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Fot. . Jubilaci obchodzący 50 lecie pożycia małżeńskiego: (od lewej pierwszy i drugi rząd) – Helena i Józef 
Oszuścikowie; Elżbieta i Zygfryd Pilarscy; Felicja i Władysław Gaca; Regina i Józef Kamińscy;  Maria i Czesław 
Zbielscy; Maria i Willi Złotowscy. 
W tle: Łucja Koniarska – z-ca Kier USC; Elżbieta Grzędzicka – sołtys Płazowo;Paulina Turzyńska – Dyr. Biura 
Posła RP Jarosława Katulskiego; Józef Pilarski – Przew. Rady Gminy Lubiewo; Marek Sobolewski – Dyr. Biura 
Senatora RP Andrzeja Kobiaka; Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo  

 

 

 

 

 
 

zaprasza na  

ZABAWĘ  SYLWESTROWĄ 
zgłoszenia  i  szczegóły – 512 864 125     lub     512 864 195 

 
 

 

 

Więcej – str. 9 

Dożynki Gminne – 2013 – str. 2 

SRGL „BORY”, Parafia, Biblioteka i ZS  
w Lubiewie – zapraszają na 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARSZ  
NORDIC WALKING 

zbiórka przed Szkołą w Lubiewie 

10 listopada 2013 r. godz. 14:00 
zgłoszenia – tel. 663 884 662 

wpisowe 10 zł od osoby 
W programie oprócz marszu – wiele innych atrakcji! 

CAŁY DOCHÓD PRZEZNACZONY BĘDZIE 
 NA REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA 
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  DOŻYNKI GMINNE – BYSŁAWEK 2013 
 

W piękny słoneczny dzień  31 sierpnia  w 
Bysławku podczas Gminnych Dożynek mieszkańcy 
Gminy Lubiewo podziękowali za ukończenie żniw oraz 
tegoroczne zbiory.  Uroczystości rozpoczęły się 
dziękczynną Mszą Świętą odprawioną w Klasztorze 
pod przewodnictwem Księdza Dziekana Romana 
Walkowsa w koncelebrze księży proboszczy 
Aleksandra Ostrowskiego  i Czesława Kubery. 
Podczas Mszy poświęcono chleby wypieczone  
z tegorocznego ziarna, który przynieśli starostowie 
dożynkowi Katarzyna Pieczka i Marek Drzycimscy. 
Poświęcono również warzywa, owoce oraz wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców Klonowa.  

Po Mszy świętej barwnym korowodem uczestnicy przemaszerowali w rytm muzyki orkiestry dętej OSP w Bysławiu na boisko sportowe. 
Po uroczystym powitaniu i oficjalnym otwarciu nastąpiło symboliczne przekazanie przez starostów dożynkowych chleba Wójtowi 
Gminy Lubiewo oraz Przewodniczącemu Rady Gminy, którzy poczęstowali nim zebranych.  
Podczas części oficjalnej podsumowano również XI edycję konkursu na „Najbardziej estetyczną posesję w gminie Lubiewo”. 
Na tegorocznych dożynkach swoją premierę miała wiewiórka – maskotka, symbol naszego herbu. Wesoła, zabawna i bardzo 
żywiołowa towarzyszyła biesiadnikom wywołując uśmiechy na twarzach. 
Tradycyjnie nie zabrakło zabaw, konkursów, rozgrywek sportowych, w których mogli brać udział wszyscy, smacznych  swojskich 
potraw, przysmaków i słodkości przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 
Dla dzieci przygotowano wesołe miasteczko, a w nim:  zjeżdżalnie dla dzieci, wata cukrowa, balony itp., kącik malucha – kolorowanki, 
zabawy i konkursy, pony cykle dla dzieci, stoisko Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Tucholi z konkursami przyrodniczymi dla dzieci, 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” przygotowało stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące projektu, którego głównym 
założeniem jest oznakowanie i promocja szlaku turystycznego- „ Szlaku Trzech Wież nad Borami” przebiegającego przez 
miejscowości Lubiewo, Bysław, Bysławek, Minikowo jak również remont i adaptacja wieży kościoła w Lubiewie na wieżę widokową. 
Ponadto, zorganizowano loterię fantową,  z której dochód przeznaczony został  na remont wieży kościoła w Lubiewie, 
Uroczystości wzbogaciły swoimi występami: Orkiestra Dęta OSP Bysław, Frantówki Bysławskie, chór „Stokrotki” oraz poetki Mirosława 
Michalska i Elżbieta Kwiatkowska. 
Dożynki zakończono festynem „Ekstremalne wakacje z rybką”, o którym piszemy w dalszej części kurierka. 
 
Organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli: Wójt Gminy Lubiewo, Sołectwo Bysławek – gospodarz, Dom Kultury w Lubiewie 
wraz ze  świetlicami wiejskimi z terenu gminy Lubiewo, wszystkie sołectwa z terenu Gminy Lubiewo, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bysławku, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo 

 
W promocję dożynek włączyły się wszystkie świetlice wraz ze swoimi podopiecznymi, którzy wykonali  ozdobne baloty, wiatraki, 
studnie, baby ze słomy, itp. Pomysłowość i oryginalność wykonanych ozdób zachwycały zarówno mieszkańców jak i przejezdnych.   
Wykonane prace brały udział w konkursie na najoryginalniejszą  ozdobę dożynkową, w którym zwycięzcą okazała się ozdoba 
wykonana przez mieszkańców sołectwa Wełpin pod kierownictwem p. Anny Szulc, opiekunki świetlicy. Wyróżniono ozdobę wykonaną 
w Lubiewie przez grupę 4-latków, a drugie równorzędne miejsca zajęły wszystkie pozostałe świetlice. 

Wioletta Szymczak 
 

DZIEŃ  EDUKACJI NARODOWEJ w GMINIE LUBIEWO 

 
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Lubiewie. Dzień Edukacji 
Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, ale przede 
wszystkim na podziękowania za pracę i poświęcenie oraz życzenia. 
Na spotkanie zorganizowane przez Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego oraz dyrektorów szkół i przedszkola zostali zaproszeni 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci i renciści związani z oświatą Gminy Lubiewo.  
Pan Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo, Józef Pilarski Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo, Bernard Januszewski Przewodniczący Komisji 
Oświaty i Zdrowia, Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Jolanta Kowalska Dyrektor Zespołu Szkół 
w Lubiewie, Roman Chmara dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu, Dorota Hass-Goliszek dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo oraz 
Teresa Warczak Prezes Związku zawodowego Nauczycielstwa Polskiego wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi 
podziękowali za codzienną, rzetelną pracę, wytrwałość i poświęcenie  w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkoły, dzięki której współczesna 
szkoła staje się ciekawsza, twórcza i inspirująca młode pokolenie do zgłębiania wiedzy i poznawania realnego świata często w niekonwencjonalny 
sposób oraz życzyli aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze pełnionej misji, a pogoda ducha oraz twórcza pasja 
przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory towarzyszyła każdego dnia. Specjalne życzenia 
skierowano również do emerytów i rencistów, którzy licznie przybyli na spotkanie. Na uroczystości zostały wręczone nagrody: Wójta Gminy, 
dyrektorów szkół i przedszkola, akty nadania stopnia awansu zawodowego oraz gratulacje dla osób nagrodzonych medalami Komisji Edukacji 
Narodowej oraz złotym i srebrnym medalem za długoletnią służbę. 
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DZIEŃ  EDUKACJI NARODOWEJ  w GMINIE LUBIEWO c.d. 

Nagrodzeni 2013 
 

Złoty Medal za długoletnia służbę 
1. Gabriela Gajewska – Zespół Szkół w Bysławiu 
Srebrny Medal za długoletnią służbę 
1. Lilla Walczak – Zespół Szkół w Bysławiu 
2. Beata Kończyk – Zespół Szkół w Bysławiu 
Medale Komisji Edukacji Narodowej 
1. Krystyna Krawczyk-Fryckowska – Zespół Szkół w Bysławiu 
2. Izabela Hoppe – Zespół Szkół w Bysławiu 
3. Ewa Łepek – Zespół Szkół w Bysławiu 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo 
1. Monika Wilkowska-Kowalska – nauczycielka Zespołu Szkół w Lubiewie 
2. Renata Szefler  – nauczycielka Zespołu Szkół w Bysławiu 
Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiewie 
1. Beata Ziółkowska, 
2. Roman Gulatowski, 
3. Aleksandra Kołakowska 
4. Krystian Puczyński, 
5. Monika Kozłowska, 
6. Anna Witkowska, 
7. Daria Pieczka. 
Pracownicy obsługi 
1. Sławomira Nowacka 
2. Grzegorz Bajkowski 
Wyróżnienie specjalne Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy 
Lubiewo otrzymał Pan Krzysztof Partyka - woźny z ZS w Bysławiu za wszelką 
pomoc czynioną dla przedszkola. 
Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Bysławiu 
1.  Mariola Gabrych, 
2. Gabriela Gajewska, 
3. Monika Gracz, 

4. Anna Grzymska, 
5. Jacek Janiak, 
6. Beata Kończyk, 
7. Marzena Kosek, 
8. Iwona Pękała. 
Pracownicy administracji 
1. Hanna Oszuścik, 
2. Ewa Wilkowska, 
Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 
1. Wiesława Rydzkowska  
Pracownik obsługi 
1. Halina Pieczka  
Awanse zawodowe 
Iwona Skorupa – nauczyciel dyplomowany – ZS w Bysławiu 
Daria Pieczka – nauczyciel mianowany – ZS w Lubiewie 
Karolina Helmin - nauczyciel mianowany  – ZS w Lubiewie 
Justyna Ciechanowska - nauczyciel kontraktowy  – ZS w Lubiewie 
Dominika Pilarska - nauczyciel kontraktowy – ZS w Lubiewie. 

Wioletta Szymczak 
 

    

 
 

Świetlice wiejskie w Gminie 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. 
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. 
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”. 

 
 

SOŁECKI TURNIEJ SPORTOWY - PIŁKA NOŻNA DO 
DOROSŁYCH - WYNIKI 

 
Sołecki Turniej Sportowy w piłkę nożną odbył 8.9.2013 r. na boisku 
sportowym w Lubiewie.  
Meczom towarzyszyła piękna pogoda i sportowy duch fair play.  
Wyniki przedstawiają się następująco: 
I grupa sołectw 
I miejsce sołectwo Płazowo 
II miejsce sołectwo Lubiewice  
III miejsce sołectwo Trutnowo 
II grupa sołectw 
I miejsce sołectwo Lubiewo  
II miejsce sołectwo Klonowo 
III miejsce sołectwo Sucha  
IV miejsce sołectwo Minikowo  

Paulina Kuffel 
 
 

Fot. Nagrodę dyrektora ZS w Lubiewie odbiera  
p. Sławomira Nowacka 

Fot. Nagrodę Wójta odbiera 
 p. Renata Szefler 

http://www.dklubiewo.pl/
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1 września 

 
W dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji 
Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami 
niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie 
stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie 
wszystkie odnalezione zwłoki poległych 
żołnierzy ekshumowano i pochowano w 
zbiorowej mogile. Pochowano tu także 
poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej 
i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej 

spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska 
Polskiego. W czasie ekshumacji udało się 
ustalić nazwiska 47 poległych. 

Dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej, młodzież i mieszkańcy 
Lubiewa w towarzystwie werbli przemaszerowali 
do mogiły poległych żołnierzy w Klonowie. 
Następnie, o godz. 18:00 przy Kwaterze 
Poległych Żołnierzy w Klonowie rozpoczęły się 
główne uroczystości. Odśpiewano Hymn 
Państwowy w asyście pocztów sztandarowych Polskiego Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z  Tucholi, wystawionego przez 
Harcerzy z Hufca ZHP w Tucholi, Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bysławiu i Zespołu 
Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie. 
Po odprawieniu nabożeństwa przez Ks. Kanonika Romana Walkowsa, Wójt Gminy Lubiewo, 
wspominając poranek sprzed 74 laty wyraził swoją wdzięczność za obecność 
reprezentantów Kombatantów z Panem Janem Jaroszewskim na czele oraz Pani Eugenii 
Wojewody-Stefaniuk  z Gdyni  z rodziną – córkę żołnierza, który poległ  2 września 1939r. 
i został pochowany właśnie w kwaterze w Klonowie. 

 

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyły delegacje: 

 Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
więźniów Politycznych z  Tucholi, 

 Mieszkańców Gminy Lubiewo reprezentowanych przez Wójta Gminy 
Lubiewo Michała Skałeckiego i przewodniczącego Rady Gminy Lubiewo 
Józefa Pilarskiego. 

 pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni - córka żołnierza, który 
pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. 

 Mieszkańców sołectwa Klonowo  

 Społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Bysławiu, 

 Społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Bysławiu, 

 Dyrektorów i nauczycieli Zespołów Szkół  z terenu Gminy 

 Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Klonowie 

 Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w  Zaciszu 

 Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu 

 ZPUH Janusz Kiedrowski 

 Banku Spółdzielczego Koronowo oddziału w Lubiewie 

 Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo 

 Sołtysów Gminy Lubiewo 

 Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie i 
zespołu Frantówki Bysławskie, 

 Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubiewie, 

 Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów koła nr 5 
w Lubiewie. 

Po odczytaniu apelu poległych, uroczystość uświetnił swoim występem chór „Stokrotki”, który zaprezentował kilka żołnierskich 
piosenek. Uroczystości przygotowane przez Urząd Gminy w Lubiewie, sołectwo Klonowo oraz Zespół Szkół w Lubiewie zakończono 
wspólnym odśpiewaniem Roty. Organizatorzy dziękują wszystkim za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.   

Wioletta Szymczak 

Slalom sportowy dla dzieci 
 
13 października rozegrana została ostania dyscyplina sołecka tj. slalom sportowy dla dzieci od 6 do 10 lat na hali sportowej przy Zespole Szkół w 
ubiewie. Dzieci miały do pokonania w 4 osobowej drużynie tor przeszkód w jak najszybszym czasie. Ich radość i waleczność sportowa była znakomita.  
I grupa sołectw 
I m. soł. Lubiewice tor przeszkód pokonali w czasie 4:59:01  
II m. soł. Cierplewo tor przeszkód pokonali w czasie 5:14:75 
III m. soł. Płazowo tor przeszkód pokonali w czasie 6:00:99 
IV m. soł. Trutnowo tor przeszkód pokonali w czasie 6:07:53 
V m. soł. Wełpin tor przeszkód pokonali w czasie 6:33:37 
II grupa sołectw 
I m. soł. Minikowo tor przeszkód pokonali w czasie 4:58:52  
II m. soł. Lubiewo tor przeszkód pokonali w czasie 5:3:32 
III m. soł. Sucha tor przeszkód pokonali w czasie 5:55:53 
IV m. soł. Klonowo tor przeszkód pokonali w czasie 6:11:38 
 
Paulina Kuffel 
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Wakacyjne remonty placówek oświatowych w Gminie Lubiewo 

 
Gmina Lubiewo wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Rozwoju i Edukacji Wsi Klonowo nad Brdą w Klonowie 
zrealizowało przedsięwzięcie związane 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w 
Klonowie. Zadanie to zostało rozpoczęte pod koniec 
lipca 2013 r., a zakończenie robót budowlanych 
nastąpiło 16 września br.  
Wartość całkowita zadania wynosi 75 899,92 zł. Na 
sfinansowanie przedsięwzięcia gmina zaciągnęła z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę w wysokości 50 
000 zł., pozostała część pochodzić będzie ze środków 
Stowarzyszenia. 
Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych o 
pow. 345,30 m2, ocieplenie stropodachu o pow. 397 m2, 
położenie płytek na schodach zewnętrznych do budynku, 
wykonanie elewacji oraz instalacji odgromowej na 
budynku. 
Koniecznym do funkcjonowania małej szkoły stał się 
również remont jednego z pomieszczeń klasowych, 
którego koszt oszacowano na 11 000,00zł., w tym 
wymiana podłogi pok. 7000,00zł/ Stowarzyszenie 

zadeklarowało swój 50% udział, pozostałe 50% pochodziło ze środków budżetu Gminy. 
W tegoroczne wakacje za kwotę ok. 32000,00zł wymieniono 23 szt. okien w Zespole Szkół w Lubiewie, Bysławiu i Przedszkolu 

Samorządowym w Bysławiu. Ponadto, w Zespole Szkół w Bysławiu wykonano remont elewacji szkoły – ściany szczytowej poprzez uzupełnienie 
brakujących tynków, umocowanie siatki na ścianie i dwukrotne malowanie farbami silikonowymi – koszt inwestycji ponad 10,000,00zł. Obecnie 
realizowana jest budowa zatoczki autobusowej oraz odwodnienie ciągu komunikacyjnego. W późniejszym czasie zostanie wykonane otynkowanie 
cokołu wokół budynku sali sportowej. Prace te zostaną  wykonane przez pracowników Zakładu Komunalnego w Bysławiu. 
W Zespole Szkół w Lubiewie oprócz wspomnianych okien, wymieniono w trzech pomieszczeniach klasowych podłogi. W ramach szukania 
oszczędności wszystkie prace wykonywane były we własnym zakresie przez pana woźnego oraz pracownika Zakładu Komunalnego. Koszt 
materiałów wyniósł ok. 10,000 zł.  Dokonany zostanie również remont elewacji wejścia na salę sportową od ul. Wojska Polskiego, remont 
sanitariatów z uwagi na kłopoty kanalizacyjne. 
Zakres prac w Lubiewie ograniczono do minimum w nadziei na zrealizowanie w przyszłym roku inwestycji budowy zewnętrznej klatk i schodowej 
wraz z rozbudową szkoły i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Obecnie jest przygotowywana koncepcja inwestycji i po zaakceptowaniu 
przez odpowiednie organy zostanie sporządzona dokumentacja techniczna.  
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo oddział w Bysławiu wzbogacił się o trzy nowe okna w jednym z pomieszczeń. Pracownicy zakładu 
Komunalnego wymalowali całe pomieszczenie, a dzieci mogą bawić się na nowej wykładzinie. 

             Wioletta Szymczak 
 

WAKACJE W DOMU KULTURY W LUBIEWIE 

 
Dom Kultury w Lubiewie po wielu latach przerwy tętni życiem. Atrakcyjność przygotowanych przez opiekunów zajęć sprawia, że każdego 

dnia kilkadziesięcioro dzieci aktywnie, bezpiecznie i radośnie spędzało wakacyjny czas. Wśród uczestników były dzieci i młodzież z terenu gminy, 
głównie z Lubiewa. Jednakże, nie zabrakło gości z Bydgoszczy, Chojnic, i Pszczółek koło Gdańska. Rodzice wypoczywający na naszym terenie 
mogli spokojnie powierzyć swoje pociechy pod naszą opiekę, a sami korzystali z uroków wypoczynku. 
Największą popularnością cieszyły się zajęcia aktywne, dzieci były bardzo kreatywne, uzdolnione i spontaniczne. Uwielbiały zajęcia kulinarne, 
wycieczki rowerowe, podchody, zajęcia taneczne czy wokalne. Ponadto, organizowane były wycieczki np. do Multikina do Bydgoszczy czy na basen 

do Chojnic.  
Dom Kultury był również współorganizatorem pikniku Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu 
powiatów tucholskiego i i świeckiego, a także reprezentował gminę na festynie kolejarskim w Pruszczu i 
Święcie Folkloru Borowiackiego w Tucholi. 
Podobnie jak w Domu Kultury tak i we wszystkich świetlicach 
z terenu Gminy Lubiewo dzieci aktywnie spędzały wolny 
czas, a rodzice mogli spokojnie wykonywać prace żniwne. 
Obecnie, we wszystkich świetlicach trwa realizacja programu 
profilaktycznego „Świetlica nasza dożycia bez nałogów 
zaprasza”. W ramach programu realizowane są konkursy, 
rozgrywki sportowe, przedstawienia teatralne związane 
z tematyką uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków 
czy komputera.   

      
      

  
Mirosław Sawicz 
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GOSPODARKA ODPADAMI 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA LUBIEWO 

W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2013 R. 

Teren, z którego będą wywożone odpady 

komunalne segregowane i zmieszane WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SUCHA: ul. Główna, ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Kościelna 

BRUCHNIEWO 
2 wywóz 30.09.br 4 2 

SUCHA – wybudowania ; KOŹLINY; CIERPLEWO; WIELONEK 3 1 5 3 
MINIKOWO; BYSŁAWEK 4 2 6 4 
PŁAZOWO; SZUMIĄCA; WANDOWO; WEŁPIN 5 3 7 5 
ZAMRZENICA;  KLONOWO (oprócz Lisiego Kąta) 

SOKOLE KUŹNICA 
6 4 8 6 

BYSŁAW: ul. 13 Lutego, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, 

ul. Modrakowa, ul. Nowowiejska, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Polna, 

ul. Przemysłowa,  ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Strażacka, ul. Szkolna, 

ul. Wodna, ul. Zbysława, ul. Zygmunta Pejasa 

TEOLOG 

 

16 

 

14 

 

18 

 

16 

BYSŁAW – wybudowania 17 15 19 17 
LUBIEWO: ul. Hallera, ul. Kościuszki, ul. Ks. Czarnowskiego, ul. Lipowa, 

ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Wodna, ul. Wojska 

Polskiego, wybudowania nr 39A – 68,  

Lisi Kąt (Klonowo nr 133-146) 

 

18 

 

16 

 

20 

 

18 

LUBIEWO – wybudowania; BRUKNIEWO 19 17 21 19 
TRUTNOWO; LUBIEWICE 20 18 22 20 

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że pojemniki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki 
z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 7:00, w miejscu umożliwiającym 
swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób, by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. 
Czas odbioru odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych nieruchomości i uzależniony od ilości 
wystawionych przez mieszkańców odpadów. 

                                                                               

Ilona Lesikowska, Joanna Mrozik    
                                      

TYDZIEŃ RUCHU W GMINIE LUBIEWO 
Gmina Lubiewo jako jedna z nielicznych gmin przystąpiła do europejskiego projektu MOVE Week - Tydzień ruchu. Jest to 

ogólnoeuropejska kampania promująca ruch i zdrowy styl życia, której celem jest zwiększenie do 2020r. o 100 milionów liczby aktywnych fizycznie 

Europejczyków. W ramach Tygodnia ruchu w każdym sołectwie odbywały się mitingi sportowe, a sołectwo, które wykazało się największą 

frekwencją uczestników (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) i aktywnie brały udział otrzymało główną nagrodę o wartości 400,00 zł sprzętu 

sportowego ufundowanego przez Hurtownię Sportową Paak z Bydgoszczy i Pana Michała Skałeckiego Wójta Gminy Lubiewo. 

Wyniki procentowe proporcjonalnie do liczby mieszkańców: 

I miejsce Sołectwo Wełpin 42,63% nagroda główna 400,00 zł na sprzęt sportowy  

II miejsce sołectwo Cierplewo 38,20 % 

III miejsce sołectwo Trutnowo 30,95% 

IV miejsce sołectwo Lubiewice 16,17% 

V miejsce sołectwo Klonowo 13,32% 

VI miejsce sołectwo Sucha 12,28%  

VII miejsce sołectwo Bysławek 10,66 % 

VIII miejsce sołectwo Minikowo 8,05% 

IX miejsce sołectwo Płazowo 2,77 % 

X miejsce sołectwo Bysław 0,86 % 

XI miejsce sołectwo Lubiewo 0,74 %  

Paulina Kuffel 
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Ekstremalne wakacje z rybką 

"Ekstremalne wakacje z rybką" festyn zorganizowany na zakończenie lata w 
Bysławku. Finansowany ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej "Borowiacka 
Rybka". Festyn składał się z trzech elementów: 
1. konkurs wiedzy o LGR "Borowiacka rybka" oraz konkurs sprawnościowy 
związany z rybka - na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, tj. czajnik 
elektryczny, gofrownica, opiekacz, odtwarzacz MP3, pendrive 32 GB. 
2. show taneczno muzyczne zespołu ZA-NO-ZA 
3. zabawa pod gwiazdami z zespołem BAND - REVOLTA. 
  
Ciepły wieczór, fantastyczna atmosfera i rytmiczna muzyka przyciągnęły do 
Bysławka wielu mieszkańców i gości, którzy bawili się świetnie do późnych godzin 
nocnych. 
            Wioletta Szymczak 

Powstaną lokale socjalne w Bruchniewie 

 Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz 

budownictwa socjalnego – edycja 2013r realizowanego w ramach Programu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011 – 2015”. 

 W ramach Programu otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania 

w wysokości 120.000,00 zł. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 

223.411,60 zł. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie 4 lokali socjalnych 

w miejscowości Bruchniewo. Realizacja projektu planowana jest od września 

2013r. do grudnia 2014 r. 

 Do udziału w projekcie zostało wytypowanych 10 osób bezrobotnych z 

terenu gminy Lubiewo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te przejdą szkolenia przygotowujące do 

samodzielnego wykonania prac remontowych i porządkowych w wyznaczonym obiekcie. 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy szkoleniowe: 
- udział w Klubie Integracji Społecznej (zajęcia będą obejmowały reintegrację społeczną i zawodową), 

- szkolenie pracownik ogólnobudowlany (dla 8 mężczyzn), 

- kurs dekarz (dla 6 mężczyzn), 

- kurs tynkarsko – malarski (dla 8 mężczyzn), 

- kurs „Profesjonalne sprzątanie” (dla 2 kobiet). 

 Część szkoleniowa odbędzie się w 2013 roku, natomiast w 2014 roku beneficjenci zostaną zatrudnieni w ramach prac 

społecznie użytecznych (kobiety) oraz robót publicznych (mężczyźni). 

Danuta Rudnik 

Z  RYBKĄ  W  TLE 
 

 Na początku października br. Gmina Lubiewo złożyła w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Borowiacka Rybka” w Gostycynie dwa 

wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi 

priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Pierwsza z operacji zakłada budowę drewnianych pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami: Wielkim Bysławskim, Małym Bysławskim, 

Jeziorki i Gwiazda. Łącznie powstanie 6 pomostów o długości do 25 m. Ponadto w ramach projektu przewiduje się rozbiórkę kilku pomostów 

zlokalizowanych w pobliżu miejsca budowy  nowych  obiektów oraz usunięcie trzciny. Wartość zadania oszacowano na kwotę  241 401,46 zł brutto, 

z tego dofinansowanie z ww. programu wynosi 166 823,80 zł. 

Drugi projekt dotyczy budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej nad stawami  w miejscowościach:  Klonowo, Lubiewo i Trutnowo. Planuje 

się m. in.: budowę wiat, miejsc na ognisko, utwardzeń, ogrodzenia, drewnianej kładki, montaż ławeczek, koszy na odpady, stojaków na rowery oraz 

renowację zbiornika wodnego w Trutnowie. Koszt tej inwestycji wynosi 186 335,31 zł, z tego dofinansowanie z programu unijnego wynosi 

128 768,00 zł. 

I etap oceny ww. wniosków  pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich  zostanie dokonany przez 

Komitet LGR ,,Borowiacka Rybka”. W przypadku pozytywnej oceny operacji dalsza ich weryfikacja będzie prowadzona przez właściwy organ 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. O ostatecznym wyniku poinformujemy. 

 Justyna Glazik 
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Wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych w ramach projektu   pn. „Daj sobie szansę” 

 W dniu 6 lipca 2013 roku odbyły się wyjazdowe 

warsztaty kompetencji społecznych prowadzone przez 

psychologów. Warsztaty odbyły się w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Wrzos” we Wielonku położonym nad 

Zalewem Koronowskim. 

Warsztaty zostały zorganizowane dla 24 osób 

realizujących kontrakty socjalne  

oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 

które biorąc udział w ramach zadania „Aktywna 

integracja” projektu systemowego pn. „Daj sobie 

szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubiewie, który jest finansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Podczas zajęć poruszana była tematyka 

związana z akceptacją siebie samego i innych. 

W ramach tego tematu poruszane były takie zagadnienia jak cztery układy akceptacji siebie 

i innych, samoakceptacja, cechy ludzi, którzy siebie akceptują oraz akceptacja innych – błędy akceptacji. 

W czasie wyjazdu odbywały się również zajęcia praktyczne do których należały ćwiczenie budowania swoich mocnych stron, 

ćwiczenia w zdobywaniu akceptacji oraz ćwiczenia w niewerbalnym wyrażaniu akceptacji. 

Marta Jagiełka 

 

KAPSUŁA CZASU 

Wydarzenie remontu wieży naszego Kościoła i adaptacji jej na wieżę widokową, które obecnie nam towarzyszy, przechodzi 
już do historii naszej parafii. 
Czas płynie szybko i za chwilę nie będziemy pamiętać o szczegółach tego przedsięwzięcia, a są one ważne dla przyszłych pokoleń. 
Ważni jesteśmy też my jako mieszkańcy tej parafii – nasze radości, troski i starania. 
To wszystko warto zgromadzić w jednym miejscu tak zwanej kapsule czasu, która zostanie zamurowana pod schodami głównymi do 
naszej świątyni. W miejscu jej istnienia zostanie wmurowana pamiątkowa tabliczka – „otworzyć nie wcześniej jak po 100 latach tj. 
po 2113 roku”. 
Zapraszamy do przynoszenia, opisanych zdjęć rodzinnych i innych treści (np. spisane dzieje swojej rodziny, tego co jest dla nas 
ważne). To wszystko można składać w zamkniętych, co najwyżej średnich kopertach. 
W kapsule zostanie zamknięta  m.in. również lista mieszkańców parafii. Kolejną listą, będzie lista darczyńców i ofiarodawców remontu 
wieży.  
Będzie to już druga kapsuła świadcząca o naszej obecności. Pierwsza kapsuła została umieszczone w kopule pod krzyżem na wieży. 
Zawiera ona szczegóły realizowanego projektu. 
Zbiórka materiałów do kapsuły odbywać będzie się przy sprzedaży ciasta i innych imprezach, przynosić również można do 
Księdza Proboszcza – zakończona zostanie 20 listopada br. 
Uroczyste wmurowanie kapsuły pod schodami odbędzie się podczas odpustu w dniu 8 grudnia br. 

SRGL „BORY” 
 

Popołudniowe spotkania z kulturą 
 

W dniu 6 października 2013r. w Domu Kultury w Lubiewie odbyła się impreza 
dobroczynna pn. Popołudniowe Spotkania z Kulturą zorganizowana przez 
 Stowarzyszenie “BORY”, Parafię w Lubiewie, Świetlice w Klonowie, Lubiewicach i 
Trutnowie. Program zawierał m.in.: 

 Występ teatru  „ A co tam” – „ Fernando” reż. Beata Ziółkowska 
 Występ kabaretu „ Sanatorium” – „ Służba na zdrowie” reż. Wojciech Ziółkowski 
 Występ zespołu „ Stokrotki” 
 Występ zespołu „ Frantówki” 
 Zabawy dla najmłodszych 

cd. str. 9 



 
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 9 

 Odbyło się również spotkanie kobiet aktywnych prowadzone przez liderkę koła tucholskiego - p. Halinę Janowską-Giłka, które 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

 Zbiórkę materiałów do KAPSUŁY CZASU 
Ponadto podczas imprezy można było skosztować  domowych przysmaków i wypieków przygotowanych przez parafian z Lubiewic, 
Klonowa i Trutnowa. Atrakcją były też ziemniaki z parownika ze śledziem w śmietanie. 
Cały dochód w wysokości 960 zł przeznaczony jest na remont wieży Kościoła w Lubiewie. 
Organizatorzy wyrażają słowa podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy dobroczynnej pracownikom Domu Kultury 
w Lubiewie. 

SRGL „BORY” 

    
 

Realizacja projektu oznakowania „Szlaku Trzech Wież nad Borami” z wieżą widokową 

Od roku realizowany  jest projekt pn.”Wzmocnienie obszaru Gminy Lubiewo poprzez oznakowanie i promocję szlaku 
turystycznego przebiegającego poprzez miejscowości :Lubiewo ,Bysław ,Bysławek ,Minikowo oraz remont i adaptację wieży Kościoła 
w Lubiewie na potrzeby obiektu małej infrastruktury turystycznej - wieży widokowej na terenie Szlaku Trzech Wież nad Borami”. 
Finansowany jest ze środków PO „Ryby” w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa „,osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 
 Prace remontowe na wieży Kościoła w Lubiewie dobiegają końca. Wykonano m.in.: pokrycie z blachy miedzianej, odnowiono 
krzyż, odrestaurowane zostały tarcze zegarowe, uzupełnienie ubytków cegieł, fugowanie wszystkich spoin, schody wewnętrzne. 
W trakcie montażu są  okna, schody z granitu oraz drzwi wejściowe - główne. Prace wykończeniowe, potrwają do końca listopada. 
W dniu 1 października br. odbyło się spotkanie stron - partnerów realizowanego projektu 

w sprawie oznakowania „Szlaku Trzech Wież nad 
Borami”. Tematem spotkania z wykonawcą Piotrem 
Kończewskim było zatwierdzenie ostatecznej koncepcji 
wizerunku logo i tablic informacyjnych na szlaku . 
Powstałe logo jest bardzo proste i czytelne w jednej 
kresce ujmującej trzy wieże kościołów (koloru 
czerwonego) oraz pod nią przebiegająca łamana linia 
zielona - oznaczająca Bory Tucholskie. 
Omówiono również wygląd tablic informacyjnych, na 
których znajdować się będzie: lokalizacja, mapa, logo 
szlaku, notatka o patronie szlaku - Włodku Dębickim, 
fragmencie jego tekstu oraz fotografie. 
 
Fot. Iglica wieży w trakcie remontu.    

Fot. Wieża po remoncie 

Nadal trwa zbiórka pieniędzy na wkład własny do realizowanego projektu. Do dnia 20.09.br. zebrano 114 095,56 zł, gdzie 50 100 zł to 
wpłaty zdeklarowane przez parafian, tablice pamiątkowe -12.001,00 zł, pozostałe środki pozyskano dzięki licznym festynom, 
domowym wypiekom oraz  fundatorom .  
W dniu 14 października br. odbyła się kontrola prawidłowości dotychczas wykonanych prac przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatury w Bydgoszczy. Fachowość, dokładność i staranne wykonanie prac 
konserwatorskich wywarło ogromne wrażenie na kontrolujących. 
  Po zdemontowaniu rusztowań, wieża, pokazała swoje prawdziwe piękno, które zostało wypracowane i pozostawione przez 
minione pokolenia. Wielki trud ponieśli dziewiętnastowieczni okoliczni mieszkańcy i my „dzisiaj” mamy możliwość aby, dołożyć swoją 
„małą” cegiełkę dla przyszłych pokoleń.  Dana nam została szansa wpisania się w dzieje kościoła parafialnego, jako jego 
rekonstruktorzy. Nie zmarnuje tej szansy, bo to my wszyscy tworzymy historię kościoła i parafii.  

Stefan Koniarski 
Małgorzata Oparka, Aneta Niemczewska 
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LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ 

Realizacja projektu "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@" 
współfinansowanego 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" przebiega zgodnie z założeniami. 

W dniu 9 września br. zakończona została rekrutacja 650 beneficjentów ostatecznych, ale w dalszym ciągu otwarta jest lista 
dodatkowa i nadal można składać wypełnione formularze rekrutacyjne. Przypomnijmy, że 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. Na całość realizacji projektu Gmina Lubiewo otrzyma środki w wysokości 
14 605 152,95 zł. 
Statystyka ilości złożonych wniosków wg poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: 

 Bruchniewo - 6 

 Brukniewo - 3 

 Bysław – 188 

 Bysławek – 55 

 Cierplewo – 8 

 Klonowo – 85 

 Lubiewice – 26 

 Lubiewo – 122 

 Minikowo – 41 

 Płazowo – 27 

 Sucha – 67 

 Szumiąca – 4 

 Teolog – 9 

 Trutnowo – 27  

 Wełpin – 24 

 Zamrzenica 3 

Obecnie trwa weryfikacja formalna złożonych ankiet. W miesiącu listopadzie złożone wnioski zostaną poddane ocenie Komisji 
Rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie i na stronie internetowej 
www.lubiewo.pl/internet.edukacja. Z uwagi na ochronę danych osobowych, na listach będą widniały tylko numery wniosków, które były 
nadawane przez system obiegu dokumentów w chwili składania dokumentów aplikacyjnych. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie infrastruktury dostępowej, której najważniejszym elementem jest 49 
km sieci światłowodowej. Dla zapewnienia prawidłowości prowadzonego postępowania opracowana dokumentacja przetargowa 
została poddana ocenie ex-ante przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Ponadto realizowany projekt poddawany jest 
bieżącej kontroli po złożeniu kolejnych wniosków rozliczających zaliczkę (wnioski takie składane są obowiązkowo raz na kwartał). 
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej w przyszłym roku rozpoczną się szkolenia dla osób uczestniczących w projekcie. 
 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony www.lubiewo.pl/internet.edukacja na której ukazywać się będą wszystkie istotne 
informacje dotyczące realizacji projektu. 

Łucja Koniarska 

Otwarcie e-CENTRUM w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiewie 
 
Pod koniec października w Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie rozpoczyna realizację projektu dla osób niepełnosprawnych pn. 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja 
(przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) działającą poprzez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Odział w Bydgoszczy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz wejście na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Wszelkie 
dane statystyczne pokazują trudną sytuację osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich. Zmienić ją można tyko dzięki kompleksowym usługom 
rynku pracy, wykorzystującym nowe technologie, realizowanym we współpracy międzysektorowej. Projekt ten realizuje właśnie te założenia!  

Fundacja w ramach realizowanego projektu deklaruje kompleksowe i nieodpłatne wsparcie dla grupy 10 osób niepełnosprawnych z terenu 
naszej gminy. Podmiotom prowadzący e-Centrum w naszej gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie, która poprzez udział w 
 innowacyjnym, prestiżowym przedsięwzięciu otrzymuje wsparcie poprzez finansowanie stanowiska trenera samodzielności w wymiarze 40 h 
miesięcznie. Ponadto ma szansę otrzymania najnowszego oprogramowania Microsoft dla 10 najbardziej aktywnych e-Centrów. Jest to też promocja 
gminy i społeczności lokalnej podczas organizowanych konferencji oraz na portalu e-Centra. 

Uczestnicy projektu otrzymają nieodpłatne i kompleksowe wsparcie w postaci m.in.: 
• doradztwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, 
• indywidualnie dobranych szkoleń, 
• trenera pracy, 

• warsztatów wyjazdowych, warsztatów umiejętności 
społecznych, 

•  poczęstunek i  materiały szkoleniowe.  
 
Uczestnikami projektu, są osoby niepełnosprawne spełniająca łącznie następujące kryteria: 

a) wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni, 
b) osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy , nie zatrudnione w rolnictwie i posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne (ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością). 
W projekcie nie mogą brać udziału uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej, i innych projektów 
finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON.  
 

Joanna Baumgart 
 

 

http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
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Najbardziej usportowione sołectwo 
 
Zakończyły się sportowe zmagania sołeckie, które cieszyły się dużym powodzeniem. W ramach rozgrywek przeprowadzono dziewięć imprez 
sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka nożna halowa, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, kręgle, slalom sportowy dla 
dzieci 6-10 lat. 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 otrzyma 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 imprezę podsumowującą, która odbędzie się w listopadzie w Domu 
Kultury w Lubiewie. 

Paulina Kuffel 
 

 

ZŁOTE, SZMARAGDOWE I DIAMENTOWE… 

  
Od wielu lat stosowana jest zasada zapraszania jubilatów obchodzących jubileusze 

pożycia małżeńskiego do siedziby Urzędu Gminy. W bieżącym roku, aż 15 par doczekało 
swoich jubileuszy tj.  50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzi 6 par, 55-lecie 8 par, 60 lecie – 
1 para . Tym razem zbiorowa uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Lubiewie. W 
uroczystości, oprócz zaproszonych par jubilatów, uczestniczyli: Dyrektor Biura Senatora RP 
Andrzeja Kobiaka – Marek Sobolewski, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Paulina Turzyńska, 
Przewodniczący Rady Gminy w Lubiewie – Józef Pilarski, Wójt Gminy Lubiewo – Michał 
Skałecki, Sołtys wsi Płazowo Elżbieta Grzędzicka, Lucyna Zdanowska – Redaktor 
zTygodnika Tucholskiego.  
Na rozpoczęcie wystąpili młodzi artyści z krótkim koncertem muzyki współczesnej. Na 
instrumencie klawiszowym zagrał Bartek Hoppe z Lubiewa, uczeń I klasy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego, któremu towarzyszyła uczennica III klasy Gimnazjum w Lubiewie Julia Chmara 
– śpiew. 

ZŁOTE GODY 
Maria (lat  71) i Willi (lat  72) Złotowscy 
z Lubiewa. Wychowali  3 dzieci – dwóch 
synów i córkę. Doczekali się 7 wnuków. 
Jubilatka pracowała w szpitalu w Bydgoszczy, 
następnie w szkole. Pan Willi pracował jako 
kierowca. Obecnie przebywają na emeryturze, 
ciesząc się dobrym zdrowiem i troską 
najbliższych. 

Maria (lat  73) i Czesław (lat  75)  Zbielscy z 
Płazowa. Wychowali  6 dzieci i doczekali się 
13 wnuków.  Pani Maria zajmowała się 
wychowywaniem dzieci, w latach 80 
pracowała również w świetlicy w Płazowie a 
później w RSP. Ostatnim zakładem pracy w 

którym pracował Pan Czesław była Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Bysławiu. 

Regina (lat  73) i Józef (lat  80) Kamińscy z 
Bysławia. Wychowali 1 syna i doczekali się 
1 wnuka. P. Jubilatka pracowała na poczcie. 
Początkowo w Warszawie, a następnie w 
Śliwicach. Pan Józef w sumie przepracował 
42 lata. Pierwszym zakładem była fabryka 
narzędzie a następnie był kierownikiem w 
SKR w Bysławiu.  

Elżbieta (lat  68) i Zygfryd (lat  77) Pilarscy z 
Płazowa. Wychowali  6 dzieci i doczekali się 
14 wnuków. Małżonkowie prowadzili 
gospodarstwo rolne. P. Elżbieta pracowała w 
gospodarstwie rolnym i zajmowała się dziećmi. 

Pan Zygfryd pracował w betoniarni w Tucholi i 
posiadał gospodarstwo rolne. 

Helena (lat  71) Józef (lat  77) Oszuścik, 
zam. Trutnowo. Wychowali 3 dzieci, 
doczekali się 2 wnuków. Pani Helena 
zajmowała się wyłącznie gospodarstwem 
domowym. Pan Józef pracował w OBM 
Tuchola. 

Felicja (lat  76) i  Władysław (lat  77) Gaca 
zamieszkali w  Bysławiu. Wychowali  2 
dzieci, doczekali się  3 wnuków. Pani Felicja 
zajmowała się agroturystyką  i prowadziła 
dom, natomiast Jubilat pracował w Centrali 
Nasiennej, następnie w mleczarni, a przed 
przejściem na emeryturę w  PZU. 

FOTOGRAFIA PAR OBCHODZĄCYCH ZŁOTY JUBILEUSZ  – str. 1 
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SZMARAGDOWE GODY – 55 LECIE 
 
Łucja i Leopold Górscy z Minikowa. Wychowali 
4 dzieci, siedmioro wnucząt i sześcioro 
prawnucząt. Pan Leopold był cenionym murarzem, 
a również wspólnie z małżonką prowadzili 
gospodarstwo rolne i zajmowali się wychowaniem 
dzieci.  

Imgard i Henryk Pieczkowie z Szumiącej. 
Wychowali dwie córki oraz trzech synów, 
doczekali się również pięciorga wnucząt. Pan 
Henryk z wykształcenia jest krawcem, lecz pracował w 
Nadleśnictwie Tuchola z siedzibą w gołąbku. Pani 
Imgard zajmowała się wychowaniem dzieci oraz 
prowadzeniem gospodarstwa domowego. 

Bożena i Piotr Podwysoccy z Cierplewa. Wspólnie 
przez wiele lat prowadzili gospodarstwo. Pan Piotr 
zawodowo pracował w budownictwie. W Cierplewie był 
działaczem i społeczikiem, pełnił funkcję sołtysa, był prezesem OSP oraz działaczem w Kółku Rolniczym w Cierplewie. 

Maria i Kazimierz Skrzeszewscy z Lubiewa. Wychowali pięcioro 
dzieci i doczekali się dziesięciorga wnucząt. Jubilaci całe swe życie 
zawodowe poświęcili prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

Kazimiera i Florian Żygowscy z Lubiewa. Wychowali ósemkę 
dzieci, doczekali się 21 wnucząt  i 3 prawnucząt. Wspólnie 
prowadzili gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzą synowie.

 

Maria i Konrad Kujawowie z Klonowa. 
Wychowali troje dzieci i doczekali się 
ośmiorga wnucząt. Pani Maria przez 
wiele lat była aktywną członkinią KGW 
w Klonowie. W domu zajmowała się 
wychowywaniem dzieci i gospodarstwem. 
Pan Konrad pracował jako kierowca w GS 
w Klonowie. 

Uroczystość odbyła się w domu jubilatów 
w otoczeniu najbliższej rodziny. 

 
 
 
 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
60 LECIE 

Krystyna i Jan Klingerowe z Płazowa. 
Mają czworo dzieci, dwanaścioro wnucząt i 
pięcioro prawnucząt. Wspólnie prowadzili 
gospodarstwo rolne. Zajmowali się domem 
oraz wychowywaniem dzieci. Pani 
Krystyna dodatkowo przez 15 lat 
pracowała w leśnictwie. Uwielbiała 
haftować i zajmowac się ogródkiem. Pan 
Jan oprócz pracy na roli, 26 lat poświęcił 
na pracę zawodową – m.in. w kopalni 
i tartakach.  

Łucja Koniarska 
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W dniach 20, 27 października br.  

można nabywać przed cmentarzem w Lubiewie  

stroiki na groby naszych zmarłych 

przygotowane przez KGW w Klonowie  

Cały dochód również będzie przeznaczony na remont wieży. 

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

