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Z okazji  

nadchodzących 
Świąt  

Zmartwychwstania 
Pańskiego 

 
 

Mieszkańcom Gminy  Lubiewo  oraz gościom  
życzymy radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro.  
W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo 

moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia,  
optymizmu  i spełnienia wszelkich zamierzeń 

 
          Józef Pilarski                              Michał Skałecki 

Przewodniczący RG Lubiewo           Wójt Gminy Lubiewo 
 

Lubiewo w gronie uczest-
ników ogólnopolskiej ak-
cji 
II edycja Listów dla Ziemi ruszyła na 
całego. Do akcji zgłaszają się kolejne 
gminy. W gronie pierwszych uczestni-

ków znalazło się również Lubiewo. 

Temat 2014: palenie śmie-
ci w piecach domowych 
Listy dla Ziemi to projekt Fundacji 
Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. 
Jego głównym celem jest edukacja 
ekologiczna prowadzona w atrakcyj-
nej i angażującej formie oraz podej-
mowanie ważnych i aktualnych pro-
blemów dotyczących środowiska. 
Pierwsza edycja dotyczyła segrego-
wania odpadów i recyklingu. Tema-
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 W styczniu br. Gmina Lubiewo złożyła w siedzibie Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie” 2 wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomo-
cy dla działania "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Pierwsza z operacji zakłada budowę siłowni plenerowej nad jeziorem w Bysławiu. Siłownia będzie składała się z urzą-
dzeń typu orbitrek, wioślarz, wyciąg górny z prasą nożną, twister pojedynczy i krzesło do wyciskania. Ponadto zostanie zamonto-
wany regulamin korzystania z siłowni, 2 ławki parkowe i kosz na odpady. 

Siłownia zewnętrzna   zaplanowana jest również  w Lubiewie w ramach drugiego projektu pn.: ,,Budowa małej infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyjnej w parku w Lubiewie". Ponadto projekt przewiduje budowę utwardzeń, montaż ławek, koszy na 
odpady i lampy na budynku gminnym. 

Maksymalne dofinansowanie na 1 projekt może wynosić nie więcej niż 25.000,00 zł. Refundacja wynosi 80% kosztów 
kwalifikowanych. 

Na początku marca br.  Rada Decyzyjna LGD ,,Bory Tucholskie” oceniła ww. wnioski jako zgodne z Lokalną Strategią 
Rozwoju i kryteriami wyboru małych projektów. Dalsza weryfikacja wniosków jest obecnie prowadzona przez właściwy organ sa-
morządu województwa kujawsko-pomorskiego. 
O ostatecznym wyniku poinformujemy.                           

                                                                                                                                                                          Justyna Glazik 

W dniu 10.03.2014r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie przeprowadzono Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”- etap gminny. Turniej przeprowadzono 
w dwóch grupach wiekowych tj. szkół podstawowych i gimnazjum. 

W grupie szkół podstawowych najlepsza okazała się Zofia Zakryś z Zespołu Szkół 
w Bysławiu, drugie miejsce zajął Jakub Kujawa z Zespołu Szkół w Lubiewie, trzecie 
miejsce - Martyna Słupińska z Zespołu Szkół w Bysławiu. 

W grupie szkół gimnazjalnych najlepszy był Mateusz Prurzyński z Zespołu Szkół 
w Lubiewie, drugie miejsce przypadło Natanowi Oparce z Zespołu Szkół w Lubiewie, 
trzecie Weronice Słupińskiej z Zespołu Szkół w Bysławiu. 

Natomiast w dniu 27.03.2014r. w Woziwodzie odbył się etap powiatowy TWP. Nasza 
gmina zaprezentowała się na nim bardzo dobrze. W grupie Szkół podstawowych II 

miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół w Bysławiu Zofia Zakryś,  w grupie gimnazjum uczeń Zespołu Szkół Lubiewie Mateusz 
Prurzyński. W grupie szkół średnich najlepszy był Jarosław Warmbier, natomiast III miejsce Agnieszka Rompalska, oboje miesz-
kańcy gminy Lubiewo. 

Czesława Gromek 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 16 marca nasza grupa siedmiu odysejowiczów - Maria Duks, Paulina Zielazna, Kamil 
Jendryczka, Mikołaj Grochowina, Adam Olszowy, Damian Urban, Wiktor Kowalski wraz z trene-
rem Grażyną Śliwińską wzięła udział w regionalnych zmaganiach ODYSEI UMYSŁU w Pozna-
niu. Ku naszej niezmiernej radości przeszliśmy do eliminacji ogólnopolskich. Do występów przy-
gotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Samodzielnie stworzyliśmy - zgodnie ze wskazówkami 
ODYSEI UMYSŁU - scenariusz, scenografię, różnego rodzaju mechanizmy i efekty specjalne, 
a także stroje dla aktorów. Nasz trud został nagrodzony, spełniło się nasze marzenie, jesteśmy 
w finale ogólnopolskim. 
Drużyna stworzyła i zaprezentowała oryginalne przedstawienie, opowiadające o niby-
nawiedzonym „domu strachów” czyli „nocce” w naszej szkole. Cztery zastosowane tam efekty 
specjalne, czyli mechanizmy uruchamiające owe efekty miały w zamyśle przerazić każdego, kto 

w owo miejsce trafi – okazało się jednak, że zamiast tego odniosły one zupełnie inny skutek. Pojawiła się nagle wyskakująca z automatu na 
napoje biała dłoń, woźna zamieniająca się w zombistycznego woźnego. Nie mogło też zabraknąć szkieletorka, który pojawia się znienacka w 
lustrze. Główna bohaterka, gwiazda klasowa doświadczyła rzeczonych efektów specjalnych reagując przy tym nieadekwatnie do sytuacji. 
Przemianie, której towarzyszył wielki huk ulega jej przyjaciółka. A wszystko to w imię miłości własnej i do płci pięknej. Mówiąc o miłości to po-
jawiają się dwaj szkolni zawiedzeni amanci. Całość żartobliwie relacjonuje, siedząc na sedesie narrator. Na dodatek, cała ta „straszna” historia 
zakończyła się w niespodziewany sposób! Po prostu to był tylko sen. 

Najważniejsza jest zabawa i wspólne działanie, zgodnie twierdzą członkowie drużyny. Odyseja umysłu nauczyła nas stawiać czoła 
zmianom, zaszczepia w nas radość z nauki i wiarę we własne zdolności i osiągnięcia, tego co moglibyśmy uznać za niemożliwe. 

I tak trzymać dalej. Patrzymy pozytywnie z nadzieją w przyszłość. 
                                                                                                                                            Grażyna Śliwińska 

MYŚL, DZIAŁAJ I TWÓRZ KREATYWNIE - ODYSEJA UMYSŁU 2014 

,,Małe projekty” w Gminie Lubiewo 
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Zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 

Rada Gminy Lubiewo zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Wyborczym dokonała podziału gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania, ustalając ich 
numery, granice oraz  siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Gmina została podzielona na 
7 obwodów głosowania, do tej pory wyborcy głosowali w pięciu obwodowych komisjach wyborczych. Bez zmian pozostaną obwody głosowania nr 3 w Bysławku z siedzibą w 
Świetlicy Wiejskiej, nr 4 w Suchej  z siedzibą w Szkole Filialnej oraz nr 5 w Klonowie z siedzibą w Szkole Podstawowej. Natom iast wyborcy głosujący w Lubiewie i w Bysławiu 
zostaną podzieleni na dwa obwody głosowania – w  Lubiewie będzie Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 i nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół w Lubiewie, a w Bysławiu Obwodo-
wa Komisja Wyborcza nr 2 i nr 7 z siedzibą  w Zespole Szkół w Bysławiu. Nowy podział gminy przedstawia poniższa tabela: 

 lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

           obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego 

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00. 

Ponadto na podstawie art. 61a § 1 zd. 2 Kodeksu wyborczego podaje się do publicznej wiadomości poniższą informację: 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, o ile nie udzie-

lił pełnomocnictwa do głosowania.  

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opie-

ki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi do 21 dnia przed dniem wybo-

rów. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane 

wyborcy: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru 

wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być 

wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności. 

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmuje Urząd Gminy w Lubiewie, Ewidencja Ludności, ul. Hallera 9, pok. 12, nr 

tel. 52 33 493 10 wew. 16, nr faksu 525190214, adres poczty elektronicznej ug.el@lubiewo.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny w Urzę-

dzie Gminy w Lubiewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lubiewo na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl. 

NUMER 

OBWODU 
GŁOSOWANIA 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA 
SIEDZIBA OBWODOWEJ  

KOMISJI WYBORCZEJ 

1 

Sołectwa: Lubiewice;  

Lubiewo - część: nr posesji 1-17, od 63 do końca, ulice: Ko-

ściuszki, Wojska Polskiego; 

Trutnowo  

Zespół Szkół  w Lubiewie  

ul. Wojska Polskiego 16 

Lubiewo 

2 

Sołectwa: Bysław - część: nr posesji 1-25 oraz od 82 do końca, 

ulice: Główna, Okrężna, Strażacka, Wodna, miejscowość Teo-

log; Wełpin 

Zespół Szkół w Bysławiu 

ul. Kwiatowa 9 

Bysław 

3 Sołectwa: Bysławek; Minikowo; Płazowo  

Świetlica Wiejska 

Bysławek 51A 

                                       

4 Sołectwa: Cierplewo; Sucha 

Zespół Szkół  w Lubiewie 

Szkoła Filialna w Suchej  

ul. Główna 15 

Sucha 

5 Sołectwo Klonowo  
Szkoła Podstawowa   

Klonowo 21 

6 

Sołectwo Lubiewo - część: nr posesji 18-62, ulice: ks. Czarnow-

skiego, Hallera, Lipowa, Polna, Sportowa, Wincentego Witosa, 

Wodna,  

miejscowość Brukniewo  

Zespół Szkół  w Lubiewie 

ul. Wojska Polskiego 16 

Lubiewo 

                                     

7 

Sołectwo Bysław - część: nr posesji 26-81, ulice: Krótka, Kwia-

towa, Modrakowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Polna, Przemy-

słowa, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Zbysława, Zygmunta 

Pejasa, 13 Lutego  

Zespół Szkół  w Bysławiu 

ul. Kwiatowa 9 

Bysław 

                                     

http://www.lubiewo.bip.net.pl/
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Na stronie internetowej  Gminy Lubiewo (www.lubiewo.pl)  zostało opublikowane zdjęcie sferyczne 
oraz widok z kamery . 

Zdjęcie sferyczne zostało wykonane w m-cu wrześniu ubr.  podczas prowadzonych prac konserwa-

torskich z wieży Kościoła w Lubiewie, z samego jej czubka z wysokości 36 m (152 m n.p.m).  Jego 

autorem jest Stefan Olszak z Debrzna, artysta fotografik. Wirtualne spacery, które możemy podzi-

wiać w Internecie należą do coraz częściej używanych, nowatorskich metod promocji miejsc. 

Zwykłe zdjęcia prezentują tylko jeden punkt widzenia, a zdjęcia sferyczne pozwalają wszystkim 

swobodnie spojrzeć w górę, w dół i dookoła i obejrzeć wybrane miejsce, nie są ograniczone żad-

nym kadrem. Dają odbiorcy możliwość swobodnego rozglądania się we wszystkich kierunkach. 

Zdjęcia tego typu wykonywane są z jednego punktu, wokół którego można wykonać ujęcie. Nie spotyka się ujęć wykonanych na takiej wysoko-

ści.Polecamy również do odwiedzenia widoku z kamery przekazującej na żywo widok Borów Tucholskich i Lubiewa  do Internetu. Kamera 

została zainstalowana w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo pn.: „Wzmocnienie konkurencyjno-

ści i atrakcyjności obszaru Gminy Lubiewo poprzez oznakowanie i promocję szlaku turystycznego przebiegającego przez miejscowości: Lubie-

wo, 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”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Dodanie zdjęcia sferycznego jak i widoku z kamery na stronę internetową zwiększa jej atrakcyjność. 

Łucja Koniarska 

Dziesiąty raz na sali sportowej w Lubiewie rozegrany został Turniej Badmintona „Mistrz Lotki” pomiędzy zawodnikami 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie. Do pojedynków zgłosiło się 21 zawodników, stawiło się 19.  
W przeprowadzonych meczach wyłoniono następujących mistrzów: 

 Uczniowie Zespołu Szkół w Bysławiu wzięli  udział w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bory Tucholskie 

w oczach Dziecka ‘’. Uroczyste wręczenie nagród  i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło  się  28 marca , w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Osiu . Uczestniczyło w nim siedmioro  przedstawicieli  szkoły podstawowej i gimnazjum w Bysławiu, którzy swoje 

prace przygotowali  pod okiem opiekuna plastycznego – p. Lilli Walczak . W gronie nagrodzonych w grupie uczniów szkoły pod-

stawowej I nagrodę w kategorii  techniki różne  otrzymali—Joanna Gaca i Hubert Babiński, kategoria malarstwo  III nagroda –

Andżelika Kolasińska  i wyróżnienie Femke Mazur. W grupie nagrodzonych gimnazjalistów  znaleźli się  Aleksandra Szefler, 

która zdobyła III nagrodę w kategorii malarstwo i Dawid Drejarz oraz Patryk Jankowski – którzy otrzymali I nagrodę w katego-

riach różnych. Pani Lilla Walczak otrzymała nagrodę organizatora, za zaangażowanie w XXIV  edycję konkursu. 
Lilla Walczak 

Namalowaliśmy piękno Borów Tucholskich  

Gmina Lubiewo zaprasza na wirtualny spacer po Borach Tucholskich 

Turniej Badmintona „Mistrz Lotki” 

Gry singlowe  
młodziczki:                                                                 
I miejsce Dominika Weltrowska  
II miejsce Agnieszka Iwicka 
III miejsce Ewa Iwicka 
Gry singlowe  

kobiet: 

I miejsce Agnieszka Grzempa 
II miejsce Aleksandra Martin                             

III miejsce Paulina Karwasz 

Gry singlowe  
mężczyzn: 
I miejsce Michał Recki 
II miejsce Mirosław Ciechanowski 
III miejsce Łukasz Kuligowski 
 

Turniej odbył się dzięki uprzejmości Pani Jolanty 
Kowalskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiewie, która 
udostępniła salę. Z pieniędzy uzyskanych z Urzędu Gminy 
Lubiewo przez UKS „Lotka” w Lubiewie w ramach projektu 
„Sport to zabawa” realizowanego z konkursu ofert 1/2014 

na realizacje zadania publicznego w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu zakupiono nagrody.  

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody, które ufundowali sponsorzy. Troje zawodników reprezentujących klub na turniejach 

międzynarodowych i krajowych otrzymało nagrody w postaci rakietek do badmintona. 

                                                                                                                                      Czesława Gromek 

http://www.lubiewo.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  —  s t r o n a  5  

 

           Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Tucholi oraz Urząd 
Gminy w Lubiewie organizują bez-
płatny przejazd autokarem dla miesz-
kańców gminy Lubiewo na Targi Tu-
rystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi”  
w dniu 11 maja 2014 r. (niedziela).  
 
Można zgłaszać się telefonicznie bądź 
osobiście w ODR Tuchola codziennie 
tel. 52-3348650, 723-330-118. Trasę 
przejazdu wstępnie wyznaczono na 
Bysław (8:00), Klonowo (8:10), Lubiewo 
(8:20). 
 

Ostateczny termin zapisów 
mija 8 maja 2014r. 

 

Zakres tematyczny targów jest następu-
jący: 
 Dziedzictwo kulinarne Pomorza i 

Kujaw — prezentacje i degustacje 
potraw. 

 Twórczość Ludowa. 
 Agroturystyka (punkt informacji) 
 Gospodarstwa i produkty ekologicz-

ne 
 Rośliny ozdobne, krzewy i drzewka 

owocowe, nasiona i cebule kwiato-
we, nawozy ogrodnicze. 

 Narzędzia i sprzęt ogrodniczy, qu-
ady, mikrociągniki z oprzyrządowa-
niem. 

 Sprzęt komunalny do utrzymania 
czystości oraz pielęgnacja terenów 
zielonych. 

 Architektura ogrodowa. 

 Miody i produkty pszczele. 
 Gospodarka leśna i ochrona środo-

wiska. 
 Odnawia lne  ź ród ła  ene rg i i 

(kolektory słoneczne, pompy ciepl-
ne, piece na biomasę, itp.). 

 Samochody osobowe i dostawcze. 
 

Joanna Jastak 

UWAGA! - WYJAZD NA TARGI DO MINIKOWA 

z zawodniczką z Solca Kujawskiego 
Martyną Pietrzak i II miejsce w grze 
singlowej. Aleksandra Martin i Agniesz-
ka Grzempa zajęły II miejsce w grze 
deblowej, co dało dziewczętom awans 
do Indywidualnych Mistrzostw Polski, 
Michał miał start zagwarantowany dzięki 

swojej pozycji w rankingu krajowym.  

Czesława Gromek 

Zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie 
powalczyli w Solcu Kujawskim w dniach 
5-6 kwietnia 2014r. podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików Młod-
szych i Młodzików w Badmintonie oraz 
Eliminacjach Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Młodzików 

Turniej w Solcu Kujawskim 
przyniósł po raz kolejny w tym roku bar-
dzo dobre wyniki. Michał Recki zajął I 
miejsce w grze mieszanej 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Młodszych i Młodzików w Badmintonie oraz 

Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików 

K-P ODR zaprasza do udziału w projekcie 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa  

Rolniczego w Minikowie realizuje ponownie projekt  

 

NOWY ZAWÓD- NOWA SZANSA  
skierowany dla rolników i mieszkańców wsi, którego celem jest zdobycie kwalifikacji  

do pracy w nowym zawodzie.  

W poprzednich latach były realizowane liczne kursy, które cieszyły się dużym powodzeniem 

stąd kontynuacja projektu. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi od marca do końca 

kwietnia realizuje kurs dla mężczyzn w zawodzie drwal-operator pilarek spalinowych i łańcuchowych.  

Planowany są jeszcze w tym roku kursy dla kobiet.  

Prosimy panie zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do kontaktu z biurem  

reorientacji zawodowej  

z  Joanną Jastak — nr tel. 723330118 
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W dniach 17.03. – 21.03.2014r. w Zespole Szkół w Lubiewie  odbył się 
„Tydzień bezpieczeństwa”. W tym czasie zorganizowano szereg działań i spotkań zwią-
zanych z bezpieczeństwem dziecka w szkole. Na zajęciach prezentowano bezpieczne 
zachowania oraz pokazywano skutki niebezpiecznych działań.  

Pierwszy dzień tej akcji przebiegł pod hasłem bezpieczeństwa w sieci. 
Uczniowie klas gimnazjalnych przeprowadzili ankietę dotyczącą zagrożeń związanych z 
Internetem. W ramach tego przedsięwzięcia wychowankowie uczestniczyli w projekcji 
filmu edukacyjnego nt. bezpieczeństwa w sieci, który zakończył się pogadanką. Po 
zapoznaniu się z tematyką cyberprzemocy, uczniowie wzięli udział w konkursie pla-
stycznym „W moich książkach, filmach, grach nie ma przemocy”. We wtorek podopiecz-
ni klas IV- VI Szkoły Podstawowej mieli okazję zobaczyć pokaz udzielania pierwszej 
pomocy, przygotowany przez pana Krystiana Puczyńskiego i pana Stefana Ochendala. 
Nasi wychowankowie dowiedzieli się, jak pomóc osobie poszkodowanej w przypadku 
omdleń, krwotoków czy innych urazów. Następnie nauczyli się, jak układać ratowanego w pozycji bezpiecznej. Pokaz zakończył się prezenta-
cją wzorcowej resuscytacji. Uczniowie Szkoły Podstawowej mieli okazję przećwiczyć akcję przywracania funkcji życiowych poszkodowanemu. 
Środa przebiegła pod hasłem „Jak tam Twoje zdrówko?”. Tego dnia odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Genowefą Śliwińską, która prze-
prowadziła z uczniami pogadankę dotyczącego zdrowego trybu życia, higieny osobistej. Uczniowie zaciekawieni tą tematyką zadawali wiele 
pytań dotyczących zmian zachodzących w ich organizmach w okresie dojrzewania. Następnego dnia zorganizowane zostało spotkanie 
z  policjantami st. asp. Robertem Zakrzewskim i asp. Romanem Lipińskim nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Akcja została zakończona i podsumowana w Dniu Profilaktyki, podczas którego rozstrzygnięto konkurs plastyczny i wiedzowy doty-
czący bezpieczeństwa. Zadowolenie uczniów z przeprowadzonych warsztatów udzielania pierwszej pomocy, spotkania dotyczącego zdrowe-
go trybu życia z panią pielęgniarką, pogadanki nt. bezpieczeństwa na drodze czy projekcji filmu edukacyjnego świadczą o tym, 

że przedsięwzięcie to przebiegło pomyślnie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

                                                                                                                                                                            Justyna Ciechanowska 

 „Wojsko nasze nam pokaże, jak Ojczyzno kochać Cię…” 

     Z pewnością powyższe słowa naszego hymnu szkolnego nie raz pojawiały się w 
pamięci  gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie, którzy  
25 marca br. mieli okazję pojechać do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy 
oraz obejrzeć najnowszą ekranizację lektury szkolnej pt. „Kamienie na szaniec”. 
    Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Wojsk Lądowych, w któ-
rym na 600m2 powierzchni  zaprezentowane zostały najważniejsze etapy rozwoju 
formacji polskich wojsk lądowych.  Najstarsze eksponaty sięgają  nawet 972r. ( star-
cia pod Cedynią), a najnowsze dotyczą zaciętej bitwy polskich wojsk w Karbali w 
2004r. (podczas pobytu Polaków na misji zagranicznej). Gimnazjaliści mogli podzi-
wiać  gabloty wprost wypełnione rzadkimi okazami broni, sprzętu, mundurów oraz  
zobaczyć sylwetki rycerzy, husarzy, muszkieterów, żołnierzy. Ciekawość wzbudzały 
również niepowtarzalne aranżacje pól bitewnych m. in. pod Raszynem, Ossowem, 
Mławą i Monte Cassino.  
Uczniowie  zwiedzali muzeum w towarzystwie dwóch przewodników, którzy z zapałem opowiadali ciekawe historie eksponatów, omawiali ich 
funkcje i  wyjaśniali  znaczenie historyczne. Nie obyło się też bez ciekawostek. Każdy uczestnik wycieczki z pewnością zapamięta, dlaczego 
Polacy jako jedyny naród na świecie salutują dwoma palcami… , po co żołnierzom takie wysokie czapki,  co to takiego „psi pysk” oraz np. do 
czego  huzarom  służyły „skrzydła”?...  
Jednak należy dodać , że największą atrakcją dla młodzieży  okazała się bogata kolekcja broni strzeleckiej, używanej przez żołnierzy 
polskich oddziałów od drugiej połowy XIX w.,  która zawierała takie „gwiazdy”  jak np. unikatowy egzemplarz pistoletu maszynowego wz. 
1939 „Mors” oraz owiany tajemnicą karabin przeciwpancerny wz. 1935”Ur”.   
     Po zwiedzeniu muzeum gimnazjaliści udali się do Multikina na najnowszą ekranizację  „Kamieni na szaniec” w reżyserii Roberta Gliń-
skiego. Podczas projekcji filmowej tym razem przenieśli się do czasów II wojny światowej i poznali trudne realia życia w okupowanej stolicy. 
Obejrzeli akcje sabotażowe i dywersyjne, w których brali  udział główni bohaterowie. Współczuli bestialsko katowanemu przez gestapo Rude-
mu…  Z pewnością  dużo przemyśleli,  zrozumieli. 

  Mieli też niepowtarzalną okazję porównać wersję filmową „Kamieni na szaniec”  z lekturą, którą klasy drugie właśnie omówiły podczas lekcji 
języka polskiego.  Niektórzy świetnie potrafili dostrzec różnice pomiędzy książką a filmem. Wniosek z tego bardzo optymistycz-
ny… - jednak czytają lektury!         

                                                                                                                              Iwona Szumińska-Łyczywek 

Tydzień bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Lubiewie 

Do muzeum i do kina 
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Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis  
dla Wójta Gminy Lubiewo Michała Skałeckiego 

 20 lutego br. Wójt Gminy Lubiewo (wcześniej naczelnik) obchodził 
jubileusz XXX-lecia zarządzania Gminą Lubiewo.  Tak ważny i niepowta-
rzalny jubileusz został doceniony przez najwyższe władze w województwie 
oraz licznych gości i przyjaciół.  
Po zakończeniu części merytorycznej XII Konwentu Wójtów Gmin Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego Marszałek Województwa Piotr Całbecki 
w obecności licznie zgromadzonych Wójtów, Burmistrzów, Wojewody Ku-
jawsko-Pomorskiej, Starosty Tucholskiej, Radnych Rady Gminy Lubiewo 
oraz sołtysów uhonorował  jubilata  medalem Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis  w uznaniu zasług dla regionu i lokalnej społecz-
ności.  
Gratulacje i życzenia złożyli również: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa 
Mes, Starosta Tucholski wraz z burmistrzem Tucholi i Wójtami Gmin powia-
tu Tucholskiego,Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski w imieniu Kon-
wentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Radni Rady Gminy Lubiewo, Sołtysi z terenu Gminy Lubiewo. 
Wcześniej Wójt otrzymał liczne gratulacje od pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów podległych jednostek, organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli instytucji oraz osób fizycznych.  

                                                                                                                                                                         Wioletta Szymczak  

DOM KULTURY W LUBIEWIE  i ŚWIETLICE  GMINNE   WIOSENNIE ZAPRASZAJĄ 

Na terenie Gminy Lubiewo w 10 sołectwach aktywnie funkcjonuję świetlice  organizujące czas wolny dzieci  
i młodzieży, a także osób starszych. Dni i godziny pracy uzgadniane są na bieżąco z uczestnikami zajęć,  
z sołtysami poszczególnych sołectw oraz organizacjami działającymi na terenie sołectwa.  
Uczestnicy aktywnie spędzają wolny czas, rozwijają swoje talenty, uzyskują pomoc w odrabianiu zajęć lekcyjnych, włączają się w życie spo-
łeczne sołectwa np. poprzez udział w przygotowaniach do lokalnych imprez. Każdego roku, we wszystkich świetlicach realizowany jest pro-
gram profilaktyczny „Świetlica nasza do życia bez nałogów zaprasza”. W ramach programu realizowane są konkursy, rozgrywki sportowe, 
przedstawienia teatralne związane z tematyką uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków czy komputera.  W ramach działalności świe-
tlic ogłoszony został konkurs na najbardziej twórczą i ciekawą kronikę.  

Obecnie funkcję opiekunek świetlic wiejskich pełnią: 

 Martyna Kotras – Bysław 

 Katarzyna Pieczka – Bysławek, 

 Natalia Nowacka – Sucha, Cierplewo, 

 Julita Winowiecka – Klonowo, 

 Krystyna Deręgowska – Lubiewice, Trutnowo, 

 Halina Parszyk – Minikowo, 

 Anna Szulc – Wełpin. 

W Lubiewie zajęcia świetlicowe realizowane są w Domu Kultury w Lubiewie, każde-
go dnia od poniedziałku do soboty w godz. od 16:00 do 20:00. Zajęcia prowadzone są przez opiekuna Domu Kultury, jak również wszystkie 
panie świetlicowe. Pozwala to na urozmaicenie zajęć, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację uczestników zajęć świetlicowych w 
poszczególnych sołectwach. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia Domu Kultury i świetlic, a każdy znajdzie dla siebie coś atrak-

cyjnego.  Szczegółowy plan zajęć na www.dklubiewo.pl  

Wioletta Szymczak 

WODA  W  CORAZ  LEPSZEJ  JAKOŚCI 

Stacja uzdatniania wody w Bysławiu została wyposażona dodatkowo o złoże katalityczne DEFEMANA oparte na rudach 
manganu. Prace zakończono w lutym 2014 r. i od tego czasu zawartość żelaza oraz manganu w wodzie dostarczanej przez tę 
stację jest bardzo mocno zredukowana. Podobne złoże w najbliższym czasie zostanie założone na stacji w Suchej. Stacja uzdat-

niania wody w Lubiewie produkuje wodę wysokiej jakości i nie wymaga ulepszeń. 

                                                                               Danuta Rudnik 

http://www.dklubiewo.pl
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Teledysk Doroty Osińskiej nagrany na terenie Gminy Lubiewo 

 Klip do piosenki kręcony był w malowniczej 
scenerii „naszej” gminy. Widoczna  nazwa miejscowo-
ści „Bysławek”, jezioro w Bysławiu, magiczny cypel w 
Zaciszu, Zalew Koronowski to główne plenery wyko-
rzystane w nagraniu. Teledysk został nagrany do dru-
giego singla z najnowszej płyty Doroty Osińskiej pt. 
„Teraz”. Utwór „To nie banał”, w kontraście do optymi-
stycznego „Szaleć”, to emocjonalna bomba o zdradzie 
i porzuceniu. Nastrój smutku i nostalgii, obraz zimowe-
go poranka nad jeziorem przeplata się ze słonecznymi 
scenami igraszek zakochanych na łonie natury. 
 
To pierwsza tego typu forma promocji naszego regionu, gdzie walory krajobrazowe mieszają się z kunsztem wokalnym artystki. 
Jak podaje www.bizneszone.pl „proces promowania miejscowości poprzez ukazanie jej  
w filmach, serialach i innych masowych produktach medialnych, głównie jako tło akcji pozwala zaprezentować najciekawsze miej-
sca według podmiotów kształtujących strategię promocji: zabytki, obiekty rozrywkowe, kulturalne czy architekturę. Za jego ele-
menty można uznać oprócz obiektów, także specyficzne dla danego regionu tradycje, kulturę czy klimat towarzyszący prezento-
wanemu terytorium. Okazuje się bowiem, że im bardziej rozpoznawalne i popularne miasto, tym większe zyski dla lokalnej gospo-
darki oraz turystyki ( …)  - małe miejscowości, w których wydawać by się mogło, nic nadzwyczajnego nie ma,  mogą stać się 
atrakcyjne dla turystów, którzy chętnie zostawią w tym miejscu swoje pieniądze” 
  
W zaledwie kilka dni po premierze teledysku Gmina Lubiewo była w takich mediach jak: www.onet.pl. www.eska.pl, 
www.dorotaosinska.com, www.netfan.pl, www.mtvbase.com, www.beeper.tv, www.stacjakultura.pl, www.muzu.tv, www.viva-tv.pl 
oraz 17 innych portalach internetowych. 
Coraz częściej zarówno Dorotę Osińską oraz „nasz” teledysk mogliśmy oglądać  w programach telewizyjnych: „The Voice of Po-
land”, „Telexpress”, „Świat się kręci” - dwukrotnie, „Jaka to melodia” . 
 
Za scenariusz i realizację teledysku w gminie Lubiewo odpowiadali Nathan Czarnecki (reżyser) i Tadeusz Kieniewicz (autor 
zdjęć). W parę kochanków wcielili się: Kamila Boruta – Hycnar i Konrad Marszałek. 
Przy kręceniu teledysku partnerem Universal Music Polska był Urząd Gminy w Lubiewie oraz Dom Kultury  
w Lubiewie - pomysłodawca wydarzenia.  
Miłośników wokalu Doroty Osińskiej zapraszamy na koncert, który odbędzie się 26 kwietnia w Chojnicach. 

Wioletta Szymczak 

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

LUBIEWO dr Alina Sass 
1000  - 1500 

dr Anna Myszkowska 
800 – 1300 

dr Alina Sass 
1500  - 1800 

dr Alina Sass 
1000  - 1500 

dr Alina Sass 
1500  - 1800 

dr Andrzej Myszkow-
ski 

800 – 1400 
dr Alina Sass 

1500  - 1800 

BYSŁAW dr Andrzej Myszkow-
ski 

800 – 1400 
dr Anna Myszkowska 

1500 – 1800 

dr Andrzej Myszkowski 
800 – 1400 

  

dr Andrzej Myszkow-
ski 

1500 – 1800 

dr Andrzej  Myszkowski 
800 – 1400 

dr Anna  Myszkowska 
800 – 1200 

dr Anna Myszkowska 
800 – 1400 

  

Wizyty domowe       dr Anna Myszkowska 
1200 – 1500 

  

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
ul. Wojska Polskiego 41,  89-526 Lubiewo 
ul. Słoneczna 3, 89-510 Bysław 

http://www.bizneszone.pl
http://www.onet.pl
http://www.eska.pl
http://WWW.DOROTAOSINSKA.COM/
http://WWW.NETFAN.PL/
http://WWW.NTCBASE.COM/
http://WWW.BEEPER.TV/
http://WWW.STACJAKULTURA.PL/
http://WWW.MUZU.TV/
http://WWW.VIVA-TV.PL/
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20 lutego br, w Lubiewie odbyły się obrady XII Konwentu Wójtów Gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   Było to wyjątkowe 
spotkanie, gdyż licznie zebranych wójtów swoją obecnością zaszczycili: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Michał Korolko, Starosta Powiatu Tucholskiego Dorota Gromowska, Dyrektor Departamentu Rozowju Obszarów Wiejskich Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Bartosz Szy-
mański. 
Obradom przewodniczył Pan Tadeusz Wiewiórski Wójt Gminy 
Wielgie – Przewodniczący Konwentu Wójtów.  
Głównym tematem obrad była możliwość wykorzystania nowych 
środków z funduszy pomocowych UE w perspektywie 2014-
2020. O zaawansowaniu prac nad Kujawsko-Pomorskim Regio-
nalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 mówił Marszałek 
Piotr Całbecki, a realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 oraz założenia na lata 2014-2020 zreferował 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Bartosz Szymański. 
Zgromadzeni Wójtowie po wysłuchaniu założeń programowych 
przyszłego finansowania obszarów wiejskich byli pełni obaw, oto 
niektóre wypowiedzi:  
 
- Wszyscy mamy obawy, jak zostaniemy potraktowani. Tak na-
prawdę jeszcze nikt nie, czy będzie to właściwy podział środków. 
Obawy budzą te strategie. Najlepszym i najbardziej sprawiedliwym sposobem byłby podział w przeliczeniu na jednego mieszkańca - mówi 
Halina Kowalkowska - wójt gminy Gruta. - To samorządy decydowałyby o ich przeznaczeniu, bo najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby - doda-
je. 
 
- To może być mało pieniędzy na gminy wiejskie. Mniej niż w poprzednim okresie programowania 2007-2013, to jest dla nas zatrważające , bo 
środki idą na duże aglomeracje, Toruń i Bydgoszcz, mniej na Włocławek czy Grudziądz i Inowrocław - powiedział Tadeusz Wiewiórski - wójt 
gminy Wielgie, przewodniczący konwentu. 
 
- Mniejsze gminy zostaną potraktowane po macoszemu - uważa Jerzy Cabaj, wójt gminy Lisewo. Podkreśla, że większość środków przezna-
czonych zostanie na miasta.  
 
- Żeby ten podział odbył się w sposób sprawiedliwy, proporcjonalny i by obszary wiejskie nie traciły dystansu do aglomeracji – życzy sobie 
Michał Skałecki, wójt gminy Lubiewo.  
 
Samorządowcy zwracali uwagę na brak środków na budowę dróg. Uczestniczący w debacie marszałek województwa Piotr Całbecki mówił, że 
infrastruktura drogowa jest bardzo ważna i musimy o nią zabiegać, ale unijne pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów. 
 
W dalszej części obrad Wójtowie wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa o organizacji I Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa.  
Przedstawiciele Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego zapoznali zgromadzonych wójtów o problemach bezpieczeństwa informatycznego 
w urzędach gmin. 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska wraz z wizytatorami oraz z-cą dyrektora  Departamentu Społeczeństwa Informacyj-
nego przedstawiła m.in.: problemy oświaty w gminach wiejskich, omówiła statystyki wyników osiąganych przez poszczególne placówki, odnio-
sła się do zgłaszanych przez Konwent problemów organów prowadzących jakim są gminy. Przedstawiono założenia nowej ustawy rekrutacyj-
nej oraz programu Cyfrowa Szkoła.  
 
Podczas czwartkowej wizyty w Gminie Lubiewo marszałek Piotr Całbecki wraz z Wojewodą Ewą Mes odwiedzili Zakład Przemysłowo-
Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski w Bysławiu. Największy miejscowy zakład produkcyjny, wytwarzający kontenery i pojemniki. Zakład z 
powodzeniem pozyskuje klientów na krajowym oraz zagranicznym rynku. Jest m.in. wiodącym dostawcą kontenerów dla krajów skandynaw-
skich. Obecnie firma Pana Janusza Kiedrowskiego zatrudnia ok. 400 osób. 
  
XII Konwent Wójtów Gmin Wiejskich został zorganizowany w Domu Kultury w Lubiewie. Budynku, który w 2013r. został oddany do użytku po 
gruntownej modernizacji i rozbudowie współfinansowej ze środków Unii Europejskiej. Goście mieli okazję do zapoznania się z nowoczesną 
formą promocji Gminy Lubiewo, a mianowicie byli świadkami prapremiery teledysku nagranego do piosenki „To nie banał” Doroty Osińskiej 
nakręconego na terenie Gminy Lubiewo. Teledysk w pełni oddaje niepowtarzalne walory krajobrazowo-przyrodnicze Borów Tucholskich oraz 
piękno głosu artystki. Niespodzianką dla zgromadzonych był koncert Doroty Osińskiej na scenie Domu Kultury oraz pamiątkowe wydanie płyty 
z nagranym teledyskiem.  

Wioletta Szymczak 

XII Konwent Wójtów Gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej wraz z dwiema bydgoskimi szkołami uczestniczą w projekcie edukacyjnym, 
dotyczącym kształtowania przestrzeni. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, realizowane przy współpracy z Wy-
działem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Zajęcia prowadzi 
czwórka studentów kierunku Architektura i Urbanistyka: Natalia Krzemkowska, Natalia Łuczak, Marta Stogowska, Szymon Kowal-
ski. Projekt składa się z cyklu zajęć, który zostanie zakończony konkursem wiedzy o architekturze organizowanym w Szkole Pod-
stawowej nr 65 w Bydgoszczy. Na pierwszych zajęciach dzieci dowiedziały się czym jest architektura oraz dom. Studenci prezen-
towali również wykonane przez nich projekty i makiety. Na każdych zajęciach uczniowie mają okazję sami stać się „małymi archi-
tektami” i  tworzą własne prace. 

Jolanta Kowalska 

Warsztaty Małego Architekta w Lubiewie 

Lubiewo na TROP-ie Natury 

Zespół Szkół w Lubiewie przystąpił do kolejnego projektu ekologicznego. Tym razem 
współpracujemy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
który przygotował projekt "Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i  Promocji Natury w woje-
wództwie kujawsko - pomorskim" (TROP Natury). Współfinansowany jest on ze środków 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i potrwa do lutego 2015 roku. W ramach projektu przewi-
dziane są działania informacyjno-promocyjne, których celem jest podniesienie świadomości 
ekologicznej dzieci. 
Miłośnicy przyrody ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie mogli już uczestniczyć w kilku cie-
kawych animacjach przyrodniczych, których tematem przewodnim był las i jego mieszkań-
cy oraz ptaki. Zajęcia przeprowadziła Pani Iwona Piesik – powiatowy koordynator zadania. 
Niezwykle interesujące spotkania, wzbogacone bardzo dużą ilością różnorodnych pomocy 
dydaktycznych oraz ciekawe formy i metody pracy, m.in. poprzez gry i zabawy spowodo-

wały, że uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia. 
W ramach projektu przewidziane są również wyjazdy w miejsca atrakcyjne przyrodniczo w województwie kujawsko-

pomorskim, stoiska promocyjno-informacyjne na imprezach masowych (np. dożynki, festyny) oraz konkursy przyrodnicze z na-
grodami. Uruchomiony również został wortal internetowy- „Skarbiec Przyrody”, który ma służyć działaniom promującym dziedzic-
two przyrodnicze województwa.  

Ciekawym elementem projektu jest Święto Łąk- impreza masowa, która odbędzie się w okresie związanym z pokosa-
mi (czerwiec-wrzesień). Miłośników przyrody zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.skarbiecprzyrody.pl. 

                                                                                 Karolina Helmin 

Razem dla dobra dziecka 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy”. Uczniowie 
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Projekt skierowa-
ny jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szko-
ły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na indywidualną opiekę ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego 
dla danej szkoły programu współpracy z uczniami i rodzicami. W szkoleniach i warsztatach uczestniczyć będzie powołany w każ-
dej szkole zespół 6RUN, w skład którego wejdzie: dyrektor, nauczyciel, dwóch rodziców i dwóch uczniów. Członkowie tego ze-
społu staną się liderami szkolnej współpracy. Naszą placówkę reprezentować będą z ramienia rodziców: Dorota Michalska, Aneta 
Niemczewska, Joanna Talaśka, Janina Brugier, uczniowie: Kamil Jendryczka, Paulina Zielazna, Aleksandra Kowalska, Wojciech 
Chmara, a z rady pedagogicznej: dyrektor Jolanta Kowalska, Karolina Nowacka i Aleksandra Kołakowska.  

Udział w projekcie pozwoli na stworzenie dla naszej szkoły Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem 
do dalszego rozwijania współpracy po zakończeniu realizacji projektu. Każdy wypracowany program będzie mógł być zgłoszony 
do konkursu na najlepszy Program Współpracy. Ponadto szkoły, które zrealizują założenia projektu, otrzymają CERTFIKAT 
„Szkoła Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jednak najważniejszym zadaniem jest budowanie dobrych  
relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami życia szkoły tj. rodzicami -nauczycielami – uczniami. Więcej informacji o projekcie można 
będzie znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zslubiewo.pl. 
                                                                                                                                                                                 Jolanta Kowalska  

mailto:zslubiewo@wp.pl
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JERZY POŁOMSKI 

 Od 55 lat na scenie! Niezmiennie popularny i kochany przez publiczność. Przez te wszystkie lata na estradzie nagrał kilkadziesiąt 
(!) płyt i wyśpiewał piosenki, które zna cała Polska: „Bo z dziewczynami”, „Daj”, „Cała sala śpiewa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy 
znów zakwitną białe bzy”, „Moja miła, moja cicha”, 
„Błękitna chusteczka”, „Wszystko dla Pań”, „Ta ostatnia 
niedziela”,  „Czy ty wiesz moja mała”, „Woziwoda”, „Komu 
piosenkę?”, „Kodeks” i wiele innych.  
W repertuarze Artysty znajdują się także interpretacje 
przedwojennych przebojów i kolędy.  
  Szczyt popularności Jerzego Połomskiego przy-
padł na lata 60. i 70. Utwory Artysty wielokrotnie zdobywa-
ły tytuły piosenek miesiąca i roku w plebiscytach radio-
wych, prasowych i telewizyjnych oraz nagrody i wyróżnie-
nia, m.in. II nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Sopot ’61 (za „Woziwodę”),, wyróżnienie na 
KFPP Opole ’90 (za „Moją młodość”). 
 Jerzy Połomski koncertował w kraju i za granicą, 
m.in. w Anglii, Danii, Czechosłowacji, na Węgrzech, w 
ZSRR, Jugosławii, RFN, NRD, Bułgarii, Rumunii, Szwajca-
rii, Holandii, Szwecji, Francji i na Kubie oraz wielokrotnie w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Dwukrotnie (w 1967 i 1969) uzy-
skał tytuł najpopularniejszego piosenkarza Polonii Amerykańskiej w plebiscycie radia w Chicago.  
Jest laureatem nagrody jury oraz  Radia i TV na festiwalu Złoty Orfeusz w Bułgarii (w 1969r.), III nagrody na Coupe d’Europe Musicale w 
Szwajcarii     (w 1970r.), nagrody publiczności na KFPP Opole ’73 oraz  Złotego Mikrofonu Polsko- Amerykańskiej Agencji Artystycznej w 
Nowym Jorku w 1993. 
  W 2006 roku, razem z zespołem Big Cyc nagrał nową wersję hitu sprzed lat – „Bo z dziewczynami”, a w rok później nagrał po raz 
pierwszy od dwudziestu lat nową piosenkę  „Czas nas zmienia” z muzyką Marcina Nierubca i słowami Jacka Cygana (teledysk do utworu 
powstał w 2009 roku).  Piosenka została bardzo dobrze przyjęta przez szerszą publiczność. 
W 2007 roku  był  jurorem na 44 Sopot Festival. 20 kwietnia 2009 roku Jerzy Połomski otrzymał nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt 
twórczości. 

Wioletta Szymczak 

Promujemy profilaktykę onkologiczną 

Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w XXI wieku jest bardzo niepokojąca. Województwo kujawsko-pomorskie charakte-
ryzują wysokie wskaźniki dotyczące zachorowalności i umieralności na te choroby. Kluczową rolę w zapobieganiu lub zmniejszeniu ich wy-
stępowania odgrywa styl życia oparty na zdrowej diecie, aktywności ruchowej oraz unikaniu palenia tytoniu. Bardzo ważne jest, aby świado-
mość tę miały dzieci oraz młodzież. Mając powyższe na uwadze Zespół Szkół w Lubiewie nawiązał współpracę z Centrum Onkologii im. F. 
Łukaszczyka w Bydgoszczy. Owocem tego jest przystąpienie do programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Grupa nauczycieli 
naszej szkoły wzięła udział w konferencji i uzyskała certyfikaty szkolnych liderów profilaktyki onkologicznej. W ramach programu podjęte już 
zostały działania mające na celu uświadomienie uczniom, jak ważny dla zdrowia jest ich styl życia.  

21 marca odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki, w trakcie którego uczniowie mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach wiedzowych 
oraz sportowych, zaprezentować piosenki profilaktyczne i stroje ekologiczne własnego pomysłu, a także posmakować różnorodnych owo-
ców (również egzotycznych). 

Tydzień później uczniowie wraz z rodzicami i innymi członkami rodzin mieli możliwość podjęcia wspólnej aktywności ruchowej 
przy muzyce w ramach akcji „Tydzień aktywności ruchowej z rodziną”, gdzie zachęcaliśmy do aktywności ruchowej całe rodziny, ponieważ 
jest ona sposobem dbałości o zdrowie i powinna być elementem codziennego życia. 

Następnym działaniem wpisującym się w program był „Dzień prostego kręgosłupa”, który odbył się 4 kwietnia bieżącego roku. 
Tego dnia uczniowie, których rodzice wyrazili na to zgodę, wzięli udział w bezpłatnym badaniu wad postawy przeprowadzanym przez fizjote-
rapeutów oraz pielęgniarkę szkolną. Dzięki temu możliwe będzie wczesne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wad, które 
stwierdzono u badanych. Ze względu na liczbę chętnych nie udało się przebadać wszystkich uczniów. Kolejny taki dzień odbędzie się jede-
nastego kwietnia. Za przeprowadzone badania serdeczne dziękujemy zaprzyjaźnionym fizjoterapeutom, Pani Agnieszce Chmara i Panu 
Pawłowi Kiełpińskiemu, a także  pielęgniarce szkolnej Pani Genowefie Śliwińskiej. 

Nasza szkoła bierze również udział w licznych projektach i działaniach, których celem jest poprawa stanu zdrowia oraz promowa-
nie zdrowego stylu życia dzieci. Uczestniczymy w projektach i programach: „Owoce w szkole”, „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”, „Szklanka 
mleka” i innych.  W związku z tym, że na sercu leży nam poprawa jakości życia wychowanków, zwracamy się z prośbą do rodziców i opie-
kunów naszych uczniów oraz wszystkich innych osób, które podzielają naszą troskę, o dzielenie się z nami pomysłami, w jaki inny sposób 
możemy przyczynić się do dbałości o stan zdrowia dzieci oraz promowania szeroko pojętej profilaktyki. Wdzięczni będziemy za wszystkie 
sugestie, a to co będzie w naszej mocy, postaramy się zrealizować.  

Rodzicu  pamiętaj: już dzisiaj, poprzez własny przykład zdrowego trybu życia masz wpływ na to, jakim zdrowiem będzie 
cieszyło się Twoje dziecko za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Bardzo wiele zależy od Ciebie! 

                                          Karolina Helmin 
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 21 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Lubiewie 

zorganizowany został Dzień Profilaktyki, który zakończył i pod-

sumował trwający Tydzień Bezpieczeństwa. Impreza pod ha-

słem „Bezpiecznie, zdrowo, sportowo” przebiegła pomyślnie, 

o czym świadczyły zadowolone miny naszych wychowanków.  

Pierwszego dnia wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej 
uczestniczyli w projekcji filmu edukacyjnego nt. zdrowego od-
żywiania się oraz mieli okazję wspólnie z wychowawcą posma-
kować różnych egzotycznych owoców. Przygotowania do de-
gustacji odbyły się w poszczególnych salach, a ich rezultaty 
możemy podziwiać na zdjęciach. W ramach tejże akcji ucznio-
wie młodszych klas wraz z wychowawcami udali się na basen 
oraz przygotowali pyszne wiosenne kanapki.  
Nie zapomnieliśmy również o gimnazjalistach, którzy tego dnia 
wzięli udział w rywalizacji międzyklasowej. Uczniowie wraz 

27 marca 2014 r. w naszej szkole, odbyła się kolejna edycja 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie udział wzięło 
21 recytatorów z kl. I – III ze szkoły w Bysławiu, Suchej i Lubiewie. 
Prezentowane wiersze były zabawne, ciekawe i barwnie zinterpreto-
wane. Jury miało trudne zadanie, aby wybrać tych najlepszych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a lau-
reaci nagrody książkowe. 

 
Oto lista nagrodzonych w poszczególnych kategoriach wie-

kowych: 
KATEGORIA KLAS 1: 
I miejsce: Stasiu Blachnierek-Sucha       
II miejsce: Maja Nowakowska-Bysław 
II miejsce: Marika Walczak-Bysław                   
III miejsce: Jagoda Łobocka-Lubiewo 
 
KATEGORIA KLAS 2: 
I miejsce: Mateusz Kurek-Lubiewo 
III miejsce: Aleksandra Gwizdała -Bysław      
III miejsce: Patrycja Szulc -Bysław 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI klas I-III 

KATEGORIA KLAS III: 
 I miejsce : Caspian Jaszkowski-Johal -Sucha 
II miejsce: Zuzanna Kiełpikowska-Lubiewo 
III miejsce: Patrycja Dębicka-Bysław                                                                                                                      
III miejsce: Konrad Łuczywek-Bysław 
 

GRATULUJEMY! 
Beata Ziółkowska 

 

Profilaktyka w Zespole Szkół w Lubiewie  

z wychowawcami przygotowywali gazetkę ścienną na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, która następnie została oceniona przez 
Jury w składzie: pani Wanda Mróz – pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie, pani Grażyna Wolska -  pra-
cownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi, pani Halina Chilewska - członek GKRPA w Lubiewie oraz kurator sądowy.  
Na sali gimnastycznej pod kierownictwem nauczycieli wychowania fizycznego rozegrano potyczki sportowe. Następnie odbył się konkurs wie-
dzowy dotyczący cyberprzemocy oraz przegląd piosenki profilaktycznej. Talent muzyczny uczniów, tekst utworu oraz przekaz oceniło jury. 
Na zakończenie turnieju zaprezentowano stroje ekologiczne przygotowane przez gimnazjalistów. Rywalizacja międzyklasowa przebiegła po-
myślnie, uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością  i zaangażowaniem.  

Na zakończenie Dnia Profilaktyki zwycięzcom wręczono dyplomy i puchary ufundowane przez członka Rady Gminy Lubiewo Kazi-
mierza Rogowskiego, dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali pełen witamin zestaw owoców.  
 Pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy w doskonałej atmosferze. Zorganizowana akcja pod haseł „Bezpiecznie, zdrowo, sportowo” 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Za tak udany dzień dziękujemy dyrekcji i organizatorom pedagog Karolinie Nowackiej oraz  Justynie 
Ciechanowskiej, nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowania i przebieg tej imprezy –  Karolinie Helmin, Darii Pieczka, nauczycie-
lom wychowania fizycznego Waldemarowi Góreckiemu oraz Mateuszowi Wolskiemu, dziękujemy również wychowawcom, którzy poświęcili 
czas na doskonałe przygotowanie zespołów klasowych oraz za zaangażowanie i aktywny udział wychowanków w naszym wiosennym turnieju. 
Organizacja Dnia Profilaktyki oraz poprzedzającego go Tygodnia Bezpieczeństwa w szkole możliwa była dzięki współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Justyna Ciechanowska 
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 Dzień 20.12.2013 r. (ostatni dzień szkolny przed świętami Bożego Narodzenia) obchodzony był w naszej szkole w spo-
sób szczególny. Uczniowie klasy Va pod opieką nauczycielki języka angielskiego Anny Grzymskiej przygotowali krótkie przedsta-
wienie o tematyce bożonarodzeniowej w języku angielskim. Tekst pt. „The Baker’s Dozen” porusza problem postaw społecznych i 
znaczenie takiej cechy charakteru jak hojność. Dzieci samodzielnie przygotowały znaczną część scenografii, bardzo dobrze opa-
nowały tekst przedstawienia i zaprezentowały go publiczności, a była nią społeczność uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Pro-
jekt ten był pierwszą w naszej szkole próbą  pokazania uczniom dzieła literackiego w języku angielskim i spotkał się z pozytyw-
nym odbiorem. 
 
21.01.2014r. w Gimnazjum nr 1 w Tucholi odbył się etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Uczeń klasy I gimna-
zjum Michał Jędryczka, zdobył wyróżnienie, współzawodnicząc z uczniami gimnazjów z powiatu tucholskiego. Serdeczne gratula-
cje! 
 
20.03.2014 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi miał miejsce Konkurs Wiedzy o Wielkiej 
Brytanii dla uczniów klas III gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowała drużyna, składająca się z uczniów klas I i II gimnazjum 
w składzie: Oliwia Muszczak, Paweł Nitka i Michał Jędryczka. Uczniowie ci zajęli I miejsce w części zespołowej konkursu. Ser-
decznie gratulujemy sukcesu! 
 
W bieżącym roku szkolnym kolejny raz uczniowie ZS w Bysławiu wzięli udział w kilkuetapowym konkursie matematycznym "Liga 
Zadaniowa". Organizatorem konkursu jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych, Urząd Miasta Torunia - Wydział Edukacji i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Trzy etapy rejo-
nowe konkursu odbywały się w ZS w Gostycynie. Uczniowie przygotowujący się do konkursu musieli zmagać się z wieloma zada-
niami o podwyższonym stopniu trudności, często z poziomu nauczania licealnego. Poznali wiele własności i wzorów wykraczają-
cych poza wymagania gimnazjalne. Efektem kilkumiesięcznej pracy są 2 wyróżnienia: 
Danuta Lewandowska, klasa IIB 
Michał Jędryczka, klasa IB. 
 
     Natomiast uczeń klasy IIB, Paweł Nitka, zdobył II miejsce wśród uczniów klas II województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
zakwalifikował się do ścisłego finału.  Został finalistą kolejnego etapu,  organizowanego przez UMK w Toruniu o tytuł laureata 
i zwolnienie z egzaminu z części matematycznej. 
 

Roman Chmara 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY W GIMANZJUM W BYSŁAWIU 

 W gminie Lubiewo realizowany jest projekt "Lubiewo-Internet-Edukacj@" współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", 
oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki".  Całość reali-
zacji projektu wynosi 14 605 152,95 zł i w 100 procentach finansowany jest  z środków Unii Europejskiej.  
W m-cu styczniu br. została zakończona procedura przetargowa dot. wyboru  wykonawcy na realizację 
zadania: zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i administrowania sieci szerokopasmowej w Gminie 
Lubiewo. Przetarg należał do bardzo trudnych.  Potencjalne firmy zamierzające  wziąć udział w postępo-
waniu złożyły odwołanie od niezgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych ogłoszonego po-
stępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Podczas rozprawy przed tym 
organem zostały zweryfikowane wszystkie zapisy dokumentacji przetargowej i został ogłoszony wyrok 
w całości oddalający wszystkie zarzuty.    Do przetargu stanęły 2 firmy z Poznania.  Po wnikliwej analizie 
przedstawionych ofert  wykonawcą została Firma RCI z Poznania.  Realizacja inwestycji przebiega na 

zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z harmonogramem obecnie odbywają się prace projektowe. W najbliższym okresie rozpocznie się 
budowa centralnej serwerowni, która mieścić się będzie w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubiewie. W przygotowaniu są przetargi na przepro-
wadzenie szkoleń i zakup sprzętu komputerowego. Przetarg na zakup sprzętu będzie wymagał prowadzenia postępowania na zasadach euro-
pejskich. 
 Obecnie podpisywane są umowy uczestnictwa w projekcie z Beneficjentami Ostatecznymi , którzy zapraszani są do Urzędu telefo-
nicznie na określoną godzinę.  W dniu 1 maja br. zostaną poproszeni mieszkańcy z miejscowości Lubiewo do podpisania umów, a przy okazji 
będą mieli możliwość wzięcia udziału w festynie rodzinnym.  
Pierwszych podłączeń  do sieci Internet i przekazywania sprzętu należy spodziewać się jesienią br. Cały projekt zostanie zakończony  zgodnie 
z aneksem do umowy  zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w m-cu lipcu 2015 r.  

Łucja Koniarska 

LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@  
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28 marca 2014 roku dziewczęta z Gimnazjum w Lubiewie wyjechały na turniej eliminacyjny do Koronowa. Rywalizowały z drużynami 
z Koronowa, Korytowa i Wtelna. W pierwszym meczu turnieju spotkały się z dziewczętami 
z Wtelna. Po jednostronnym spotkaniu wygrały 5:0. W następnym meczu spotkały się 
drużyny z Korytowa i Koronowa. Po dość chaotycznym spotkaniu obie drużyny podzieliły 
się punktami. W kolejnym spotkaniu nasze zawodniczki zmierzyły się z drużyną z Koryto-
wa. 

Dzięki bardzo dobrej grze wygrały także ten mecz 3:0. Oznaczało to niemal 
pewny awans czy to z pierwszego, czy z drugiego miejsca. W ostatnim meczu dziewczyny 
dzielnie stawiły czoła koleżankom z Koronowa, dla których jedynie zwycięstwo oznaczało 
awans. Po pierwszej połowie prowadziły 1:0. W drugiej zamknęły szansę na dobry wynik 
rywalkom dzięki drugiemu trafieniu. Wynik 2:0 i w całym turnieju 10:0 bardzo cieszy. Jesz-
cze większy powód do optymizmu stanowi jednak styl gry i skuteczność pod bramką ry-
wala. Co równie ważne skuteczna obrona spowodowała, że mogły wyprowadzać ataki aż 
3 zawodniczkami. Teraz jednak czeka ich o wiele trudniejsze zadanie. Druga runda elimi-
nacji, w których spotykają się zwycięzcy eliminacji, którzy podobnie jak nasze dziewczęta 
będą chcieli awansować do turnieju finałowego. Skład drużyny: Ania Retlewska, Jagoda Głośnicka, Wiktoria Niemczewska, Agnieszka Grzem-
pa, Joanna Dembek, Sandra Okonek, Ewa Skrzeszewska, Wiktoria Kowalska, Dagmara Tomaszewska, Aleksandra Martin.  

Waldemar Górecki. 

Awans dziewcząt w turnieju Coca-Cola Cup 

Pisanie listów na finał 
Od listopada gminy zgłaszają się do udziału w akcji, której finał odbędzie się w kwietniu tego roku. To właśnie wte-
dy dzieci w całej Polsce napiszą w swoich placówkach listy, w których będą namawiały dorosłych do proekologicz-
nych działań. Ale Listy dla Ziemi to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne 
warsztaty, happeningi czy konkursy. Częścią tegorocznej akcji będą również takie wydarzenia jak Dzień Czystego 

Powietrza, trasa Ośmiokąta edukacyjnego czy Dzień Ziemi.  

Ogólnopolska edukacja 
Z czym wiąże się udział w akcji Listy dla Ziemi? Z solidną porcją ekologicznej wiedzy i licznymi atrakcjami. Gminy, 
które wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji www.listydlaziemi.pl, otrzymają specjalny papier z 
makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów miast i 
gmin z całej Polski tematy dotyczące problemu palenia śmieci w piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia 

do znacznie większej liczby osób. Na pewno warto włączyć się w tę dyskusję! 

Ponad 300 gmin 
W akcji pilotażowej Listów dla Ziemi wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysię-

cy dzieci i młodzieży. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji listydlaziemi.pl 

Wioletta Szymczak 

Podziękowali  Przyjaciołom  Szkoły 

            21  stycznia 2014r. uczniowie, grono  pedagogiczne  oraz  dyrekcja  Zespołu  Szkół  w  Bysławiu  w  osobie  p. Ro-

mana  Chmary  uhonorowali  wszystkich  Przyjaciół Szkoły, dziękując  im  za  wsparcie, życzliwość  i  okazaną  ofiarność.  

Przybyli  na  uroczystość  Goście  miło  spędzili  czas  na  rozmowach  przy  słodkim  poczęstunku, przygotowanym  przez  

uczniów  pod  okiem  p. Kasi  Mrozik. 

Przyjaciele  Szkoły  mieli  też  okazję  zobaczyć  przedstawienie  „Historia  Świętej  Rodziny, której  zła  wróżka  pomieszała  
szyki,  czyli  jasełka  trochę  na  wesoło”,  w  wykonaniu  uczniów  naszej  szkoły.  Nad  przygotowaniem  młodych  artystów  
czuwali  p. Iza  Hoppe  i  p. Jacek  Janiak. 

Roman Chmara 

http://www.listydlaziemi.pl/
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UROCZYSTOŚCI I IMPREZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSŁAWIU 

W pierwszym kwartale 2014 nauczycielki kl. I-III SP w Bysławiu zorganizowały następujące uroczystości i imprezy: 
Styczeń  

Dzień Babci i Dziadka 

We wszystkich klasach odbyły się spotkania uczniów ze swoimi dziadkami. Uroczystości tę dzieci uświetniły przygotowanym wraz z 
wychowawcą programem artystycznym oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami. Była to doskonała okazja do międzypokole-
niowego spotkania pełnego .miłości szacunku 

Bal karnawałowy 

Jak co roku dzieci miały okazje bawić się przy dźwiękach muzyki i w pięknie przygotowanych przebraniach na balu karnawałowym. 
Tańców i towarzyszącej im radości było co nie miara. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwały panie prowadzące zajęcia  z tań-
ca. 

Dzień Seniora 

Współtworzyliśmy oprawę artystyczną obchodów Dnia Seniora w Domu Strażaka. Występy dzieci podziwiali zgromadzeni na uroczy-
stości mieszkańcy Bysławia. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w wierszach, piosenkach oraz w przedstawieniu teatral-
nym „Calineczka” 

Luty 
Wyjazd do Multikina w  Bydgoszczy 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych został zorganizowany wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na seans filmu animowanego 
pt. „Skubani”. 

Klasowy i Szkolny Konkurs Recytatorski 

W bieżącym roku szkolnym odbyły się kolejne spotkania naszych uczniów z poezją dziecięcą. Szkolny konkurs recytatorski odbył się 

w Szkole Podstawowej w Bysławiu 10 marca 2014r. Udział w nim wzięło osiemnastu recytatorów z klas I – III. Prezentacje były bar-

dzo ciekawe. Przedstawiono wiersze między innymi Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, czy Danuty Wawiłow. Oto jak 

przedstawia się lista nagrodzonych: 

Klasy I:   I miejsce Wiktoria Deja I b 

               II miejsce Aleksandra Parszyk I b 

     III miejsce Maja Nowakowska I b 

               III miejsce Patrycja Dębicka III b 

Klasy II:   I  miejsce Aleksandra Gwizdała II b 

                II miejsce Patrycja Szulc II b 

               III miejsce Kacper Parszyk 

Klasy III:  I miejsce Patrycja Dębicka III b 

                II miejsce Konrad Łyczywek IIIa 

                III miejsce Nikola Kujawa III a 

Marzec  
Dzień Dziewczynek 

Chłopcy z okazji Dnia Kobiet przygotowali dla swoich małych kobiet prezenty niespodzianki oraz odśpiewali tradycyjne „Sto lat” 
Dzień Wiosny 

Tegoroczny pierwszy dzień wiosny uczniowie klas I-III spędzili na łonie natury. Poszukiwali wiosny na ścieżce przyrodniczo – eduka-
cyjnej „Nad Zamrzonką”. Poznali dzięki uprzejmości pana Roberta Piosika ważne elementy życia lasu oraz pracy leśniczego. Uwień-
czeniem całej wyprawy było ognisko i pieczenie kiełbasek. 

 
        Agnieszka Kujawa 
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DOM KULTURY W LUBIEWIE ZAPRASZA NA 

MAJÓWKĘ PIKNIK RODZINNY 

1 maja 2014 (czwartek) od godz. 10:00 
 

Impreza połączona z obchodami  
jubileuszu 10-lecia przystąpienia Polski 

do Unii Europejskiej. 

Dla każdego coś miłego, a dla dzieci szczególnie 

 
Opiekę nad dziećmi spra-

wować i liczne atrakcje ser-

wować będą opiekunki 

świetlic wiejskich z terenu 

Gminy. 

 
 kawiarenka dla doro-
słych, 

 
 możliwość zwiedzania Domu Kultury rozbudowanego i zmodernizowa-

nego ze środków Unii Europejskiej, 
 prezentacja projektów zrealizowanych przez Gminę Lubiewo z wyko-

rzystaniem funduszy europejskich. 
podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie 
„LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”  - osoby zaproszone z 
terenu miejscowości Lubiewo zostaną powiadomione 
telefonicznie. Więcej informacji na stronie: 
www.lubiewo.pl/internet.edukacja 

OTWARCIE SEZONU 
TURYSTYCZNEGO  

W  GMINIE  LUBIEWO 
 

3 maja 2014 r.  

od godz. 14:00 – 18:00 

na przewożących wszystkich turystów i mieszkań-

ców Promie w Wielonku, po naszej gościnnej stronie 

czekać będzie wiele atrakcji i niespodzianek, skosz-

tować będzie można regionalnych potraw  

i przysmaków. 

WROTA DO GMINY LUBIEWO 

ZOSTAJĄ OTWARTE!!! 

ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI 

FESTYN ULICZNY  

W LUBIEWIE 

17 - 18 maja 2014r. 

 

 

Celem ŚWIĘTA NIEZAPOMINAJKI, obchodzonego 

w maju, jest promowanie walorów przyrodniczych, stałe 

przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu  

różnorodności biologicznej Polski. 

Święto ma również na celu zachowanie od za-

pomnienia ważnych chwil w życiu, osób, 

miejsc i sytuacji. 

Szczegóły wkrótce!!! 

 gry, zabawy, konkursy, 
 kącik malucha, 
 zjeżdżalnie, trampoliny i inne atrakcje, 
 ognisko, pieczenie kiełbasek, 
 mini dyskoteka, 
 frytki, gofry, 


