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Na każdy dzień Nowego Roku  
 mieszkańcom Gminy Lubiewo oraz 
gościom życzymy wszelkiej pomyśl-
ności,  dobrego zdrowia, osiągania 

sukcesów zawodowych i osobistych, 
a na co dzień pogody ducha 
 i wzajemnej  życzliwości. 

Niech nadchodzący rok będzie  
czasem pokoju, szacunku i nadziei.   

Michał Skałecki 
Wójt Gminy Lubiewo 

Mirosław Winowiecki 
Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo 

Pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek 

          Spotkania świąteczno-noworoczne 
Święta zbliżają ludzi ku sobie, czas Adwentu to czas oczekiwania na 

święta Bożego Narodzenia, to czas aby dzielić 
się opłatkiem i składać życzenia, gdyż święta 
powodują że stajemy się lepsi . I takie spotka-
nie opłatkowe odbyło się 10.12.2014. w Stowa-
rzyszenie GR KGW w Suchej . Gośćmi były 
członkinie z 11 kół , zaproszeni goście, przed-
stawiciele władz samorządowych z Wójtem 
Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy.  
Spotkanie upłynęło w atmosferze wzajemnych 
serdeczności, życzeń, podzielenia się  
opłatkiem i  potraw wigilijnych przygotowanych 

przez panie z KGW w Suchej. Podczas biesiady Bysławskie  
Frantówki śpiewem kolęd i pastorałek wprowadziły świąteczny  
nastrój.  
Równie serdeczne spotkania odbywały się również w innych organi-
zacjach, instytucjach i nieformalnych gremiach. 

Jadwiga Pik 

 

ZIMA 2014/2015 - APEL 

 

W związku ze zbliżającym się sezonem  zimowym zwracam się do  
Państwa z apelem o kontynuowanie wzorem lat ubiegłych wszechstronnych 
działań zapewniających pomoc osobom i rodzinom zagrożonym skutkami zimy. 
Trudne warunki  atmosferyczne  mogą  zagrozić zdrowiu i życiu osób  
bezdomnych, w podeszłym  wieku, samotnych czy  będących  pod  wpływem  

alkoholu. Oni są  najbardziej  narażeni  na  wyziębienie  organizmu. 

Za niezwykle istotne uznaję dotychczasowe zaangażowanie zwłaszcza 
osób mieszkających w sąsiedztwie oraz ścisłą współpracę z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie informacji o osobach  
zagrożonych skutkiem zimy. Niezbędne jest także powiadomienie policji  

w przypadku udzielenia natychmiastowej pomocy zwłaszcza osobie bezdomnej. 

Pragnę podziękować Państwu za dotychczasowe działania,  
za życzliwość oraz wsparcie osób i rodzin wymagających wszechstronnej po-
mocy w tak trudnym okresie.                                                      
  

 Wójt  Gminy Lubiewo   Michał   Skałecki 
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„Gminny program aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.  Łączna wartość projektu 
wynosiła 223.411,60 zł., z czego 120.000,00 zł. to kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem 
projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa zmarginalizowanej 10 osobowej grupy osób długotrwale bezrobotnych, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Lubiewo w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r.  
poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno – szkoleniowym, zajęciach w Klubie Integracji Społecznej oraz pracach społecz-
nie – użytecznych i robotach publicznych. Ponadto, celem projektu było stworzenie gminnego zasobu mieszkań socjalnych - 
powstały cztery lokale socjalne w Bruchniewie. 

 

"Daj sobie szansę"  - projekt systemowy realizowany przez GOPS w Lubiewie W działania projektu łącznie zaangażowa-
nych zostało 29 beneficjentów. Były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych), osoby pracujące oraz osoby niepełnosprawne. Podczas realizacji zadań projektu systemowego użyto wielu rodzajów 
narzędzi aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej. Beneficjenci projektu systemowego wzięli udział w różnego 
rodzaju szkoleniach, kursach czy warsztatach, a także działaniu integracyjnym i wyjeździe integracyjno – turystycznym. 
Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła  156.815,90 zł z czego kwota 16.465, 56 zł to wkład własny budżetu gminy 
wypłacany w postaci zasiłków celowych dla beneficjentów, a pozostała kwota to pieniądze z EFS. 

 

„Budowa drewnianych pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami: Wielkim Bysławskim, Małym  
Bysławskim, Jeziorki i Gwiazda”. Łącznie powstało 6 pomostów, dokonano rozbiórki kilku pomostów zlokalizowanych  
w pobliżu miejsca budowy nowych oraz usunięto trzcinę. Wartość zadania wyniosła 241 401,46zł.,  
z tego dofinansowanie ze środków UE - 166 823,80 zł.  

 

Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejscowościach: Klonowo, Lubiewo i Trutnowo.  
Projekt obejmował m. in.: budowę wiat, miejsc na ognisko, utwardzeń, montaż ławeczek, koszy na odpady, stojaków na  
rowery, renowację zbiornika wodnego w Trutnowie. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 186 335,31 zł, z tego dofinansowanie 
z UE  128 768,00 zł.  

 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” 

II etap – 88 sztuk – koszt całkowity inwestycji  1 156 843,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie – 705 391,00zł, 

III etap – 77 sztuk – koszt całkowity inwestycji  1 195 653,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie – 729 053,00zł, 
 

„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Klonowie”. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: roboty  
rozbiórkowe i  remontowo-modernizacyjne.  Szacunkowy koszt realizacji – 98 094,46 zł, wnioskowana kwota dofinansowa-
nia – 49 999,99  zł  Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo KLON nad Brdą, jednakże koszt 
wkładu własnego poniosła Gmina Lubiewo. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie wraz z budową 
zewnętrznej klatki schodowej i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”. 

 

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek.” Inwestycja obejmowała wykonanie ścieżki rowerowej  
dwukierunkowej o nawierzchni betonowo - asfaltowej.  Koszt inwestycji – 255 939,09 zł, w tym   
dofinansowanie 176 868,00 zł. Wnioskodawcą był Powiat Tucholski, jednakże koszt wkładu własnego poniesiony został 
przez Gminę Lubiewo. 

Zagospodarowanie parku przy OSP w Lubiewie – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek i koszy  - wartość 
całkowita 24 664,00zł, w tym uzyskane dofinansowanie 14 664,00zł 

 

Budowa siłowni zewnętrznej na plaży w Bysławiu - wartość całkowita 19 600,00zł, w tym uzyskane dofinansowanie  
12 800,00zł, 

Zrealizowanie projektu promującego Gminę Lubiewo w programie „Pytanie na śniadanie” TVP 2 i TVP Polonia oraz  
nagranie teledysku do piosenki „To nie banał” Doroty Osińskiej -  wartość całkowita 41 900,00zł, w tym uzyskane dofinan-
sowanie 35 615,00zł, 
Urządzenia zabawowe w Bysławku, Suchej i Płazowie - wartość całkowita każdego placu 19 696,00zł, w tym uzyskane 
dofinansowanie dla każdego placu—12 800,00zł, 

 

Wydanie albumu promocyjnego „Gmina Lubiewo pełna uroku o każdej porze roku”  - wartość całkowita 20 947,00zł, 
w tym uzyskane dofinansowanie 14 922,,00zł 

 

Budowa PZU Trasa Zdrowia - opracowanie projektu i pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż urządzeń trenin-
gowych, oraz program animacji i utworzenie wypożyczalni  sportowego. 
Przygotowany projekt  rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Bysławku -  wartość całkowita 415 250,00zł,  
w tym wnioskowane dofinansowanie z Unii Europejskiej 352 750,00zł i z WFOŚiGW 41 500,00zł 
Opracowanie wniosku na modernizację świetlicy wiejskiej w Cierplewie - wartość całkowita 83 081,00zł, w tym  wniosko-
wane dofinansowanie 50 659,00zł. Wniosek w trakcie oceny. 

Michał Skałecki 
                                       Wójt Gminy Lubiewo 

Zadania zrealizowane w 2014r.  
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Podsumowanie konkursu „Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo 2014”  

pod patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo 
 

To już druga edycja sołeckich zmagań trwających cały rok. W ramach rozgrywek 
przeprowadzono jedenaście imprez sportowych w różnych kategoriach wiekowych 
w takich dyscyplinach jak: futsal, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, 
slalom dla dzieci, wielobój sprawnościowy na Pzu Trasie Zdrowia , unihokej, piłka 
nożna, kręgle.  
Wyniki konkursu Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubiewo 2014 
w I grupie  
I miejsce Sołectwo Płazowo -  zdobyło 890 pkt. Nagrodę w wysokości 900,00 zł 
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego – m.in. piłkarzyki, spadochron, piłka 
nożna Nike, stoper, rękawice bramkarskie. Sołectwo brało udział we wszystkich 
dyscyplinach sportowych. 
II miejse Sołectwo Bysławek -  zdobyło 860 pkt. Nagrodę w wysokości 600,00 zł 
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, m.in.: siatka do bramek zewnętrznych, 
piłka siatkowa Mikasa, piłka nożna, rękawice bramkarskie, uchwyt z siatką do tenisa 
stołowego. Sołectwo brało udział we wszystkich dyscyplinach sportowych. 
III miejsce Sołectwo Trutnowo -  zdobyło 650 pkt. – za udział w następujących 

dyscyplinach tj. futsal, siatkówka, koszykówka, unihokej, kręgle, wielobój sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, tor przeszkód 
dla dzieci. Nagrodę w wysokości 400,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, m.in.: zestaw do siatkówki, siatkonogi, 
badmintona.  
IV miejsce sołectwo Lubiewice – zdobyło 500 pkt. za udział w dyscyplinach tj. futsal, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka,  
kręgle, wielobój sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia. Nagrodę w wysokości 200,00zł przeznaczono na zakup piłkarzyków.  
V miejsce sołectwo Wełpin – zdobyło 480 pkt. za udział w dyscyplinach tj. futsal, siatkówka, koszykówka, unihokej, kręgle, piłka 
nożna, tor przeszkód dla dzieci. Sołectwo otrzymało nagrodę pocieszenia – 
piłkę Adidass.  
VI miejsce sołectwo Cierplewo – zdobyło 400 pkt. za udział w dyscypli-
nach tj. futsal, siatkówka, kręgle,  wielobój sprawnościowy na PZU Trasie 
Zdrowia. Sołectwo otrzymało nagrodę pocieszenia – piłkę Adidass.   
 
Wyniki konkursu Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie  
Lubiewo 2014 w II  grupie  
I miejsce Sołectwo Lubiewo zdobyło 980 pkt. – za udział we wszystkich 
dyscyplinach sportowych.  Nagrodę w wysokości 900,00 zł przeznaczono 
na zakup sprzętu sportowego, m.in.: piłki nożne, rękawice bramkarskie, 
koszulka znacznik, worki na piłki PAAK, lód sztuczny.  
II miejsce Sołectwo Sucha zdobyło 850 pkt. – za udział w następujących 
dyscyplinach: futsal, siatkówka, koszykówka, unihokej, kregle, wieloboj 
sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, tor przeszkód dla dzieci, piłka ręczna, piłka nożna. Nagrodę w wysokości 600,00 zł  
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, m.in.: obręcz do kosza, siatka do siatkówki plażowej, piłka nożna,  
siatkowa, pachołki, gra edukacyjna.  
III miejsce Sołectwo Klonowo – zdobyło 610 pkt. – za udział w następujących dyscyplinach sportowych: futsal, siatkówka, piłka 
ręczna, unihokej, kręgle, piłka nożna, tor przeszkód dla dzieci.  
Nagrodę w wysokości 400,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, m.in.: kije do hokeja, rakietki do tenisa stołowego.  
IV miejsce Solectwo Bysław zdobyło 540 punktów – za udział w następujących dyscyplinach sportowych:.  futsal, piłka ręczna, 
unihokej, piłka nożna, siatkówka. Nagrodę w wysokości 200,00zł przeznaczono na zakup piłek halowych.  
V miejsce Sołectwo Minikowo zdobyło 490 pkt. w następujących dyscyplinach: futsal, siatkówka, piłka ręczna, unihokej, kręgle, 
koszykówka, piłka nożna. Sołectwo otrzymało nagrodę pocieszenia – piłkę Adidass. 
 
Specjalne podziękowanie otrzymał Pan Krzysztof Glazik oraz druhowie OSP Bysław za sprawowanie opieki medycznej na 
wszystkich rozgrywanych turniejach. W nagrodę otrzymali: nożyczki ratownicze, puls oksymetr, okulary ochronne, aspirator jadu, 
opaski uciskowe CAT i kaski medyczne. 

Podsumowania, wręczenia nagród i wielkie podziękowania dokonano na uro-
czystości zorganizowanej w Domu Kultury w Lubiewie w dniu 14 grudnia br. 
Wszystkim uczestnikom, zawodnikom, gratulujemy i zapraszamy do 
zmagań w 2015r. 

Wioletta Szymczak/Paulina Kuffel  
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Gmina Lubiewo w 2014r. przystąpiła od realizacji zadania  
publicznego pod nazwą „Aktywne Formy Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu” w ramach, którego realizuje 
„Gminny program aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz  
budownictwa socjalnego”. 

Łączna wartość projektu wynosi 180.656,15 zł., z czego 110.000,00 zł. to kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa zmarginalizowanej 7 osobowej grupy osób bezrobot-

nych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Lubiewo w okresie od 01.08.2014 r. do 31.12.2015 r.  
poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno – szkoleniowym, zajęciach w Klubie Integracji Społecznej oraz pracach społecznie – 
użytecznych i robót publicznych. Ponadto celem projektu jest stworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego. W związku  
z realizacją programu powstaną trzy lokale socjalne w Klonowie. 
 W ramach „Gminnego programu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” do udziału  

w projekcie zrekrutowano 7 osób – 5 mężczyzn i 2 kobiety. 
 Pierwszym z etapów uczestnictwa zrekrutowanych osób w projekcie był 
udział w Klubie Integracji Społecznej, gdzie odbywały się zajęcia prowadzone przez 
psychologa oraz doradcę zawodowego. Drugim z etapów jest uczestnictwo w cyklu  
edukacyjno – szkoleniowych. Dla mężczyzn zaplanowano takie formy wsparcia jak 
szkolenie „Pracownik ogólnobudowlany”, kurs tynkarsko – malarski oraz kurs  
dekarz, natomiast dla kobiet zaplanowano kurs „Profesjonalne sprzątanie”. Kolejnym 
etapem uczestnictwa w projekcie będzie realizacja programu prac społecznie  
użytecznych i robót publicznych, które będą się odbywać w terminie od 01.03.2015r. 
do 31.07.2015r. 

     Marta Jagiełka, Danuta Rudnik 

Prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zakończono  
w sierpniu 2014 r. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Lubiewo” współfinansowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
 i ludności wiejskiej”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.156.842,75 zł, 

 dofinansowanie 705.391,00 zł, koszt mieszkańca wyniósł 1.500,00 zł. 

W wyniku realizacji projektu wybudowano 88 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Przedmiot zamówienia zrealizowano w miejscowościach: 
Bysław – 12 szt.              Minikowo – 2 szt. 
Bysławek – 2 szt.            Płazowo – 25 szt. 
Cierplewo – 1 szt.           Sucha – 7 szt. 
Klonowo – 10 szt.           Teolog – 7 szt. 
Lubiewice – 11 szt.         Trutnowo – 1 szt. 
Lubiewo – 7 szt.              Wełpin – 2 szt. 
Szumiąca – 1 szt. 
Wszystkie oczyszczalnie zostały oddane do użytku. Korzystający z przydomowych 
oczyszczalni zostali przeszkoleni w zakresie ich użytkowania. Podpisano również  

umowy dzierżawy, w których miesięczna 
opłata wynosi 10 zł. Ustalono, że wywóz osadu oraz dokonywanie przeglądu  

przydomowych oczyszczalni prowadzony będzie przez gminę. 

Gmina otrzymała również dofinansowanie na budowę kolejnych przydomowych 
oczyszczalni. W wyniku realizacji inwestycji w listopadzie br. wybudowano  
77 przydomowych oczyszczalni. Projekt współfinansowany również w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - III etap jest w trakcie  

rozliczania. 

Danuta Rudnik 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lubiewo 

Realizacja „Gminnego programu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego” nadal trwa. 
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NOWE WŁADZE GMINY 

W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zostało  

wybranych 15 nowych radnych Rady Gminy Lubiewo.  

Radnymi Rady Gminy Lubiewo zostali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podczas I sesji zwołanej przez Sekretarza Gminy Lubiewo, Pana Jerzego Bogusławskiego w dniu 28 listopada 2014 r. 
odbyło się uroczyste ślubowanie radnych, którym przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzena Ochendal wręczyła 
zaświadczenia o wyborze na radnego. Podczas sesji w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Gminy wybrany 

został Pan Mirosław Winowiecki natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Marek Rytlewski.  

W wyniku ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 30 listopada 2014 r. na Wójta Gminy Lubiewo został  
wybrany Pan SKAŁECKI MICHAŁ JACEK  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Rozwoju Gminy. Podczas 
sesji Rady Gminy Lubiewo w dniu 9 grudnia 2014 r. przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie 

o wyborze nowo wybranemu Wójtowi. Wójt w obecności radnych Rady Gminy Lubiewo złożył ślubowanie. 

Na sesji radni ustalili składy osobowe Komisji Rady Gminy podejmując stosowne uchwały. Składy poszczególnych  

Komisji przedstawiają się następująco: 

 

KOMISJA BUDOWNICTWA 
Przewodnicząca -  ZOFIA  RESZKA 
Skład:  

MARIUSZ KORNOWSKI  

MARCIN NITKA  

HENRYK OSZUŚCIK  

KAZIMIERZ ROGOWSKI 

 

KOMISJA REWIZYJNA 
Przewodniczący -  KAZIMIERZ  ROGOWSKI  
Skład:       

MICHAŁ BLACHNIEREK  

WIOLETTA FIEREK  

MARIUSZ KORNOWSKI  

TADEUSZ MRÓZ 

KOMISJA FINANSOWA Przewodniczący -  WŁADYSŁAW  HOPPE  Skład: 

ELŻBIETA GRZĘDZICKA 

 ZOFIA RESZKA 

JADWIGA KOZŁOWSKA  

;HANNA URBAN                                                                                                                                      Monika Ulatowska 

KOMISJA OŚWIATY I ZDROWIA 
Przewodnicząca -  HANNA  URBAN  
Skład: 

MICHAŁ BLACHNIEREK  

ZBIGNIEW GLAMA  

ELŻBIETA GRZĘDZICKA  

HENRYK OSZUŚCIK 

 

KOMISJA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 
Przewodniczący - ZBIGNIEW  GLAMA  
Skład: 

WIOLETTA FIEREK   

WŁADYSŁAW HOPPE  

MARCIN NITKA  

JADWIGA KOZŁOWSKA  

1. Zofia Reszka 

2. Hanna Urban, 

3. Elżbieta Grzędzicka, 

4. Wioletta Fierek 

5. Jadwiga Kozłowska 

6. Michał Blachnierek, 

7. Zbigniew Glama 

8. Marek Rytlewski 

9. Mariusz Koronowski, 

10. Władysław Hoppe, 

11. Kazimierz Rogowski, 

12. Henryk Oszuścik  

13. Tadeusz Mróz, 

14. Mirosław Winowiecki, 

15. Marcin Nitka 
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W bieżącym roku Gmina Lubiewo podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie utylizacji azbestu.  
W wyniku  te j  współpracy  Gmina Lub iewo o t rzymała  dotac ję  w wysokośc i  179863,00zł  
na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubiewo”. Do projektu przystąpiło  
77 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubiewo, jednak z 10 z nich zrezygnowało z wykonania usługi usuwania płyt  
eternitowych. W efekcie końcowym całkowite dofinansowanie ww. zadania uległo zmniejszeniu i wyniosło 142092,60 zł.  
Demontażem, transportem i utylizacją azbestu zajęła się firma Ekologia Fair Play z Dębna, która została wyłoniona w przetargu 
nieograniczonym.  

Właściciele posiadający na terenie gminy Lubiewo nieruchomości z pokryciem dachowym z eternitu zawierającego 
azbest, mogą również w 2015 r. ubiegać się o dofinansowanie w zakresie ich demontażu, transportu i utylizacji. Wnioski  
przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Lubiewie w pokoju nr 21 od 22 grudnia 2014 r.  do 10 lutego 2015 r.  

Tomasz Bonk 

  

               

Zapraszamy do udziału w ostatnim już kursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego w Minikowie w ramach projektu ,, Nowy Zawód Nowa Szansa” – opiekun dziennym nad osoba straszą  
i niepełnosprawną. Kurs planujemy rozpocząć od 7 stycznia 2015 roku, trwać będzie on 180 h, zajęcia teoretyczne i praktyczne 
prowadzone będą w Tucholi. Jest on skierowany wyłącznie od rolników ubezpieczonych w KRUS. 
  W 2013 roku taki kurs ukończyło 17 osób z powiatu tucholskiego, które to w ostatnim roku uczestniczyły w komponencie  
ponadnarodowym W wyniku podjętych działań powstała  koncepcja tworzenia gospodarstw opiekuńczych w ramach gospodarstw 
rolnych, agroturystycznych. Wizyta studyjna uczestników kursu pozwoliła zapoznać się z funkcjonowaniem takich gospodarstw  
w Holandii oraz zainspirowała do tworzenia takich gospodarstw w Borach Tucholskich. Dla zainteresowanych osób  
organizowaliśmy warsztaty i spotkania grup roboczych podczas których rozpatrywane były poszczególne aspekty możliwości 
funkcjonowania i finansowania takiej działalności. Powstały Indywidualne Plany Utworzenia Gospodarstwa Opiekuńczego. Projekt 
zakończyliśmy publikacją oraz konferencją, która zyskała uznanie wśród jej uczestników. Zainteresowane osoby zachęcamy  
do zapoznania się z publikacją dostępną w biurze ODR Tuchola lub na stronie www.opieka.kpodr.pl.  

Przez cztery lata trwania projektu w powiecie tucholskim zorganizowaliśmy 10 kursów skorzystało z nich 132 uczestników.  

Z gminy Lubiewo kurs ukończyło 35 osób. Ponadto organizowane były szkolenia z przedsiębiorczości oraz warsztaty  

motywacyjne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

Joanna Jastak 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może,  

na wniosek zobowiązanego informować poprzez internetowy portal informacyjny, wiadomość SMS , e-mail, telefon, fax,  

o terminie zapłaty lub jego upływie, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłaconej należności oraz grożącej egzekucji  

administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubiewo pok. Nr 14 lub na stronie www.lubiewo.bip.net.pl 

Marzena Ochendal 

Utylizacja azbestu w gminie Lubiewo w 2014 roku. 

Olimpiada Wiedzy Rolniczej 

 

Już po raz drugi Pan Roman Iwicki z Lubiewa wygrał eliminacje powiatowe 

XXIV Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Tucholi i tym samym reprezentował  

powiat tucholski na szczeblu wojewódzkim w Przysieku gdzie zajął III miejsce 

spośród 19 mistrzów powiatowych. To niewątpliwie duży sukces. W imieniu 

organizatorów K-P ODR w Minikowie oraz Wójta Gminy Lubiewo życzymy 

wszystkim uczestnikom eliminacji powiatowych reprezentujących Gminę  

Lubiewo dalszych sukcesów. 

Joanna Jastak 

Nowy zawód — Nowa szansa 

Zmiany w egzekucji podatkowej 

http://www.lubiewo.bip.net.pl
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Nowe zestawy zabawowe 

 
 
 
 
 

  

Gmina Lubiewo zakończyła realizację 3 projektów pn.: ,,Budowa 
placu zabaw w miejscowości Bysławek, Płazowo i Sucha”.  
Wykonawcą była firma FREEKIDS z Trzęsowic. 
Zakres  finansowy projektu obejmował dostawę i montaż  
3 identycznych urządzeń zabawowych wykonanych z drewna  
bezrdzeniowego, klejonego z elementami metalowymi. Każdy  
zestaw zabawowy składa się z: wieży czworokątnej, dachu  
czterospadowego, tunelu, zjeżdżalni, spirali, wejścia linowego, 
schodów z barierkami, balkonika.  
Projekty były współfinansowane w ramach Działania  
413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", oś 4 ,,Leader",  obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Poziom dofinansowania  każdego projektu wynosi 12 800,00 zł .  

Justyna Glazik 

Nowa infrastruktura turystyczna w Gminie Lubiewo 

 

 
 
 

 
 

W październiku i listopadzie br. odbyły sie odbiory inwestycji pn.: ,,Budowa  
6 pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami w miejscowościach: Bysław, 
Bysławek, Lubiewo i Cekcyn" oraz ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej nad 
stawami w miejscowościach: Klonowo, Lubiewo i Trutnowo". Wykonawcą  
budowy pomostów wędkarsko-rekreacyjnych była firma ,,MARBRUK"  
Sp. z o.o. z Charzykowy, która zlecone prace wykonała za cenę   
148 584,71 zł   brutto. Natomiast małą infrastrukturę turystyczną nad stawami 
pobudowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski z Koronowa za 
cenę 162 185,77 zł brutto. Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie na  
powyższe projekty w ramach działania ,,Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oś priorytetowa  
4 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. 
 

 

 
Justyna Glazik 
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Siłownie plenerowe w Lubiewie i w Bysławiu 

 

 

 

 

 

 

Zakończono realizację dwóch „Małych projektów” złożonych do Lokalnej Grupy  
Działania ,,Bory Tucholskie” w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla  
działania "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Pierwsza z operacji zakładała budowę siłowni plenerowej nad jeziorem  
w Bysławiu. Siłownia składa się z urządzeń  typu orbitrek, wioślarz, wyciąg górny  
z prasą nożną, twister pojedynczy i krzesło 
do wyciskania.  
Ponadto  zamontowano regulamin korzy-
stania z siłowni, 2 ławki parkowe i kosz na 
odpady. 

Siłownię zewnętrzną zbudowano również  w Lubiewie w ramach drugiego  
projektu pn.: ,,Budowa siłowni plenerowej w parku w Lubiewie". Ponadto zamontowano 
siedziska drewniane na murku fontanny, ławki i kosze na odpady.  

Zachęcamy  młodzież i osoby starsze do korzystania z nowej infrastruktury  
sportowej, tym bardziej, że zlokalizowane one są w pobliżu placów zabaw dla dzieci.  

Koszt zrealizowanych zadań to: 
Bysław : 19 699,65 zł, w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej 12 800,00 zł 
Lubiewo:  24 094,44 zł, w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej 14 663,87 zł 

Justyna Glazik 

 
 
 
 
 
 

Gmina Lubiewo uzyskała możliwość uwiecznienia niepowtarzalnych walorów krajobrazowo-przyrodniczych w albumie 
promocyjnym pn. „Gmina Lubiewo pełna uroku o każdej porze roku”. Pod takim właśnie tytułem opracowano wniosek  
o dofinansowania tego zadania i złożono w konkursie do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych  
strategii rozwoju. Wniosek został oceniony pozytywnie przez Radę Decyzyjną LGD i uzyskał 35,78 punktów, co  
pozwoliło na uplasowanie się w rankingu na II miejscu ocenianych projektów. Celem zadania jest promocja walorów 
turystycznych i przyrodniczo-kulturowych obszaru Gminy Lubiewo poprzez wydanie 1000 egzemplarzy albumu  
promocyjnego.  
Zawartość albumu stanowi bogata gama zdjęć lotniczych i pozycyjnych ukazujących niepowtarzalne walory krajobra-
zowo-przyrodnicze, uwarunkowania historyczne oraz dziedzictwo kulturowe. Ponadto, zawiera opis Gminy Lubiewo, 
kalendarz  cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych oraz bazę teleadresową, gastronomiczną i noclegową. 

Wartość całkowita 20 947,00zł, w tym uzyskane dofinansowanie 14 922,,00zł. 

Wioletta Szymczak 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 

napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za okres  od 01 sierpnia 2014 r. - do 31 stycznia 

2015 r. i złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 01.02.2015 do 02.03.2015 r. 

Marzena Ochendal 

„Gmina Lubiewo pełna uroku o każdej porze roku” - wydanie albumu promocyjnego 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego. 
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Informuję, że  w dniu 12 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubiewo.  
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., które zaproponowało realizację usługi za 
cenę 469.152,00 zł. Umowa będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  
Opracowane harmonogramy zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami,  
a także są dostępne www.bip.net.lubiewo.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. 
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowę dzierżawy na pojemnik na odpady zmieszane z poprzednim  
wykonawcą usługi tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM w Grudziądzu, pojemniki będą zbierane w styczniu 2015 r.  
Natomiast, Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi będzie od roku 2015 umożliwiało zawarcie umowy na dzierżawę pojemnika na 
odpady zmieszane (w przypadku właścicieli, którzy nie wyposażyli jeszcze swojej nieruchomości w pojemnik). 
Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok będą dostarczane  

do mieszkańców łącznie z decyzjami podatkowymi przez sołtysów do dnia 15 stycznia 2015 r. 

Ponadto przypominam, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego miesz-

kańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpli-

wości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  

Opłat dokonuje się bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego do 15 dnia każdego miesiąca.   

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, złożona deklaracja  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  

i egzekucji zaległości wraz z odsetkami. Procedura egzekucji poprzedzona jest dostarczeniem do zobowiązanego upomnienia. 

Obecnie w Gminie Lubiewo obowiązują dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- 7,50 zł od mieszkańca – w przypadku segregacji odpadów; 

- 16,00 zł od mieszkańca – w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany. 

W I półroczu 2015 roku Rada Gminy Lubiewo podda analizie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w stosunku 
do ponoszonych nowych wyższych kosztów wywozu odpadów komunalnych. 
Wszelkich informacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9,  
Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 15, tel. 52 33 49 310. 

Ilona Lesikowska/Joanna Mrozik 

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014r.  
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1595), termin przeprowadzenia kwalifikacji  
wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został ustalony na okres od dnia 2 lutego 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r.  

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2015r. Termin 
przeprowadzenia kwalifikacji Powiecie Tucholskim ogłoszony zostanie do tego dnia z podaniem terminów, w jakim do kwalifikacji 
staje gmina Lubiewo. Zostaną wysłane również wezwania imienne do stawienia się na kwalifikację wojskową. 

 Obecnie rejestracja przedpoborowych odbywa się na zasadzie sporządzenia „Rejestru mężczyzn 1996r. objętych  
rejestracją” oraz „Rejestru kobiet 1996r. objętych rejestracją” na podstawie wydruków komputerowych otrzymanych z ewidencji 
ludności. 
Dokumenty, jakie powinny zabrać z sobą osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej to: 

dowód osobisty, jeśli go nie posiadacie inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia dla komisji lekarskiej (aktualne badania), 
fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, 
dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. 

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana 
jest zawiadomić o tym wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad  
3 miesiące.  
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane są czynności związane z: 

sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej; 

ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;  

                                  cd. str. 10 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozstrzygnięty 

Uwaga rocznik 1996, kwalifikacja wojskowa 2015r.  

http://www.bip.net.lubiewo.pl
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2014 i 2015 

 W grudniu br. rozpoczyna się realizacja  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ) realizowa-
nego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ). Jest to nowy program, który zastąpił reali-
zowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w 

formie paczek lub posiłków.  

          Realizacją PO PŻ w gminie Lubiewo będą zajmowały się organizacje pozarządowe Polski Komitet Pomocy Społecznej  

i Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach poprzez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 5 w Lubiewie. 

Pomoc  w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie  
odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki  
wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 684 zł na osobę w rodzinie,  813 zł dochód dla osoby samotnej. Dlatego 
też PO PŻ zakłada, że to ośrodki pomocy społecznej kwalifikować będą osoby do pomocy żywnościowej  wydając w tym celu 

skierowania.  

          Osoby  i rodziny, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej  
na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek, o których mowa w art.7  ustawy o pomocy  
społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

           Punktami ogłoszeń o terminie wydawania żywności  będą sklepy GS na terenie gminy oraz w sołectwach  w miejscach 
zwyczajowo przyjętych do ogłoszeń. Natomiast miejscami wydawania pomocy żywnościowej są  Zespół Szkół w Bysławiu przy  

ul. Kwiatowej 9  i budynek OSP w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 8. 

                                                                                           Urszula Oszuścik     

 
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina Lubiewo złożyła wniosek  
o dofinansowanie zadania pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w Cierplewie”.  
Mamy szansę uzyskać 75% dofinansowania, jednakże z uwagi na bardzo małe środki będące w dyspozycji tego konkursu,  
szanse również są ograniczone. Wierzymy jednak, że szczęście nam będzie sprzyjało po raz kolejny, bo wniosek jest przygoto-
wany bardzo dobrze.  
Inwestycja obejmowałaby m.in.: wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, grzewczej, 
malowanie elewacji i roboty wykończeniowe wewnętrzne.  
Z uwagi na fakt, że są to ostatnie środki finansowe z programu „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2014, to również okres  

rozliczeniowy jest bardzo krótki i roboty muszą zostać zakoń-
czone do kwietnia 2015r. 
Tą inwestycją zakończylibyśmy kompleksowe remonty  
wszystkich świetlic na terenie Gminy Lubiewo, których jest  
łącznie dziesięć i Dom Kultury w Lubiewie. Najważniejszą  
kwestią jest fakt, że te miejsca w środowiskach lokalnych „żyją”, 
dzięki zatrudnieniu opiekunów świetlic, wspomaganiu finanso-
wemu i rzeczowemu i aktywności mieszkańców i organizacji 
działających w poszczególnych miejscowościach. 
Zachęcam do aktywnego korzystania z zajęć prowadzonych  
w świetlicach, szczególnie teraz kiedy nadchodzą dłuższe  
wieczory i można ciekawie i efektywnie spędzić wolny czas,  
a przy tym rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  

Wioletta Szymczak 

Szansa na remont ostatniej w Gminie świetlicy wiejskiej 

Cd. ze str. 9 
wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 
założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej; 
wydaniem wojskowych dokumentów osobistych; 
przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy bez odbycia służby wojskowej;  
przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa imiennie wójt, wezwania te zostaną przesłane zainteresowanym w odpowied-
nim czasie. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr 52 3349310 wew.15 lub zapraszam do urzędu pokój nr 6. 

Czesława Gromek 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miesiąc listopad 2014 roku w związku z realizacją projektu pn. „Daj sobie szansę” 
upłynął na końcowej realizacji zadań aktywnej integracji których należy Punkt  
Wsparcia Rodziny oraz na podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć. Punkt  
Wsparcia Rodziny realizowany był w miesiącach czerwiec – listopad 2014r.  
W ramach działalności PWR dyżury pełnili radca prawny prawnik, psycholog oraz 
trzech pracowników socjalnych. W czasie dyżurów w PWR beneficjenci mogli  
porozmawiać o wszelkich trapiących ich problemach. W PWR udział wzięli również 
członkowie rodzin beneficjentów. 
 
Miesiąc listopad był także miesiącem 
podsumowań. W dniu 27.11.2014r.  

od godziny 11.00 w Domu Kultury w Lubiewie odbyło się seminarium promocyjne 
podsumowujące realizacje projektu systemowego w 2014 roku pt. „Daj sobie  
szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie.  
W czasie seminarium omówiona została tegoroczna realizacja projektu, a także 
realizacja zadań projektu od 2008 roku. Elementem seminarium było także  
wręczenie zaświadczeń dla beneficjentów tegorocznego projektu. 2014 rok jest  
ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę”. 

 

Urszula Oszuścik 

Listopadowe podsumowania projektu „Daj sobie szansę” 

Laureaci konkursu „Zapobiegajmy pożarom” - etap powiatowy 
 

 

W dniu 06.12.2014r. powiatowa komisja oceniła prace przesłane przez poszczególne gminy na konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” 

PRZEDSZKOLA 

1. AMELIA FALKOWSKA - Szkoła Podstawowa Kiełpin 

2. NICOLA CZARNOWSKA - Zespół Szkół Bysław 

3. AMALIA MARCINIAK - Zespół Szkół Bysław 

4. BARTOSZ KURS - Szkoła Podstawowa Kiełpin 

5. JULIA GWIZDAŁA - Szkoła Podstawowa Kiełpin 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY  IV-VI 

1. ALEKSANDRA WIĘSZERSKA - Szkoła Podstawowa Śliwice 

2. ANETA BĄCZKOWSKA - Zespół Szkół Bysław 

3. AGATA SZEFLER - Szkoła Podstawowa Iwiec 

4. NATALIA NELKE - Zespół Szkół Lubiewo 

5.    DARIA MILER - Szkoła Podstawowa Śliwice 

 

KOMISJA W SKŁADZIE: 

1. Lila Walczak 

2. Ryszard Chierrek 

3. Zygmunt Andrearczyk 

4. Zygmunt Gajewski 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY  I-III 

1. BARTOSZ TALAŚKA - Szkoła Podstawowa Śliwice 

2. PAWEŁ KOŹIŃSKI - Szkoła Podstawowa Śliwice 

3. AGATA MILCZEWSKA - Zespół Szkół Bysław 

4. ILONA WOLSKA - Szkoła Podstawowa Iwiec 

5.    JAKUB ANTKOWSKI - Szkoła Podstawowa Śliwice 

GIMNAZJUM 

1. EWELINA KARWASZ - Zespół Szkół Gimnazjum 

Bysław 

2. DAWID DREJARZ - Zespół Szkół Gimnazjum  

Bysław 

3. ANDŻELIKA KOLASIŃSKA - Zespół Szkół  

Gimnazjum Bysław 

4. DOMINIKA BERENDT - GOK Cekcyn 

5.   PAULINA BRUGIER - Zespół Szkół Lubiewo 
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1. Trening siłowy z Mistrzynią Polski oraz Brązową Medalistką Europy w trójboju siłowym w siłowni w Bysławiu 
2.       Lubiewski Wielobój Sprawnościowy – dla gimnazjalistów i dorosłych – zawody w tenisa stołowego 
3.       I Integracyjny Turniej Tenisa Par Deblowych  Powiatu Tucholskiego i Świeckiego  
4.       Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo   
II Turniej Sołecki w halową piłkę nożną  - Gimnazjum  
5.       Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  
II Turniej Sołecki w halową piłkę nożną -  Szkoła Podstawowa  
6.       Lubiewski Wielobój Sprawnościowy dla gimnazjalistów i dorosłych – zawody w badmintona  
8.       Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  
 II Turniej Sołecki w halową piłkę nożną powyżej gimnajzum 
9.       Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  
 II Turniej Sołecki w Kręgle 
10.   Lubiewski Wielobój Sprawnościowy  - zawody w kręgle 
11.   I  Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Lubiewo pomiędzy pracownikami samorządowymi, Radnymi, Pracownikami BS  
Koronowo, Pracownikami ODK Sucha, Strażakami 
12.   Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo -   
II Turniej Sołecki w Siatkówkę 
13.   LWS – Lekkoatletyka -  rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, test coopera, skok w dal  
14.   X Akcja Cała Polska Biega w Trutnowie – Biegi dla dzieci, młodzieży, dorosłych  
15.   Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo II Turniej 
Sołecki w Piłkę ręczną  
16.   LWS – MIX sprawnościowy łony na materacu „brzuszki w ciągu 30 sek.” łką lekarską łką ręczną do 
celu  łeczki hokejem ze strzałem do bramki 
17. VI Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami 
18.    Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  II Turniej 
Sołecki w Piłkę Siatkową 
 19. Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  II Turniej 
Sołecki w Koszykówkę 
20. IV Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Przewodniczącego Rady miny Lubiewo 2014 
21. II Turniej w Piłkę Plażową o Puchar Wójta Gminy Lubiewo  
22. I Zmagania Strażacko -  Piłkarskie na boisku w Trutnowie.   
23. Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  II Turniej 
Sołecki w Unihokeja 
24. I Mistrzostwa Pracowników Samorządowych w Piłkę Siatkową pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tucholskiego 
25. LWS – Bieg na 1000m na PZU Trasie Zdrowia 
26.  LWS - ZAWODY W BILARDA  
27. Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  II Turniej 
Sołecki – Tor przeszkód dla dzieci.  
28. Zawody dla druhów OSP z terenu Gminy Lubiewo na PZU Trasie Zdrowia 
29. Zawody dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo na PZU trasie Zdrowia 
30. Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo pod honorowym patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo  II Turniej 
Sołecki w piłkę nożną.  
 
VI Europejski Tydzień  Sportu dla wszystkich – XX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2014 
Gmina Lubiewo w dniach 17 - 23 maja 2014 r.  aktywnie włączyła się w organizację imprez sportowych w ramach VI Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla wszystkich.  W tym okresie wszystkie placówki oświatowe, świetlice wiejskie, Rady Sołeckie, UKS,  orga-
nizacje pozarządowe, animatorzy sportu oraz pracownicy urzędu gminy i innych instytucji przygotowali dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych  bogate programy imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowano 193 
imprezy sportowe, w których łącznie brało udział  5229 osób.  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 . 
 

Tydzień Ruchu – MOVE Week - europejska kampania promującą ruch i zdrowy styl życia.  Po raz drugi Gmina Lubiewo przystą-
piła do tej kampanii. W tym roku 3 osoby prowadziły zajęcia sportowe na terenie Gminy Lubiewo tzw.  Były Panie: Krystyna Derę-
gowska, która prowadziła zajęcia w Trutnowie i w Lubiewicach, Natalia Nowacka w Suchej i Cierplewie i Paulina Kuffel była  koor-
dynatorem imprez m.in. tj. OTWARCIE NASZEJ PZU TRASY ZDROWIA, KGW na PZU Trasie Zdrowia, Turniej Sołecki na PZU 
Trasie Zdrowia, Ćwiczenia na Mini Siłowni dla Pracowników Administracji Samorządowej, zawody dzieci na rolkach, Seniorzy na 
sportowo. itp. imprezy skierowane były dla wszystkich mieszkańców od maluchów do seniorów.  

Paulina Kuffel     

Imprezy sportowe 2014 
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W programie TVP 2 „Pytanie na śniadanie” emitowanym również przez TVP 
Polonia promowana była Gmina Lubiewo i Bory Tucholskie.  
Na żywo program prowadzili: Iwona Radziszewska i Łukasz Nowicki  
z TVP2. Gośćmi byli: Mirosław Sawicz z Domu Kultury w Lubiewie, Natalia 
Słoma – menager kultury w Warszawie, Dorota Osińska wokalistka.  
Ta ostatnia mistrzowsko  wykonała w programie utwór "To nie banał"  
do którego teledysk nagrany został w gminie Lubiewo. W programie widocz-
ne były przebitki z teledysku. W programie ujęto również felieton  
z gminy Lubiewo, w którym zawarte zostały walory gminy Lubiewo oraz infor-
macja o wydarzeniach kulturalnych Na planie nagrań do "Pytania na śniada-
nie” w gminie Lubiewie było 25 osób z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska.  

Osią rozmowy było zaprezentowanie gminy Lubiewo jako miejsca, które dba 

o stworzenie warunków do pracy twórczej artystów, licznie korzystających z dobrodziejstw płynących ze sprzyjającej atmosfery 

Borów Tucholskich. Gmina Lubiewo jest odwiedzana licznie przez twórców: aktorów, muzyków, fotografików, którzy tutaj  

odbywają próby lub po prostu czerpią stąd energię do swych działań. Ukazany został materiał dokumentujący artystyczne  

działania goszczących w gminie twórców podkreślający wkład Urzędu Gminy oraz lubiewskiego Domu Kultury w budowanie  

przyjaznej atmosfery oraz otwartość i zaangażowania w kreowaniu gminy jako miejsca pracy twórczej. 

Podczas dyskusji panie z Koła Gospodyń Wiejskich w tradycyjnych 

strojach borowiackich przygotowywały potrawy charakterystyczne dla 

kuchni borowiackiej.  Wszystkie składniki wykorzystane przy przygoto-

waniu dań pochodziiły z ekologicznych upraw, co naturalnie wpisuje 

się w wizerunek Borów Tucholskich – miejsca nierozerwalnie  

związanego z ekologią i zdrowym stylem życia. Dania były spożywane 

przez zaproszonych gości. 

W programie została również zawarta krótka relacja z koncertu  

Czesława Mozila, który odbył się 15 września w Domu Kultury  

w Lubiewie. Element ten połączył się w naturalny sposób z dyskusją, 

ponieważ uczestnicy spotkania w borowiackim dworku brali udział  

w koncercie. 

 

Tak naprawdę jest to początek zakrojonej na szeroką skalę nietuzinkowej formy promocji Borów Tucholskich, Gminy Lubiewo, jej 
walorów krajobrazowo-przyrodniczych, borowiackiej kuchni i gościnności.  
W trakcie nagrań do programu, w Bysławku  odbyła się konferencja artystów w sprawie organizacji w gminie Lubiewo Ogólnopol-
skiego Festiwalu „BySŁAWek Gwiazd” w roku 2015r.  
Inspiracją do organizacji takiego festiwalu były i są opinie, oczywiście pozytywne artystów, którzy w ostatnich  dwóch latach  
gościli w Domu Kultury w Lubiewie, a byli to m.in.: Tercet Egzotyczny, Jerzy Połomski, Terry Man (USA), Toni Tognoni 
(Australia), ZA NO ZA (Rosja), Duże Dzieci, Alicja Boncol (Polska), Czesław Mozil, Dorota Osińska  (The Voice of Poland ), Kasia 
Świątczak (Must be the Music), Arek Aro Kłusowski (The Voice of Poland), Adela Konop (Mam Talent, Śpiewaj i Walcz), Marcin 
Polok (gitarzysta), Amarena Rockers (Polska), Ilona Szwarc (New York). 
W ostatnich miesiącach Dom Kultury w Lubiewie współpracował z Universal Music Polska, TVN24, TVP2. Zrealizowano zostały 
koncerty w/w artystów, nagrano w gminie teledysk, 18 września został zrealizowany materiał dla TVP2. To pierwsza tego typu 
promocja gminy w Polsce.  
Na stronie www.dklubiewo.pl można obejrzeć nagranie z programu.  
 
Projekt pn. Promocja Borów Tucholskich w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” i w teledysku Doroty Osińskiej „To nie 
banał” uzyskał pozytywną rekomendację Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w odpowiedzi na złożony wniosek  
o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5. Promocja i rozwój 
markowych produktów W RAMACH PROJEKTU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO „Kujawsko - 
pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu” . 
Wartość całkowita projektu wyniosła 41 900,00zł, w tym uzyskane dofinansowanie 35 615,00zł, 
 

Wioletta Szymczak/Mirosław Sawicz 

Promocja Gminy Lubiewo w Polsce i nie tylko….. 

http://www.dklubiewo.pl/
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 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 102 w Lubiewie jest organizacją prężnie działająca na rzecz środowiska  

wędkarzy – nie tylko w Gminie Lubiewo. Już od maja 2014 r. organizowaliśmy liczne zawody spławikowe zarówno dla członków 

Koła PZW w Lubiewie, jak też dla członków innych Kół PZW z powiatu tucholskiego, jak choćby zawody o Puchar Wójta Gminy 

Lubiewo czy konkurs o Puchar Starosty Tucholskiego. Zawody te odbyły się na Jeziorze Jeziorko, nad którym Koło PZW  

w Lubiewie sprawuje pieczę. Jesienią tego roku – w wyniku wygrania przetargu przez Okręg Bydgoski PZW – objęliśmy opieką 

kolejne jezioro: Strzyżyny. Oba jeziora – także jesienią tego roku – zostały zarybione. Jak co roku – zorganizowaliśmy też  

szkolenie dla nowych członków Koła oraz młodzieży. Chętnych zapraszamy w nasze szeregi, bo wędkowanie – to wdzięczny 

sport. Nasza siedziba mieści się w Bysławiu przy ul. Słonecznej (za Ośrodkiem Zdrowia). 

Zarząd Koła 

PZW Gminy Lubiewo 

PKPS Gminy Lubiewo 

Działalność PKPS w Lubiewie w roku 2014 oraz zamierzenia na rok 2015. 

1/ Realizacja programu odzieżowego H&M 
Z Zarządu Wojewódzkiego PKPS otrzymano  10473szt. odzieży o wartości 20846zł.:  70% wyżej wymienionego towaru rozdzielo-
no podopiecznym wg list przygotowanych przez szkoły i GOPS, 30% towaru wydano na kiermaszach odbywających się  
w Zespołach Szkół w Lubiewie i Bysławiu. Uzyskane w wysokości 6591,90 środki ze zbiórek publicznych podczas kiermaszów  
przeznaczono na transport odzieży, opłaty do Zarządu Wojewódzkiego i cele statutowe organizacji, 
2/organizacja III Pikniku "Sprawni inaczej" w Bysławku dla ok. 150 osób. 
3/ udział 40-go dzieci w Wojewódzkim Dniu Dziecka  w Toruniu, 
4/ Organizacja Rajdu Rowerowego, 
5/ prowadzenie wypożyczalni sprzętu dla obłożnie chorych, 
6/ realizacja programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najuboższym - Podprogram 2014. 
W m-cu grudniu rozpoczęto realizację powyższego programu. Z Zarządu Wojewódzkiego PKPS otrzymano  towar o wadze 
3066kg i wartości 7780,50 zł.  
Asortyment towarów to: cukier, olej, mleko, mielonki i makaron. PKPS zajmował się dowozem, rozdzielnictwem oraz prowadze-
niem szerokiej dokumentacji rozliczeniowej. Kwalifikacją osób uprawnionych do odbioru żywności zajmował się GOPS  
przekazując organizacji listę osób.  
PKPS objął programem następujące sołectwa: Bysław, Bysławek, Minikowo, Płazowo i Wełpin.  
W roku 2015 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie nadal zamierza realizować program odzieżowy, pomocy żywnościo-
wej, organizować wyjazdy dla dzieci, imprezy integracyjne i sportowe programy prozdrowotne, poradnictwo dla rodzin niewydol-
nych  wychowawczo i inne.  

Bożena Ziółkowska  
Prezes ZG PKPS 

 
Pracowity wrzesień i październik badmintonistów. 

 

Zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie powalczyli w Grand Prix Miastka 
Aleksandra Martin i Michał Recki w grze deblowej zajęli II miejsce, 
w singlu Ola zajęła IV miejsce natomiast Michał w singlu zajął 
III  miejsce. W październiku stratowaliśmy w Mistrzostwach Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego w Badmintonie i tym razem start 
był udany Łukasz Kuligowski zajął III miejsce w singlu w kat. juniorów, 
Michał Recki zajął I miejsce w kat. młodzików, natomiast Aleksandra 
Martin zajęła II miejsce w kat. młodziczek. Trzecim turniejem, w którym 
udział wzięli zawodnicy UKS „Lotka” w Lubiewie był Turniej III Puchar 
Kujaw w Badmintona i tutaj mieliśmy sukcesy Michał Recki zajął I 
miejsce w singla oraz I miejsce w grze mieszanej w parze z zawodniczą 
z MLKS Solec Kujawski Martyną Pietrzak. Aleksandra Martin zajęła III 
miejsce w grze deblowej z zawodniczą z MLKS Solec Kujawski Pauliną 
Rogut oraz IV miejsce w singlu. Następnym turniejem, który czeka na-

szych zawodników jest Ogólnopolski Turniej Maziowa Cup w Suchocin-Płońsk. 

Czesława Gromek 
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W dniu 06.12.2014r. na sali sportowej w Lubiewie rozegrano XII Mikołajkowy Turniej Badmintona. Gośćmi UKS „Lotka” 
w Lubiewie byli, jak co roku zawodnicy z MLKS Solec Kujawski. Do zawodów stawiło się 26 zawodników i zawodniczek. 

Turniej przebiegał w miłej atmosferze przy grze, oglądaniu kroniki, miłych wspomnieniach.  
 
Młodziczki 
I miejsce Martyna Pietrzak MLKS Solec Kujawski 
II miejsce Aleksandra Martin UKS Lotka w Lubiewie  
III miejsce Paulina Rogut MLKS Solec Kujawski 
 
Młodzicy 
I miejsce Mateusz Krysa MLKS Solec Kujawski 
II miejsce Michał Recki UKS Lotka w Lubiewie 
III miejsce Krzysztof Martin UKS Lotka w Lubiewie 
 
Juniorki młodsze 
I miejsce Małgorzata Rogut MLKS Solec Kujawski 
II miejsce Martyna Filipiak MLKS Solec Kujawski 
III miejsce Joanna Moszczyńska UKS Lotka w Lubiewie 
 
Kategoria open 
I miejsce Paulina Karwasz UKS Lotka w Lubiewie 
II miejsce Adrian Karwasz UKS Lotka w Lubiewie 
III miejsce Kacper Baumgart UKS Lotka w Lubiewie 
 
Turniej odbył się dzięki uprzejmości Pani Jolanty Kowalskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiewie, która udostępniła salę.  
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, medale oraz słodycze, które jak zawsze otrzymaliśmy od stałego sponsora.  
Kluby otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez sponsora. 

                                                                                                                                          Czesława Gromek Instruktor badmintona 

XII Mikołajkowy Turniej Badmintona 

Klasyfikacja zawodników na listach krajowych 

100 000,00 dla naszych szkół  

 

Na listach krajowych Młodzików Polskiego Związku Badmintona na dzień 22.10.2014r.  Michał Recki w parze z Martną  
Pietrzak z MLKS Solec Kujawski zajmują 16 miejsce w grze mieszanej na 175 pary, natomiast w grach singlowych Michał 
Recki zajmuje 36 miejsce na 245 zawodników.  

W grach singlowych juniorów młodszych Agnieszka Grzempa zajmuje 79 miejsce na 111 zawodniczek, w deblu  
z Aleksandrą Martin zajmuje 49/110 par, Aleksandra Martin 44 na 208 zawodniczek, natomiast w grach deblowych Alek-

sandra Martin w parze Pauliną Rogut z MLKS Solec Kujawski zajmuje 76 pozycję na 131 pary.  

Na tak mały klub jak UKS „Lotka” w Lubiewie są to wielkie sukcesy, którymi warto się pochwalić. 

Czesława Gromek  

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wnioski złożone przez Gminę Lubiewo  
w ramach zwiększenia subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia placówek oświatowych  

w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 

Dzięki temu świetlice szkolne oraz pomieszczenia do prowadzenia zajęć dla dzieci   
 w Bysławiu, Lubiewie, Suchej oraz Klonowie wzbogacone zostały o nowe meble, sprzęt audio-

wizualny, wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne.  

Nowe, kolorowe i bardzo potrzebne materiały z pewnością wzbogacą ofertę edukacyjną  

jak i  zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych. 

Wioletta Szymczak 
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Mała Szkoła w Klonowie 

Szkoła Podstawowa w Klonowie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „Klon” istnieje już 14 lat. 

W tym roku szkolnym skupia 41 uczniów oraz przedszkolaków w wieku od 2 do 9 lat.  

Ostatni czas obfitował w wiele wydarzeń… 

Klonowo kulturalnie… 

Wizyta Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy wprowadziła 

nas już w nastrój świąteczny. Podczas koncertu poznaliśmy  

zwyczaje oraz muzyczne oblicze świąt Bożego Narodzenia.  

Teatr „Zaczarowany świat” z Torunia przeprowadził cykl 

spektakli teatralnych połączonych z warsztatami aktorskimi. 

Mieliśmy zaszczyt gościć na przedstawieniu uczniów ze 

szkoły Podstawowej w Suchej.  

Klonowo plastycznie i misiowo… 

25 listopada cała nasza szkoła została zaproszona na Galę 

Misia Pluszowego do Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, którą  

połączono z przyznaniem nagród w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Miś z łebkiem w gwiazdach”. Nasi uczniowie  

otrzymali: 2 miejsce w kategorii szkół podstawowych – Paweł Kujawa, Bartosz Wruck, Krystian Piotrowski oraz wyróżnienie: 

Jakub Grzempa, Igor Damasiewicz, Igor Łangowski, Nikodem Szulc– w kategorii przedszkole III miejsce otrzymali: Adam  

Junka, Oskar Tymiński, Martyna Grzempa .  

W tym dniu nagrodę także odebrał Wiktor Gumiński z zerówki, który otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie  

Plastycznym pt.  „Mój ukochany miś uczy mnie oszczędzania” organizowany przez Przedszkole Misiolandia z Bydgoszczy. 

Klonowo na sportowo i mikołajkowo… 

5 grudnia uczniowie i przedszkolaki zaproszone przez 

Świętego Mikołaja uczestniczyli w Mikołajkach na PZU 

Ścieżki Zdrowia w Lubiewicach. Zachęcone przez świę-

tego pokonywały przeszkody ścieżki zdrowia i wypatry-

wały Świętego Mikołaja. Udało się go zobaczyć w lesie 

bardzo zmartwionego. Po wykonaniu dobrych uczynków 

dzieci otrzymały jabłuszka do zjazdów na śniegu. Bar-

dzo dziękujemy za pyszną herbatę oraz gościnę pani 

Paulinie Kuffel oraz sołectwu Lubiewice.  

Resztę wydarzeń można oglądnąć na Facebook szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Klonowie. Zapraszamy 

Katarzyna Piotrowska 

Halloween na PZU Trasie Zdrowia  
 
 
 

31.10.2014 r. późnym popołudniem 45 – osobowa grupa spotkała się na starcie PZU Trasie Zdrowia, czyli w Lubiewicach  
i przeszła do Trutnowo na  metę.  Podczas marszu uczestnicy  pokonywali 9 przeszkód sportowych : m.in.  równoważnię  
zygzak, pachołki slalom, drabinkę. 
Osoba, która pokonała przeszkodę otrzymała tzw. żeton w kształcie dyni. 9 zdobytych  żetonów oznaczało  nagrodę dla  
zawodnika. Specyfika zmagań polegała na pokonywaniu przeszkód w ciemnościach, co wiązało się z wieloma zabawnymi  
sytuacjami.  Na koniec czekała dla uczestników w  świetlicy w Trutnowie  ciepła herbatka oraz  słodkości.  Rozstrzygnięto  
również konkurs na najlepiej przebraną osobę: Nagrody – plecaki otrzymały: I miejsce Dagmara Tomaszewska, II miejsce  
Weronika Nowak III miejsc  Paulina Lesikowska., a nagrody pocieszenia dziewczynki, które zajęły ex aquo IV miejsce -  
Klaudia  Glazik i Eryka Dzwonkowska. Dreszczyk emocji, fantastyczna atmosfera i tor przeszkód na PZU Trasie Zdrowia  
to wspaniały relaks dla dorosłych i zabawa dla najmłodszych.                                                                                                                           

Paulina Kuffel 

http://m.in
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Zespół Szkół w Bysławiu 

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
dotyczący zbiórki zużytych baterii i akumulatorów 

 

 Dnia 5.12.2014r. odbyło się podsumowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu publicznej kampanii edukacyjnej 
o bateriach i akumulatorach.  
Uczniowie Zespołu Szkół w Bysławiu również aktywnie w akcji uczestniczyli. W kategorii gimnazjum zajęliśmy II miejsce w woje-
wództwie. 6 osobowa grupa gimnazjalistów uczestniczyła w podsumowaniu działań w Toruniu na starówce. Tam również wykaza-
liśmy się dużą pomysłowością i aktywnością, biorąc udział w wykładzie na temat wpływu odpadów niebezpiecznych w środowisku 
oraz w zajęciach plastycznych i sportowych.  Promującą akcję zbieranie zużytych baterii głównymi organizatorami byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Ekspres Bydgoski, Nowości - Dziennik Toruński, partner "REBA" - Orga-
nizacja Odczytu SA. 

Gabriela Gajewska 

"Podziel się posiłkiem"- od takim hasłem odbyła się w dniach  
29-30.10.2014r.  
Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Udowodniliśmy, że mamy wielkie i chętne do 
pomocy serca. Wspólnymi siłami zebraliśmy 310,63 kg żywności. 
Druga - Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 28-29 listopada 
2014 roku. Wówczas udało nam sie zebrać:258,83 kg. żywności. 
W sumie zebraliśmy 569,46 kg. produktów. Tegoroczne zbiórki tradycyjnie 
odbywały  się w sklepie p. Krzyżalewskich i GS Carrefour. Wzięło w niej udział 
42 wolontariuszy z I-III klas Gimnazjum im. ks. Piotra Sosnowskiego w Bysła-
wiu. Wszystkie zebrane produkty trafiły do najuboższych rodzin z naszej  
okolicy. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomimo 
własnych wydatków, przyłączyli się do akcji wrzucając niezbędne produkty  
z myślą  o potrzebujących.  

Wolontariusze z opiekunem Renatą Szefler. 
 
Zespół Szkół w Bysławiu, w którym działa Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego w Korono-
wie wziął udział w Ogólnopolskim  Konkursie Internetowym Szkolnych Kas Oszczędności pt.: „Śmieszna świnka”. W dniach od 
17.11.2014 do 28.11.2014r. odbywało się głosowanie na najlepszą świnkę – skarbonkę. W tym roku odnotowaliśmy rekordową 
liczbę zakwalifikowanych projektów – aż 594! Pierwsze miejsce zdobyła praca Julii i Wiktorii Gac  zdobywając 11 431 głosów 
Serdecznie gratuluję 

Opiekun SKO Renata Szefler 

Dnia 22.11.2014r. odbyły się zajęcia edukacyjno-rekreacyjne  pt.” Pasja mnie  
kręci - nie narkotyki”. Wzięli w nich udział uczniowie klasy III B z Gimnazjum  
w Bysławiu pod opieką pani Gabrieli Gajewskiej. 
  
Zajęcia miały na celu promować zdrowy styl życia. Zadaniem uczestników było 
ułożenie krótkiego wiersza związanego z profilaktyką,  który zawiera zwrot „ Pasja 
mnie kręci!”. Następnie odbył się turniej kręglarski między uczestnikami oraz quiz 

na temat zapobiegania uzależ-
nieniom.  Podsumowaniem  
spotkania było rozdanie nagród 
oraz posiłek w postaci pizzy.  
Wcześniej w ramach tego  
samego projektu klasa odbyła 
wycieczkę „Szlakiem Trzech 
Akweduktów”. Przemierzyli drogę 15 kilometrów na rowerach wypożyczonych 
dzięki uprzejmości firmy PAU-MAT z Tucholi. 
Po wycieczce rowerowej odbyło się ognisko, tańce, jazdy gokartami, a także 
nocne zwiedzanie Zajazdu Fojutowo. Noc spędzili w miejscowości Niwki, gdzie 
gospodyni posesji opowiedziała historię życia borowiackiej rodziny .Hoffmanów, 
do których należała zabytkowa chata udostępniona do zwiedzania.  Drugiego 

dnia uczestnicy skorzystali z atrakcji znajdujących się na terenie Fojutowa, m. in. basenu i gokartów oraz wypoczynku pod tężnia-
mi. Projekt był zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie. 

Gabriela Gajewska 
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              Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych nowe technologie  
informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Rośnie liczba użytkowników 
Internetu, a  zarazem jego zasoby, oraz możliwości jakie daje nam sieć. Technologie  
wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem 
nauki, pracy i rozrywki. Internet jest nie tylko źródłem wiedzy i informacji, środkiem  
wymiany handlowej czy komunikacji, ale również życia towarzyskiego i kulturalnego.  
Różnorodność, z jaką spotykamy się w Internecie, pozwala stwierdzić, że nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne stają się doskonałym narzędziem  
do zmniejszenia nierówności społecznych, a tym samym do zwiększenia szans życiowych 

osób wykluczonych. Tym założeniom odpowiada realizowany przez Gminę Lubiewo 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 - eInclu-
sion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki".  Całkowita wartości 
projektu wynosi 14 605 152,95 zł i jest w stu procentach finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to największy 
projekt w historii Gminy Lubiewo i jeden z 10 największych projektów w Polsce. Jego wartość stanowi, prawie połowę 
środków jakie Gmina Lubiewo pozyskała w ostatnich 10 latach z Unii Europejskiej ( razem ok. 30 mln  zł ). 
Główne cele projektu to:  
 

Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 650 gospo-
darstw domowych, zgodnie z założeniami Regulaminu (stanowi to ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gmi-
nie Lubiewo; 
W ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu wyposażone zostanie 14 jednostek 
podległych samorządowi. W sumie do szkół, bibliotek i świetlic trafi 165 komputerów;  
Wybudowanie 49 km sieci światłowodowej obejmującej swym zasięgiem teren całej gminy, łączącej wszystkie  
jednostki podległe Gminie Lubiewo.   

 

 W tytule projektu zawarte jest całe sedno cyfrowej gminy – LUBIEWO – gmina, jako obszar terytorialny,  
INTERNET - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK), EDUKACJ@ - obejmująca wszystkie grupy społeczne  
począwszy od najmłodszych a na seniorach kończąc. Cyfrowa gmina, to cyfrowa szkoła i administracja. Polskie szkoły 
od końca lat 90-tych ubiegłego stulecia były wyposażone w pracownie komputerowe, w których głównym celem było 
nauczanie informatyki.  
Teraz w założeniach „Cyfrowej Szkoły” jest wyjście poza ściśle informatyczny zakres wykorzystania technologii 
i wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym nauczania wszystkich przedmiotów. Wybudowane szkolne sieci infor-
matyczne są gwarancją optymalnego wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  
Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno komunikacyjnych 
(TIK) w edukacji, opiera się na dwóch założeniach.  
Po pierwsze, podstawowym zadaniem współczesnej placówki edukacyjnej jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, 
które przygotują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych 
technologii jest podstawową umiejętnością.  
Po drugie, rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania odpowiednio przygotowanych  
nauczycieli, którzy zdają sobie sprawę jakie korzyści płyną z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK). Istniejące klasy przekształcają się w nowoczesne e-pracownie, w których komputer nauczyciela współpracuje z 
nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi takimi jak: tablice interaktywne, wizualizery, drukarki, itp. Pomoce dydaktycz-
ne, które szkoły otrzymują w ramach różnych projektów, są urządzeniami uniwersalnymi, często wykorzystywanymi na 
lekcjach z różnych przedmiotów.  
Tablice interaktywne, to nie tylko interfejs umożliwiający pedagogom pracę „na dużym ekranie“,  ale także element 
każdego systemu w szkole, pozwalający na rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów. Powstająca dzisiaj infrastruk-
tura, daje możliwość łatwego dostosowania do zmieniającej się podstawy programowej w perspektywie najbliższych  
4-5 lat.  
Na potrzeby projektu została już uruchomiona platforma e-learningowa, która obecnie wykorzystywana jest podczas 
szkoleń Beneficjentów Ostatecznych. Po ich zakończeniu będzie ona udostępniona również placówkom oświatowym z 
gminy Lubiewo. Powstaje też gminna chmura obliczeniowa, do której dostęp będą mieli nauczyciele i uczniowie 
wszystkich szkół z terenu gminy. 

LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@  
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Przy wdrażaniu gminnej infrastruktury z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych bardzo ważnym 
elementem jest bezpieczeństwo – dla całej sieci gminnej, jak i dla każdej organizacji z osobna w tym szkół, bibliotek, 
świetlic. W związku z tym zostanie wdrożona polityka bezpieczeństwa, która precyzyjnie opisywać będzie: w jaki  
sposób działają osoby i urządzenia w sieci danej organizacji, jakie mają uprawnienia oraz jakie czynności mogą wyko-
nywać. Polityka bezpieczeństwa musi dotyczyć także uprawnień dla każdego urządzenia, np. określać do jakich zaso-
bów na danym komputerze ma  dostęp dowolny użytkownik, a do jakich osoba z wyższymi uprawnieniami.  

Reasumując, Gmina Lubiewo osiąga założenia określone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej już w 2015 r.  
Zakończenie projektu planowane jest na 31 lipca 2015 r. To przedsięwzięcie ma szanse przyczynić się również do 
 rozwoju gospodarczego gminy oraz zainteresowania inwestorów z branży IT i nie tylko. 

Atutem staje się również lokalna społeczność przed którą otwierają się nowe możliwości. Zdobyte umiejętności  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwolą  im na zmianę lub znalezienie nowej pracy. Skuteczne 
staje się również wprowadzenie nowoczesnych, zintegrowanych sposobów informacji, powiadamiania i ostrzegania 
mieszkańców – między innymi o zagrożeniach. Rozpoczynając od grupy 650 Beneficjentów Ostatecznych możliwe 
będzie wprowadzenie nowych form komunikacji z urzędem, uruchomienie e-usług, a w ostateczności obniżenie kosz-
tów funkcjonowania samorządu chociażby w zakresie wysyłania korespondencji tradycyjnej.  

Obecnie Urząd Gminy jest partnerem projektu Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach którego wdrażane są 
liczne udogodnienia mające na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z elektronicznej usługi  administracyjnej.  

Wracając do realizacji zadań projektu, obecnie trwają prace ziemne przy budowie linii światłowodowych.  
Stawiane są maszty w poszczególnych miejscowościach, które będą rozprowadzać sygnał radiowy do uczestników 
projektu. Wykonawcą budowy sieci i dostawcą komputerów jest firma RCI sp. z o.o. z Poznania.  
Budowa sieci światłowodowej realizowana jest w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych. Wykonawca  
i inwestor na co dzień spotykają się z uwagami ze strony właścicieli działek sąsiadujących z realizowaną inwestycją. 
Najczęstszym powodem kontrowersji jest brak uregulowanych stosunków własnościowych w zakresie oznakowania  
w terenie  pasów drogowych. Sprawy wyjaśniane są na bieżąco.   

Do tej pory szkoły zostały już wyposażone w nowe sieci okablowania strukturalnego (LAN) wraz z dedykowa-
nym zasilaniem komputerowym. Od połowy grudnia trwają dostawy sprzętu komputerowego do siedziby inwestora. 
Dostarczone notebooki i drukarki muszą być zewidencjonowane przez elektroniczny system środków trwałych. 
W pierwszej kolejności rozpoczną się instalacje w jednostkach podległych gminie tj. szkołach, bibliotekach  
i świetlicach.  

Potem sprzęt komputerowy oraz  instalacje urządzeń dostępowych w domach otrzymają uczestnicy projektu, 
którzy przeszli szkolenia. Niestety proces ten będzie długotrwały, bowiem odbiór sprzętu nie jest równoznaczny  
z otrzymaniem dostępu do Internetu. Niektóre fragmenty budowy sieci jak np. budowa pozostałych wież  
będzie realizowana wiosną 2015 roku, a beneficjenci będą już w posiadaniu sprzętu komputerowego.  

Oznacza to, że w tym czasie uczestnicy projektu będą mogli korzystać  z niego w trybie offline. Posiadanie 
komputerów pozwoli jednak na sprawdzenie umiejętności beneficjentów zdobytych podczas szkoleń. Odbiór instalacji  
i włączenie sygnału internetowego umożliwi natychmiastowy dostęp do sieci. Do tej pory realizacja projektu  
przebiegała zgodnie z harmonogramem, bez żadnych opóźnień. 

 

Szkolenia komputerowe organizowane są przez firmę SEKA z Bydgoszczy. Jej przedstawiciele wychodząc naprzeciw 
uczestn ikom pro jek tu  LU B I E W O - IN T E R N E T -E D U K A C J@ uzgadn ia ją  te rminy  te le fon iczn ie  
z poszczególnymi osobami. Zajęcia uwzględniają zróżnicowany stopień zaawansowania, dostosowany do indywidual-
nych potrzeb i możliwości uczestników projektu. Zgodnie z  wyborem Beneficjentów Ostatecznych szkolenia odbywają 
się w następujących 30 godzinnych modułach: 
- Podstawy obsługi komputera 
- Posługiwanie się edytorem tekstu 
- Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego 
- Tworzenie stron WWW 
 

W każdym tygodniu szkolenia, odbywają się w  5 grupach liczących od 8 - 12 osób i trwają przez 5 dni po 6 godzin 
dziennie. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach zarówno w godzinach porannych bądź 
popołudniowych. Jednocześnie otrzymują niezbędne materiały edukacyjne w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy 
szkoleń stacjonarnych, korzystają z platformy e-learningowej zawierającej niezbędną wiedzę dostosowaną do potrzeb 
szkolenia. 
Harmonogram zajęć na dany tydzień publikowany jest na stronie www.lubiewo.pl/internet.edukacja . 

Tomasz Klinger  

https://www.seka.pl/bydgoszcz
http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
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Na PZU Trasie Zdrowia zawitała 50-osobowa grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza”.  „Żabki” i „Sowy” ze swoimi paniami  Moniką Nelke  i Wiesią Rydzkowską  wybrały się na grzybobranie  
i poznanie PZU Trasy Zdrowia. Dzieci szukając grzybów pokonywały sportowe przeszkody m.in: równoważnię zygzak, pachołki 
slalom, drabinkę. Pełne energii i zaangażowania wyzbierały z lasu tylko jadalne grzybki (które, niestety ze względu na brak  
naturalnych grzybów zostały wykonane z papieru). Świetna orientacja w terenie oraz znajomość grzybów pozwoliła na zapełnie-
nie koszyków gąskami, kurkami, borowikami i innymi jadalnymi grzybkami. Trujące muchomory, mimo, że piękne pozostały  
w lesie. Wszyscy uczestnicy za świetną zabawę i znalezienie grzybów otrzymali opaski MOVE WEEK, serduszka PZU  
oraz soczek i słodki upominek. A oto zwycięzcy wyłonieni wg następujących zasad: borowik – 3pkt., kurka, gąska – 1 pkt.  i tym 
sposobem na podium stanęli   

Dziewczynki   
I miejsce - Nikola Czarnowska – 18 pkt.  
(5 prawdziwków, 1 kurka i 2 gąski) 
 II miejsce -  Zuzia Sząszor – 17 pkt.  
(3 prawdziwki i 1 kurka 3 gąski) 
 III miejsce - Julka Jankowska – 12 pkt.  
(2 prawdziwki i 2 kurki i 4 gąski) 
 

Chłopcy:  
I miejsce Łukasz Jaroch – 25 pkt.  
( 7 prawdziwków i 1 Kurka)  
II miejsce Igor Wilkowski – 21 pkt.  
(7 prawdziwków) 
III miejsce Kuba Karwasz -19 pkt.  
( 5 prawdziwków i 4 kurki) 

Paulina Kuffel 

Przedszkolne grzybobranie na PZU Trasie Zdrowia 

DOM KULTURY W LUBIEWIE - 11 stycznia 2015r.  

Zaczynamy o 16-tej. 

Koncert kolęd, 

Wielka aukcja 

Występy artystyczne 

Smakowite jadła 

Liczne niespodzianki 

Konkursy, gry, zabawy 

Nietypowe  światełko do nieba 

 

Urząd Gminy w Lubiewie 
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