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W tym numerze: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,Bory” 

organizuje 

II WYJAZD DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY LUBIEWO 

NAD MORZE – do DARŁÓWKA 

23 sierpnia 2014 roku (sobota) 

 

Przewoźnik: Usługi Transportowe Kazimierz RINK Bysławek 

Finansowanie: udział własny uczestników (30,00 zł od osoby – w tym prze-

jazd, ubezpieczenie). 

Wyjazd planowany w godzinach od 6.00 – 18.00 

Postój możliwość wsiadania: 

Bysławek 6:00, Klonowo 6:10, Lubiewo 6:20, Bysław 6:30 

Osoby odpowiedzialne za organizację:  

Joanna Jastak — 723330118 oraz Marzena Ochendal — 697112166 

Osoby chętne proszę zgłosić do poniedziałku 18 sierpnia 2014 r.  

telefonicznie bądź osobiście (dane uczestników imię i nazwisko, telefon 

kontaktowy, rok urodzenia), 

wpłata  -  możliwość opłaty w dniu wyjazdu. 

Zapraszamy do udziału! 

 

ZAPRASZAMY  

na  

DOŻYNKI 

GMINNE 2014 

SUCHA 

31 SIERPNIA 2014 

(niedziela) 

godz. 15:00 

DOM KULTURY W LUBIEWIE  

oraz WSZYSTKIE ŚWIETLICE WIEJSKIE  

zapraszają na 

Wielki happening – stop uzależnieniom  

w ramach projektu  

„Świetlica nasza do życia bez nałogów zaprasza” 

finansowanego ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie 

13 WRZEŚNIA 2014 (sobota) 

LUBIEWO 

Szczegóły wkrótce na  

www.lubiewo.pl i www.dklubiewo.pl 

REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM NA CELE PRZYRODNICZE 

 Gmina Lubiewo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt 

pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Przed-

sięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha. 

W ramach Projektu Gmina Lubiewo przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów 

w miejscowości Bysławek o powierzchni 0,55 ha. 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa 

kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

 

Czytaj więcej na www.lubiewo.pl 

Tomasz Bonk 

Bysławek w Borach Tucholskich.Bysławek w Borach Tucholskich.Bysławek w Borach Tucholskich.   
Z dziejów wsi i klasztoru  Z dziejów wsi i klasztoru  Z dziejów wsi i klasztoru     

Więcej o promocji książki  Więcej o promocji książki  Więcej o promocji książki  

str. 15str. 15str. 15   

http://www.lubiewo.pl
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SUKCES GRUPY TEATRALNEJ „EKOLESIE” 

 6 czerwca br. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu wraz z 
opiekunami uczestniczyła w „Święcie Łąk”. Impreza edukacyjno-plenerowa zo-
stała zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie. Celem tego przedsięwzięcia była promocja walorów przyrodniczych 
obszarów Natura 2000 poprzez różnego rodzaju warsztaty, pokazy i konkursy. 

Dzieci zgłębiały wiedzę poprzez 
ciekawie zorganizowane zajęcia. 
Przechodząc kolejne warsztaty 
animacyjne zdobywały sprawno-
ści: młodego botanika, entomolo-
ga, ornitologa, pszczelarza itd., 
aby po zdobyciu odpowiedniej 
ilości sprawności otrzymać legi-
tymację „Młodego Przyrodnika – Trop Natury”. W nagrodę za udział w zajęciach 
otrzymaliśmy dla szkoły zestaw edukacyjny „Trop Natury” oraz wiele innych gier 
planszowych o tematyce przyrodniczej. Wszyscy świetnie się bawili i spędzili 
przyjemnie czas. Za rok na pewno też zagościmy w Minikowie.  
 

Katarzyna Mrozik 

„ŚWIĘTO ŁĄK” W MINIKOWIE 

30.04.2014r. podczas I Wojewódzkiego Przeglądu Inscenizacji Te-
atralnych dla Szkół Podstawowych „Antonówka” w Bydgoszczy , poprzez 
śmiech i zabawę na prawdziwej scenie uczniowie szkół podstawowych z 
województwa kujawsko-pomorskiego nakłaniali swoich rówieśników i ich 
rodziców do zwrócenia uwagi na to, co „wkładają do swojego brzuszka”, 
propagowali  zdrowy styl życia i racjonalne odżywianie, a także ukazali, w 
jaki sposób poradzić sobie z nadwagą. Śmiechu było co nie miara, a rywali-
zacja zacięta. 

Zespół Szkół w Bysławiu postawił na wysportowanego Kopciuszka i 
udało się „Ekolesie” zdobyły III miejsce. Nagroda powędrowała również do 
jednej z dwóch najlepszych aktorek wytypowanych podczas przeglądu. Zofia 
Zakryś z klasy VIa otrzymała nagrodę za rolę macochy w spektaklu 
„Kopciuszek na zawodach” .Każdy uczestnik przeglądu otrzymał koszulkę 
oraz mnóstwo agencyjnych gadżetów. Przedstawienie wyreżyserowały Agnieszka Kujawa i Ewa Łepek. Relację z przeglądu moż-
na było przeczytać w Gazecie Pomorskiej, a obejrzeć w „Zbliżeniach” TVP Bydgoszcz. 

 
Ewa Łepek 

Agnieszka Kujawa 

GMINA LUBIEWO PROSI O GŁOSY 

 Gmina Lubiewo przystąpiła do konkursu organizowanego przez Radio PiK S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na 
„Najatrakcyjniejszą Gminę w Województwie – Kujawsko - Pomorskim 2014r.” 
Do konkursu zgłosiło się 56 gmin z naszego województwa, a gmina Lubiewo posiada nr 29.  
Głosowanie trwa do 30 września 2014r.  
Sposoby głosowania: 
 sms - wyślij pod numer 7148 o treści: pik.29 (koszt sms – 1,23 z VAT) – możliwa dowolna liczba wysłanych sms 
 online - wejdź na stronę internetową http://www.radiopik.pl/59 - zaznacz pole obok Gminy Lubiewo, a następnie 

na dole strony kliknij „głosuj” – tym sposobem można zagłosować tylko jeden raz 
 jeśli wyślesz hasło reklamowe promujące gminę, możesz wygrać atrakcyjne nagrody. SMS pod numer 7148 o treści: PIK 

(kropka lub spacja) + 29 + hasło reklamowe + imię i nazwisko – laureat konkursu na hasło ma szansę wygrania tabletu. 
 

Przyjacielu, pomóż nam wygrać 100 emisji komunikatów reklamowych i wypromuj  
„Gminę Lubiewo pełną uroku o każdej porze roku” 
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DZIEŃ ZIEMI - „ZMIENIAJ NAWYKI-NIE KLIMAT!” 

 24 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Bysławiu odbyły się obchody „Dnia Ziemi” pod hasłem ”Zmieniaj nawyki nie 
klimat”. Dzieci z klas I-III podczas biegu terenowego przygotowanego przez Agnieszkę Kujawa i Ewę Łepek mogły poprzez zaba-
wę sprawdzić swoje wiadomości przyrodniczo-ekologiczne. 
 Wszyscy świetnie się bawili i z ogromnym zaangażowaniem odczytując 
symbole znaków patrolowych,  szukali przygotowanych zadań. Tego dnia został 
też rozstrzygnięty całoroczny turniej ekologiczny. 
Turniej, który rozpoczął się już we wrześniu obejmował następujące zadania: 
 przygotowanie gazetki klasowej na temat: 
 „Odkrywamy czysty las” (kl. I) ,„Zbieram – pomagam” (kl. II), Jestem, 
 więc nie śmiecę” (kl. III) 
 czynny udział w obchodach Sprzątania Świata, 
 zbiórka surowców wtórnych, 
 wykonanie zadań podczas podchodów. 
Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie klasy IIb. Wszystkie klasy zostały nagro-
dzone. Dodatkowo organizatorzy wręczyli nagrody dzieciom, które wyróżniły się 
w zbiórkach surowców. 

Roman Chmara 

Zbiórka nakrętek: Zbiórka puszek: 

I miejsce — Wiktoria Gac (kl. IIb) - 9800 nakrętek I miejsce — Maksymilian Glazik (kl. Ib) - 100kg 

II miejsce — Aleksandra Gwizdała (kl. IIb) - 9300 nakrętek II miejsce — Paweł Poraziński (kl. IIIa) - 39kg 

III miejsce — Szymon Hoppe (kl. IIb) - 5000 nakrętek III miejsce — Karol Klepin (kl. IIa) -12kg 

Zwycięzcom gratulujemy! 

25 LAT WOLNOŚCI W PAŁACU PREZYDENCKIM 

 Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki i Wójt Gminy Gostycyn Jacek Czerwiński na indywidualne zaproszenie Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyli w uroczystościach obchodów 25-lecia Wolności w Pałacu Prezydenckim i Ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego. Uroczystości odbyły się 5 czerwca br. 
 Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe osobom, które o wolność walczyły, i które odzy-
skaną wolność potrafiły twórczo zagospodarować. Najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego otrzymała była premier 
Hanna Suchocka. W uroczystości wzięli udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta, 
członkowie kapituły Orderu Orła Białego i kapituły Orderu Odrodzenia Polski.  
 Wolność jest szansą - nie gwarancją – na zrobienie czegoś dobrego, na uczynienie świata wokół siebie lepszym i pięk-
niejszym - powiedział prezydent Bronisław Komorowski wręczając odznaczenia państwowe z okazji 25-lecia Wolności. 
W ogrodach prezydenckich wójtowie z Lubiewa i Gostycyna mieli bezpośrednią okazję porozmawiać z Parą Prezydencką, a tak-
że przedstawić bieżące problemy gmin licznie zgromadzonym wpływowym osobom ze świata polityki i mediów. Nie zabrakło rów-
nież promocji naszych Borów Tucholskich i zaproszeń na chwile wytchnienia. 
 

Wioletta Szymczak 
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 W przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki wspólnie z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Józefem Pilarskim i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Wiolettą Szymczak  
spotkali się z uczniami, którzy znaleźli się w gronie „Najlepszych z najlepszych roku szkolnego 2013/2014”.  
Wśród tego zaszczytnego grona znalazło się 55 uczniów z Zespołu Szkół w Lubiewie i w Bysławiu, którzy osiągnęli średnią ocen 
5,00 i wyższą. Najzdolniejszym uczniom towarzyszyli: dyrektor i wice dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu Roman Chmara i Krysty-
na Krawczyk-Fryckowska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Lubiewie Jolanta Kowalska.  
Spotkanie w sali widowiskowej Domu Kultury w Lubiewie upłynęło w atmosferze gratulacji, dumy z dokonanych przez uczniów 
osiągnięć oraz życzeń osiągania równie wspaniałych sukcesów jak dotychczas.  

BADANIA STATYSTYCZNE 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W GMINIE LUBIEWO 

Uczniowie oprócz listów gratulacyjnych otrzymali nagrody pieniężne, a naj-
młodsi (uczniowie IV klas otrzymali bezpłatne wejściówki do cyrku, który odbył 
się 27.6.br w Domu Kultury. 
Nagrodę specjalną za osiągnięcie najwyższej średniej (5,47) wśród wszyst-
kich uczniów gminy otrzymał Michał Jędryczka uczeń klasy Ib gimnazjum im. 
Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu.   
Spotkanie, które zostało przygotowane przez pracowników referatu oświaty 
Paulinę Kuffel, Mirosława Sawicza oraz przy pomocy młodzieży gimnazjalnej 
z Lubiewa zakończyło się wielkim grillowaniem. 
Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje za uzyskane wyniki, a słowa 
podziękowania kierujemy do rodziców i nauczycieli, bez których zaangażowa-
nia sukcesy nie byłyby możliwe do osiągnięcia. 

Wioletta Szymczak 

 Każde badanie, które nie opiera się na systemie sprawozdawczości, spoczy-

wa na barkach ankieterów statystycznych. Każdorazowo, zależnie od wielkości próby, 

czyli wylosowanej liczby osób, których odpowiedzi dostarczą danych do dalszego 

przetworzenia, ankieterzy rocznie docierają do kilkudziesięciu tysięcy badanych. Czę-

sto w rekordowo krótkim czasie, bo wyniki niektórych badań, poza danymi rocznymi, 

potrzebne są także w wariancie krótkookresowym np. miesięcznym. 

Kim jest ankieter? To osoba będąca pracownikiem Urzędu Statystycznego. Jego praca 

zaczyna się od szkolenia. Abstrahując od kwestii przyuczenia – czasem w postaci kil-

kugodzinnych szkoleń, czasem samodzielnego przestudiowania zmieniającej się meto-

dologii – na ankieterów czeka wiele trudności, z którymi będzie zmagał się samodziel-

nie: odnalezienie wylosowanych gospodarstw, domofony, nieprzychylność i podejrzliwość ludzi, zmienna pogoda, i… psy. Co 

ciekawe – to często one uniemożliwiają choćby rozmowę i wytłumaczenie celu wizyty. 

Czytaj więcej na www.lubiewo.pl 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Lubiewie ze średnią 

ocen 5,00 i powyżej: 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Bysławiu ze średnią 

ocen 5,00 i powyżej: 

Gulatowski Marcel 
Pieczka Wiktoria 
Mrozik Weronika 
Glama Mateusz 
Żelazna Patrycja 

Januszewska Amelia 
Jendryczka Kamil 

Duks Maria 
Nelke Natalia 

Gensikowska Patrycja 
Fiedorek Nina 

Januszewski Kacper 
Kujawa Martyna 

Recki Michał 
Pipowska Julia 
Hoppe Michał 

Grzempa Agnieszka 
Niemczewska Wiktoria 

Chmara Julia 
Kortas Katarzyna 

Amelia Gracz 
Marta Walczak 

Aneta Bączkowska 
Julita Górska 

Natalia Rozanow 
Aneta Topolińska 
Honorata Urban 

Laura Ragus 
Karol Jendryczka 
Szymon Skorupa 
Iga Nowakowska 

Aleksandra Pieczka 
Filip Ostrowicki 
Femke Mazur 

Joanna Chabowska 
Magdalena Landowska 

Kacper Topoliński 
Martyna Słupińska 
Paweł Jankowski 

Nicola Suchomska 
Mateusz Szefler 

Julia Iwicka 
Zofia Zakryś 

Agnieszka Grzymska 
Ewelina Karwasz 

Dominika Czarnowska 
Michał Jędryczka 

Dawid Drejarz 
Aleksandra Szefler 
Oliwia Muszczak 
Natalia Górska 

Paweł Nitka 
Danuta Lewandowska 

Marta Figel 
Damian Januszewski 
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W GMINIE LUBIEWO W CZASIE WAKACJI NA NUDĘ NIE MA SZANS 

REALIZOWANE I PLANOWANE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka tęcza”: 
 wymiana stolarki okiennej w jednej sali dydaktycznej, wymalowanie pomieszczenia i położenie nowej wykładziny.  
Zespół Szkół w Lubiewie  
 wykonanie instalacji sieci LAN, zasilania komputerowego i WiFi w ramach projektu „LUBIEWO – INTERNET - EDUKACJ@” 
 remont świetlicy szkolnej 
 ofoliowanie okien na sali gimnastycznej 
Zespół Szkół w Bysławiu  
 wykonanie instalacji sieci LAN, zasilania komputerowego i WiFi w ramach projektu „LUBIEWO – INTERNET - EDUKACJ@” 
 wymiana stolarki okiennej w jednej sali dydaktycznej 
 zmodernizowano zabudowę klatki schodowej  
 planowany jest zakup szafek dla uczniów 
Szkoła Filialna w Suchej  
 wykonanie instalacji sieci LAN, zasilania komputerowego i WiFi w ramach projektu „LUBIEWO – INTERNET—EDUKACJ@” 
 położenie płytek na schodach zewnętrznych wejścia do szkoły – dzięki sponsorom 
Najprawdopodobniej od października wszystkie oddziały klas IV-VI zostaną wyposażone w tablice interaktywne zakupione w ra-
mach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu 
dystrybucji treści edukacyjnych”. 
Przez cały okres wakacji wykonywane są bieżące remonty czy naprawy przez pracowników szkół wspomaganych przez pracow-
ników Zakładu Komunalnego w Lubiewie.  

Wioletta Szymczak 

 W czasie letnich wakacji wszystkie świetlice wiejskie są czynne i zapraszają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do mi-
łego spędzania czasu. Prowadzący zajęcia gwarantują wiele ciekawych zajęć, mnóstwo niespodzianek, wycieczek, itp.  
Godziny otwarcia i program działalności świetlic wiejskich jest ustalany na bieżąco z uczestnikami i wywieszany jest na budyn-
kach świetlic. 
Opiekę w poszczególnych świetlicach sprawują: 
 Bysław – Martyna Kotras 
 Bysławek – Katarzyna Pieczka 
 Cierplewo i Sucha – Natalia Nowacka 
 Lubiewice i Trutnowo – Krystyna Deręgowska 
 Płazowo i Wełpin – Joanna Talaśka 
 Minikowo – Halina Parszyk 
 Lubiewo – zajęcia odbywają się w Domu Kultury od poniedziałku do soboty w godz. od 

10:00 do 14:00 (za wyjątkiem piątków gdzie zajęcia odbywać się będą od 16:00 do 
20:00) lub w zależności od rodzaju zajęć wg ustaleń z uczestnikami. Zajęcia prowadzo-
ne są przez Mirosława Sawicza oraz 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 atrakcyjnego. Zapra-
szamy również rodziców dysponujących wolnym czasem  aby aktywnie zaangażowali się w zagospodarowanie wolnego czasu 
swoim pociechom. 
Szczegółowy plan zajęć na www.dklubiewo.pl oraz w poszczególnych świetlicach.  

Wioletta Szymczak 

AWANS ZAWODOWY W GMINIE LUBIEWO 

 Wakacje nie dla wszystkich był czasem wytchnienia, aż 5 nauczycieli ubiegało się o awans zawodowy i to z sukcesem. 
Miło nam poinformować, że: najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymały Wiesława Rydzkowska 
i Hanna Pozorska – nauczycielki Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka tęcza”. 
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: 
Katarzyna Mrozik – nauczycielka przyrody i techniki w Zespole Szkół w Bysławiu oraz Aleksandra Kołakowska  – nauczycielka 
matematyki w Zespole Szkół w Lubiewie 
Awansującym paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 

Wioletta Szymczak 
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 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki informuje:  
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 
zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limi-
tu zwrotu podatku określonego na 2014 r.   
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych  
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie  
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Marzena Ochendal 

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

 W dniu 17 maja 2014r. w OSP Bysławek nastąpiło poświecenie nowo zakupionego samochodu strażackiego Ford. Zakupiony w 
styczniu. To samochód lekki z podwójną kabiną na ramie 350M z napędem terenowym, komputerem pokładowym i innymi urządzeniami słu-
żącymi do działań specjalnych. Auto zakupiono w połowie ze środków gminnych, druga część to środki pozyskane z Komendy Główne j PSP, 
prezesa ZG OSP RP, ZOW ZG OSP RP oraz wkład własny OSP Bysławek. Podczas uroczystości Pani Starosta Dorota Gromowska oraz 
strażacy z jednostki OSP Bysławek otrzymali medale i wyróżnienia. 

Czesława Gromek 

 7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie odbył się Festyn Rodzinny. Boisko szkolne, sale lekcyjne 
oraz ulica Hallera były miejscem wspólnej zabawy i serdecznych spotkań rodziców i dziadków, uczniów, nauczycieli, pracowników oraz 

wszystkich zaprzyjaźnionych z naszą placówką. Słoneczna pogoda sprzyjała chęt-
nym do odwiedzenia szkoły. Dla wszystkich przygotowano szereg atrakcji. Najmłod-
szych wychowanków spotkać można było na dmuchanych zjeżdżalniach, trampoli-
nach czy podczas przejażdżki gokartami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również warsztaty plastyczne, przyrodnicze czy pokazy wyrobu naturalnego mydła 
oraz prezentacje wyplatania średniowiecznej zbroi rycerzy. Tego dnia można było 
wziąć udział w wielu zabawach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Du-
żym powodzeniem cieszyły się konkurencje strażackie, a wygraną były bony na 
rodziną pizzę. Dla gimnazjalistów przewidziano szczególną atrakcję w postaci paint-
balla. Za zgodą rodziców wychowankowie udali się samochodami wojskowymi na 
specjalnie odgrodzony teren, by pod okiem specjalistów oraz opiekunów wziąć 
udział w zabawie. Rodzice zorganizowali wyprzedaż garażową, gdzie za symbo-
liczną złotówkę była okazja do zakupienia wielu przydatnych rzeczy. Całą imprezę 
uświetniły występy pozostałych uczniów, między innymi grupy teatralnej „A co tam 
II”, laureatów „Szkolnego Mam Talent” czy chórku.  Przez cały czas trwania festynu 
odbywała się loteria fantowa. W osobnym namiocie urządzono kawiarenkę, w której 

oferowano kawę, herbatę, zimne napoje i ciasta, upieczone przez mamy naszych uczniów. Skosztować również można było swojskich przeką-
sek, kiełbaski z grilla czy gofrów pieczonych przez nauczycieli. Większość przybyłych na festyn niecierpliwie oczekiwała jednak najważniejsze-
go punktu programu – rozlosowania głównych nagród w loterii fantowej oraz koncertu zespołu „Amarena Rockers”. W tym dniu spotkali się 
wszyscy przyjaciele szkoły. Była okazja wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi dnia codziennego, ale także po prostu odpocząć i zapo-
mnieć o troskach. Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Lubiewie pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim sponsorom.  

 

Jolanta Kowalska 

WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ 

POŚWIĘCENIE NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO W OSP BYSŁAWEK 
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"DISCOPOLO" - FILM NAGRYWANY M.IN. W GMINIE LUBIEWO 

 Od 6 sierpnia na terenie gminy Lubiewo rozpoczną się zdjęcia do filmu fabularnego Macieja Bochniaka "Discopolo", 
na podstawie scenariusza napisanego przez reżysera wspólnie z Mateuszem Kościukiewiczem.  
„Discopolo" to pierwszy film o kulturowym i socjologicznym fenomenie, 
który porwał miliony Polaków. Opowiedziana dynamicznie i z iście Taran-
tinowską ironią historia młodych utalentowanych muzyków z małej miej-
scowości gdzieś w Polsce, którzy w brawurowy sposób dążąc do speł-
nienia swoich marzeń, osiągają szczyty list przebojów. 
W role muzycznych gwiazd wcielą się najzdolniejsi polscy aktorzy młode-
go pokolenia: laureatka Orła za rolę w filmie "Sponsoring" - Joanna Ku-
lig, wielokrotnie nagradzany za rolę w "Chce się żyć" Dawid Ogrodnik 
oraz laureat Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie 
"Dziewczyna z szafy" Piotr Głowacki. Dalsza obsada zostanie ogłoszona 
wkrótce. 
Film będzie kolejną produkcją Alvernia Studios, jednej 
z najnowocześniejszych wytwórni filmowych w Europie. Do ważniejszych 
realizacji należą między innymi: "Bhaag Milkha Bhaag", reż. Rakeysh 
Omprakash Mehra, "Gorejący Krzew", reż. Agnieszka Holland, "Arbitraż" 
w reż. Nicholas Jarecki czy "Essential Killing", reż. Jerzy Skolimowski. 
Wytwórnia została założona przez Stanisława Tyczyńskiego, przedsię-
biorcę, założyciela i właściciela RMF FM: pierwszej prywatnej stacji ra-
diowej w Polsce. 
Zdjęcia do filmu nagrywane będą w Łebie, Bydgoszczy, Żninie-Wenecji, 
a na  terenie naszej Gminy w Klonowie, na moście żelaznym na Zalewie 
Koronowskim, w Wielonku na promie i nad jeziorem w Bysławku.  
Premiera filmu planowana jest w połowie 2015r. najprawdopodobniej w Operze Nova w Bydgoszczy. 
 
Źródło: interia.pl                  Mirosław Sawicz 

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU—II MIEJSCE W KRAJU DLA NASZEJ GMINY 

Gmina Lubiewo w dniach 17 - 23 maja 2014 r.  aktywnie włączyła 
się w organizację imprez sportowych w ramach VI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla wszystkich – XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014. W tym 
okresie wszystkie placówki oświatowe, świetlice wiejskie, Rady Sołeckie, 
Uczniowskie Kluby Sportowe,  organizacje pozarządowe, animatorzy spor-
tu oraz pracownicy urzędu gminy i innych instytucji przygotowali dla dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych  bogate programy imprez sportowych, tury-
stycznych, rekreacyjnych. 
W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowaliśmy 193 imprezy sportowe, w których 
łącznie brało udział  5229 osób. Główne rozgrywane dyscypliny sportowo-
rekreacyjne to: piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka, biegi, tenis ziem-
ny, test Coopera, rajdy rowerowe, nordic walking, rolki, itp.  
W ostatecznej klasyfikacji w kategorii gmin od 5 do 7,5 tyś. mieszkańców 
Gmina Lubiewo zajęła I miejsce w woj. kujawsko – pomorskim i II miejsce 
w Polsce. 
Wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację imprez na 
terenie gminy Lubiewo oraz koordynatorowi akcji p. Paulinie Kuffel skła-
dam serdeczne podziękowania. To dzięki Wam osiągnęliśmy tak wspaniały 
wynik sportowy w kraju i województwie, wypromowaliśmy naszą gminę, 
jednocześnie zyskując 7000,00zł na zakup sprzętu sportowego. Zachęcam 
wszystkich do codziennej aktywności sportowo-rekreacyjnej korzystnie 
wpływającej na nasze zdrowie. 

Michał Skałecki 

http://www.interia.pl/informacje-joanna-kulig,tId,125856
http://www.interia.pl/informacje-joanna-kulig,tId,125856
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KOLONIJNĄ PRZYGODĘ ZACZĄĆ CZAS 

 Wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną gminą Wilkowice sprawdza się znakomicie. Już po raz szósty dzieci ze szkół gmi-
ny Lubiewo były uczestnikami kolonii letnich w gminie Wilkowice. Tegoroczny wyjazd zorganizowało nowopowstałe Stowarzysze-
nie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem”, które na ten cel pozyskało fundusze z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży w wysokości 10.418,00 zł. Jest to niewątpliwie duży sukces tej organizacji. Jak co roku kolonistów finansowo 
wsparła Gminna Komisja ds. Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Lubiewie, przeznaczając na ten cel kwotę 10.000,00 zł. 
Pozostała suma została pokryta z wpłat kolonistów.  
 
 Tradycyjnie na uczestników kolonii czekało wiele atrakcji. W programie znalazły się m.in. wizyta w hucie szkła w Zawier-
ciu, kopalni GUIDO w Zabrzu, wędrówki górskie szlakiem beskidzkim i tatrzańskim po stronie słowackiej, zwiedzanie ZOO w 
Ostrawie (Czechy), basenu górnego elektrowni szczytowo-pompowej na Górze Żar oraz muzeum w Żywcu. Wiele niezapomnia-
nych wrażeń dostarczył uczestnikom, park linowy pod Górą Żar oraz korzystanie z parku wodnego w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. 
Miłą niespodzianką było przypadkowe spotkanie na skoczni w Wiśle-Malince z mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich- 
Czechem Romanem Koudelką oraz możliwość przyglądania się treningom skoczków narciarskich.  
 W tym samym czasie koloniści z Wilkowic i Bystrej wypoczywali w naszej urokliwej gminie. Jak co roku zakątki Borów 
Tucholskich „objeżdżali” na rowerach, które udostępniło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”. Największą atrakcją 
dla nich były nasze jeziora i Zalew Koronowski, gdzie oprócz plażowania mieli możliwość korzystania ze sprzętu pływającego. 
Swoich sił spróbowali także na spływie kajakowym po Wielkim Kanale Brdy. Oczywiście były także wycieczki autokarowe do Mal-
borka, Gdańska i Gdyni. 
 Taka wymiana uczniów to naprawdę doskonała i niedroga forma wypoczynku. Serdeczne podziękowania należą się 
naszej gminie, która już od 6 lat wspiera finansowo ten wypoczynek, SRGL „BORY” za udostępniane rowery, a także Ośrodkowi 
Doskonalenia Kadr i Służby więziennej w Zaciszu, którzy nieodpłatnie udostępniają sprzęt pływający i inne atrakcje na terenie 
ośrodka. Niewątpliwie ogromne słowa uznania za przygotowanie wypoczynku i bezpieczeństwo uczestników należą się kierowni-
kowi kolonii Grażynie Śliwińskiej i opiekunom: Agnieszce Mrozik, Hannie Urban, Mateuszowi Wolskiemu i Damianowi Ortmannowi. 

Jolanta Kowalska 

X OGÓLNOPOLSKI BOROWIACKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH W BYSŁAWKU 

 28 czerwca 2014r. na dziedzińcu przyklasztornym w Bysławku odbył się X Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr 
Dętych.  Wystąpiły następujące orkiestry dęte: 

IMPREZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIEWO w ramach udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji, 
ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY LUBIEWO ORAZ SOŁECTWA BYSŁAWEK 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kaskach  

Orkiestra Dęta Ochotniczej 

Straży Pożarnej Śliwice 

Orkiestra Dęta Ochotni-

czej Straży Pożarnej 

w Bysławiu 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Świekatowo 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury 

w Koronowie 

Orkiestra Dęta Kaczory 
Orkiestra Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Krajence 

Orkiestra Dęta Chełmiń-

skiego Domu Kultury 

w Chełmnie 

Orkiestra Dęta Gminy Zławieś 

Wielka Działająca Przy 

Zespole Szkół w Rzęczkowie 

Zespół towarzyszący: 
Frantówki Bysławskie 



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  9  

 

Występy orkiestr oceniane były przez profesjonalne jury w składzie: 

 Pan Mariusz Kończal - członek jury - dyrygent, chórmistrz, profesor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

 Pan Grzegorz Duchnowski – członek jury (dyrygent, kompozytor, laureat wielu konkursów kompozytorskich klasy międzynarodowej. Obecnie naj-

lepszy kompozytor w Polsce na składy orkiestr dętych) 

 Pan Andrzej Nyderek - Przewodniczący jury – dyrygent, pedagog, metodyk i dydaktyk, specjalista z bardzo dużym doświadczenie jako przewodni-

czący jury. Doktor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej) 
 

Nagrody i wyróżnienia X Ogólnopolskiego Borowiackiego Festiwalu Orkiestr Dętych Bysławek 2014 
Pamiątkowe obrazy za udział w festiwalu otrzymały wszystkie orkiestry występujące podczas festiwalu. 

 

Organizatorzy przyznali dwie nagrody specjalne: 

 dla  FRANTÓWEK BYSŁAWSKICH za uświetnienie swoimi występami imprezy 

 dla Piotra i Maksima Polasików właścicieli firmy Event Sound z Koronowa za profesjonalne przygotowanie festiwalu pod względem nagłośnie-

nia, oświetlenia i prowadzenia od kilku lat festiwalu orkiestr dętych w Bysławku 
 

Wyróżnienia: 

 dla MAŻORETEK przy Orkiestrze Dętej Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie za uświetnienie swoimi występami imprezy, 

 dla NAJLEPSZEGO TAMBURMAJORA otrzymał dr Mirosław Kordowski tamburmajor Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Koronowie, 

 dla NAJLEPSZEGO KAPELMISTRZA otrzymał Adam Czajkowski kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, 

 dla NAJSTARSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ otrzymał Stanisław Pieczka z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu, 

 dla NAJMŁODSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ otrzymał Marek Kubasiński z Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie 
 

Puchary od sponsorów: 

 Puchar sołtysa sołectwa Bysławek został przyznany dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach 

 Puchar Prezesa OSP Bysławek został przyznany dla Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka działającej przy Zespole Szkół w Rzęczkowie 

 Puchar ufundowany przez Firmę Handlową Panów Bogdana i Marcina Gwiazdowskich z Bysławia dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Bysławiu z gratulacjami za dotychczasowe osiągnięcia i życzeniami dalszych sukcesów 
 

Puchary w konkursie: koncert estradowy i  marsz paradny oraz Grand Prix X Ogólnopolskiego Borowiackiego Festiwalu Orkiestr Dętych Bysławek 
2014  

 za zajęcie III MIEJSCA w konkursie marsz paradny otrzymała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence, 

 za zajęcie II MIEJSCA w konkursie marsz paradny otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 

 za zajęcie I MIEJSCA w konkursie marsz paradny otrzymała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu  

 za zajęcie III MIEJSCA w konkursie koncert estradowy otrzymała Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka działająca przy Zespole Szkół w Rzęczkowie, 

 za zajęcie II MIEJSCA w konkursie koncert estradowy otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, 

 za zajęcie I MIEJSCA w konkursie koncert estradowy otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 

 
GRAND PRIX X OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2014 

otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Miejsko -  Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 
 
Jubileuszowe nagrody finansowe ufundowane przez p. Zofię Chmara sołtysa Wsi Bysławek otrzymały orkiestry, u których łączna ilość punktów w oby-
dwu konkursach tj. koncercie estradowym i marszu paradnym pozwoliła uplasować się na I, II i III miejscu.  

 I miejsce i kwotę 3000,00zł otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 

 II miejsce i kwotę 2000,00zł otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach 

 III miejsce i kwotę 1000,00zł otrzymała Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka działająca przy Zespole Szkół w Rzęczkowie 
 

ORGANIZATORZY: Wójt Gminy Lubiewo, Sołectwo Bysławek, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Bysławku, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bysławku, Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klono-
wo nad Brdą „Klon” składają serdeczne podziękowania za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizacji jubileuszowej imprezy. 
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na www.lubiewo.pl (zakładka fotogaleria) oraz do obejrzenia nagrań koncertów orkiestr na youtube: Bysławek Festiwal 

Wioletta Szymczak 
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10 LAT W UE 

 Z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w Domu Kultury w Lubiewie 
zorganizowano majówkę – piknik rodzinny połączony z obchodami jubileuszu 10-lecia przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej, której celem była integracja społeczna i rodzinna, atrakcyjne 
zagospodarowanie dnia wolnego połączone z prezentacją przybyłym konkretnych projektów 
zrealizowanych na terenie gminy.  
Podczas imprezy była możliwość zwiedzania Domu Kultury oddanego do użytku w maju ubie-
głego roku w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie”, 
zapoznania się z zakresem wykonanych prac oraz źródła dofinansowania.  
Ponadto, w tym dniu zaproszono 100 spośród 650 beneficjentów do podpisania umów przystąpienia do obecnie realizowanego projektu 
"Lubiewo-Internet-Edukacj@" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach PO IG. 
Odwiedzający otrzymali ulotki informacyjne o projektach realizowanych na terenie Gminy Lubiewo, a dzieci mogły skorzystać z licznych 
atrakcji: m.in.: gier, zabaw, konkursów, kącika malucha, zjeżdżalni, trampoliny i inne atrakcje, ogniska z pieczeniem kiełbasek, mini 
dyskoteki, itp. Opiekę nad dziećmi sprawowały i liczne atrakcje serwowały opiekunki świetlic wiejskich z terenu Gminy. 
 

Wioletta Szymczak 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WG PROGRAMÓW, RODZAJÓW 
ZADAŃ I WYSOKOŚCI POZYSKANEJ DOTACJI PRZEZ URZĄD GMINY W LUBIEWIE 

Lp Nazwa programu/funduszu Zadanie Rok 
Dofinansowa-

nie 

1 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Budowa kanalizacji sanitarnej z 2 przepompowniami w m. Lubiewo 
dług. 3552m 

2002  247 484,00 
  

2 SAPARD Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bysławek i Bysław wyb. z 2 
przepompowniami dług. 3153m 

2003 565 041,00 
  

3 SAPARD Modernizacja drogi w Cierplewie dług. 627,5m 2003  117 609,00 

4 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lubiewie 2003  25 528,00 

5 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawo-
wej w Lubiewie 

2004 20 898,00 
  

6 SAPARD Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Bysławek II 
etap dług. 2179m, 1 przepompownia, dług. Przykanalików 642m – 
szt. 40 

2004  711 956,00 

7 ZPORR – Priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1 
Obszary wiejskie 

Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo dług. 518m 2004 161 496,00 

8 ZPORR – Priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1 
Obszary wiejskie 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Lubiewice, Bysław 
wyb. i Lubiewo wyb. dług. 19 142m, 66 przyłączy o dług. 2596m 

2004 416 706,00 

9 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Zakup ultrasonografu dla NZOZ w Lubiewie 2004  13 100,00 

10. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka 
Zdrowia w Bysławiu 

2005 8 000,00 
  

11 SPO RZL – Europejski Fundusz Społeczny „Szkoła marzeń”  Gimnazjum Lubiewo 2005 40 237,00 

12 SPO RZL – Europejski Fundusz Społeczny „Szkoła marzeń” Szkoła Podstawowa  Lubiewo 2005 88 000,00 

13 SPO RZL – Europejski Fundusz Społeczny „Szkoła marzeń” Gimnazjum Bysław 2005 80 442,00 

14 SPO RZL – Europejski Fundusz Społeczny „Szkoła marzeń”  Szkoła Podstawowa Bysław 2005 88 000,00 

15 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. 
Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzic-
twa kulturowego” 

Odnowienie i wyposażenie bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 
w gminie Lubiewo 

2005-
2006 

167 873,00 
  

16 ZPORR – Priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1 
Obszary wiejskie 

Budowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej w miejscowości Lubiewo 

2006-
/2007 

532 387,35 

17 ZPORR – Priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1 
Obszary wiejskie, 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bysławiu 2006 
/2007 

963 121,63 

18 ZPORR – Priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1 
Obszary wiejskie 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami 
ścieków w Minikowie i w Zamrzenicy 

2008 493 311,84 

19 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. 
Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego” 

Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego w Lubiewie 2008 99 950,40 

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet 9 działa-
nie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

Zacznijmy od przedszkola 2008 45 877,46 

21 RPO WKP -oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury 
technicznej, działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. 

Przebudowa ulic Nowowiejskiej, Pejasa oraz części ulicy Kwiatowej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bysław 

2009 499 985,41 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W LUBIEWIE : 29 315 410,81 zł 
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22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet 9 działa-
nie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

Angielski kluczem do sukcesu 2009 49 100,00 

23 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Działanie odno-
wa i rozwój wsi 

Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i Sucha 2009 278 388,00 

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 

Bory Tucholskie w labiryntach natury (modernizacja kąpieliska 
Bysław) 

2010 623 851,99 

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Daj sobie szansę 2010 137 133,37 

26 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Działanie 321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha 2010-
2011 

895 082,00 

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bysławiu 2011 3 393 500,00 

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 

Zakup wyposażenia edukacyjnego dla szkół z terenu Gminy Lubie-
wo w celu podniesienia jakości nauczania 

2011 49 075,00 

29 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Działanie odno-
wa i rozwój wsi 

Odnowienie infrastruktury społeczno-kulturalnej na terenie Gminy 
Lubiewo 

2011 234 820,00 

30 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Działanie: Małe 
projekty 

Opracowanie graficzne i wydruk publikacji promujących Gminę 
Lubiewo 

2011 14 102,90 

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 

E-usługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych woj. Kuj – Pom. Zakup tablic interaktyw-
nych do szkół 

2011 102 004,00 

32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Daj sobie szansę 2011 127 734,88 

33 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Więcej, lepiej, ciekawiej – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Lubiewo 2011-
2012 

48 633,00 

34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja przedszkolna szansą na sukces 2011-
2012 

49 166,00 

35 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-
2013” 

Budowa małej infrastruktury turystycznej i remont pomostu wraz z 
przebudową ulicy Wodnej w Bysławiu 

2012-
2013 

234 752,43 

36 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Działanie 321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Lubiewo 

2012 660 664,95 

37 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont świetlicy wiejskiej w Bysławiu 2012 102 166,00 

38 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Daj sobie szansę 2012 131 237,05 

39 działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów, 

Wyposażenie świetlic wiejskich w Bysławiu, Bysławku, Cierplewie, 
Klonowie, Lubiewicach, Minikowie, Płazowie, Suchej, Trutnowie i 
Wełpinie 

2012 19 999,99 

40 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie 2013 416 953,00 

41 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Lubiewie 2013 23 863,12 

42 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Daj sobie szansę 2013 139 527,17 

43 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  - Małe projekty Organizacja i przeprowadzenie Pleneru Rzeźbiarsko - Malarskiego 
w Bysławiu 

2013 14 000,00 

44 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-
2013” 

Budowa pomostu cumowniczo-rekreacyjnego i zjeżdżalni dla dzieci 
do wody w Bysławiu 

2013 46 353,29 

45 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Lubiewo-Internet-Edukacj@ 2013-
2015 

14 605 152,95 

46 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 

E-usługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych woj. Kuj – Pom. Zakup tablic interaktyw-
nych do szkół 

2014 136 778,13 

47 działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Bysław  2014 16 039,49 

48 działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów 

Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w 

parku w Lubiewie 

2014 25 000,00 

49 działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów 

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Klonowie 2014 49 999,99 

50 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjno-
ści obszarów zależnych od rybactwa” osi 4 PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek 2014-
2015 

176 868,00 

51 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjno-
ści obszarów zależnych od rybactwa” osi 4 PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013 

Budowa małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejsco-
wościach: Klonowo, Lubiewo i Trutnowo 

2014-
2015 

127 955,88 

52 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjno-
ści obszarów zależnych od rybactwa” osi 4 PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013 

Budowa 6 pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami w 
miejscowościach: Bysław, Bysławek, Lubiewo i Cekcyn 

2014-
2015 

166 822,14 

53 działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Lubiewo 

2014-
2015 

831 688,00 

RAZEM 29 315 410,81 

Michał Skałecki 
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PZU TRASY ZDROWIA RÓWNIEŻ W GMINIE LUBIEWO 

 Z grona 154 gmin z całej Polski, które wnioskowały o wybudowanie PZU Trasy Zdrowia, Gmina Lubiewo, jako jedyny 
samorząd z powiatu tucholskiego i  jeden z  dwóch  w województwie kujawsko- pomorskim  znalazł się w grupie trzydziestu gmin, 
w których powstanie PZU TRASA ZDROWIA. Koszt inwestycji to 50000,00zł, z czego 40 000,00zł pochodzi z pozyskanej dotacji.  
Dodatkową nagrodą dla gminy jest otrzymanie grantu animacyjnego w wysokości 5000,00zł na organizację imprez sportowych 
(taki grant otrzymało tylko 5 samorządów z największą liczbą punktów za zgłoszo-
ne projekty) , a 10 najlepiej ocenionych planów animacji (w tym nasz) uwzględnia-
jących  otwarcie wypożyczalni sprzętu sportowo -rekreacyjnego, otrzyma na jej 
uruchomienie grant specjalny w postaci dodatkowego dofinansowania w kwocie 
2000 złotych.   
PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego centralnym 
elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje trasa do 
bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień.  
Mieszkańcy brali udział w serii warsztatów konsultacyjnych, których zwieńczeniem 
było wybranie trasy oraz  przygotowanie planu animacji i wyznaczenie operatora 
trasy. 
Pierwotnie wytypowano dwie lokalizacje, tj. na terenie sołectwa Płazowo oraz łą-
cząca sołectwa Trutnowo i Lubiewice. Mieszkańcy gminy, aktywnie uczestnicząc w 
konsultacjach zadecydowali o lokalizacji trasy w sołectwach Lubiewice i Trutnowo.  
Inicjatorem programu i koordynatorem wszelkich działań jest Paulina Kuffel pra-
cownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Operatorem Lokal-
nym została wytypowana Ochotnicza Straż Pożarna z Trutnowa. Jednostka liczy 21 
młodych członków, bardzo aktywnych społecznie, kreatywnych i odpowiedzialnych, 
od samego początku bardzo aktywnie zaangażowanych w prace związane z po-
wstaniem trasy zdrowia. 
Zadaniem operatora będzie stały nadzór nad trasą, wykonywanie drobnych napraw 
oraz organizowanie imprez integracyjnych i pozyskiwanie środków na działania animacyjne. 
Obecnie trwa procedura przygotowywania dokumentacji projektowej, podpisywania umów i oczekiwania na wykonawcę, który 
zainstaluje właściwe urządzenia. PZU Trasa zdrowia winna być gotowa pod koniec wakacji. Opracowany został już program im-
prez i działań, które będą realizowane na trasie do końca tego roku. Szczegóły będą dostępne na ogłoszeniach oraz na stronie 
www.lubiewo.pl. Jest to kolejna inwestycja na terenie Gminy Lubiewo, która zostanie zrealizowana ze środków pozabudżeto-
wych. Dodatkowym atutem jest promocja gminy w skali kraju, z którego tylko 30 gmin uzyskało dofinansowanie.  
Stało się to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy, rad sołeckich, organizacji pozarządowych oraz 
instytucji. Wśród gmin walczących o trasę pobiliśmy rekord obecności na spotkaniach konsultacyjnych.  
Wszystkim składam serdeczne podziękowania i zachęcam do aktywnego korzystania z trasy. 

 
Michał Skałecki 

UKS "LOTKA" NA MISTRZOSTWACH POLSKI 

 W dniach 16 - 18 maja na hali KOSiR w Kępnie rozgrywano 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie. Organi-
zatorem imprezy był Polski Związek Badmintona oraz Klub Badminto-
nowy Vol-Trick Kępno. 
Turniej zgromadził 117 najlepszych zawodników z całej Polski. Zawody roz-
grywane były w 5 grach tj. singiel i debel dziewcząt i chłopców oraz mikst. 
Barw Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie broniły Agniesz-
ka Grzempa oraz Aleksandra Martin. W grach pojedynczych do turnieju 
dziewcząt i chłopców przystąpiło po 32 zawodników, zaś w grach podwój-
nych po 24 pary. Od początku gier obowiązywał system pucharowy. Nasze 
zawodniczki zagrały w grze deblowej i znalazły się w piętnastce najlepszych 
par deblowych w kraju. Jest to wielki sukces. 
Natomiast w dniach 23-25.05.2014r. w Głubczycach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie w których wziął udział Michał 
Recki. Michał startował w grze singlowej oraz w grze mieszanej z zawodniczką z MLKS Solec Kujawski. Martyną Pietrzak. Tym razem Michał 
musiał uznać wyższość silniejszych od siebie i po dwóch wygranych meczach znalazł się w piętnastce najlepszych singlistów i deblistów 
(mikst) w kraju. Tak duży sukces będzie trudny do powtórzenia przez nasz klub w przyszłym roku, więc tym bardziej cieszymy się z tego, co 
osiągnęli zawodnicy. 

Czesława Gromek 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MŁODZIKÓW I MŁODZIKÓW MŁODSZYCH 

 Zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie powalczyli w 
Słupcy na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Młodzików 
Młodszych, który organizowany był przez UKS „Kopernik” 
w Słupcy oraz MOSIR Słupca. Sponsorem strategicznym 
turnieju był Yonex oraz Polski Związek Badmintona. Tur-
niej w Słupcy przyniósł niezłe wyniki. Nasi zawodnicy za-
grali bardzo dobrze. Michał Recki zajął I miejsce w grze 
singlowej oraz I miejsce w grze mieszanej z zawodniczką z 
Solca Kujawskiego Martyną Pietrzak. Aleksandra Martin 

zajęła III miejsce w grze singlowej oraz III miejsce w grze mieszanej z Agnieszką Grzempa obie z UKS „Lotka” w Lubiewie. 
 

Czesława Gromek 

IV MISTRZOSTWA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W BADMINTONA 

 Zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie powalczyli tym razem na IV Mistrzostwach Powia-
tu Gnieźnieńskiego w Badmintona, które odbyły się w dniu 07.06.2014r. w Gnieźnie pod patro-
natem Powiatu Gniezno Królewska Tradycja, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Parlamentarne-
go Zespołu Promocji Badmintona i UKS-u „Sokół” Gniezno. W zawodach startowało troje za-
wodników oraz tym razem powalczyć mogła również Pani trener.  
Michał Recki w kat. V-VI zajął I miejsce (nie miał sobie równych), obecni nie mogli się nadziwić 
jego umiejętnościom. Na pytanie czy trenuje w jakimś klubie z dumą odpowiadałam, tak w UKS 

„Lotka” Lubiewo. Dziewczęta Agnieszka Iwicka i Ewa Iwicka były na zawodach po raz pierwszy, w badmintona grają od roku, 
w kat. V-VI zajęły po bardzo dobrych meczach IV i V miejsce. Pani trener zajęła II miejsce w kat. open kobiet. 
 

Czesława Gromek 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

 W dniu 17.05.2014r. na boisku sportowym w Lubiewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do zawodów 
zgłosiło się 10 drużyn Grupa A – męska oraz 2 drużyny Grupa C – żeńska.  

 
Czesława Gromek 

W grupie A klasyfikacja 
wyglądała następująco: 
I miejsce OSP Bysław 
II miejsce OSP Trutnowo 
III miejsce OSP Bysławek 

W grupie C klasyfikacja 
wyglądała następująco: 
I miejsce OSP Bysław 

II miejsce OSP Wełpin 

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO—NAJLEPSZY PLAKAT 

 W dniu 18.05.2014r. w tut. Urzędzie Gminy w Lubiewie odbył się finał etapu gminnego konkursu na najlepszy plakat „OBRONA CY-
WILNA WOKÓŁ NAS – CHRONI CIEBIE I TWOJE OTOCZENIE”. Na konkurs dotarły 34 prace plastyczne. 
Z przekazanych ze Szkół Podstawowych nagrodzono następujące prace: 
I miejsce: Kamil Jendryczka kl. Va Szkoła Podstawowa w Lubiewie opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
II miejsce: Nina Fiedorek kl. Vb Szkoła Podstawowa w Lubiewie opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
III miejsce: Marcel Wamka kl. III Szkoła Podstawowa w Klonowie opiekun mgr Katarzyna Piotrowska, 
III miejsce: Natalia Nelke kl. Vb Szkoła Podstawowa w Lubiewie opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
Z prac przekazanych z gimnazjów nagrodzono następujące prace: 
I miejsce: Ewelina Bugajska  kl. III B Zespół Szkół Lubiewie w opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
II miejsce: Agnieszka Grzempa kl. II A Zespół Szkół Lubiewie w opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
III miejsce: Przemek Pałubicki kl. II B Zespół Szkół w Lubiewie opiekun mgr Wiesława Gulatowska, 
W dniu 21.05.2014r. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych na Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS – CHRONI CIEBIE I TWOJE OTOCZENIE”. 
Z przesłanych z Gminy Lubiewo prac Agnieszka Grzempa uczennica kl. II A Zespół Szkół w Lubiewie 
otrzymała za swoją pracę wyróżnienie. 

Czesława Gromek 
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NAGRODY DLA UCZNIÓW UFUNDOWANE PRZEZ SRGL "BORY" 

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ufundowało za najlepsze wyni-
ki w nauce nagrody finansowe dla 3 uczniów III klasy gimnazjów w Bysławiu i Lubiewie. Nagrody w 
wysokości po 150 zł z Gimnazjum w Bysławiu otrzymały Monika Lewandowska i Marta Figel. Nato-
miast nagrodę finansową w wysokości 300 zł otrzymała Katarzyna Kortas z Gimnazjum w Lubiewie. 

Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują znakomitych wyników 
w nauce. Wysokie oceny świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pra-
cy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Wierzymy, że 
otrzymana nagroda zmotywuje do dalszego rozwoju oraz doskonalenia 
wiedzy i  umiejętności. Stanie się także impulsem do jeszcze większej 
pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji. Niech nauka będzie nie tylko 
formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wy-
znaczającą cel. Mamy nadzieję, że w przyszłości usłyszymy jeszcze o Monice, Marcie i Kasi za 

sprawą wspaniałych osiągnięć w nauce. 
Praktycznie jest to już ostatnia tego typu forma przyznawania nagród. W miesiącu wrześniu br.  ogłoszony będzie regu-

lamin funduszu stypendialnego, który zostanie uruchomiony przez nasze Stowarzyszenie.  
Łucja Koniarska 

 Na starcie VII Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami stanęło w sumie 287 biegaczy. W tym 

w Biegach Ulicznych Dzieci i Młodzieży wzięło udział 45 biegaczy (więcej na www.lubiewo.pl/bory). 

Po raz pierwszy trasa Biegu prowadziła drogą 240 przez Bysław. Było to pierwsze doświadczenie tego typu i dzięki wsparciu Pol icji i członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych, przebiegło ono bardzo pomyślnie.  

Po raz kolejny Biegowi towarzyszył niesamowity skwar. Było to powodem wielu za-

słabnięć biegaczy, a służby medyczne, bardziej liczne niż kiedykolwiek, miały ręce 

pełne pracy. 

W kategorii OPEN mężczyzn zwycięzcą został Dawid Klaybor z Drzycimia (CSWLĄD 

Poznań) z wynikiem 0:51:17, II miejsce zajął Marek Wojtas (TUCHOLANKA) z wyni-

kiem 0:54:06, III miejsce zajął mieszkaniec naszej gminy Oskar Mika z wynikiem 

0:54:22. 

W kategorii OPEN kobiet zwyciężyła już po raz siódmy Krystyna Kuta z Serocka z 

wynikiem 1:03:02, II miejsce zajęła Patrycja Kuta-Paczkowska z wynikiem 1:06:10 - 

obie panie trenują w LUKS SEROCK, III miejsce zajęła Elżbieta Nagórska z klubu 

Zabieganie Łochowice z wynikiem 1:10:52.  

Fundatorami pucharów dla zwycięzców w kategorii OPEN byli: Andrzej Kobiak Sena-
tor RP, Jarosław Katulski Poseł na Sejm RP, Dorota Gromowska, Starosta Tucholski, 

Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Halina Janowska-Giłka Przewodniczącą 
Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej w Tucholi. Nagrody rzeczowe w postaci 
tabletów za I miejsce w kategorii Open kobiet i mężczyzn ufundował Pan Janusz 
Kiedrowski Wice Przewodniczący RG Lubiewo Właściciel ZPUH Bysław. Za zaję-
cie II miejsca zawodnicy oprócz pucharów otrzymali smartfony NOKIA, natomiast 
za zajęcie III miejsca tablety PHILIPS. W imieniu fundatorów, puchary i nagrody 
zwycięzcom wręczyły – gość specjalny Henryka Krzywonos-Strycharska - z Biura 
Rzecznika Praw Dziecka, Halina Janowska-Giłka - Przewodnicząca Rady Powiatu 
Platformy Obywatelskiej w Tucholi i Anna Nieżurawska - Dyrektor Biura Posła Ja-
rosława Katulskiego. 
 
Pełna relacja z Biegu i podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów zamieszczone są na 

stronie www.lubiewo.pl/bory - ZAPRASZAMY! 
 

Łucja Koniarska—SRGL”BORY” 

http://www.jk.com.pl/
http://www.jk.com.pl/
http://www.jk.com.pl/
http://www.jk.com.pl/
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 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” zostało wyróżnione zapro-
szeniem na uroczyste podpisanie umowy projektu który dot. wydania publikacji książki 
promującej lokalną twórczość oraz zakupu wyposażenia do ekspozycji twórczości miesz-
kańców. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach tzw. „małych projektów” Lokalnej 
Grupy Działania „Bory  Tucholskie”, które służą rozwojowi obszarów wiejskich i realizo-
wane dzięki środkom w ramach Osi Leader PROW 2007-2013. Kwota wsparcia wynosi 

40 tysięcy złotych. 

 Operacja obejmuje promocję lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie 
publikacji książkowej dotyczącej lokalnej twórczości kulturalnej wsi Bysławek oraz zakup 

sprzętu do ekspozycji  wytworów sztuki regionalnej.  

Znaczącą część projektu stanowi wydanie książki o Bysławku autorstwa dr Marka Sassa 
- członka naszego Stowarzyszenia. Książka zawierać będzie opis dziejów Bysławka od 
powstania do czasów współczesnych. Promocja książki odbędzie się w Odpust Matki 

Bożej Pocieszenia w Bysławku przypadający w ostatnią niedzielę sierpnia, na którą już dzisiaj wszystkich mieszkańców i wypoczywających w gminie Lubiewo 
serdecznie zapraszamy. Promocji towarzyszyć będzie wystawa fotogramów przedstawiających dzieje tej miejscowości. W przeddzień odpustu, odbędzie się 
w gospodarstwie agroturystycznym Tomka Pankanina wieczór autorski, wstęp na tę imprezę odbędzie z wcześniejszą rezerwacją miejsc. Wydarzeniu patro-
nuje Komitet Honorowy, do którego zostały zaproszone: Marek Sass (autor książki), Roman i Bogumiła Kaźmierczak, Irena i Janusz Kiedrowscy, Siostra Ur-
szula, Ks. Damian Plackowski, Zofia Chmara (sołtys), Józef Pilarski — Przewodniczący RG, Tomasz Pankanin, Teresa i Ryszard Guz, Bożena Ziółkowska, 
Michał Skałecki — Wójt Gminy Lubiewo, Tadeusz Juraszewski,  Pieczka Renata  - Stowarzyszenie Odnowa Bysławka, Krzysztof i Iwona Łyczywek, Mieczy-
sław Jochim, Beata Napiątek, Anna i Andrzej i Myszkowscy; Jolanta Kowalska, Stefan Koniarski, Roman Chmara, Joanna Jastak, Danuta Chmara, Marzena 

Ochendal, Ewa Zielazna, Ewa Kufel, Lucyna Koniarska (autorka projektu). 

 Pozostałą część projektu stanowić będzie zakup sprzętu do ekspozycji lokalnej twórczości kulturalnej w postaci, gablot, ścianek ekspozycyjnych 
stojaków na ulotki i potykaczy. Przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu zostanie zorganizowana wystawa lokalnej twórczości kulturalnej w sali ekspozycyjnej 

Kościoła w Lubiewie.  

Łucja Koniarska—SRGL”BORY” 

BĘDZIE WYDANA KSIĄŻKA O BYSŁAWKU — promocja już 30 sierpnia br. 

LUBIEWO—INTERNET—EDUKACJ@ W REALIZACJI 

 Realizacja projektu wchodzi w fazę kluczową, 
obecnie odbywa się proces projektowania infrastruktury 
sieci gminnej na którą składają się światłowody i maszty. 
Proces projektowania odbywa się wieloetapowo, także już 
wkrótce mogą się na niektórych fragmentach sieci rozpo-
cząć prace budowlane. Przebieg sieci zamieszczony jest 
na ostatniej stronie SKL. Rozpoczynają się też prace zwią-
zane z budową sieci LAN w szkołach podległych Gminie 
Lubiewo. Gotowe jest już też Centrum Zarządzania Siecią 
mieszczące się w budynku, przy ul. Wojska Polskiego 41 w 
Lubiewie. 
Obecnie ogłoszone są dwa przetargi na zakup sprzętu 
komputerowego i drukarek oraz szkolenia.  
 
Projekt realizowany przez naszą Gminę jest jednym z dzie-
sięciu największych w Polsce, więc też jest pod szczegól-
nym nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europej-
skie. Raz w kwartale odbywają się kontrole dot. realizacji 
projektu za poprzedni rozliczony kwartał. Ponadto w ostat-
nich dniach lipca odbyła się szczegółowa kontrola prawidłowości realizacji projektu, która wypadła znakomicie. 
 
Projekt "Lubiewo-Internet-Edukacj@" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki". 
Całkowita wartość projektu, który w stu proc. finansowany jest ze środków zewnętrznych wynosi 14 605 152,95 zł. 
 

Łucja Koniarska 
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO — 2014 

ZŁOTE PARY 
Państwo Urszula 
i Czesław Bucholco-
wie mieszkający 
w Lubiewie wycho-
wali 4 dzieci i docze-
kali się 3 wnucząt. 
Jubilaci prowadzili 
wspólnie gospodar-
stwo rolne. Jubilatka 
zajmowała się do-
mem i wychowywaniem dzieci. Jubilat dodatkowo pracował 
w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Bruchniewie, w któ-
rym przepracował 40 lat. 
 

Państwo Stefania 
i Feliks Diabelec 
mieszkający w Su-
chej wychowali 3 
dzieci i doczekali 
się 8 wnuków oraz 
2 prawnuków. Jubi-
latka pracowała w 
Kółku Rolniczym w 
Suchej oraz doryw-
czo w ośrodku 

wczasowym w Wielonku. Jubilat pracował w GS w Tucholi 
w budownictwie jako murarz. 
 

Państwo Adela i Edward 
Hoppe  mieszka jący 
w Bysławiu wychowali 4 
dzieci i doczekali się 5 
wnuków.  
Jubilaci poznali się 
w szkole rolniczej.  
Wspólnie prowadzili go-
spodarstwo rolne, które przejął syn Władysław. 

 
Państwo Zofia i Florian Jano-
szek mieszkający w Wełpinie 
wychowali 2 dzieci i doczekali 
się 1 wnuka.  
Jubilatka zajmowała się go-
spodarstwem domowym, a 
jubilat pracował w Centrali 
Nasiennej w Tucholi. 

Państwo Janina i Leon Maliszewscy 
mieszkający w Cierplewie wychowali 6 
dzieci i doczekali się 11 wnuków oraz 4 
prawnuków. Jubilat pracował jako mu-
rarz w Przedsiębiorstwie Rolniczym z 
Bydgoszczy. Udzielał się społecznie w 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Jubilatka prowadziła dom i zajmo-
wała się wychowywaniem dzieci. Znaj-
dowała również czas na pracę społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich. 

 Bieżący rok obfituje w ilość par obchodzących jubileusze poży-
cia małżeńskiego, których jest aż 19. 
W piękny czerwcowy dzień odbyła się w Domu Kultury w Lubiewie zbio-
rowa uroczystość w której uczestniczyli: Senator RP Andrzej Kobiak, 
Dyrektora Biura Posła na Sejm RP Jarosława Katulskiego pani Anna 
Nieżurawska, Pani Halina Janowską-Giłka  Dyrektor Firmy Łuczniczka, 
Przewodniczący Rady Gminy w Lubiewie –Józef Pilarski, Wójt Gminy 
Lubiewo Michał Skałecki. Prowadząca uroczystość Łucja Koniarska – z-
ca kier. USC,  powitała następujące pary jubilatów i ich rodziny, które 
obchodziły złoty jubileusz (50) tj.: Urszulę i Czesława Bucholc  z Lubie-

wa, Stefanię i Feliksa Diabelec z Suchej, Adelę i Edwarda Hoppe z Bysławia, Zofię i Floriana Janoszek z Wełpina, Janinę  i Le-
ona Maliszewskich z Cierplewa, Jadwigę i Jerzy Olejnik z Lubiewa, Janinę i Jerzego Retlewskich z Lubiewa,  Alinę i Kazimierza 
Rytlewskich również z Lubiewa; obchodzących szmaragdowy jubileusz (55):  Helenę i Piotra Bugajskich z Lubiewic, Genowefę i 
Romana Chmara z Klonowa, Gertrudę i  Jana Góreckich z Wełpina, Annę i Józefa Januszewskich z Wełpina, Agnieszkę i Henry-
kę Junka z Bysławia, Janinę i Franciszka Stachowskich z Lubiewic i pary obchodzące diamentowy jubileusz (60), mieszkające w 
Bysławiu: Teresę i Kazimierza Fryca, Henrykę i Józefa Hoppe, Krystynę i  
Antoniego  Idzikowskich. 
Z uwagi na stan zdrowia w zbiorowej uroczystości nie mogły uczestniczyć: 
Państwo Eugenia i Edmund Kuflowie z Lubiewic (50-lecie) i Państwo Felicja i 
Edwin Krajna z Wełpina (55-lecie). 

Jubilaci, wśród wielu życzeń,  otrzymali kwiaty, upominki, pamiątko-
we dyplomy, a pary które obchodziły jubileusze 50-lecia otrzymały Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, oraz słodkości ufundowane przez Firmę Łuczniczka. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu Bysławskie Frantówki. 



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  1 7  

 

Państwo Jadwiga i Jerzy 
Olejnik mieszkający w 
Lubiewie wychowali 2 
dzieci i doczekali się 3 
wnuków.  
Jubilatka przepracowała 
30 lat w zakładach KO-
BRA w Bydgoszczy. Ju-
bilat przepracował 40 lat 

pracy w Zakładach Rowerowych ROMET. 
 
Państwo Janina i Jerzy Retlewscy mieszkający w Lubiewie wy-

chowali 2 dzieci i docze-
kali się 7 wnuków oraz 3 
prawnuków.  
Jubilatka prowadziła go-
spodarstwo domowe 
oraz była pracownikiem 
Domu Kultury w Lubie-
wie. Mąż pracował jako 
malarz. 
 

Państwo Alina i Kazimierz Rytlewscy mieszkający w Lubiewie 
wychowali 2 dzieci i do-
czekali się 3 wnuków. 
Jubilaci prowadzili wspól-
nie gospodarstw rolne.  
Żona aktywnie działa w 
Kole Gospodyń Wiej-
skich w Lubiewie. Jubilat 
był radnym Rady Gminy 
Lubiewo w I Radzie w 
latach 89-93r. 
 

SZMARAGDOWE PARY 
 

Państwo Helena i Piotr Bugajscy mieszkający w Lubiewicach 
wychowali 6 dzieci i docze-
kali się 11 wnuków. Jubilat 
pracował w Niemczech, 
następnie w Leśnictwie 
Wierzchlas i prowadził go-
spodarstwo rolne. Jubilatka 
zajmowała się prowadze-
niem domu i wychowywa-
niem dzieci. 

 
 

Państwo Genowefa i Roman Chmara mieszkający w Klonowie 
wychowali 3 dzieci i doczekali 
się 9 wnucząt.  
Głównym zajęciem jubilatów było 
prowadzenie gospodarstwa rolne-
go, które aktualnie prowadzi syn 
z żoną.  
Pan Roman pracował dodatkowo 
w  okolicznych lasach Nadleśnic-
twa Zamrzenica. 

Państwo Gertruda i Jan Góreccy mieszkający w Wełpi-

nie wychowali 4 dzieci 
i doczekali się 8 wnuków 
oraz 2 prawnuków.  
Jubilat pracował w Leśnic-
twie Świt, natomiast jubilat-
ka zajmowała się prowa-
dzeniem gospodarstwa 
rolnego. 
 

 
Państwo Anna i Józef Januszewscy mieszkający w Wełpi-

nie wychowali 2 
dzieci i doczekali się 
3 wnucząt. Jubilatka 
pracowała w bydgo-
skich zakładach 
Makrum jako suwni-
cowa. Jubilat nato-
miast, pracował 

w POM w Piastoszynie, a następnie w bydgoskiej przemy-
słówce. 
 
Państwo Agnieszka i Henryk Junka mieszkający w Bysławiu 

wychowali 2 dzieci i docze-
kali się 1 wnuka. Jubilatka 
pracowała w RSP w Bysła-
wiu, PKP, a następnie 
w Restauracji w Teologu. 
Jubilat pracował jako kie-
rowca w Rejonie Dróg Pu-
blicznych w Chojnicach. 
 

Państwo Felicja i Edwin Krajna mieszkający w Wełpinie 
wychowali 4 dzieci i doczekali się 8 wnuków oraz 2 prawnu-
ków. Jubilaci prowadzili gospodarstwo rolne. Dodatkowo 
jubilat pracował w Nadleśnictwie. 

Państwo Janina i Franciszek Stachowscy mieszkający w Lubiewi-
cach wychowali 3 dzieci i siostrzeńca i doczekali się 8 wnuków. 
Prowadzili gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzi córka z 
zięciem. Jubilaci aktywnie działają w Związku Emerytów i Renci-
stów - Koło w Lubiewie, Pani Janina śpiewa w Zespole STO-
KROTKI. Pan Franciszek po dzień dzisiejszy jest sołtysem i ak-
tywnie pracuje na rzecz społeczności Lubiewic. 

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO — 2014—c.d. 
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NAJBARDZIEJ USPORTOWIONE SOŁECTWO W GMINIE LUBIEWO 2014 

W gminie Lubiewo aktywnie angażują się mieszkańcy w zawodach sołeckich pn. „Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie 
Lubiewo 2014” pod honorowym patronatem Banku Spółdzielczego Koronowo oddział Lubiewo. Jest to całoroczna impreza sportowa, gdzie 
zmaganiom towarzyszą ogromne emocje. Motywują do działania, wysiłku, dawania z siebie wszystkiego. W czasie rywalizacji zawiązują się 
także piękne znajomości oraz przyjaźnie ponieważ nic tak nie łączy, jak sport. 

W przeciągu trzech miesięcy odbyły się zawody w następujących dyscyplinach tj. kręgle, piłka siatkowa,  piłka ręczna i koszykówka. 

Kręgle 
Turniej pn „Najbardziej Usportowione Sołectwo w 

Gminie Lubiewo 2014” pod honorowym patronatem BS 
Koronowo oddział Lubiewo w dyscyplinie kręgle odbył się 
na kręgielni w Tucholi. Na turniej przybyło 10 sołectw i ich 
kibice. Skład drużyny składał się z dwóch osób z Rady 
Sołeckiej  i trzech spoza, będącymi  mieszkańcami danego 
sołectwa. Zawodnicy wykonali dwie kolejki po 10 rzutów. 
Rywalizacja była zawzięta, o zwycięstwach Sołectw Cier-
plewa i Wełpina zadecydowała dogrywka. Jednym rzutem 
Cierplewo pokonało Lubiewice, a Wełpin Sołectwo Płazo-
wo. Ogromne podziękowania dla sołectw, które brały 
udział w turnieju.  

Zdobyte miejsca i punkty: 
I miejsce S. Trutnowo wynik 451 pkt. 
II miejsce S. Cierplewo  315 pkt. 
III miejsce S. Lubiewice 315 pkt. 
IV miejsce S. Wełpin 306 pkt. 
V miejsce S. Płazowo 306 pkt. 
VI miejsce S. Bysławek 282 pkt. 
Wyniki II grupa 
I miejsce S. Sucha 399 pkt. 
II miejsce S. Minikowo 383 pkt. 
III miejsce S. Lubiewo 339 pkt. 
IV miejsce S. Klonowo 231 pkt. 

Siatkówka 
 Zawody w siatkówkę odbyły się na sali sportowej 
przy ZS w Bysławiu w dniu 11 maja i skupiły wszystkie 
sołectwa. Zawodnicy grali system „ każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów.  Mino zaciętej rywalizacji, cieka-
wego widowiska, nie zabrakło dobrego humoru i uśmiechu.  

II grupa 
I miejsce Lubiewo 
II miejsce Sucha 

III miejsce Minikowo 
IV miejsce Bysław 
V miejsce Klonowo 

I grupa 
I miejsce Bysławek 
II miejsce Trutnowo 
III miejsce Płazowo  
IV miejsce Wełpin 

V miejsce Lubiewice 
VI miejsce Cierplewo 

Piłka ręczna 
 Zawody w piłkę ręczną odbyły się na sali sportowej przy ZS w Lubiewie, gdzie zawodnicy pokazali jak grają szczypiorniści z terenu 
Gminy Lubiewo. Sędziował nam Pan Zdzisław Iwicki. Rywalizacja była bardzo mocna, wszyscy walczyli do ostatniej sekundy. 

I grupa 
I miejsce Bysławek 100 pkt. 
II miejsce Płazowo 80 pkt. 

III miejsce Lubiewice 70 pkt. 

II grupa 
I miejsce Lubiewo 100 pkt. 
II miejsce Bysław 80 pkt. 
III miejsce Sucha 70 pkt. 

IV miejsce Klonowo 60pkt. 
V miejsce Minikowo 50 pkt.  

Koszykówka 
 Koszykówka to VII dyscyplina w turnieju soleckim, gdzie mieszkańcy walczą o tytuł Najbardziej Usportowionego Sołectwa w Gminie 
Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo odział Lubiewo , została przeprowadzona na sali sportowej przy ZS w Bysławiu. Mecze 
sędziował Pan Mariusz Krużyński.  
W I grupie przybyły cztery sołectwa tj. Bysławek, Płazowo, Wełpin i Trutnowo. 
Mecze rozgrywane były w systemie ”każdy z każdym” 2 połowy po 8 minut. Wszystkie mecze udało się wygrać sołectwu Bysławek, natomiast 
pozostałe sołectwa miały na koncie 1  wygraną i 2 porażki, więc zostały policzone małe punkty, gdzie wyniki są następujące: 

I miejsce: 
Sołectwo Bysławek 100 pkt. 

II miejsce: 
Sołectwo Wełpin 80 pkt. 

III miejsce: 
Sołectwo Trutnowo 70 pkt.  

IV miejsce: 
Sołectwo Płazowo 60 pkt.  

W II grupie przybyły tylko dwa 
sołectwa Lubiewo i Sucha.  

Zagrali ciekawy mecz, warto 
wspomnieć że Sołectwo Sucha 

pomimo osłabionego składu,  
udało  się pokonać Sołectwo 
Lubiewo  z wynikiem 13:8 dla 

Suchej.   

Po 7 ciężkich, a zarówno wspaniałych imprezach w I Grupie na prowadzeniu jest Sołectwo Bysławek z punktacją 550 pkt., tuż za nim Sołec-
two Płazowo 530 pkt. Następnie III miejsce Sołectwo Lubiewice 440 pkt. IV miejsce Sołectwo Trutnowo 410 pkt. oraz V Sołectwo Cierplewo 
350 pkt. i Sołectwo Wełpin 340 pkt., ale przed nami jeszcze cztery imprezy, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć.  
Natomiast w II grupie na prowadzeniu jest Sołectwo Lubiewo z punktacją 670 pkt., II miejsce Sołectwo Sucha 490 pkt., III miejsce Sołectwo 
Klonowo 400 pkt., IV miejsce Sołectwo Minikowo 390 pkt. i na końcu Sołectwo Bysław 370 pkt. 

Paulina Kuffel 
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Państwo Teresa i Kazimierz Fryca mieszkający w Bysławiu 
wychowali 3 dzieci i doczekali 
się 3 wnuków. Pan Kazimierz 
pracował jako murarz prowa-
dząc w tym zakresie prywatną 
działalność. Był nauczycielem 
zawodu w szkole zawodowej. 
Wykształcił w tym zawodzie 
ogromną ilość fachowców. 
Jubilaci prowadzili wspólnie 
gospodarstwo rolne, którym 

obecnie zajmuję się ich syn z synową. Ponadto jubilaci, jako 
byli więźniowie obozu w Potulicach, są członkami Związku 
Kombatantów. 

 
Państwo Krystyna 
i Antoni Idzikow-
scy mieszkający 
w Bysławiu wy-
chowali 4 dzieci 
i doczekali się 9 
wnuków oraz 10 
prawnuków.  
Jubilat - mistrz kominiarski, całe życie zawodowe przepracował w 
Spółdzielni Kominiarskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Jubilatka 
natomiast początkowo pracowała w Zakładach Przemysłu Skórza-
nego w Nowym Dworze Gdańskim. Po przeprowadzeniu się do 
Bysławia pracowała w restauracji w Teologu. Ponadto p. Antoni był 
założycielem 2 Muzeów Etnograficznych, z których jedno mieści się 
w Gdańsku. 

Państwo Henryka i Józef Hoppe 
mieszkający w Bysławiu wychowali 3 
dzieci i doczekali się 6 wnuków oraz 11  

prawnuków. Jubilatka pracowała w 

SKR Lubiewo i Ośrodku Wypoczynko-

wym w Teologu, natomiast Jubilat 

pracował w Państwowych Ośrodkach 

Maszynkowych w Piastoszynie, Tucho-

li i Bysławiu. 
 Łucja Koniarska 

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO — 2014 
—dokończenie ze str. 17 

FESTIWAL BADMINTONA W LUBIEWIE—14.06.2014R. 

W dniu 14.06.2014r. w sali sportowej w Lubiewie rozegrano Turniej Badmintona pn. „Festiwal Badmintona” pomiędzy zawodnikami Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Lotka” w Lubiewie, a zaprzyjaźnionym Miejskim Ludowym Klubem Sportowym z Solca Kujawskiego. Jest to cyklicz-
na impreza, która odbyła się już po raz dziesiąty a do pojedynków zgłosiło się 23 zawodników. 
W turnieju wyłoniono następujących zwycięzców: 

Młodziczki Młodsze: 
I miejsce Paulina Rogut MLKS  Solec Kujawski  
II miejsce Aleksandra Cegielska MLKS  Solec Kujawski 
III miejsce Aleksandra Maj MLKS  Solec Kujawski 
IV miejsce Agnieszka Iwicka 
 i Ewa Iwicka UKS „Lotka” Lubiewo 
Młodzik Młodszy: 
I miejsce Wiktor Kowalski UKS „Lotka” Lubiewo 
II miejsce Patryk Pycior MLKS  Solec Kujawski 

Młodziczki: 
I miejsce Martyna Filipiak MLKS  Solec Kujawski 
II miejsce Rogut Paulina MLKS  Solec Kujawski 
III miejsce Agnieszka Grzempa UKS „Lotka” Lubiewo 
Open: 
I miejsce Michał Recki UKS „Lotka” Lubiewo 
II miejsce Mateusz Krysa UKS „Lotka” Lubiewo 
III miejsce Kacper Baumgart UKS „Lotka” Lubiewo 
 

Czesława Gromek 
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 Rysunek przedstawia schemat sieci szkieletowej realizowanej z wykorzystaniem technologii światłowodowej. Sieć świa-
tłowodowa łączyć będzie 14 węzłów rdzeniowych  z Centralnym Punktem Zarządzania - serwerownią zlokalizowaną w Lubiewie, 
przy ul. Wojska Polskiego 41. Budowa linii światłowodowych łączących poszczególne miejscowości będzie odbywać się 
w pasach drogowych. 
 
Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać w biurze nr 12 Urzędu Gminy, tel. 52 3349310 wew. 16. 
 

Łucja Koniarska 
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