzyskania prawidłowych spadków do istniejącego odwodnienia wraz z montażem ekodrenu. Koszt 
zadania - 37 000,00 zł; utwardzenie  ul. Kościuszki w Lubiewie”.  Wartość inwestycji - 41 000,00 zł.; przebudowa odcinka drogi 
gruntowej na ul. Leśnej w Suchej. Koszt inwestycji - 27 060,00 zł.; wymiana okien w placówkach oświatowych – łącznie 23 szt. 
Koszt inwestycji - 39 000,00 zł.; foliowanie okien na Sali sportowej w Bysławiu – 6000,00zł, budowa ścianki do tenisa ziemnego  
w Lubiewie – 2000,00zł., zakupiono dwa UNITY -  fotele dentystyczne. Jeden do gabinetu stomatologicznego Zespole Szkół  
w Bysławiu, a drugi do gabinetu w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie, użytkowany na zasadzie umowy dzierżawy przez Prywatna 
Praktykę Stomatologiczną. 

Michał Skałecki 
Wójt Gminy Lubiewo 

 

UTYLIZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY LUBIEWO 
 

Gmina Lubiewo w 2014 roku zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu z terenu gminy Lubiewo. Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lubiewo, 
którzy w 2014 r. zamierzają zmienić pokrycie dachowe zawierające azbest, proszeni są o osobiste przybycie do Urzędu Gminy  
w Lubiewie, pokój nr 21 do 31.01.2014 r. w celu wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania związanego z unieszkodliwieniem 
odpadów zawierających azbest.  
Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych (koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu), 
lecz nie więcej jak 1000,00 zł za Mg (tonę) unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania jednego 
podmiotu wynosi maksymalnie 30.000,00 zł. 

Tomasz Bonk 
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UPRAGNIONY SAMOCHÓD BOJOWY DLA OSP BYSŁAW 
 
Po wielu latach starań OSP Bysław wzbogaciła się o  samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref 
skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań 
gaśniczych. 
Zabudowa samochodu na podwoziu MAN TGM 13.290 4x4 BL 
 
Koszt całkowity – 570 240,00zł, w tym 281 000,00zł - dotacja  
z Komendy Głównej PSP w Warszawie, 289 240,00zł wkład własny 
Gminy Lubiewo pochodzący z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Toruniu. 
  

 
 
 

PREZENT DLA OSP BYSŁAWEK OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA... 
 

 
W grudniu 2013r. druhowie z OSP w Bysławku otrzymali przydział 

w postaci supernowoczesnego samochodu lekkiego  
z podwójną kabiną na ramie 350M z napędem terenowym,  z komputerem 
pokładowym i innymi urządzeniami służącymi do działań specjalnych. 

 
Samochód został sfinansowany ze środków Komendy Głównej 

PSP, Prezesa ZGOSP RP, ZOW ZOSP RP, środków Gminy Lubiewo  
i własnych OSP Bysławek. 
 

 
 

PLANY INWESTYCYJNE NA 2014 ROK 
 
Plany na 2014r. to m.in. oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie złożonych projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i przystąpienie do realizacji: 

 budowy 88 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Płazowo, Sucha, Szumiąca, Teolog, Trutnowo, Wełpin, 
Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo.  

 budowy drewnianych pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami: Wielkim Bysławskim, Małym Bysławskim, Jeziorki  
i Gwiazda. Łącznie powstanie 6 pomostów, przewiduje się rozbiórkę kilku pomostów zlokalizowanych w pobliżu miejsca 
budowy  nowych oraz usunięcie trzciny.  

 budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejscowościach: Klonowo, Lubiewo i Trutnowo. Planuje się 
m. in.: budowę wiat, miejsc na ognisko, utwardzeń, montaż ławeczek, koszy na odpady, stojaków na rowery, renowację 
zbiornika wodnego w Trutnowie.  

 remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Klonowie. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe  
i  remontowo-modernizacyjne.  Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo KLON nad Brdą, 
jednakże koszt wkładu własnego poniesie Gmina Lubiewo. 

 rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Lubiewie wraz z budową zewnętrznej klatki schodowej i dostosowaniem obiektu dla 
osób niepełnosprawnych, 

 budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek. Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki dwukierunkowej  
o nawierzchni betonowo-asfaltawej.  Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski, wartość zadania zostanie sfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Lubiewo. 

 modernizacja hydroforni na terenie gminy, wymiana pomp na przepompowniach ścieków, 

 zakup wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Bysławiu,  

 przejęcie lub wykup przy minimalnym wydatku finansowym z budżetu budynku po posterunku policji w Bysławiu, 

 zakup 12 szt. tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy, 

 wymiana 12 okien i zabudowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół w Bysławiu, 

 modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bysławiu, 

 bieżące naprawy dróg, budowa chodnika w Minikowie we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych. 
Michał Skałecki 

Wójt Gminy Lubiewo 
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 „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONE SOŁECTWO” – WYNIKI 
17 listopada 2013r. w Domu Kultury w Lubiewie podsumowano roczne zmagania sołectw w walce o tytuł „Najbardziej 

Usportowione Sołectwo”. Przygotowana prezentacja pozwoliła prześledzić udział sołectw w poszczególnych turniejach i podsumować 
sportowe zmagania. Podziękowania i gratulacje wszystkich mieszkańcom biorącym udział w rozgrywkach złożyli Wójt Gminy Michał 
Skałecki i Przewodniczący Rady Gminy Józef Pilarski. Specjalne wyróżnienia za obecność na wszystkich turniejach i aktywny i doping 
na turniejach otrzymali: Elżbieta Grzędzicka – sołtys Płazowa, Halina Parszyk, - opiekunka świetlicy w Minikowie; Julita Winowiecka – 
opiekunka sołectwa Klonowo, Zbigniew Karwasz sołtys Suchej i Antoni Lewandowski – sołtys Lubiewa. Następnie wręczone zostały 
nagrody dla zwycięzców.  
Z uwagi na zróżnicowana liczbę mieszkańców, sołectwa podzielono na dwie grupy. Wyniki w poszczególnych grupach przedstawiają 
się następująco: 
Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo 2013  w I grupie 
I miejsce Sołectwo Płazowo – zdobyło 750 pkt. za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda -600,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego.  
II miejsce Sołectwo Trutnowo zdobyło 700 pkt. za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda -400,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego.   
III miejsce Sołectwo Lubiewice zdobyło 570 pkt. za udział w piłce nożnej halowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, piłce ręcznej, 
unihokeju, kręglach, piłce nożnej oraz slalomie sportowym dla dzieci. Nagroda -200,00 zł na zakup sprzętu sportowego.  
IV miejsce Sołectwo Wełpin zdobyło 280 pkt. za udział w piłce nożnej halowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, kręglach oraz 
slalomie sportowym. Nagroda - 100,00 zł na zakup sprzętu sportowego.  
V miejsce Sołectwo Cierplewo zdobyło 150 pkt. za udział w kręglach i slalomie sportowym. Sołectwo otrzymało nagrodę 
pocieszenia.  
Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo 2013  w II grupie 
I miejsce Sołectwo Lubiewo zdobyło 760 pkt. za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda -800,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego.  
II miejsce Sołectwo Sucha zdobyło 670 pkt. za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda - 500,00 zł na zakup sprzętu 
sportowego.  
III miejsce Sołectwo Minikowo zdobyło  650 pkt. za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda -300,00 zł na zakup 

sprzętu sportowego.  
IV miejsce Sołectwo Klonowo zdobyło 600 pkt. za udział we 
wszystkich dyscyplinach sportowych. Nagroda -200,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego.  
V miejsce Sołectwo Bysław zdobyło 410 pkt. za udział w piłce 
nożnej halowej dla Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum, piłce ręcznej, unihokeju, koszykówce, kręglach, piłce 
nożnej. Sołectwo otrzyma nagrodę pocieszenia.  
VI miejsce sołectwo Bysławek zdobyło 120 pkt. za udział w piłce 
nożnej halowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i piłce ręcznej. 
Sołectwo otrzyma nagrodę pocieszenia.  
 
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy  
i zapraszamy na II Turniej „Najbardziej usportowione sołectwo 
2014”, który rozgrywany będzie w bieżącym roku.  

Paulina Kuffel 
 

DZIAŁALNOŚĆ PKPS W 2013 ROKU 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie obejmował w 2013r.pomocą1200 osób z terenu gminy Lubiewo. Prowadził 

niżej wymienione formy pracy: 

-realizacja programu PEAD: rozdzielono podopiecznym 41,83 tony żywności o wartości 154.856 zł 

-zorganizowano Piknik "Sprawnie inaczej" dla 150 osób 

-dzięki współpracy z Caritas Toruń i Urzędem Gminy w Lubiewie 

40 dzieci uczestniczyło w Festynie  z okazji Dnia Dziecka 

-prowadzono wypożyczalnie sprzętu dla obłożnie chorych 

-rozdzielono sprzęt gospodarstwa domowego pochodzącego ze zbiórek 

-współpracowano  z kilkoma rodzinami holenderskimi niosącymi pomoc rodzinom z terenu gminy Lubiewo 

-służono fachową pomocą rodzinom niewydolnie wychowawczo i osobom niezaradnym życiowo.  

W 2013r. PKPS w Lubiewie obchodził 20-lecie działalności organizacji. Za całokształt swojej pracy organizacja uzyskała 

szczególne uznanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS W Bydgoszczy. 

Łączę wyrazy szacunku, życzę szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014. 

                                                                                 Prezes Bożena Ziółkowska 
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REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W BYSŁAWKU 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 
nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013) Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwałę NR XXXVIII / 195 / 2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubiewo wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projektu 
„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały 
było kluczowym etapem działań administracji samorządowej prowadzącym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  
O dofinansowanie Projektu ubiega się Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, natomiast Gmina Lubiewo jest partnerem 
projektu i będzie partycypować w kosztach. Gmina Lubiewo w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie 
kujawsko–pomorskim na cele przyrodnicze" będzie realizowała zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na cele 
przyrodnicze w miejscowości Bysławek gm. Lubiewo zlokalizowanego na działkach nr 211/3 i 211/4 w obrębie geodezyjnym 
Bysławek”. W momencie sporządzania niniejszego artykułu wiadomym jest, iż województwo kujawsko–pomorskie znalazło  
się na liście rezerwowej w kolejce do realizacji projektu. Jednak cały czas podejmowane są różnego typu czynności proceduralne, aby 
zgromadzić całą niezbędną dokumentację związaną z projektem rekultywacji składowiska w Bysławku. Do tej pory w 2012 roku 
Starosta Tucholski swoją decyzją zamknął składowisko w Bysławku. Następnie wydał on decyzję o sposobie rekultywacji składowiska. 
W następnej kolejności sporządzony został projekt rekultywacji składowiska. Nadmienić należy, iż w województwie kujawsko-
pomorskim do projektu przystąpiło ponad dwadzieścia gmin. 

Tomasz Bonk 

Urlopy dla rodziców – 52 tygodnie urlopu! 
Kampania społeczna promująca zmiany legislacyjne w zakresie urlopów dla rodziców realizowana jest przez Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS w ramach projektu 
„Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kampania kierowana jest do kobiet i mężczyzn w wieku 20–39 lat zaangażowanych 
w obowiązki rodzicielskie, pracodawców oraz ogółu społeczeństwa. Wprowadzono zmiany w prawie, dzięki którym rodzice mogą 
bardziej elastycznie wykorzystywać urlopy po narodzinach dziecka. Wiele nowych rozwiązań nabyli także ojcowie (ulotka – ostatnia 
strona). 
Główne zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, które weszły w życie 17 czerwca 2013 r. obejmują: 

 ustanowienie nowego rodzaju urlopu przysługującego z tytułu urodzenia dziecka – urlopu rodzicielskiego – urlop ten 
przysługuje rodzicom w wymiarze 26 tygodni; 

 wydłużenie o 2 tygodnie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego; 

 umożliwienie rodzicom dzielenia się opieką nad dzieckiem; 

 zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, który zależy od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem 
się dziecka,  

Nowe przepisy wprowadzają dwa rozwiązania: 
1) W przypadku złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym 
urlopie macierzyńskimi, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego, 
również w pełnym wymiarze, wówczas przez cały ten czas zasiłek będzie wynosił 80 %. W przypadku gdy takiego wniosku się nie 
złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić 100 % za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego i oraz 60 % za okres 
urlopu rodzicielskiego. 
2) W przypadku, gdy wniosek o dodatkowy urlop macierzyński złoży się w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia porodu (a wniosek  
o urlop rodzicielski razem z tym wnioskiem lub nie później niż 14 dni przed zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego), 
wysokość zasiłku wynosić będzie 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu 
rodzicielskiego. Wszystko o rodzinie i urlopach dla rodziców znajdziesz na stronie www.rodzina.gov.pl 
 

Sprawdź ważność dowodu osobistego! 
W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych 

wydanych po 2001 r., prosimy o sprawdzenie terminu ważności posiadanego 
dokumentu i złożenie najpóźniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu 
osobistego wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Data ważności dowodu 
umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze 
zdjęciem). Podobnie ważność tracą dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim (czyli 
dowody z 5-letnim terminem ważności).  
Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi. Brak 

ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania z policją, w banku lub podczas załatwiania różnego rodzaju spraw 
np. próby zrobienia zakupów na raty. Informacje oraz wnioski dot. wydania dowodu osobistego dostępne są na stronie 
www.lubiewo.bip.net.pl oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej UG Lubiewo - biuro nr 12. Telefoniczne informacje 
udzielane są pod numerem telefonu: 52 33 493 10 wew.16 Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.                                                                                                                             
 

Monika Ulatowska 

http://www.rodzina.gov.pl/
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URZĄD STANU CYWILNEGO – JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO w 2013r. 

Od wielu lat stosowana jest zasada zapraszania jubilatów 
obchodzących jubileusze pożycia małżeńskiego do siedziby Urzędu 
Gminy, na którą zapraszane są również najbliższe rodziny.  W 2013 
roku, aż 15 par doczekało się swoich jubileuszy.  

Wśród małżeństw obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego 
znalazły się następujące pary: 
Maria i Willi Złotowscy z Lubiewo; 
- Maria i Czesław Zbielscy z Płazowa; 
- Regina i Józef Kamińscy z Bysławia; 
- Elżbieta i Zygfryd Pilarscy z Płazowa; 
- Helena i Józef Oszuścikoweie z Trutnowa 

- Felicja i Władysław Gaca z Bysławia. 
 

Szmaragdowe gody - 55 lecie małżeństwa doczekało 8 par: 
- Łucja i Leopold Górscy z Minikowa; 
- Irmgad i Henryk Pieczkowe z Szumiącej; 
- Bożena i Piotr Podwysoccy z Cierplewa; 
- Kazimiera i Leon Wojtalewicz z Lubiewa; 
- Maria i Kazimierz Skrzeszewscy z Lubiewa; 
- Kazimiera i Florian Żygowscy z Lubiewa; 
- Maria i Konrad Kujawa z Klonowa; 
- Stefania i Adam Wyrwiccy z Bysławia. 

 

Parą z najdłuższym stażem małżeńskim, którzy w bieżącym roku obchodzili diamentowy jubileusz - 60 lecia pożycia małżeńskiego są Krystyna i Jan 
Klingerowie. 
Dostojni jubilaci otrzymali od władz samorządowych upominki w postaci kompletów ręczników, pamiątkowe dyplomy, a pary obchodzące złote 
jubileusze zostały uhonorowane Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

Łucja Koniarska 

 

LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ 
W gminie Lubiewo realizowany jest projekt "Lubiewo-Internet-Edukacj@" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 
eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki". 
Jest to projekt o bardzo szerokim spektrum oddziaływania, począwszy od sfery inwestycyjnej – budowy sieci światłowodowej obejmującej swym 
zasięgiem teren całej gminy, wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, kończąc na kapitale ludzkim tj. szkoleniach dla 
beneficjentów ostatecznych (BO).  Efektywność w nauce i pracy wymaga przynależności do społeczeństwa informacyjnego–sprawnego 
posługiwania się technologiami ICT. O możliwości korzystania z Internetu decydują dwa podstawowe czynniki – motywacja użytkownika oraz 
zasoby techniczne (w tym szczególnie możliwości ich zakupu/dostępność, a następnie zdolność do utrzymania łącza). Motywację można próbować 
pobudzić wskazując możliwe do uzyskania korzyści i przekazując wiedzę praktyczną, natomiast zakup sprzętu i utrzymanie łącza stanowią istotną 
barierę dla skromnie sytuowanych członków lokalnej społeczności (szczególnie korzystających z pomocy społecznej, socjalnych programów 
stypendialnych, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i samotnych rodziców) mieszkających na terenach wiejskich. 
Gmina Lubiewo realizuje projekt o wartości 14 605 152,95 zł w stu procentach, ze środków zewnętrznych.  
Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 650 gosp. 
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością. Wymieniona ilość 
gospodarstw stanowi ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo. W sumie z projektu może skorzystać 1950 osób, licząc średnio po 
3 osoby w każdym z 650 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu 
wyposażonych zostanie 14 jednostek podległych. W sumie do szkół, bibliotek i świetlic trafi 165 komputerów. Tym samym, dzieci i młodzież z rodzin 
objętych wsparciem będą mogły korzystać z cyberprzestrzeni ucząc się wg nowoczesnych rozwiązań cyfrowej szkoły. 
Obecnie trwają procedury przetargowe dot. zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i administrowania siecią szerokopasmową  
w Gminie Lubiewo w ramach projektu pn.: LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@. Zakończona została rekrutacja - wyniki ogłoszone są na stronie 
www.lubiewo.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dla zapewnienia ochrony danych osobowych, każda osoba składająca wniosek otrzymała 
specjalny numer przy składaniu formularza rekrutacyjnego i tylko tego numeru należy szukać na ogłoszonych listach. W dalszym ciągu istnieje 
możliwość składania wniosków o wpisanie na listę dodatkową udziału w projekcie. Kolejne działania w ramach projektu, to ogłoszenie przetargu na 
przeprowadzenie szkoleń i zakup sprzętu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych. Osoby zakwalifikowane do 
uczestnictwa w projekcie otrzymają w najbliższym okresie pisemne powiadomienie o terminie podpisania umów. Podkreślić należy, że sprzęt 
komputerowy będzie przekazywany beneficjentom dopiero po odbyciu szkoleń i wybudowaniu infrastruktury dostępowej do Internetu.  

Łucja Koniarska 
 

LISTA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA w projekcie 
pn. „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”: 

L.p. Nr BO 

1.  3960/13 
2. 3963/13 
3.  3967/13 
4.  3969/13 
5.  3998/13 
6.  4001/13 
7.  4002/13 
8.  4042/13 
9.  4053/13 
10.  4054/13 
11.  4070/13 
12.  4071/13 
13.  4074/13 

14.  4075/13 
15.  4076/13 
16.  4077/13 
17.  4078/13 
18.  4079/13 
19.  4105/13 
20.  4106/13 
21.  4107/13 
22.  4108/13 
23.  4109/13 
24.  4113/13 
25.  4114/13 
26.  4208/13 
27.  4216/13 

28.  4252/13 
29.  4273/13 
30.  4296/13 
31.  4324/13 
32.  4365/13 
33.  4371/13 
34.  4376/13 
35.  4403/13 
36.  4426/13 
37.  4436/13 
38.  4472/13 
39.  4483/13 
40.  4499/13 
41.  4500/13 

42.  4501/13 
43.  4502/13 
44.  4503/13 
45.  4504/13 
46.  4505/13 
47.  4506/13 
48.  4546/13 
49.  4549/13 
50.  4576/13 
51.  4580/13 
52.  4581/13 
53.  4587/13 
54.  4590/13 
55.  4596/13 

56.  4598/13 
57.  4633/13 
58.  4643/13 
59.  4657/13 
60.  4659/13 
61.  4663/13 
62.  4685/13 
63.  4733/13 
64.  4747/13 
65.  4793/13 
66.  4800/13 
67.  4802/13 
68.  4807/13 
69.  4808/13 

70.  4809/13 
71.  4810/13 
72.  4811/13 
73.  4812/13 
74.  4813/13 
75.  4833/13 
76.  4846/13 
77.  4854/13 
78.  4855/13 
79.  4880/13 
80.  4881/13 
81.  4882/13 
82.  4894/13 
83.  4896/13 
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84.  4903/13 
85.  4906/13 
86.  4938/13 
87.  4940/13 
88.  4968/13 
89.  4969/13 
90.  4970/13 
91.  4971/13 
92.  4972/13 
93.  4975/13 
94.  4976/13 
95.  4977/13 
96.  4978/13 
97.  4982/13 
98.  4983/13 
99.  4988/13 
100.  4994/13 
101.  5000/13 
102.  5004/13 
103.  5005/13 
104.  5006/13 
105.  5008/13 
106.  5013/13 
107.  5015/13 
108.  5016/13 
109.  5018/13 
110.  5019/13 
111.  5024/13 
112.  5025/13 
113.  5026/13 
114.  5029/13 
115.  5031/13 
116.  5032/13 
117.  5034/13 
118.  5040/13 
119.  5043/13 
120.  5044/13 
121.  5049/13 
122.  5063/13 
123.  5064/13 
124.  5072/13 
125.  5077/13 
126.  5078/13 
127.  5079/13 
128.  5080/13 
129.  5081/13 
130.  5082/13 
131.  5084/13 
132.  5088/13 
133.  5090/13 
134.  5091/13 
135.  5092/13 
136.  5093/13 
137.  5099/13 
138.  5106/13 
139.  5107/13 
140.  5108/13 
141.  5115/13 
142.  5116/13 
143.  5117/13 
144.  5122/13 

145.  5123/13 
146.  5124/13 
147.  5125/13 
148.  5127/13 
149.  5142/13 
150.  5143/13 
151.  5144/13 
152.  5145/13 
153.  5149/13 
154.  5151/13 
155.  5153/13 
156.  5164/13 
157.  5172/13 
158.  5198/13 
159.  5202/13 
160.  5218/13 
161.  5229/13 
162.  5231/13 
163.  5232/13 
164.  5238/13 
165.  5239/13 
166.  5241/13 
167.  5242/13 
168.  5243/13 
169.  5244/13 
170.  5248/13 
171.  5268/13 
172.  5299/13 
173.  5323/13 
174.  5324/13 
175.  5331/13 
176.  5339/13 
177.  5361/13 
178.  5362/13 
179.  5363/13 
180.  5377/13 
181.  5380/13 
182.  5389/13 
183.  5390/13 
184.  5401/13 
185.  5402/13 
186.  5403/13 
187.  5406/13 
188.  5407/13 
189.  5408/13 
190.  5409/13 
191.  5412/13 
192.  5413/13 
193.  5418/13 
194.  5426/13 
195.  5427/13 
196.  5428/13 
197.  5429/13 
198.  5430/13 
199.  5431/13 
200.  5432/13 
201.  5458/13 
202.  5459/13 
203.  5460/13 
204.  5462/13 
205.  5464/13 

206.  5537/13 
207.  5544/13 
208.  5545/13 
209.  5546/13 
210.  5547/13 
211.  5548/13 
212.  5549/13 
213.  5550/13 
214.  5554/13 
215.  5565/13 
216.  5566/13 
217.  5567/13 
218.  5568/13 
219.  5569/13 
220.  5576/13 
221.  5582/13 
222.  5586/13 
223.  5587/13 
224.  5594/13 
225.  5595/13 
226.  5596/13 
227.  5605/13 
228.  5606/13 
229.  5607/13 
230.  5609/13 
231.  5611/13 
232.  5614/13 
233.  5626/13 
234.  5630/13 
235.  5656/13 
236.  5657/13 
237.  5658/13 
238.  5660/13 
239.  5661/13 
240.  5679/13 
241.  5683/13 
242.  5690/13 
243.  5692/13 
244.  5695/13 
245.  5702/13 
246.  5703/13 
247.  5704/13 
248.  5705/13 
249.  5706/13 
250.  5707/13 
251.  5708/13 
252.  5709/13 
253.  5712/13 
254.  5713/13 
255.  5714/13 
256.  5715/13 
257.  5716/13 
258.  5717/13 
259.  5718/13 
260.  5719/13 
261.  5722/13 
262.  5723/13 
263.  5727/13 
264.  5728/13 
265.  5729/13 
266.  5730/13 

267.  5734/13 
268.  5735/13 
269.  5737/13 
270.  5738/13 
271.  5739/13 
272.  5740/13 
273.  5742/13 
274.  5745/13 
275.  5746/13 
276.  5747/13 
277.  5748/13 
278.  5750/13 
279.  5751/13 
280.  5752/13 
281.  5753/13 
282.  5754/13 
283.  5755/13 
284.  5756/13 
285.  5758/13 
286.  5768/13 
287.  5769/13 
288.  5770/13 
289.  5771/13 
290.  5772/13 
291.  5773/13 
292.  5774/13 
293.  5775/13 
294.  5776/13 
295.  5777/13 
296.  5778/13 
297.  5779/13 
298.  5780/13 
299.  5781/13 
300.  5783/13 
301.  5784/13 
302.  5786/13 
303.  5787/13 
304.  5788/13 
305.  5789/13 
306.  5791/13 
307.  5794/13 
308.  5797/13 
309.  5798/13 
310.  5799/13 
311.  5800/13 
312.  5801/13 
313.  5802/13 
314.  5803/13 
315.  5804/13 
316.  5805/13 
317.  5806/13 
318.  5813/13 
319.  5816/13 
320.  5818/13 
321.  5823/13 
322.  5824/13 
323.  5825/13 
324.  5826/13 
325.  5828/13 
326.  5831/13 
327.  5836/13 

328.  5840/13 
329.  5845/13 
330.  5848/13 
331.  5852/13 
332.  5857/13 
333.  5859/13 
334.  5861/13 
335.  5862/13 
336.  5864/13 
337.  5869/13 
338.  5870/13 
339.  5879/13 
340.  5880/13 
341.  5913/13 
342.  5935/13 
343.  5936/13 
344.  5946/13 
345.  5948/13 
346.  5950/13 
347.  5953/13 
348.  5975/13 
349.  5976/13 
350.  5977/13 
351.  5979/13 
352.  5983/13 
353.  5996/13 
354.  6002/13 
355.  6003/13 
356.  6004/13 
357.  6005/13 
358.  6008/13 
359.  6017/13 
360.  6021/13 
361.  6022/13 
362.  6026/13 
363.  6041/13 
364.  6043/13 
365.  6062/13 
366.  6063/13 
367.  6065/13 
368.  6067/13 
369.  6083/13 
370.  6084/13 
371.  6108/13 
372.  6109/13 
373.  6110/13 
374.  6112/13 
375.  6131/13 
376.  6133/13 
377.  6134/13 
378.  6135/13 
379.  6139/13 
380.  6140/13 
381.  6170/13 
382.  6174/13 
383.  6180/13 
384.  6193/13 
385.  6207/13 
386.  6208/13 
387.  6222/13 
388.  6223/13 

389.  6224/13 
390.  6246/13 
391.  6249/13 
392.  6250/13 
393.  6258/13 
394.  6263/13 
395.  6268/13 
396.  6273/13 
397.  6293/13 
398.  6294/13 
399.  6302/13 
400.  6317/13 
401.  6321/13 
402.  6322/13 
403.  6330/13 
404.  6334/13 
405.  6353/13 
406.  6356/13 
407.  6380/13 
408.  6415/13 
409.  6431/13 
410.  6432/13 
411.  6434/13 
412.  6435/13 
413.  6436/13 
414.  6437/13 
415.  6438/13 
416.  6439/13 
417.  6440/13 
418.  6449/13 
419.  6453/13 
420.  6454/13 
421.  6456/13 
422.  6457/13 
423.  6460/13 
424.  6508/13 
425.  6510/13 
426.  6515/13 
427.  6516/13 
428.  6517/13 
429.  6528/13 
430.  6529/13 
431.  6570/13 
432.  6571/13 
433.  6572/13 
434.  6574/13 
435.  6575/13 
436.  6578/13 
437.  6582/13 
438.  6583/13 
439.  6584/13 
440.  6585/13 
441.  6590/13 
442.  6595/13 
443.  6608/13 
444.  6609/13 
445.  6638/13 
446.  6652/13 
447.  6662/13 
448.  6663/13 
449.  6695/13 
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450.  6696/13 
451.  6697/13 
452.  6700/13 
453.  6720/13 
454.  6721/13 
455.  6724/13 
456.  6731/13 
457.  6739/13 
458.  6783/13 
459.  6788/13 
460.  6790/13 
461.  6791/13 
462.  6801/13 
463.  6818/13 
464.  6821/13 
465.  6824/13 
466.  6833/13 
467.  6842/13 
468.  6843/13 
469.  6848/13 
470.  6849/13 
471.  6852/13 
472.  6877/13 
473.  6878/13 
474.  6879/13 
475.  6880/13 
476.  6881/13 
477.  6882/13 
478.  6883/13 
479.  6897/13 
480.  6902/13 
481.  6905/13 
482.  6906/13 
483.  6907/13 
484.  6911/13 
485.  6912/13 

486.  6913/13 
487.  6924/13 
488.  6925/13 
489.  6927/13 
490.  6932/13 
491.  6946/13 
492.  6952/13 
493.  6953/13 
494.  6954/13 
495.  6955/13 
496.  6956/13 
497.  6957/13 
498.  6958/13 
499.  6963/13 
500.  6969/13 
501.  6972/13 
502.  6980/13 
503.  6982/13 
504.  6983/13 
505.  6984/13 
506.  6985/13 
507.  6999/13 
508.  7006/13 
509.  7007/13 
510.  7008/13 
511.  7009/13 
512.  7010/13 
513.  7011/13 
514.  7017/13 
515.  7020/13 
516.  7021/13 
517.  7022/13 
518.  7023/13 
519.  7024/13 
520.  7025/13 
521.  7026/13 

522.  7027/13 
523.  7030/13 
524.  7034/13 
525.  7036/13 
526.  7044/13 
527.  7045/13 
528.  7047/13 
529.  7051/13 
530.  7091/13 
531.  7093/13 
532.  7094/13 
533.  7095/13 
534.  7096/13 
535.  7110/13 
536.  7117/13 
537.  7118/13 
538.  7120/13 
539.  7121/13 
540.  7122/13 
541.  7123/13 
542.  7124/13 
543.  7127/13 
544.  7128/13 
545.  7129/13 
546.  7130/13 
547.  7131/13 
548.  7132/13 
549.  7133/13 
550.  7135/13 
551.  7142/13 
552.  7143/13 
553.  7157/13 
554.  7160/13 
555.  7169/13 
556.  7171/13 
557.  7175/13 

558.  7178/13 
559.  7182/13 
560.  7220/13 
561.  7228/13 
562.  7231/13 
563.  7232/13 
564.  7233/13 
565.  7234/13 
566.  7235/13 
567.  7245/13 
568.  7260/13 
569.  7261/13 
570.  7262/13 
571.  7263/13 
572.  7264/13 
573.  7265/13 
574.  7267/13 
575.  7271/13 
576.  7272/13 
577.  7273/13 
578.  7274/13 
579.  7277/13 
580.  7278/13 
581.  7279/13 
582.  7280/13 
583.  7281/13 
584.  7283/13 
585.  7285/13 
586.  7288/13 
587.  7295/13 
588.  7298/13 
589.  7307/13 
590.  7310/13 
591.  7313/13 
592.  7314/13 
593.  7318/13 

594.  7319/13 
595.  7320/13 
596.  7322/13 
597.  7327/13 
598.  7338/13 
599.  7339/13 
600.  7342/13 
601.  7345/13 
602.  7347/13 
603.  7348/13 
604.  7349/13 
605.  7350/13 
606.  7353/13 
607.  7356/13 
608.  7357/13 
609.  7358/13 
610.  7359/13 
611.  7360/13 
612.  7362/13 
613.  7365/13 
614.  7366/13 
615.  7368/13 
616.  7370/13 
617.  7371/13 
618.  7372/13 
619.  7373/13 
620.  7374/13 
621.  7375/13 
622.  7376/13 
623.  7378/13 
624.  7379/13 
625.  7380/13 
626.  7381/13 
627.  7382/13 
628.  7383/13 
629.  7384/13 

630.  7385/13 
631.  7386/13 
632.  7388/13 
633.  7391/13 
634.  7392/13 
635.  7394/13 
636.  7395/13 
637.  7396/13 
638.  7397/13 
639.  7399/13 
640.  7400/13 
641.  7401/13 
642.  7402/13 
643.  7405/13 
644.  7427/13 
645.  7433/13 
646.  7496/13 
647.  7502/13 
648.  7766/13 
649.  9303/13 
650.  9444/13 
 

 
 

 
 
 
 

www.lubiewo.pl 
 
 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWĄTECZNEJ POMOCY ZAGRAŁA W LUBIEWIE 

  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko fundacja charytatywna, ale przede wszystkim wielkie serce Polaków, 

zaangażowanie kultowej postaci Jurka Owsiaka oraz  poświęcenie instytucji i osób organizujących całe przedsięwzięcie. W tym roku 

akcja odbyła się pod hasłem: „Na ratunek”. 12 stycznia 2014 roku wolontariusze w całym kraju zbierali pieniądze na sprzęt dla 

dziecięcej medycyny ratunkowej i oddziałów geriatrycznych. 

 Również w gminie Lubiewo została zorganizowana akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której udało się 

zebrać 3454,45 złotych. Głównym inicjatorem był Zespół Szkół im. Wojska Polskiego oraz Dom Kultury w Lubiewie, a koordynatorkami 

przedsięwzięcia Justyna Ciechanowska i Grażyna Śliwińska. Organizatorów wspomogli przedstawiciele sołectw - Suchej, Klonowa, 

Lubiewic, Lubiewa, Trutnowa oraz Cierplewa wraz z ich mieszkańcami. Na terenie całej gminy mogliśmy spotkać wolontariuszki z 

puszkami: Julię Chmarę, Annę Lewandowską, Martynę Śliwińską, Katarzynę Wilczewską oraz Ewelinę Bugajską. Nasze dziewczyny 

dzielnie wspomagały „dobre anioły” - Katarzyna Kortas, Patrycja Paszkowska, Jagoda Głośnicka oraz Anna Rudłowska. Finał całego 

przedsięwzięcia rozpoczął się o godzinie 15:30 w Domu Kultury. Mieliśmy okazję podziwiać występy uczniów Zespołu Szkół w 

Lubiewie oraz koncert naszych lokalnych artystów z zespołu „Stokrotki”. Również dla naszych najmłodszych przygotowane zostały 

szczególne atrakcje. Razem z dziećmi mogliśmy wziąć udział w balu karnawałowym przy muzyce Zespołu VOLTER ze Świecia. 

Następnie odbyła się loteria fantowa dla wszystkich uczestników, którzy zaskoczyli organizatorów pomysłowymi przebraniami. O 

godzinie 19:00 mieliśmy okazję wysłuchać kolejnego koncertu. Tym razem był to zespół reggae AMARENA ROCKERS z Brodnicy. 

Podczas imprezy odbyły się również tradycyjne aukcje, której hitem okazał się kubek z autografem żużlowca Piotra Protasiewicza, 

cyfrowa ramka na zdjęcia oraz sprzęty gospodarstwa domowego. W trakcie koncertów funkcjonowała kawiarenka, w której można było 

przy słodkim ciastku oraz kawie porozmawiać i posłuchać muzyki. O przepyszny poczęstunek zadbali rodzice uczniów Zespołu Szkół 
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w Lubiewie. W trakcie całej imprezy trwał kiermasz prac wykonanych przez wychowanków miejscowej szkoły. Cały dochód 

przeznaczony został na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. O godzinie 20:00 rozbłysło „światełko do nieba”, którego 

sponsorem było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”. 

 Akcja Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy przebiegła pomyślnie, o czym świadczą uśmiechnięte twarze uczestników oraz emocje 

towarzyszące imprezie. Dzięki zaangażowaniu zarówno organizatorów jak i uczestników mogliśmy wspomóc ten szczytny cel. 

Jolanta Kowalska 

WIEŻA WIDOKOWA NA SZLAKU TRZECH WIEŻ NAD BORAMI IM. WŁODKA DĘBICKIEGO  
ZOSTAŁA ODDANA DO UŻYTKU 

 
W dniu 8 grudnia 2013r odbyła się w Lubiewie wielka uroczystość - zakończenia remontu wieży Kościoła, jak również 

oznakowania Szlaku Trzech Wież nad Borami. Odpust parafialny stał się znakomitą okazją do świętowania. W części oficjalnej,  
w której wziął udział Biskup Pelpliński J.E. Ryszard Kasyna, podczas mszy św., padło wiele ciepłych słów przede wszystkim  
w kierunku tych, którzy przyczynili się do remontu wieży Kościoła - zarówno dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo "Bory", Ks. 
Proboszcza Romana Walkows – pomysłodawców i realizatorów projektu. Ciepłe słowa skierowane były również dla ofiarodawców, 
fundatorów, parafian, którzy swoim wsparciem finansowym, rzeczowym, pracą 
przy zbiórkach wkładu własnego przyczynili sie do sukcesu, w postaci wspólnego 
dzieła - wieży widokowej.   
           Po mszy św. nastąpiła druga ważna chwila dla lubiewskiej parafii - wmurowanie 
kapsuły czasu. Umieszczono w niej dokumenty dotyczące remontu, indywidualne listy 
mieszkańców, zapiski, pamiątki rodzinne. Do kapsuły został złożony Akt Erekcyjny  
podpisany przez: J.E. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, Ks. Proboszcza Romana 
Walkowsa, Wojewodę Kujawsko-Pomorską Ewę Mes, Wójta Gminy Lubiewo – Michała 
Skałeckiego, Halinę Janowska-Giłka; Zofię Dębicką, Zarząd i Komisję Rewizyjną SRGL 
”BORY” – Jolantę Kowalską, Stefana Koniarskiego, Joannę Jastak, Romana Chmarę, 
Danutę Fryca, Ewę Kufel, Marzenę Ochendal, Ewę Zielazną i Łucję Koniarską – autorkę 
projektu.  "Otworzyć nie wcześniej jak po 100 latach" zapisano na kapsule, dzięki niej na 
oczach wszystkich zgromadzonych tworzyła się  "żywa historia". Był to wyjątkowy moment 
dla wielu z nas i wszyscy byliśmy jego świadkami. Po zamurowaniu kapsuły, nastąpiła 
uroczysta chwila przecięcia wstęgi otwierającej wieżę widokową do zwiedzania. Aktu tego dokonali: Wojewoda Ewa Mes, Zofia Dębicka - wdowa po 
Włodzimierzu Dębickim i Ks. Biskup Ryszard Kasyna. 
           Od godzin porannych trwał również Odpustowo-Świąteczny Festyn Uliczny św. Mikołaja., podczas którego wystąpiły: Orkiestra Dęta z 

Bysławia, Chór Camerata z Tucholi, "Frantówki" z Bysławia," Stokrotki" z Lubiewa. 
Pachnące przysmaki z domowej spiżarni do degustacji, jak i do nabycia cieszyły się 
dużym powodzeniem. Znalazły sie tu m.in.  świąteczne ciasteczka, domowe wypieki, 
żurek , pierogi, zupa grzybowa, kiełbaska z grila, wyroby z dziczyzny oraz wędliny z firmy 
MYŚLIWIEC, nalewki i grzaniec, a także "pieczone prosię". Liczne stoiska  obfitowały w 
różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze: stroiki, bombki, anioły. Tradycyjna loteria 
fantowa, która odbywa się w Lubiewie na festynach, tym razem ubogacona była takimi 
nagrodami jak: tablety,  10 szt. koszy do śmieci, mp.4, drewno opałowe, wizyty fryzjerskie 
i stomatologiczne, biurko.  
Mieszkańcy,  jak również goście z okolicznych miejscowości, mieli okazję do wspólnego 
spotkania, biesiady i świętowania.  

Na trasie Szlaku zostały usytuowane tablice z informacją turystyczną. 
Treść dot. historii poszczególnych miejscowości została opracowana przez dr 
Marka Sassa. Skrzyżowanie 6 dróg i 7 diabłów zostało opisane przez śp. Włodka 

Dębickiego. Materiał, który powstał podczas tych prac, jest wystarczający na wydanie publikacji o Szlaku i wszystkich miejscowościach 
naszej gminy.  Projekt oznakowania „Szlaku Trzech Wież nad Borami” zostanie zamknięty z dniem 31 grudnia br. 

Jako członkowie Stowarzyszenia „BORY” już dzisiaj kierujemy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się  
w jakikolwiek sposób do remontu wieży Kościoła w Lubiewie. Jako społeczność doświadczyliśmy pewnej metamorfozy. Festyny 
uliczne w Lubiewie, wrosły już w naszą tradycję i stają się już naszą marką. Jako społeczność powinniśmy być dumni z recenzji jakie 
otrzymaliśmy w lokalnych gazetach i portalach internetowych. Kiedy czytamy w jednym z portali internetowych zapraszających na 
festyn do Lubiewa następującą treść: „Kiedy Lubiewo zabiera się do czegoś, to sukces murowany. Mieszkańcy znowu się skrzyknęli  
i w efekcie będzie coś wyjątkowego – kapitalny festyn. Kiedy pada to hasło wiemy jedno, będziemy mieli pracy w bród, aby to wszystko 
pokazać. … Taaaka zabawa, to tylko w Lubiewie.” – to odnosimy wrażenie, że mieszkańcy lubiewskiej parafii  potrafią podejmować 
wspólne dobroczynne działania. Już po raz kolejny jako społeczność zagraliśmy jak jedna wielka orkiestra. Warto to kontynuować, bo 
tylko takie działania przyniosą nam jeszcze większe sukcesy. 

Już dzisiaj zapraszamy do kolejnego wydania Samorządowego Kuriera Lubiewskiego w którym zostaną przedstawione 
szczegółowe rozliczenia poszczególnych działań projektu. 

Stefan Koniarski, Aneta Niemczewska, Małgorzata Oparka 
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STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

 
Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny to jest w postaci 

stypendiów i zasiłków szkolnych. 
O pomoc materialną w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych mogą się ubiegać: 

 uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze 
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia  

 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego dzieciom  
i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki  

 uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki  

 słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku formach jednocześnie: 

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą  

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników  
 uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  
 w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie 

jest możliwe lub celowe. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
Szczegółowe zasady udzielania pomocy ustala rada gminy w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stypendia i zasiłki charakterze socjalnym przyznaje wójt na wniosek rodziców, 
pełnoletniego ucznia lub na wniosek dyrektora szkoły (kolegium ośrodka). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
mogą być również przyznawane z urzędu. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 
administracyjne. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (oraz pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić 
organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego lub w odniesieniu do słuchaczy 
do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie 
stypendium szkolnego po upływie określonego w ustawie terminu. 
Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia 
oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości 
przyznanego stypendium / zasiłku. 
Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie,  
ul. Wojska Polskiego 8, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 52 33 49 249). 

Urszula Oszuścik 
 

WOLONTARIAT 

 
Wolontariat – buduje więzi społeczne, otwiera na innych, daje szanse rozwoju osobistego i zawodowego.  

Gmina Lubiewo jako udziałowiec Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubiewie włączyła się w Ogólnopolską Akcję „Świąteczna Zbiórka Żywności”, która odbyła się w dniach 29-30 listopada 
oraz 01 grudnia 2013r. w punktach handlowych Si Market i Carrefour w Lubiewie. 
Chęć udziału pomocy przy. zbiórce wyraziło 16 wolontariuszek z terenu gminy Lubiewo. 
Owocem zbiórki są różnego rodzaju produkty spożywcze w ilości 145,05 kg, które zostaną przekazane rodzinom najbardziej 
potrzebującym w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Urszula Oszuścik 
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GOPS PODSUMOWUJE PROJEKT SYSTEMOWY PN. „DAJ SOBIE SZANSĘ” 

 
  W dniu 29 listopada 2013 roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubiewie odbyło się seminarium podsumowujące 
realizację projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie w roku 
bieżącym.  
Do udziału w seminarium zostało zaproszonych 40 osób. 
Projekt systemowy pn. „Daj sobie szansę” realizowany był od 1 stycznia br. Ostatnie działania związane z tegorocznym projektem 
zostaną zakończone w dniu 31.12.2013 roku. 
   W działania tegorocznego projektu łącznie zaangażowanych zostało 29 beneficjentów. Były to osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo (w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), osoby pracujące oraz osoby niepełnosprawne. 
    Uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do takich grup jak: 
- osoby realizujące Program Aktywności Lokalnej (7 osób), 
- osoby realizujące kontrakty socjalne (22 osoby). 
 W/w podział został dokonany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb osób i rodzin zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
Podczas realizacji zadań projektu systemowego użyto różnego rodzaju narzędzi aktywizacji zawodowej, edukacyjnej  
oraz społecznej. Beneficjenci projektu systemowego wzięli udział w różnego 
rodzaju szkoleniach, kursach czy warsztatach, a także działaniu integracyjnym i 
wyjeździe integracyjno - turystycznym. 
W tegorocznym projekcie pt. "Daj sobie szansę" w ramach zadania „Aktywna 
integracja” były realizowane takie formy wsparcia jak: 

- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne, 
- warsztaty aktywizacji zawodowej z Indywidualnym Planem Działania, 
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, 
- Punkt Wsparcia Rodziny (dyżury pełnił psycholog oraz 3. pracowników 

socjalnych), 
- współpraca z Asystentem rodziny, 
- wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych, 
- kurs prawa jazdy kat. B., kurs wózki widłowe 
- kurs spawacz, kurs kasy fiskalne z obsługą magazynu, 
- szkolenie komputerowe, skierowanie i sfinansowanie uzupełnienia lub podniesienia wykształcenia. 

        Łączna wartość realizowanego projektu systemowego wynosi  156.815,90 zł z czego kwota 16.465, 56 zł to wkład własny 
budżetu gminy wypłacany w postaci zasiłków celowych dla beneficjentów,  
a pozostała kwota to pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    Następnym punktem programu seminarium było wręczenie uzyskanych 
zaświadczeń beneficjentom, które 
potwierdzają ich udział w zajęciach, a także uzyskane nowych kwalifikacje, 
umiejętności i wiedzy. Wręczenia dokonał Pan Wójt Michał Skałecki oraz Kierownik 
GOPS – Pani Urszula Oszuścik. 
    Podsumowując można powiedzieć, że osoby uczestniczące w tegorocznym 
projekcie systemowym zdobyły nowe doświadczenia oraz kwalifikacje. Beneficjenci 
projektu poznali nowe miejsca i nowych ludzi. Uczestnicy projektu zostali 
wyposażeni w nowy potencjał motywujący do zmiany własnej sytuacji życiowej, 
zawodowej oraz społecznej. Realizacja tegorocznego projektu pozwoliła na 
przeciwdziałanie skutkom bezrobocia oraz możliwości marginalizacji i wykluczenia 
społecznego.  

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”  –   ETAP GMINNY 
 

W dniu 14.03.2013r. w tut. urzędzie przeprowadzono etap gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Do turnieju przystąpiło  
17 uczniów z Zespołu Szkół w Bysławiu i Lubiewie. Turniej rozgrywany był w dwóch grupach wiekowych tj. szkół podstawowych  
i gimnazjów.  
W grupie szkół podstawowych:     
  

I miejsce Martyna Słupińska z Zespołu Szkół w Bysławiu, 
II miejsce Paulina Urban z Zespołu Szkół w Bysławiu, 
III miejsce Ewa Iwicka  z Zespołu Szkół w Lubiewie 

W grupie gimnazjum: 
 

I miejsce Natan Oparka z Zespołu Szkół w Lubiewie, 
II miejsce Ewelina Warmbier z Zespołu Szkół w Lubiewie, 
III miejsce Natalia Gaca  z Zespołu Szkół w Bysławiu. 
 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się Martyna Słupińska z Zespołu Szkół w Bysławiu oraz Natan Oparka z Zespołu Szkół  
w Lubiewie. Wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Lubiewo Michała Skałeckiego dyplomy oraz nagrody książkowe, 
pozostali zawodnicy oraz opiekunowie nagrody pocieszenia           

Czesława Gromek 
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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS –  
OBRONA CYWILNA WCZORAJ I DZIŚ” 

W dniu 20 maja br. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała 
oceny prac zgłoszonych na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Obrona Cywilna 
Wokół Nas – Obrona Cywilna Wczoraj i Dziś”. Na konkurs wojewódzki 
przesłano 745 prac. Z gminy Lubiewo przesłano po trzy prace ze Szkół 
Podstawowych i trzy z Gimnazjum, które wyłoniono w etapie gminnym 
konkursu.  

Uczennice zespołu Szkół w Lubiewie odniosły wspaniały sukces. 
W grupie Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Martyna Kujawa natomiast 
III miejsce Marta Deręgowska, opiekunem plastycznym dziewczynek jest 
mgr Wiesława Gulatowska. Uczennice otrzymały wspaniałe nagrody oraz 
dyplomy z rąk Z-cy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Leszka Kubery. Następnie laureaci zaproszeni zostali do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gdzie pokrótce Pan Piotr Razmus przedstawił, czym zajmuje się wydział, jak 
wojewody pracuje w sytuacjach kryzysowych.  

Czesława Gromek 
 

SPORT TO ZDROWIE KAŻDY CI TO POWIE 
 Podobnie jak w innych dziedzinach, tu także nasza Gmina wykazuje niebywałą aktywność. Posiadamy bardzo rozbudowaną 
infrastrukturę sportową, do której można zaliczyć dwie sale sportowe, korty tenisowe wraz ze ścianką treningową, siłownie, boisko 
wielofunkcyjne, kilka trawiastych oraz do plażowej piłki siatkowej, place zabaw we wszystkich miejscowościach , wypożyczalnię 
sprzętu wodnego oraz świetlice szkolne i wiejskie gdzie również istnieje możliwość organizacji imprez sportowych i codziennych 
treningów. (bilard, tenis stołowy, szachy, dart, prowadzenie zajęć  rekreacyjnych, itp.). 
Obiekty sportowe wykorzystywane są przez mieszkańców gminy, turystów, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, UKS-y i służą 
organizacji imprez tj.: 

 turnieje Halowej Piłki Nożnej, Deblowe Turnieje Tenisa Ziemnego 

  Europejski Tydzień sportu – tydzień imprez  sportowych we wszystkich miejscowościach (np. w 2013 zostało przeprowadzono 
77 imprez, w których udział wzięło 44% mieszkańców),  

 Biegi rekreacyjne, krótkodystansowe, w tym udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Biega,  

 Lubiewski Wielobój Sprawnościowy – dla gimnazjalistów i dorosłych: Tenis stołowy, badminton, lekkoatletyka, zawody wodno - 
sportowe, biegi krótkodystansowe 

 Turnieje sołeckie: halowa piłka nożna - szkoła podstawowa, halowa piłka nożna – gimnazjum, piłka siatkowa, unihokej, piłka 
ręczna, koszykówka, piłka nożna, sportowy Dzień Dziecka, 

 Roczny program zdrowotno-rekreacyjny dla seniorów, zawody w bilarda w „8” i „9”, 

 Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w tenisie stołowym, biegach przełajowych, piłce nożnej i zawodach pożarniczych. 
Do tego możemy wskazać na udział Gminy w różnego rodzaju akcjach sportowych: 

 szkółki piłkarskie NIVEA – nagroda - sprzęt sportowy  o wartości  18 000,00 zł (piłki adidas, bramki, stroje sportowe, itp.) 

 V Europejski Tydzień Sportu - nagroda w wysokości 3000,00 zł  

 Tydzień Ruchu -  MOVE WEEK – wyróżnienie za aktywność sportową. 
Poprzez organizowanie tak wielu sportowych imprez, chcemy pokazać naszemu lokalnemu społeczeństwu, że rekreacyjne uprawianie 
sportu jest możliwe dla wszystkich. Naszym celem jest zaszczepienie potrzeby prowadzenia aktywnego trybu życia, którego rezultatem 
końcowym będzie lepsze samopoczucie i poprawa zdrowia. 

Paulina Kuffel 

DZIEŃ SENIORA W GMINIE LUBIEWO 
 

Uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora zostały 

zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie przez Koła Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów z terenu Gminy 

Lubiewo przy pomocy Urzędu 

Gminy. Seniorzy swoje święto 

spędzili nietypowo, albowiem na 

Senior Dancing-u. Były 

życzenia, tańce, pogaduszki i 

miła atmosfera… Nie 

zabrakło uśmiechu i dobrego 

humoru.                                                                                                   Paulina Kuffel 
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OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO INFORMUJE….. 
 
Kurs agroturystyczny w Borach Tucholskich. 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom właścicieli gospodarstw agroturystycznych Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie zorganizował na przełomie listopada i grudnia 4-dniowy kurs agroturystyczny w powiecie tucholskim. Wspólnie 
z zarządem Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych ,, Bory Tucholskie” uzgodniona była tematyka, zaproszono wykładowców 
oraz wybrano miejsca realizacji kursu. Zajęcia odbywały się w domowej i gościnnej atmosferze w gospodarstwie agroturystycznym ,, 
Przy klasztorze” Pana Tomasza Pankanina w Bysławku, w Karczmie Borowiackiej w Bysławiu u Pani Ewy Kufel oraz w Dworku 
Wymysłowo u Państwa Kłodzińskich. Przy tej okazji kursanci mogli zapoznać się z ofertą pobytową w tych gospodarstwach oraz 
kosztować wyśmienitej kuchni. Kurs prowadzili specjaliści w swojej dziedzinie pracownicy ODR-u, Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Tucholi, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi oraz Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie. 
Kolejna edycja kursu planowana jest na luty 2014r. Zapraszamy!   
 
Na ferie w Karkonosze 

Wyjazd skierowany jest do dzieci rolników posiadających pełne ubezpieczenie  w KRUS. Organizatorem jest Związek 
Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” w Jeleniej Górze. Oferta to 10-dniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym  
w Przesiece, na dzieci czeka wiele atrakcji, m.in.: zwiedzanie Szklarskiej Poręby i Karpacza, wyjazd do Czech i Harachowa oraz 
wycieczka na zamek Chojnik. W programie również  nauka jazdy na nartach i łyżwach oraz kuligi. Koszt – wpłata 250,00 zł na konto 
fundacji oraz opłata przejazdu. Na szczeblu powiatu, dokumentacją oraz organizacją przejazdu zajmą się pracownicy Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi Iwona Piesik -663731873 lub 52-3348650. Termin zgłoszeń do 16 stycznia 2014 roku. 
 
Kurs chemizacyjny ( tzw. na opryskiwacze) 
Dla rolników, którym upłynęła ważność zaświadczeń uprawniająca do stosowania oraz zakupu środków chemicznych organizujemy 
kurs jednodniowy zgodnie ze zmianą przepisów, który przedłuży o kolejne 5 lat uprawnienia. Pierwszy termin kursu to 17 styczn ia2014 
roku  jednakże wszystkie miejsca są już zajęty( osoby zainteresowane zostały poinformowane telefonicznie), kolejny planowany jest na 
marzec osoby chętny proszę o kontakt z biurem ODR Tuchola 523348650 lub bezpośrednio z doradcą 723330118.  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/226/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.12.2013r. 
Uchwalono wydatki na  Rolnictwo i łowiectwo z których m.in na : 
-  dofinansowanie badania gleb – przeznaczono kwotę 3.000 zł, 
Umowa na realizację tego zadania została już podpisana z Okręgową Stacją Chemiczno Rolniczą w Bydgoszczy. Rolnicy, 
zainteresowani badaniem gleby mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do Pana T. Bonka lub do doradcy w biurze ODR w Tucholi. Ze 
względu na ograniczoną ilość prób w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia od osób, którym upłynął 4 letni okres 
ważności lub dokupili, dodzierżawili grunty.    
- doradztwo rolnicze i aktywizacja mieszkańców – przeznaczono kwotę 8.000 zł, 
Zgodnie z wnioskiem do budżetu zaplanowano wyjazdy na imprezy rolnicze, ogrodnicze, targi, pokazy maszyn i urządzeń rolniczych 
jak i wyjazdy w celu zapoznania się z ofertą turystyczną  i agroturystyczną województwa kujawsko-pomorskiego. Ujęto również 
ufundowanie nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej jak również organizację warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla 
mieszkańców gminy Lubiewo.  
Podobnie jak w roku minionym współorganizacją warsztatów zajmą się opiekunowie świetlic wspólnie z sołtysami. Czekam na pomysły 
i inicjatywy z waszych środowisk i wspólnie zoorganizujemy warsztaty, które nie tylko uczą ale i integrują środowisko. 
 
Podsumowanie Olimpiady Wiedzy Rolniczej 

20 listopada 2013 r w auli Zespołu Szkół Licealnych i 
Agrotechnicznych w Tucholi odbyła się XXIII Olimpiada Wiedzy 
Rolniczej organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Olimpiada przeznaczona jest dla 
rolników w wieku od 18 do 40 lat. Startować  mogli w niej właściciele 
gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, 
posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.  

W tym roku udział wzięło 19 osób z powiatu tucholskiego  
( 5 rolników z gminy Lubiewo).  

I miejsce zajął – Krzysztof Nieżórawski z Piastoszyna 
II miejsce zajął Roman Iwicki z Lubiewa 
III miejsce Radosław Gackowski z Trutnowa  
Dzięki wsparciu samorządów gminnych, starostwa powiatowego 

oraz licznych prywatnych firm na zwycięzców czekały cenne nagrody 
finansowe i rzeczowe. Nie zabrakło mniejszych nagród dla pozostałych uczestników Olimpiady. Kolejna Olimpiada Wiedzy Rolniczej  
w przyszłym Roku zapraszamy do udziału.   
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Podsumowanie warsztatów rękodzielniczych. 
W minionym roku na terenie każdego sołectwa w gminie Lubiewo odbyły 

się warsztaty rękodzielnicze. Zorganizowane zostały w ramach Aktywizacji 
Mieszkańców Wsi przy dofinansowaniu Urzędu Gminy w Lubiewie. 
Zainteresowanie warsztatami było niemałe, odbyło się oficjalnie 26 spotkań. 
Wzięło w nich udział ok. 300 osób głównie kobiet, młodzieży nawet dzieci, które 
podpatrywały pracę dorosłych. Instruktażu udzielały nasze lokalne 
rękodzielniczki: Krystyna Młodzik, Bernadeta Jankowska, Marzena Świetilk, 
Joanna Jajor, Katarzyna Pieczka. Panie uczyły się nowych technik zdobienia 
różnych materiałów niejednokrotnie metod wyszukanych z internetu. Dużą 
popularnością cieszyły się warsztaty na których tworzono ozdoby, dekoracje 
okolicznościowe, które to później zdobiły stoły i domy podczas uroczystości. Nie 
zabrakło okazji do rozmów, wspólnego wspominania i oczywiście planowania kolejnych spotkań. Myślę, że niejedna z pań podczas 
tych warsztatów odkryła w sobie zdolności manualne. Podziękowania należą się Urzędowi Gminy w Lubiewie za dofinansowanie do 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań, paniom instruktorkom za umiejętność przekazywania swojej wiedzy  
i poświęcony czas, oraz współorganizatorom warsztatów min. opiekunom świetlic i przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich. 

                         Joanna Jastak 
 

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT NT. „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” – ETAP GMINNY 
 

W Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na najlepszy plakat „Zapobiegajmy pożarom” Na konkurs 
dotarło 79 prac plastycznych. Wyniki prezentują się następująco: 

 
Przedszkola i zerówki 

I miejsce - Zuzanna Sząszor lat 5 Przedszkole w Bysławiu, 
II miejsce - Agnieszka Chabowska lat 6 Przedszkole w Bysławiu, 

III miejsce  - Nikodem Szanecki lat 6 Przedszkole  
w Klonowie  
IV miejsce - Zuzanna Puczyńska lat 5 Przedszkole  
w Bysławiu, 
V miejsce - Igor Łangowski lat 5 Przedszkole w Klonowie. 

Szkoły Podstawowe w kat. I-III 

I miejsce - Maksymilian Glazik kl. I b Zespół Szkół  
w Bysławiu, 
II miejsce  - Kacper Minikowski kl. III Zespół Szkół w Lubiewie, 

III miejsce - Anna Nitka kl. II Zespół Szkół w Bysławiu, 
IV miejsce  - Katarzyna Berendt kl. IIIa  b Zespół Szkół  
w Bysławiu, 
V miejsce - Wiktoria Deja  kl. Ib b Zespół Szkół w Bysławiu 

  
Szkoły Podstawowe w kat. IV-VI 

I miejsce -Bartosz Parszyk kl.IV Zespół Szkół w Bysławiu, 
II miejsce  -Szymon Słupiński kl. Va Zespół Szkół w Bysławiu, 
III miejsce - Martyna Kujawa kl. VIa Zespół Szkół w Lubiewie, 

IV miejsce - Andżelika Kolasińska  kl.VI  Zespół Szkół  
w Bysławiu, 
V miejsce - Natalia Rozanow kl. IVa Zespół Szkół w Bysławiu. 

Gimnazja 

I miejsce -Paulina Brugier kl. IIa  Zespół Szkół w Lubiewie, 
II miejsce - Aleksandra Szefler  kl. II  Zespół Szkół w Bysławiu, 
III miejsce -Wiktoria Niemczewska kl. IIa Zespół Szkół  
w Lubiewie, 
IV miejsce - Patryk Wiśniewski kl.II  Zespół Szkół w Lubiewie, 
V miejsce- Agnieszka Grzempa kl. II Zespół Szkół w Lubiewie, 

Czesława Gromek 
 

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT NT. „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” – ETAP POWIATOWY 
 
Dnia 07.12.2013r. w Kęsowie odbyło się podsumowanie XVI edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego. Na konkurs 

przesłano 21 prac z gminy Lubiewo. 
 
Grupa wiekowa I – przedszkola 

I miejsce Puczyńska Zuzanna Przedszkole Bysław 
II miejsce Sząszor Zuzanna Przedszkole Bysław 
III miejsce Chabowska Agnieszka Przedszkole Bysław 

 
Grupa wiekowa II – Szkoła Podstawowa klasy I - III 
I miejsce Berendt Katarzyna Szkoła Podstawowa Bysław 
III miejsce Nitka Anna Szkoła Podstawowa Bysław 
 

 
Grupa wiekowa III – Szkoła Podstawowa klasy IV - VI 

I miejsce Słupiński Szymon Szkoła Podstawowa Bysław 
II miejsce Rozanow Natalia Szkoła Podstawowa Bysław 
V miejsce Parszyk Bartosz Szkoła Podstawowa Bysław 

 
Grupa wiekowa IV – Gimnazjum 

I miejsce Wiśniewski Patryk Zespół Szkół w Lubiewie 
IV miejsce Szefler Aleksandra Zespół Szkół w Bysławiu 
V miejsce Grzempa Agnieszka Zespół Szkół w Lubiewie 
 

Grupa wiekowa V – Szkoły Ponadgimnazjalne 
I miejsce Gackowska Dorota Liceum Ogólnokształcące w Tucholi 

Czesława Gromek 
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II TURNIEJ DEBLOWY TENISA ZIEMNEGO  O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LUBIEWO 
 

 1 grudnia 2013 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół w Bysławiu. Na imprezę przybyło 16 zawodników. Mecze rozgrywane 
były  w 2 grupach do dwóch wygranych krótkich setów. Zawodnicy biorący udział w turnieju zaprezentowali wysoki poziom gry oraz 
świetną rywalizację fair play. Niespodzianką był pyszny tort w kształcie piłki do tenisa oraz również wymiana piłek tenisowych. 
Zwycięzcy otrzymali piękne statuetki tenisowe pozostali medale tenisowe. Dziękujemy za przybycie i świetną grę tenisową.  
 

Grupa A  
Pary deblowe 
Wyniki 
1. Kazimierz Stucki i Hilary Merc   
2. Franciszek Szrajber i Marek Tomaszewski 
3. Wiesław Sząszor i Jerzy Sojka 
4. Jan Gołuński i Marcin Jopek 
 
Grupa B.  
1. Michał Skałecki  i Sławomir Rybicki 
2. Zbigniew Walczak i Darek Szrajber 
3. Adam Grubicki i Zbigniew Pietrzykowski 
4. Kamil Szulc  i Józef Szulc 
 

Ostateczne wyniki: 
I miejsce - Michał Skałecki  i Sławomir Rybicki 

II miejsce - Kazimierz Stucki i Hilary Merc 
III miejsce - Franciszek Szrajber i Marek Tomaszewski 

 

Ścianka treningowa 
 

Na kortach gminnych w Lubiewie została wybudowana dwustronna ścianka 
tenisowa. Ścianka ma 9 m długości,  4 m wysokości i 25 cm grubości.  Na 
początku wiosny będzie otynkowana i pomalowana farbą epoksydową  
w kolorze zielonym.  Z ścianki będą mogli korzystać wszyscy, nawet  
w sytuacji gdy kort będzie zajęty lub zamknięty, gdyż jedna strona będzie 
możliwa do użytku od strony zewnętrznej kortów. Prace były wykonywane 
przez pracowników Zakładu Komunalnego, a materiały zakupiono ze 
środków budżetu Gminy.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Paulina Kuffel 

 
 

Sportowe tempo seniorów w Gminie Lubiewo rośnie…. 
Członkowie z Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Lubiewo  
przez 3 miesiące ćwiczyli na salach sportowych w Lubiewie i w Bysławiu. 
Wykonywali ćwiczenia, które poprawiają  oraz utrzymują sprawność fizyczną. 
Zgodnie ze światowymi standardami ćwiczenia seniorów obejmują 
wzmocnienie mięśni, poprawę stanu kręgosłupa, pilates, dużo ćwiczeń 
równoważnych i wzmacniających mięśnie wewnętrzne. Dodatkowo występują 

różne zabawy ruchowe. 
Zachęcam do udziału, 
tych którzy jeszcze nie 
przybyli na zajęcia. 
Od Nowego Roku 

wznawiamy 
prowadzenie zajęć. 
Termin rozpoczęcia zostanie przekazany Przewodniczącym Kół. 
Ćwiczyć naprawdę warto, bo sprawność może wzrosnąć, a mięśni przybywać 
nawet w późnym wieku. Dbałość o odpowiednią porcję ruchu dla osób starszych 
staje się priorytetem w wielu krajach i w naszej gminie również 

Paulina Kuffell 
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Gmina Lubiewo przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Zdrowa Gmina, którego ideą było  podkreślenie wagi badań 

profilaktycznych, a jego główne zadanie to zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka 
piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Konkurs składał się z dwóch etapów.  W I etapie oceniano raporty z podejmowanych przez 
gminę działań prozdrowotnych oraz przyznano punkty za zwiększenie udziału mieszkańców w badaniach profilaktycznych. Z pośród 
506 gmin zgłoszonych do konkursu z terenu całego kraju do II etapu zakwalifikowano 14 gmin, w tym Gminę Lubiewo.  
II etap polegał na ocenie opisu działań prozdrowotnych dot. profilaktyki nowotworowej, jakie podjęłaby gmina, gdyby wygrała 100 000 
PLN, czyli nagrodę główną Konkursu. Nadesłane projekty zostały poddane ocenie jury składającego się z członków Po lskiej Unii 
Onkologii oraz głosowaniu  Internautów. 
Nasz projekt po ocenie ekspertów z dziedziny onkologii uplasował się na II miejscu, niestety do zdobycia jednej z trzech nagród 
finansowych zabrakło nam głosów internautów. Ostatecznie, zgodnie z protokołem komisji Gmina Lubiewo zajęła 4 miejsce.  
Pełna lista finalistów IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina: 

1. Gogolin (woj. opolskie) 100 000,00zł 
2. Strachówka (woj. mazowieckie) – 50 000,00zł 
3. Biała Rawska (woj. łódzkie) – 25 000,00zł 
4. Lubiewo (woj. kujawsko-pomorskie) 
5. Solec kujawski (woj. kujawsko – pomorskie) 
6. Ostrów (woj. podkarpackie) 
7. Komarów-Osada (woj. lubelskie) 

8. Cisna (woj. podkarpackie) 
9. Subkowy (woj. pomorskie) 
10. Szydłowiec (woj. mazowieckie) 
11. Tuszyn (woj. łódzkie) 
12. Choroszcz (woj. podlaskie) 
13. Bielice (woj. zachodniopomorskie) 
14. Nasielsk (woj. mazowieckie) 

Jest to niewątpliwie duży sukces, gdyż po raz pierwszy stanęliśmy do tego konkursu, a nasz projekt zakładał między innymi: 
profilaktykę nowotworów skóry – badania dermatologiczne, wczesną diagnostykę wykrywania nowotworów głowy i szyi – badania 
laryngologiczne, profilaktykę nowotworów prostaty– badanie krwi – stężenie PSA, profilaktykę raka szyjki macicy – cytologia dla kobiet, 
profilaktykę raka piersi – mammografia dla kobiet  oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dot. profilaktyki nowotworowej (prelekcje 
ekspertów, dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, happeningi, festyny, konkursy, koncerty, itp.).  
Szczególne podziękowania kierujemy dla naszych przyjaciół i sympatyków spoza ternu Gminy Lubiewo. Głosy z powiatu tucholskiego, 
Bydgoszczy, Wielgiego, Wudzyna, Kotomierza, Świekatowa, Lniana, Gdyni, Złotoryi, Sanoka, Dębicy, Wilkowic, Holandii, Norwegii 
znacznie pomogły uplasować się naszej gminie tak wysoko.  
Tego rodzaju forma konkursów staje się coraz bardziej popularna, a gmina Lubiewo należy do czołówki pozyskiwania środków 
pozabudżetowych często w niekonwencjonalny sposób. Wierzymy, że przy następnej okazji mobilizacja i spontaniczność naszych 
mieszkańców przyniesie oczekiwane rezultaty.   
Dziękujemy za każdy oddany głos, a jednocześnie mimo braku nagrody finansowej zachęcamy wszystkich do prowadzenia 
systematycznych badań. 

Wójt Gminy Lubiewo 
Michał Skałecki 

Wioletta Szymczak 
Koordynator konkursu „Zdrowa Gmina” 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III 

 

 
 
 
Gmina Lubiewo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła realizację projektu systemowego pod nazwą 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.” Program, którego realizację przewidziano 
na lata 2010-2013, skierowany jest do najmłodszych uczniów - umożliwi on szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć 
dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu  
i materiałów dydaktycznych. 
Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wynika z realizacji nowej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie 
działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działan ia 
projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN. 
Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację 
procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane 
poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, 
zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i poszerzenia 
umiejętności dzieci,  w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartość projektu wynosi ponad 88 tyś.  

Karolina Dorsz 

IV MIEJSCE W POLSCE – POWÓD DO DUMY! 
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DZIAŁANOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

 
Świetlice wiejskie to placówki kulturalno-oświatowe, które służą mieszkańcom Gminy Lubiewo. Tu spotkać mogą się wszyscy 

mieszkańcy, aktywne grupy społeczności lokalnej. To miejsca na zorganizowanie wspólnej Wigilii, obchodów Dnia Dziecka, Matki, 
Ojca czy Dziadków. To także możliwość organizacji przyjęcia rodzinnego, czy zabaw tanecznych. Ale świetlice wiejskie to przede 
wszystkim miejsce  na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć sportowo-kulturalnych  przyczynia się 
do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wzmacniania osobowości młodych ludzi, pozwala na rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zdobywania umiejętności przekazywania własnej wiedzy oraz integrację, kształtowanie 
aktywności i własnej twórczości. 
Na terenie Gminy Lubiewo w 10 sołectwach pracują panie opiekunki.  Dni i godziny pracy uzgadniane są na bieżąco z uczestnikami 
zajęć, z sołtysami poszczególnych sołectw oraz organizacjami działającymi na terenie sołectwa, natomiast w Lubiewie program zajęć 
świetlicowych realizowany jest w Domu Kultury.  
Informacje o planie pracy i rodzajach zajęć umieszczane są w budynku świetlicy oraz 
na stronie www.dklubiewo.pl w zakładce „świetlice” 

Obecnie na terenie Gminy pracują:  
Bysław – Martyna Kotras 
Bysławek – Katarzyna Pieczka, 
Cierplewo i Sucha – Natalia Nowacka, 
Klonowo – Julita Winowiecka, 
Lubiewice i Trutnowo – Krystyna 
Deręgowska, 
Minikowo – Halina Parszyk, 
Wełpin – Anna Szulc 
 

W świetlicach odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Kreatywność opiekunek jest godna 
podziwu, tym bardziej, że dysponują ograniczonym stanem wyposażeniem czy materiałami do zajęć.  
Zrealizowano m.in. zajęcia teatralno-wokalne, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, savoir- viru, przygotowanie zaproszeń  
i laurek oraz na słodkiego poczęstunku dla Babć i Dziadków, dyskoteki, świetlicowe nocki, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, 
ogniska,  kuligi, bale karnawałowe w strojach własnoręcznie wykonanych i wiele innych zajęć. 
Świetlice bardzo aktywnie włączyły się w organizację ferii zimowych, WOŚP, Europejskiego Tygodnia Sportu, a także zawsze 
poszczególne świetlice włączają się w organizację imprez realizowanych na terenie danego sołectwa. 
Poniżej przykłady działalności świetlic. 
Świetlice organizowały m.in.: 

 Zajęcia sportowo-ruchowe, rajdy, wycieczki, spacery z Nordic Walking, 

 Zajęcia kulinarne, na których powstawały pyszne gofry, pączki, frytki, rogaliki czy 
naleśniki, 

 Zajęcia rękodzielnicze, w których brały również udział osoby starsze. Zajęcia te 
były możliwe dzięki wsparciu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tucholi i 
osobistego zaangażowania p. Joanny Jastak – kierownika ODR. 

 Bale karnawałowe, dyskoteki, zabawy andrzejkowe, itp. 

 Przedstawienia teatralne i montaże słowno-muzyczne,  

 Spotkania wigilijno – noworoczne połączone z prezentacja Jasełek, 

Aktywnie włączyły się w organizację ferii zimowych, Dnia Babci i Dziadka, Gminnego Dnia 
Strażaka w Bysławku, Dożynek Gminnych, Obchodów jubileuszu 50-lecia KGW  
w Lubiewicach, Święta Niepodległości,  
Nie zabrakło atrakcji wyjazdowych, tj. wycieczki 
do Trójmiasta, zoo, Multikina, itp.   
We wszystkich świetlicach realizowany był 
program pn. Świetlica nasza do życia bez 
nałogów zaprasza” współfinansowany ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  
W roku 2014 zakres prac świetlic wiejskich w 

poszczególnych sołectwach nie zmienia się (za wyjątkiem Płazowa, gdzie z uwagi na małą 
liczbę dzieci na pewien czas zawieszamy działalność).  
Tegoroczną nowością będzie dodatkowa praca opiekunek w Domu Kultury w Lubiewie w 
celu wzbogacenia oferty działalności tej instytucji. Planujemy pracę opiekunek od poniedziałku do soboty po 4 godziny dziennie - 
szczegółowy harmonogram godzinowy pracy opiekunek zostanie przedstawiony wkrótce na www.dklubiewo.pl i lokalnej prasie. Już 
dziś zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego udziału w organizowanych zajęciach, zarówno w świetlicach jak i Domu Kultury. 

 
Wioletta Szymczak 

http://www.dklubiewo.pl/
http://www.dklubiewo.pl/
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II LUBIEWSKIM  WIELOBOJU SPRAWNOŚCIOWYM 

 
Wraz z Nowym Rokiem rusza II Lubiewski  Wielobój Sprawnościowy, który ma zachęcić mieszkańców Gminy Lubiewo oraz gości 
do czynnej formy wypoczynku i rekreacji, do poprawy kondycji fizycznej i miłej zabawy. Przedsięwzięcie skierowane jest do: 

 uczniów z gimnazjum z terenu Gminy Lubiewo, którzy w formie sportowej rywalizacji walczyć będą o tytuł 
najwszechstronniejszej zawodniczki oraz najwszechstronniejszego zawodnika, 

 dla mieszkańców z tereny Gminy Lubiewo oraz gości walczących o tytuł najwszechstronniejszej zawodniczki oraz 
najwszechstronniejszego zawodnika w Gminie Lubiewo w dwóch kategoriach wiekowych: 

- do od 16 do 40 lat dla kobiet i mężczyzn 
- powyżej 40 lat  dla kobiet i mężczyzn  
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres sportowagminalubiewo@gmail.com lub telefonicznie 693 972 090 

do 26 stycznia (niedziela) do 24:00 2014r. 
Regulamin dostępny  na facebook.com profilu sportowa gmina lubiewo i na stronie www.lubiewo.pl 
 
Każdy z chętnych będzie mógł wystartować w wybranych przez siebie dyscyplinach, a do wyboru są następujące dyscypliny: tenis 
stołowy, badminton, kręgle , mix (skłony na materacu „brzuszki w ciągu 30 sek.”, rzut piłką lekarską, rzut piłką ręczną do celu, 
prowadzenie slalomem piłeczki hokejem ze strzałem do bramki), bilard, pchniecie kulą, test Coopera, piłeczka palantowa, bieg na 
1000m, sprawnościowy tor przeszkód. 
Rywalizacja toczyć się będzie przez cały rok, a najlepsi otrzymają puchary i nagrody finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
sportowego. 
-  za I miejsce talon w wysokości 300,00 zł na sprzęt sportowy  
- za II miejsce talon w wysokości 200,00 zł na sprzęt sportowy  
- za III miejsce talon w wysokości 100,00 zł sprzęt sportowy 
- za IV miejsce talon w wysokości 50,00 zł sprzęt sportowy 
 
Zachęcamy do udziału, bo największą nagrodą jaką możemy zdobyć jest zdrowie, które jest bezcenne. 

Paulina Kuffell 
 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH NA WIGILII U MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 

Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  
w dniu 18 grudnia 2013r. członkinie wszystkich kół gospodyń wiejskich 
z terenu Gminy Lubiewo zaprezentowały swoje talenty kulinarne na 
„Wystawie Stołów Wigilijnych” zorganizowanych w Dworze Artusa  
w Toruniu. 
Potrawy świąteczne dodatkowo prezentowały m.in.:  Koła Gospodyń 
Wiejskich z : Inowrocławia, Dobrcza, Jezior Wielkich, Złotnik 
Kujawskich, Sicienka, Bydgoszczy, Czarżego i Koła. 
 

A oto co nasze Panie przygotowały: 
 

 barszcz czerwony, 
 pierogi z kapustą i grzybami i serem, 
 sałatka śledziowa z jajkami, 
 sałatka jarzynowa, 

 
 śledź w sosie czosnkowym, 
 śledź w śmietanie, 
 krokiety z kapusta, 
 pstrąg w galarecie, 
 ryba w warzywach,  
 ryba w cieście, 
 karp w zalewie pomidorowej, 
 sernik i makowiec zwijany na osłodę. 

 
 
 
 
 

Jadwiga Pik 

mailto:sportowagminalubiewo@gmail.com


 
S a m o r z ą d o w y  K u r i e r  L u b i e w s k i  

 
Strona 19 

Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W BYSŁAWIU 
 
Działania podjęte w roku 2013. 
W czasie ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina w Bydgoszczy. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pierwszą część filmu „Hobbit”. 
W maju po raz kolejny zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego. W konkursie udział wzięły 
szkoły z Lubiewa, Cekcyna, Tucholi i Bysławia. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zmagali się z zadaniami sprawdzającymi 
umiejętności językowe oraz wiadomości kulturoznawcze krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Organizatorzy: Monika Bień-Skorupska, 
Anna Grzymska, Piotr Kapka 
26 września w szkole obchodzono Europejski Dzień Języków, w ramach którego szóstoklasiści obejrzeli prezentacje o krajach anglo-  
i niemieckojęzycznych, a chętni uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim i Niemieckim. 
Uczniowie czytali w języku angielskim i niemieckim fragmenty bajki „Brzydkie Kaczątko”.  

Organizatorzy: Piotr Kapka, Monika Bień-Skorupska 
Po raz ósmy na językach w Bysławiu. 
Dnia 17 maja 2013 r. do Zespołu Szkół w Bysławiu zjechało prawie 60 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych i gimnazjów powiatu 
tucholskiego by powalczyć o zwycięstwo w VIII Międzyszkolnym Konkursie Językowym organizowanym przez nauczycieli z Bysławia: 
Monikę Bień-Skorupską, Annę Grzymską i Piotra Kapkę. Zwycięzcami zostali: Michał Jędryczka  (SP Bysław, j. angielski), Klaudia 
Graban (SP1 Tuchola, j. niemiecki), Damian Gołuński (gimnazjum w Cekcynie, j.angielski), Majka Lubińska (gimnazjum w Cekcynie, 
j.niemiecki) i Urszula Łyczywek (gimnazjum w Lubiewie, j.niemiecki). Gratulujemy! 
 
Znamy swoje prawa 
Listopad w Szkole Podstawowej w Bysławiu minął nie tylko pod znakiem przygotowań do obchodów Dnia Niepodległości, ale również 
kolejnej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat praw dziecka 
oraz konkursie Znamy swoje prawa. Zwycięzcą została uczennica klasy 4a, Marta Walczak. Pomysłodawcą i realizatorem akcji jest 
pani Monika Bień-Skorupska. 
 
„Noc Odkrywców” takie działanie zostało zrealizowane w Zespole Szkół w 
Bysławiu 13.12.2013r. przez wolontariuszy-studentów z programu 
"PROJEKTOR-wolontariat studencki". 
„Noc Odkrywców” - akcja odbywa się od popołudnia aż do godzin 

wieczornych (zazwyczaj w piątek).  
Zajęcia odbyły się  w pięciu salach, na 
oddzielnych stanowiskach tematycznych: 
- stanowisko integracyjne- ćwiczenia na 
integrację półkul mózgowych, animacje 
cyrkowe; 
- warsztat z zadaniem na budowanie zgranego zespołu; 
- stanowisko „detektywistyczne” - uczestnicy zgłębią tajniki daktyloskopii i poznają sprzęt do badań 
odcisków palców; 
- warsztat z szyfrowania- „Kryptografia” – uczestnicy poznają szyfry klasyczne i dowiedzą się, jak 
przy ich pomocy można zaszyfrować tajemnicę; 
- iluzje optyczne- niesamowite iluzje optyczne, które mylą nasz umysł. 
Tym razem w zajęciach organizowanych przez wolontariuszy-studentów z programu 
"PROJEKTOR-wolontariat studencki" udział wzięli uczniowie klas VI szkoły podstawowej  
i I gimnazjum. Zajęcia odbyły się pod opieką nauczycieli Zespołu Szkół w Bysławiu. 

Roman Chmara 
 

Uroczystości i imprezy zorganizowane w roku 2013 przez nauczycielki kl. I-III SP w Bysławiu: 

Styczeń – Bal przebierańców, wyjazd do kina  - Bydgoszcz 
Luty – Klasowy i Szkolny Konkurs Recytatorski 
Marzec - Gminny Konkurs Recytatorski, Powitanie Wiosny, Dzień Dziewczynek 
Kwiecień – Obchody Dnia Ziemi, Zakończenie całorocznych akcji zbiórek nakrętek, puszek i baterii 
Maj – Dzień Matki i Ojca, udział w  V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 
Czerwiec – Dzień dziecka, Dzień Sportu, Wycieczki klasowe 
Wrzesień – Dzień Chłopców, Wyjazd do kina – Bydgoszcz – „Rycerz Blaszka”, Sprzątanie Świata 
Październik – Pasowanie na ucznia 
Listopad – Udział w akcji Śniadanie Daje Moc i organizacja Europejskiego Dnia Śniadania - 8 listopada 2013r., Andrzejki, 

Przygotowanie grupy teatralnej „Ekolesie” do Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych „ Zabawa w Teatr” – 
Nagroda specjalna za przedstawienie „Calineczka” 

Grudzień – Mikołajki, Wyjazd do kina – Świecie – „Kraina lodu”, wigilie klasowe, prezentacja przedstawienia grupy teatralnej „Ekolesie” 
przedszkolakom z Przedszkola Samorządowego                                                                                       Agnieszka Kujawa 
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIEWIE 
Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeja 
Dnia 12 listopada w Stobnie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeja. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 4 szkół : 
Lubiewa, Bysławia , Gostycyna , Stobna. W pierwszym meczu Lubiewu przyszło zmierzyć się z Gostycynem. Mecz zakończył się 
naszym zwycięstwem 1:0. W drugim meczu zagraliśmy ze Stobnem , które rozbiliśmy aż 5:2. Po tym zwycięstwie pojawiły się realne 
szanse na odniesienie I miejsca. W ostatnim spotkaniu Lubiewo zmierzyło się z Bysławiem. Mecz przed pierwszym gwizdkiem mógł 
wydawać się ''spacerkiem'' , lecz po rozpoczęciu meczu widoczne było zmęczenie zawodniczek z Lubiewa i mecz zakończył się 
szczęśliwym bezbramkowym remisem. Gimnazjalistki z Lubiewa po tym turnieju otrzymały prawo reprezentowania Powiatu 
Tucholskiego w dalszych rozgrywkach.  
Na zawodach naszą szkołę reprezentowały:  Asia Dembek, Ania Kuligowska, Wiktoria Kowalska, Aleksandra Martin, Dagmara 
Tomaszewska, Ewa Skrzeszewska, Wiktoria Niemczewska, Agnieszka Grzempa, Jagoda Głośnicka, Ania Retlewska, Kasia Kortas. 

Mateusz Prurzyński 

 Brązowe medale w Mistrzostwach Województwa w Unihokeju 
 29 listopada 2013 roku reprezentowaliśmy nasz region w Finale Wojewódzkim Unihokeja w Dobrzyniu nad Wisłą. Po 
dwuipółgodzinnej podróży zameldowaliśmy się w Dobrzyniu nad Wisłą. W wyniku losowania zagraliśmy w meczu otwarcia  
z gospodarzami z Dobrzynia. 
Mecz układał nam się średnio i na pierwszą połowę schodziliśmy przy stanie 0:1. Po przerwie dziewczyny potrafiły przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. W drugim spotkaniu spotkaliśmy się z zawsze silnym Brzoziem. Pomimo dobrej gry nie potrafiliśmy się 
ustrzec jednego poważnego błędu pod naszą bramką, żal też niewykorzystanych okazji. Niemniej wynik 0:1 był faktem. Trzeci mecz z 
Papowem był niezwykle istotny dla walki o medale. Trochę tradycyjnie sprezentowaliśmy koleżankom z Papowa bramkę. Sami ciężko 
musieliśmy się napracować, aby odwrócić losy spotkania. Mecz zakończył się ostatecznie remisem 1:1. Ten wynik zamknął nam 
realne szanse na walkę o mistrzostwo. Przybliżył nas jednak do walki o podium. Czwarty mecz z późniejszym mistrzem Wielgiem był 
najlepszym naszym spotkaniem. Przegraliśmy ten mecz co prawda 0:3, ale przez całą pierwszą i połowę drugiej części meczu 
utrzymywał się wynik bezbramkowy. Śmiem twierdzić, że w tym czasie byliśmy stroną dominującą. Niestety nie potrafiliśmy 
udokumentować przewagi bramkami. Chwila dekoncentracji kosztowała nas utratę bramki po naszym błędzie. Kolejne bramki były 
konsekwencją walki o lepszy wynik. Ostatni nasz mecz z Pruszczem Pomorskim stawiał przed nami proste zadanie: wygrać i mieć 
medal za trzecie miejsce. Po ciężkim boju to zadanie zostało wykonane – 1:0 dało nam brązowy medal. Mistrzem województwa 
zastała drużyna z Wielgiego, srebro wywalczyły dziewczęta z Brzozia, czwarte miejsce zajęły dziewczęta z Papowa, piąte dziewczęta 
z Pruszcza, a ostatnie gospodynie z Dobrzynia. Skład reprezentacji Lubiewa na turniej: Ania Retlewska, Jagoda Głośnicka, Kasia 
Kortas, Ewa Skrzeszewska, Wiktoria Niemczewska, Agnieszka Grzempa, Asia Dembek, Wiktoria Kowalska, Dagmara Tomaszewska, 
Aleksandra Martin, Ania Kuligowska, Natalia Pałubicka. Opiekunem drużyny był Waldemar Górecki. Gratulacje dla dziewczyn i do 
roboty, bo za rok ma być lepiej /mam nadzieję/! 

Waldemar Górecki 

Pierwszy wieczór filmowy z lekturą  
 W piątek 22 listopada br. odbył się w naszej szkole pierwszy „Wieczór filmowy z lekturą”. Na spotkanie przybyło aż 21 uczniów, którzy 
postanowili pożytecznie spędzić 3 godziny piątkowego wieczoru! Było warto! 
Klasa nr 12 zamieniła się w salę kinową. Na dużym ekranie wyświetlany był film pt. „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda. 
Poszczególne jego fragmenty były  na bieżąco omawiane i wspólnie komentowane, aby każdy „kinoman” rozumiał, co dzieję się na 
ekranie.  Gimnazjaliści rozsiedli się wygodnie na rozłożonych na podłodze materacach i zajadali popcorn! 
Film trwał aż 3 godziny, ale wszyscy obejrzeli go do samego końca. „Krzyżacy” nie należą do ulubionych lektur. Archaizacja języka 
utrudnia zrozumienie utworu. Dlatego też takie wspólne „oswojenie” lektury przypadło uczniom do gustu. Pomogą im też pewnie 
dodatkowe informacje w postaci papierowej, które otrzymali na pamiątkę spotkania... 
Dodajmy, że kolejny wieczór filmowy już w grudniu. Tym razem wspólnie poczujemy klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
i obejrzymy adaptację filmową „Opowieści wigilijnej”!    

Iwona Szumińska- Łyczywek  

Brązowe medale w Mistrzostwach Województwa w Unihokeju 
 29 listopada 2013 roku reprezentowaliśmy nasz region w Finale Wojewódzkim Unihokeja w Dobrzyniu nad Wisłą. Po 
dwuipółgodzinnej podróży zameldowaliśmy się w Dobrzyniu nad Wisłą. W wyniku losowania zagraliśmy w meczu otwarcia  
z gospodarzami z Dobrzynia. 
Mecz układał nam się średnio i na pierwszą połowę schodziliśmy przy stanie 0:1. Po przerwie dziewczyny potrafiły przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. W drugim spotkaniu spotkaliśmy się z zawsze silnym Brzoziem. Pomimo dobrej gry nie potrafiliśmy się 
ustrzec jednego poważnego błędu pod naszą bramką, żal też niewykorzystanych okazji. Niemniej wynik 0:1 był faktem. Trzeci mecz z 
Papowem był niezwykle istotny dla walki o medale. Trochę tradycyjnie sprezentowaliśmy koleżankom z Papowa bramkę. Sami ciężko 
musieliśmy się napracować, aby odwrócić losy spotkania. Mecz zakończył się ostatecznie remisem 1:1. Ten wynik zamknął nam 
realne szanse na walkę o mistrzostwo. Przybliżył nas jednak do walki o podium. Czwarty mecz z późniejszym mistrzem Wielgiem był 
najlepszym naszym spotkaniem. Przegraliśmy ten mecz co prawda 0:3, ale przez całą pierwszą dziewczęta z Papowa, piąte 
dziewczęta z Pruszcza, a ostatnie gospodynie z Dobrzynia. Skład reprezentacji Lubiewa na turniej: Ania Retlewska, Jagoda Głośnicka, 
Kasia Kortas, Ewa Skrzeszewska, Wiktoria Niemczewska, Agnieszka Grzempa, Asia Dembek, Wiktoria Kowalska, Dagmara 
Tomaszewska, Aleksandra Martin, Ania Kuligowska, Natalia Pałubicka. Opiekunem drużyny był Waldemar Górecki. Gratulacje dla 
dziewczyn i do roboty, bo za rok ma być lepiej /mam nadzieję/!                                                                                     Waldemar Górecki 
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO 
 
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo ma swoje siedziby w Bysławiu i Lubiewie.  
W Bysławiu funkcjonują 4 oddziały: 
- 2 oddziały dzieci 5,6 letnich – ogółem 49 dzieci 
- 1 oddział dzieci 5 letnich – 18 dzieci  
- 1 oddział dzieci 3,4 letnich – 24 dzieci 
Ogółem do przedszkola w Bysławiu uczęszcza 91 dzieci. 
W przedszkolu w Lubiewie jest jeden oddział dzieci 3,4 letnich do którego uczęszcza 18 dzieci. 
W przedszkolu realizowane są następujące program dydaktyczno – wychowawcze: 
 Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. 
 Klucz do uczenia się – moduł matematyczny  
 Czyste powietrze wokół nas – program antynikotynowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
W trakcie roku dzieci poznały zagadnienia związane ze swoją rodziną, miejscowością, regionem i Polską. Poznając swoją 
miejscowość i region odszukiwały najciekawsze zakątki Bysławia i Lubiewa oraz poznały kulturę, tradycje i sztukę ludową regionu 
borowiackiego. Dzieci poznały również pracę strażaków, policjantów, leśników, lekarzy i pracowników poczty. 
W trakcie roku w przedszkolu odbyło się wiele ciekawych uroczystości, tj. Andrzejki, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem  
i Gwiazdorem, powitanie wiosny i poszukiwanie wielkanocnego zająca oraz dzień dziecka połączony z festynem przedszkolnym.  
W przedszkolu gościliśmy również ukochane babcie i Dziaków naszych małych milusińskich. 
Organizowane były w przedszkolu „kolorowe dni” w trakcie których dzieci bawiąc się wesoło poznawały wiele ciekawych rzeczy. Były 
to następujące dni: 

 Dzień pomarańczowy „Urodziny Marchewki”  
 Dzień brązowy – Borowikowy Król 
 Dzień fioletowy – Magia i czary 
 Dzień czerwony – Mikołajki w przedszkolu 
 Dzień biały – Hej biały walczyk ! 
 Dzień zielony – Witaj wiosno ! 
 Dzień żółty – W świecie teatru 

 
Od września 2013 roku przedszkole przygotowuje się do nadania nazwy „Borowiacka tęcza”. Naszym znakiem będzie tęcza 
składająca się z trzech kolorów: żółty, pomarańczowy i brązowy w otoczeniu zielonych świerków. W przedszkolu odbywają się 
kolorowe dni: żółty, pomarańczowy, brązowy i zielony w trakcie których dzieci poznają tradycje i kulturę regiony borowiackiego. 
Dzieci brały czynny udział w wielu pozaprzedszkolnych konkursach, m. in. 
 
 Wojewódzko – Metropolitarny konkurs biblijny – konkurs plastyczny 
 Konkurs plastyczny o tematyce kopernikowskiej – zorganizowany przez Muzeum w Toruniu 
 „Mój region w Europie” – zorganizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości dziecka w Toruniu 
 „Przygody Dinusia w formie 6 – klatkowego filmu” – zorganizowany przez Powiatową stację sanitarno – Epidemiologiczną  

w Tucholi 
 „Zamień puszki na pieniądze” – zorganizowany przez Tucholski park Krajobrazowy. 

Dorota Hass-Goliszek 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca (np. 
za miesiąc XII opłatę należało uiścić do 15.12.2013 r.) Opłaty winny być wpłacane na indywidualny numer rachunku bankowego, który 
otrzymał każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Dokonując opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tytule przelewu 
prosimy o wpisanie jakiego miesiąca dotyczy opłata. 
Pamiętajmy, że: 

 śmieci wystawiamy przed posesją w miejscu widocznym dla kierowcy przed godz. 6:00 w dniu wywozu.  
 regularność wnoszenia opłat uchroni nas od ponoszenia  dodatkowych kosztów upomnień i odsetek. 

 W miesiącu grudniu 2013 r. Wykonawca usługi odbierający odpady komunalne tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  
w Grudziądzu dostarczyło do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2014 
r. z podziałem na frakcje segregowane (worki) i zmieszane (odbiór pojemnika z odpadami zmieszanymi). Harmonogramy wywozu 
odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy zostały również opublikowane na stronie 
www.lubiewo.bip.net.pl w zakładce odpady komunalne. 

W przypadku nie odbierania odpadów komunalnych lub jakichkolwiek innych pytań czy wątpliwości dotyczących 
gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy o natychmiastowy kontakt z pracownikami tutejszego Urzędu Gminy: Iloną 
Lesikowską lub Joanną Mrozik – tel. 52 33 493 10. 

Joanna Mrozik, Ilona Lesikowska 

ODPADY KOMUNALNE 

http://www.lubiewo.bip.net.pl/


 
S a m o r z ą d o w y  K u r i e r  L u b i e w s k i  

 
Strona 22 

REALIZACJA „GMINNEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ NA RZECZ 
 BUDOWNICTWA SOCJALNEGO” NADAL TRWA 

 
 

 Gmina Lubiewo w bieżącym roku przystąpiła od realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu” w ramach, którego realizuje „Gminny program aktywizacji 
społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Łączna wartość 
projektu wynosi 223.411,60 zł., z czego 120.000,00 zł. to kwota dotacji z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 
zmarginalizowanej 10 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Lubiewo w 
okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r. poprzez uczestnictwo w cyklu 
edukacyjno – szkoleniowym, zajęciach w Klubie Integracji Społecznej oraz pracach społecznie – użytecznych i robót publicznych. 
Ponadto celem projektu jest stworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego, gdyż w Gminie Lubiewo brakuje lokali socjalnych.  
W związku z realizacją programu powstaną cztery lokale socjalne w Bruchniewie. 
 W ramach „Gminnego programu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” do udziału  
w projekcie zrekrutowano 10 osób – 8 mężczyzn i 2 kobiety. 
Pierwszym z etapów uczestnictwa zrekrutowanych osób w projekcie był udział w Klubie Integracji Społecznej, gdzie odbywały się 
zajęcia prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Drugim z etapów było uczestnictwo w cyklu edukacyjno – 
szkoleniowych. Dla mężczyzn zaplanowano szkolenie „Pracownik ogólnobudowlany”, kurs tynkarsko – malarski oraz kurs dekarz, 
natomiast dla kobiet zaplanowano kurs „Profesjonalne sprzątanie”. Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie jest realizacja programu 
prac społecznie użytecznych i robót publicznych, które będą się odbywać w terminie od 01.04.2014 r. do 30.08.2014r. 

Marta Jagiełka 

DZIAŁANOŚĆ UKS „LOTKA” W 2013R. 
Z UWAGI NA OBSZERNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ I OSIĄGANYCH REZULTATÓW PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WYKAZ 
TURNIEJÓW I ZAWODÓW, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ CZŁONKOWIE KLUBU, A WSZELKIE OSIĄGNIĘCIA ROZPISANE SĄ 
NA STRONIE INTERENTOWEJ www.lubiewo.pl/lotka 
 

Krajowy Turniej Juniorów i Krajowy Turniej Młodzików w Badmintona Solec Kujawski 
W hali sportowej OSiR-u w Solcu Kujawskim odbył się Krajowy Turniej Juniorów i Krajowy Turniej Młodzików w Badmintona. W turnieju 

wzięło udział 76 zawodników z 32 klubów. Michał Recki UKS Lotka Lubiewo grający w parze z Martyną Pietrzak MLKS Solec Kujawski 

zajęli III miejsce w grze mieszanej. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym. W grach singlowych bardzo ładnie zaprezentowali 

się nasi zawodnicy Agnieszka Grzempa, Aleksandra Martin oraz Michał Recki, który rozegrał dwa bardzo dobre mecze. W deblu 

Agnieszka Grzempa z Aleksandrą Martin po zaciętym meczu zajęły drugie miejsce w grupie.  

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie 

Solec Kujawski 12-14.04.2013r. 

W dniu 13.04.2013r. Uczniowski Klub Sportowy „Lotka” w Lubiewie pomagał 
w organizacji Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
w Badmintonie Solec Kujawski 12-14.04.2013r. Patronat honorowy turnieju objął 
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wenderlich. Organizatorem 
Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie w tym 
roku był Miejski Ludowy Klub Sportowy w Solcu Kujawskim natomiast Uczniowski 
Klub Sportowy „Lotka „ w Lubiewie jako drugi klub w województwie Kujawsko-
Pomorskim pomagał przy organizacji zawodów. Nasi zawodnicy pomagali podczas 

otwarcia oraz utrzymaniu porządku na boisku w trakcie gry jak również przygotowaniu ich do gier następnych. W zawodach brali udział 
zawodnicy z 11 województw. 

 

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
W dniu 14.04.2013r. Miastecki Klub Sportowy „Lednik” w Miastku przeprowadził Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
która odbędzie się w maju w Ostrowie Wielkopolskim. Zawodnik uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie Michał Recki  
w grze mieszanej miał już zapewniony start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży bez dodatkowych eliminacji, natomiast w grze 
singlowej podczas niedzielnego turnieju w Miastku Michał zajął I miejsce w swojej grupie i również w tej grze zakwalifikował się do 
Olimpiady. 
 

http://www.lubiewo.pl/lotka
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Turniej Badmintona „Mistrz Lotki” 
Dziesiąty raz na sali sportowej w Lubiewie rozegrany został Turniej Badmintona „Mistrz Lotki” pomiędzy zawodnikami Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie.   
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
W dniu 14.04.2013r. Miastecki Klub Sportowy „Lednik” w Miastku przeprowadził Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
która odbędzie się w maju w Ostrowie Wielkopolskim. Zawodnik uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie Michał Recki  
w grze mieszanej miał już zapewniony start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży bez dodatkowych eliminacji, natomiast w grze 
singlowej podczas niedzielnego turnieju w Miastku Michał zajął I miejsce w swojej grupie i również w tej grze zakwalifikował się do 
Olimpiady. 
Festiwal Badmintona w Lubiewie 25.05.2013r. 
W dniu 25.05.2013r. w sali sportowej w Lubiewie rozegrano Turniej Badmintona pn. „Festiwal Badmintona” pomiędzy zawodnikami 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie, a zaprzyjaźnionym Miejskim Ludowym Klubem Sportowym z Solca 
Kujawskiego. Jest to cykliczna impreza, która odbyła się już po raz dziewiąty a do pojedynków zgłosiło się 24 zawodników. 
Turniej Badmintona „Festiwal Badmintona” 
W dniu 09.06.2013r. w sali sportowej w Lubiewie rozegrano po raz drugi Turniej Badmintona pn. „Festiwal Badmintona” pomiędzy 
zawodnikami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie i przyjaciółmi klubu z terenu gminy i powiatu, a zaprzyjaźnionymi 
zawodnikami z Gniezna. Jednym z zawodników był poseł PIS Pan Zbigniew Dolata, którego poznaliśmy na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów w Gorlicach, a który jest tak jak my pasjonatem 
badmintona. W trakcie zawodów rozegrano gry singlowe, deble i miksty.  
Turniej Tenisa Ziemnego”  
W dniach 23-25.2013r. na kortach w Lubiewie odbył się Turniej „Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Lubiewo”. Na listach 
krajowych Polskiego Związku Badmintona Michał Recki w parze z Martną Pietrzak z MLKS Solec Kujawski zajmują I miejsce  
w parze mieszanej na 43 pary, natomiast w grach singlowych Michał Recki zajmuje V miejsce na 54 zawodników.  

W grach singlowych Agnieszka Grzempa zajmuje 81 miejsce na 114 zawodniczek, Aleksandra Martin 95 na 114 
zawodniczek, natomiast w grach deblowych Aleksandra Martin w parze Pauliną Rogut z MLKS Solec Kujawski zajmuje 27 
pozycję na 42 pary, a Agnieszka Grzempa w parze z Weroniką Gapińską z MLKS Solec Kujawski zajmuje 38 pozycję na 42 pary. 
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
W dniu 07.09.21013r. ośmioro zawodników UKS „Lotka w Lubiewie uczestniczyło w odbywających się w Solcu Kujawskim 
Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zawodach uczestniczyły trzy kluby z naszego województwa tj. MLKS Solec 
Kujawski, UKS „Start” Smólnik oraz UKS „Lotka” w Lubiewie.  
Najlepiej wypadł Michał Recki, który zajął I miejsce, II miejsce zajęła Aleksandra Martin, III miejsce zajęła Agnieszka Grzempa i III 
miejsce zajął Kacper Baumgart. 
Na zawodach towarzyszył nam klubowy baner, na którym również posiadamy logo naszego sponsora BS Koronowo o/ w Lubiewie. 
Międzynarodowy Puchar Gór Świętokrzyskich 
Nasi zawodnicy nie próżnują w dniach 26-29.09.2013r. w Suchedniowie odbył się turniej badmintona pn. „Międzynarodowy Puchar 
Gór Świętokrzyskich”. Oprócz Polaków w turnieju udział wzięli Białorusini, Bułgarzy, Czesi, Litwini, Łotysze, Mołdawianie, Słowacy 
 i Ukraincy. Turniej zorganizowany został przez suchedniowskie kluby – Orlicz i UKS Nike.  
Najlepiej wypadł Michał Recki, który zajął I miejsce, II miejsce zajęła Aleksandra Martin, III miejsce zajęła Agnieszka Grzempa 
Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza – XI Fukuda Mazovia Junior Cup. 
W dniach 24-27.10.2013r. już po raz drugi zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie brali udział na halach Płońska i Sochocina  
w Międzynarodowych Mistrzostwach Mazowsza – XI Fukuda Mazovia Junior Cup. Organizatorem tego turnieju jest UKSB Milenium 
Warszawa, turniej ma rangę Grand Prix Polski Polskiego Związku Badmintona i gromadzi na starcie czołówkę krajowych 
badmintonistów. W zawodach wzięło udział 408 zawodników i zawodniczek (ponad 70 z zagranicy) z 63 klubów, rozegrano 
721 pojedynków. Oprócz zawodników z Polski byli reprezentanci Białorusi, Litwy, Mołdawii i Ukrainy. Nasz zawodnik Michał Recki 
bronił zeszłorocznego tytułu mistrza w mix-cie z Martyną Pietrzak z MLKS Solec Kujawski, niestety nie udało się, ale mimo to 
wywalczyli II miejsce, czym potwierdzili swoją klasę. Michał zagrał również 
bardzo dobre mecze w singla. Po zaciętym trzy setowym meczu z zawodnikiem 
z Białorusi Igorem Senichkynem z Winnica Ukraina wszedł do ósemki gdzie 
musiał uznać przewagę kolegi z KSChojnik Jelenia Góra Łukasz acimosza. W 
turnieju zagrały jeszcze dwie zawodniczki z UKS „Lotka” w Lubiewie Aleksandra 
Martin i Agnieszka Grzempa, nie udało im się zdobyć miejsc medalowych, ale 
ich udział w imprezie należy uznać za udany. 
 

XI  Mikołajkowy Turniej Badmintona 
W dniu 07.12.2013r. na sali sportowej w Lubiewie rozegrano XI Mikołajkowy 
Turniej Badmintona. Gośćmi UKS „Lotka” w Lubiewie mieli być zawodnicy 
z MLKS Solec Kujawski, niestety i nam huragan Ksawery trochę pokrzyżował 
plany, ponieważ nasi goście nie mogli do nas dojechać. Mimo to rozegraliśmy 
28 meczy singlowych i 8 meczy deblowych (towarzyskich). Turniej przebiegał w 
miłej atmosferze przy grze, oglądaniu kroniki, miłych wspomnieniach.  

Czesława Gromek 
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