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Szanowni Mieszkańcy i Goście, 
 

 Niech w cudowny czas Świąt  
Bożego Narodzenia w Waszych domach 
zagości wyjątkowe szczęście, spokój,  
ciepło rodzinne i zdrowie. 
Życzymy Wam chwili zadumy przy 
dźwiękach kolęd i wspólnym wigilijnym 
stole oraz nadziei, że Nowy 2016 Rok  
będzie dla Nas Wszystkich szczęśliwy. 
 

   Mirosław Winowiecki              Michał Skałecki 

Przewodniczący Rady Gminy            Wójt Gminy Lubiewo 

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza mieszkańców Suchej i okolicznych miejscowości do obejrzenia wystawy „Fotografie od szewca. 
Roberta Pokory świat na szklanych negatywach” 
Fotografie będzie można oglądać przez grudzień i styczeń, w każdą niedzielę w godz. od 11:00 do 13:00 oraz  od 17:00 
do 19:00. Dla mieszkańców Suchej, którzy obecnie mieszkają poza gminą, a będą gośćmi u swoich rodzin podczas  
zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego, wystawa będzie udostępniana na wcześniejsze telefoniczne umówie-
nie się. Szczegółowych informacji nt. wystawy udziela Wioletta Szymczak – tel. 512 864 125. 
Wystawa prezentuje fotografie powstałe z niemal stuletnich szklanych negatywów. Ich autorem jest Pan Robert Pokora (1891-

1981), który mieszkał w Suchej. Fotografie wykonywał  
w swojej rodzinnej miejscowości oraz jej okolicach, m.in.:  
Bysławiu, Lubiewie, Świekatowie, Wudzynie i Nowym Jasińcu.  
Rzemieślnik ze Suchej uwieczniał na szklanych negatywach 
ważne dla rodziny oraz społeczności lokalnej wydarzenia, tym 
samym utrwalił świat mieszkańców wsi okresu międzywojen-
nego oraz pierwszych lat po II wojnie światowej. W ekspozycji 
przeważają fotografie ślubne, których jest blisko 400, stanowią 
one 1/3 kolekcji. Wśród nich dominują zdjęcia grupowe, przed-
stawiające państwa młodych wraz ze wszystkimi weselnikami 
oraz portrety całopostaciowe lub popiersia pary młodej.  
Kolejne grupy zdjęć nie mniej liczne to zdjęcia przyjęcia Pierw-
szej Komunii Świętej i pogrzebowe. Kolekcję uzupełniają foto-
grafie codziennego życia mieszkańców Suchej przy pracy, 
świętowaniu i odpoczynku. Dzięki fotografiom Pana Roberta 

Pokory zostaną przypomniani mieszkańcy miejscowości Sucha i innych wsi w Borach Tucholskich, ówczesna moda, wydarzenia 
społeczne, kulturalne i historyczne.  

      Wioletta Szymczak 

Fotografie Roberta Pokory — wystawa w Suchej 

RADOSNYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA 

Dnia 24 grudnia 2015r. (czwartek) Urząd Gminy w Lubiewie będzie nieczynny. Dyżur telefoniczny  

(tel. 512 864 180) pełniony będzie przez Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

w sprawach rejestracji zgonów w godz. od 9:00 do 15:00. 
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Nowy chodnik w Bysławku — mieszkańcy Bysławka mogą 
już korzystać z nowego chodnika pobudowanego na odcinku 
od drogi gminnej w kierunku Kozi Borek przy drodze powia-
towej nr 01036 C  Szumiąca-Klonowo-Stążki. Nawierzchnię 
chodnika o długości ok. 170 m  wykonano z kostki betono-
wej. Elementami poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych 
są barierki ochronne. 
Zgodnie z umową zawartą  z Powiatem Tucholskim  Gmina 
Lubiewo udzieliła Powiatowi dotacji w wysokości 25 000,00 
zł na realizację ww. inwestycji. Roboty budowlane zostały 
wykonane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych  
w Tucholi. 
 

Parking w Bysławiu -  na początku listopada 2015 r. przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu utwardzono teren o powierzchni  
ok.170 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej o grubości 6 cm na 
podbudowie betonowej.  
Roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł  7 700,00 zł brutto, w tym 5 000,00 zł z budżetu naszej gminy i 2 700,00 zł z funduszu Sołec-
twa Bysław. Nowe miejsca parkingowe mają służyć osobom korzystającym z budynku świetlicy wiejskiej, filii biblioteki gminnej  
i OSP.W budynku tym odbywa się wiele imprez, spotkań i kursów, dlatego miejsca postojowe są bardzo potrzebne. 
 

Nowe tereny zielone w Bysławiu — październiku br. zakończył się I etap zagospodarowania placu znajdującego się między 
ulicą Główną  i Spokojną w Bysławiu. W pobliżu przystanku autobusowego, na terenie o powierzchni ok. 600 m2 dokonano nasa-
dzeń krzewów i roślin takich jak np: pięciornik krzewiasty, żywotnik szmaragdowy, kosodrzewina, jałowiec płożący, berberys, róża 
pospolita, itp.  
Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki inicjatywie p. Zofii Reszka - radnej gminy Lubiewo, p. Wojciechowi Słupińskiemu - 
sołtysowi Sołectwa Bysław, p. Tomaszowi Bonkowi - pracownikowi Urzędu Gminy w Lubiewie oraz pracy mieszkańców: Jana 
Wysockiego, Grzegorza Giersza, Jerzego Szwemina, Gerarda Januszewskiego i druhów z OSP Bysław. Wkład w realizację 
przedsięwzięcia miała również firma Ogrody Pilarscy z Tucholi, Zakład Komunalny Gminy Lubiewo oraz p. Bernard Juraszewski 
ze współpracownikami. 
Zakup roślin został sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i budżetu 
gminy. Wkład finansowy w realizację inwestycji miało również Nadleśnictwo Zamrzenica, które przekazało darowiznę na ziemię, 
wapno i geowłókninę oraz p. Zofia Reszka,  która sfinansowała wykonanie projektu zagospodarowania przedmiotowego terenu. 
 

Oświetlenie ledowe — w październiku br. przy ścieżce prowadzącej na cmentarz w Bysławiu pobudowane zostało oświetlenie 
uliczne. W ramach inwestycji zamontowano 7 lamp z nowoczesnymi oprawami typu LED. Ich światło jest barwy neutralnej białej, 
przez co jest bardziej przyjazne dla oka ludzkiego. Oprawy ledowe są energooszczędne i zapewniają też większą widoczność na 
drodze i to od razu po włączeniu (nie potrzebują rozruchu). Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę ENERGOTECH Sp. 
Jawna, Justyna i Józef Szulc z Cekcyna. Inwestycja o wartości 25 000,00 zł brutto została sfinansowana z budżetu Gminy Lubie-
wo. 
 

Modernizacja świetlicy w Cierplewie — ukończono przedsięwzięcie zwią-

zane z remontem i modernizacją świetlicy w Cierplewie. Zadanie to zostało 

rozpoczęte pod koniec marca 2015 r., zakończenie robót budowlanych  na-

stąpiło w pierwszej połowie czerwca br. Wykonawcą robót budowlanych była 

firma REMAK Andrzej Kowalski z Lubiewa, która zlecone prace wykonała za 

cenę  74 131,52 zł brutto.  

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował m.in.: - wymianę pokrycia da-

chowego z płyt eternitowych na blachodachówkę, wymianę drzwi: zewnętrz-

nych wejściowych do budynku i do piwnicy oraz drzwi wewnętrznych do WC, 

wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, tynkowanie, wykonanie 

sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynku cienko-

warstwowego i malowanie ścian zewnętrznych, płytkowanie schodów zewnętrznych, remont zadaszenia nad wejściem do świetli-

cy i montaż balustrady, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przed wejściem do budynku, wymianę instalacji elektrycznej  

z AL na Cu, montaż opraw świetlówkowych. Gmina uzyskała dofinansowanie na powyższe zadanie w wysokości 45 202,00 zł   

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.  

Justyna Glazik 

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych 
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INWESTYCJE W SZKOŁACH  
  

Prace remontowe 
Zespół Szkół w Bysławiu – prace remontowe związane były z usunięciem skutków zalania części budynku. Prace wykonano  
w: dwóch salach przedszkolnych, korytarzu w przedszkolu, gabinecie dyrektora, sekretariacie, gabinecie z-cy dyrektora, sali lek-
cyjnej, toalecie, części korytarza, części klatki schodowej, składzie opału, magazynku, sklepiku, kotłowni, siłowni. Ponadto, zaku-
piono urządzenia, meble i inne wyposażenie, które uległo zniszczeniu. 
Prace wykonane przez PHU Andrzej Koszowski z Pruszcza Pomorskiego. 
Dodatkowo pomalowana została sala sportowa oraz wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących 
przepisów p-poż. zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Zalecenia dotyczyły m.in.: 
- wykonania oświetlenia ewakuacyjnego kondygnacji piwnicznej, 
- wykonania oświetlenia ewakuacyjnego z pomieszczeń przedszkola do wyjścia na zewnątrz o natężeniu co najmniej 1 lx działa-
jącego przez 1 godzinę,  
- podziału korytarzy od parteru do II piętra drzwiami dymoszczelnymi oraz obustronnego wyposażenia tych drzwi w czujki dymu, 
- wyposażenia budynku w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
- zlikwidowania magazynku zlokalizowanego w korytarzu w części piwnicznej przed wejściem do składu opału i kotłowni, 
 
Zespół Szkół w Lubiewie – gruntowne przygotowywanie do malowania i malowanie czterech klas lekcyjnych w wykonaniu PHU 
Andrzej Koszowski. Gruntowne przygotowanie do malowania, malowanie oraz położenie paneli podłogowych i płytek w jednej sali 
lekcyjnej  wykonane przez Pana Grzegorza Bajkowskiego, woźnego. Zakup oraz osadzenie nowych drzwi w stołówce szkolnej.  
 
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – oddział w Lubiewie – kapitalny remont łazienki (wymiana armatury hydraulicznej, 
położenie płytek, montaż nowych kabin, itp.). Całość prac wykonana przez pracowników Zakładu Komunalnego w Bysławiu.  
Oddział w Bysławiu  - wykonano prace remontowe związane były z usunięciem skutków zalania części budynku, zakupiono 
sprzęt, wykładzinę, meble w miejsce zniszczonych  wyposażenia. Ponadto, dokonano wymianę  okien w gabinecie dyrektora 
przedszkola. 
 

Pozyskane środki na  zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych  
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą: 
 
Zespół Szkół w Lubiewie – 18 000,00zł (zakup tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego, kamery cyfrowej z rzutni-
kiem, pomoce do integracji sensorycznej, gier zręcznościowych i dydaktycznych, itp.) 
 
Zespół Szkół w Bysławiu – 10 000,00zł ( zakup pomocy wpierających naukę czytania, pisania, matematyki,  rozwijające zainte-
resowania przyrodnicze, elementy wyposażenia wnętrz, technologie informacyjno-komunikacyjne, itp.). 
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia stołówek szkolnych w szko-
łach podstawowych i gimnazjach: 
Zespół Szkół w Lubiewie – 7 000,00zł (zakup krzeseł, stolików, wyposażenia kuchni) 
 
Zespół Szkół w Bysławiu – 7 000,00zł ( zakup krzeseł, stolików, drobnego sprzętu kuchennego), 
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej. Każda ze szkół otrzymała po 5000,00zł na zakup drobnego sprzętu i mebli typu: szafki, koze-
tki, wagi medycznej, apteczek, itp.).  

Wioletta Szymczak 

Gmina Lubiewo wspólnie z Dyrektorami Szkół przystąpiły do rządowego  „Książki naszych marzeń”, którego celem jest zakup 
książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania  i zainteresowań czyteln i-
czych. Do szkolnych bibliotek trafiły książki o łącznej wartości 5462,50zł, z czego 4340,00zł pochodziło z dotacji, natomiast  
1122,50zł stanowi   wkład  własny gminy. Wysokość środków była odgórnie ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Gotowe są już nowe projekty na 2016r. Od przyszłego roku w życie wchodzi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .  
W przypadku  pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, biblioteki Zespołu Szkół w Lubiewie i w Bysławiu otrzymają wsparcie 
w łącznej wysokości 30 000,00zł  na zakup nowości wydawniczych i lektur, w tym dotacja 24 000,00 i   gminy Lubiewo 6000,00zł.  

Wioletta Szymczak 

Wzbogacanie bibliotek szkolnych 
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INWESTYCJE DROGOWE 

„Przebudowa ulicy 13 Lutego na odcinku 679,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego  
i kanalizacji deszczowej” 

Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019”. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

-wykonanie nawierzchni ulicy z masy mineralno-bitumicznej, 

-budowę chodnika z betonowej kostki brukowej, 

-uporządkowanie geometrii wlotów ulic, 

-przebudowę istniejących zjazdów do posesji i na drogi boczne, 

-usprawnienie i dobudowaniu odwodnienia, 

-wyposażenie ciągów komunikacyjnych w stosowne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwe oznakowanie 

pionowe i poziome, 

-wykonanie oświetlenia drogowego. 

Szacowana wartość inwestycji wynosi 1.662.204,74 PLN brutto. Planowane dofinansowanie zadania w ramach ww. programu  

to 49,93% kosztów, tj. 830.000 PLN. 

W dniu 30 listopada 2015 roku została zatwierdzona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w roku 2016. 

Limit dotacji dla dróg gminnych wyniósł 24.430.255,50 PLN. Wśród 72 potencjalnych beneficjentów z całego województwa, Gmi-

na Lubiewo zajęła 20 miejsce w rankingu, które mieści się w limicie dotacji ustalonej na rok 2016. 

Zgodnie z dokumentacją konkursową dodatkowe punkty przyznawano m. in. za szerokość pasa ruchu, poboczy, chodnika.  
Premiowane były także przystanki komunikacyjne, sposób poruszania się rowerzystów (ścieżka rowerowa), uspokajanie ruchu za 
pomocą wysp dzielących, poprzedzających obszar zabudowany, system odwodnienia, wyposażenie przejść dla pieszych  

w tzw. azyle oraz przebudowa skrzyżowania z drogą innej lub tej samej kategorii. 

Dokumentacja projektowa na przedmiotową inwestycję została opracowana w 2011r. W tamtym okresie nie były znane kryteria 
oceny wniosków o dofinansowanie w ramach obecnego Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019. Mimo to, spełniona została większość wymogów.             

„Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina 
Lubiewo” 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub  
modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

W ramach tego konkursu w Urzędzie Gminy w Lubiewie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 

„Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina Lubiewo”. 

Projekt budowlany przewiduje wykonanie nawierzchni ulicy, zjazdów i chodnika w technologii kostki betonowej oraz sieci kanali-

zacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz separatorami koalescencyjnymi. 

Szacunkowy koszt operacji- 612 881,99 PLN brutto. Poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 389 976,81 
PLN. Zgodnie z wymogami konkursu, Gmina Lubiewo złoży wniosek o dofinansowanie na realizację  

ww. inwestycji w terminie do 13.01.2016r.           

„Przebudowa drogi gminnej Sucha- Cierplewo” 

W dniu 27.10.2015r. Gmina Lubiewo złożyła do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  wniosek o dofinansowanie zada-

nia polegającego na przebudowie drogi gminnej Sucha- Cierplewo o długości 1,350 km do gruntów rolnych.  

 W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi w technologii bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym, o długości 

1,35 km do gruntów rolnych. 

Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok.. 700 tys. zł  

Wsparcie finansowe pochodzić ma ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyskanych z tytułu wyłączeń 

gruntów rolnych z produkcji rolnej. 

                     Arkadiusz Kowalikowski 
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Wójt Gminy Lubiewo Pan Michał Skałecki w dniu 19 listopada z rąk Woje-
wody Kujawsko-Pomorskiej Ewa Mes odebrał Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.  
To pierwsze tego typu wyróżnienia przyznane w regionie. Odznaka, usta-
nowiona została w czerwcu 2015 roku, nadawana jest przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji za szczególne zasługi na rzecz samorządu tery-
torialnego, w szczególności: za działalność w organach jednostek samo-
rządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu 
terytorialnego; za wykonywanie zadań dotyczących samorządu terytorial-
nego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów wła-
dzy publicznej oraz za pracę naukową i badawczą dotyczącą zagadnień 
związanych z działalnością samorządu terytorialnego. 
Wyróżnienie wręczono łącznie 18 przedstawicielom władz samorządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.  
 

Drugie wyróżnienie to medal Kazimierza Wielskiego przyznany przez Związek Banków Polskich za wspieranie dialogu i  rynku 
finansowego dla Jednostek Samorządu terytorialnego. Uroczystość wręczenia miała miejsce 5 grudnia br. podczas Kongresu 
Związku Banków Polskich w Warszawie. Nagrodę w imieniu Wójta odebrał pan Jerzy Bogusławski — zastępca wójta Gminy  
Lubiewo.                   Beata Napiątek 

PODSUMOWANIE AKCJI SUSZA  2015  

 Wójt Gminy Lubiewo podwójnie uhonorowany 

Zjawisko suszy na terenie gminy Lubiewo trwało nieprzerwanie od połowy czerwca do końca września 2015 r. W celu oszacowa-
nia strat spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych w gminie Lubiewo Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał zarzą-
dzeniem z dnia 8 lipca br. komisję składającą się z ośmiu osób. W skład komisji weszli: przedstawiciel ODR w Minikowie, przed-
stawiciel Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciel Urzędu Gminy w Lubiewie i pięcioro sołtysów. Komisja w związku 
z koniecznością oszacowania strat odwiedziła 279 gospodarstw rolnych na terenie gminy. Po przeanalizowaniu zgromadzonych 
protokołów szacowania strat stwierdzono, iż straty powyżej 30 % wystąpiły w ponad 200 gospodarstwach rolnych. Poszkodowani 
rolnicy i producenci rolni, u których straty w uprawach rolnych przekroczyły  30 % mieli możliwość wystąpienia do Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej. Rolnicy ci mogli również wystąpić do 
wojewody o potwierdzenie wysokość poniesionych strat. Potwierdzone przez wojewodę protokoły szacowania strat pozwolą  
rolnikom starać się o przyznanie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.  

Tomasz Bonk 

Wójt Gminy prowadzi rozmowy z Dyrekcją Polskich Kolei Państwowych – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  
w Gdańsku w sprawie rozpatrzenia propozycji odnoście przejęcia nieruchomości po PKP. 
Nieodpłatnym przejęciem objęte mają być 3 działki (torowiska) położone w miejscowości Klonowo i Minikowo o powierzchni  
łącznej 9.35 ha. Warunkiem przejęcia nieruchomości jest zapewnienie przez dotychczasowego właściciela, przekazania całości  
kruszywa po demontażu podkładów i szyn. Materiał ten przeznaczony zostanie do budowy drogi oraz ścieżki pieszo - rowerowej 
dla mieszkańców Gminy Lubiewo.                                                   Edmund Górka 

W okresie od 27.10.2015r. do 17.11.2015r. prowadzono roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1036C 

Szumiąca-Klonowo-Stążki na odcinku Bruchniewo- Jania Góra od km 17+446 do km 19+926.  

Zakres robót obejmował w szczególności roboty przygotowawcze (pomiarowe), korytowanie i profilowanie poszerzenia, wykona-
nie warstwy odsączającej, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm po zagęszczeniu, wykonanie 
górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm po zagęszczeniu, oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfal-
tową w ilości 0,4kg/m2,  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna), plantowanie poboczy, 

wyrównanie i zagęszczenie. 

Odbiór inwestycji odbył się w dniu 25.11.2015r. w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, kierownika budowy 

Skanska S.A., Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica oraz pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie.  

Inwestycję współfinansowała Gmina Lubiewo, Powiat Tucholski i Nadleśnictwo Zamrzenica. 

Wartość wykonanych prac wyniosła 277.034,98 PLN brutto, w tym wkład finansowy Gminy wyniósł 115.000 PLN. 

                      Arkadiusz Kowalikowski 

REMONT DROGI Bruchniewo—Jania Góra 

PRZEJMOWANIE GRUNTÓW OD PKP  
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NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2016r. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubiewo Nr XII/94/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za  
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lubiewo od  01.01.2016 r. do 31-

.12.2016 r. będą obowiązywały następujące stawki: 
 

Wysokość stawek za dostarczoną wodę 

 

Stawka opłaty abonamentowej 

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

 

Danuta Rudnik  

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena w zł. Jednostka 
miary Netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 

1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostar- 2,30 2,48 zł./m3 

Lp. Rodzaj 
wodomierza 

Wyszczególnienie Cena w zł. Jednostka miary 

Netto Z VAT 

1 2 3 4 5 6 

1 Odbiorcy usług rozliczani na 

podstawie wskazań  

wodomierza 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł./odbiorcę/ miesiąc 

  

  

3,00 

  

  

3,24 

zł./szt. 

2 Odbiorcy usług rozliczani na 

podstawie przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty abonamento-

wej zł./odbiorcę/miesiąc 

  

3,00 

  

3,24 

  

zł./szt. 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena w zł. Jednostka 
miary Netto Z VAT 

1 2 3 4 5 6 

1 Wszyscy odbiorcy indy-
widualni, odbiorcy 
produkcyjni 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 

  
5,40 

 

  
5,83 

  
zł./m3 

2 Odbiorcy 
dostarczający 
ścieki ze zbiorników bez-
odpływowych 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 

  
10,00 

 

  
10,80 

  
zł./m3 

3 Odbiorcy 
dostarczający 
ścieki z 
oczyszczalni 
przydomowych 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 

 
22,00 

 

  
23,76 

  
zł./m3 

4 Odbiorcy dostarczający 
ścieki ze zbiorników bez-
odpływowych spoza tere-
nu gminy 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 

 
20,00 

 

21,60 zł./m3 

5 Odbiorcy dostarczający 
ścieki z oczyszczalni 
przydomowych spoza 
terenu gminy 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 

 
44,00 

 
 

47,52 zł./m3 
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STAWKI PODATKÓW ROLNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI NA 2016 ROK  
 
Stawka podatku rolnego w 2016r. wynosić będzie 95,00 zł/1ha dla rolników. 
Podatek od nieruchomości: 
1) od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni, 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 

1 ha powierzchni, 
terenów mieszkaniowych (oznaczonych symbolem „B”) – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni, 
zurbanizowanych niezabudowanych (oznaczonych symbolem „Bp”) – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni, 
pod drogami (oznaczonych symbolem „dr”) – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni, 
terenów przemysłowych (oznaczonych symbolem „Ba”) - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
letniskowych, terenów letniskowych (oznaczonych symbolem „Bz”) - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
innych terenów zabudowanych (oznaczonych symbolem „Bi”) – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
terenów różnych (oznaczonych symbolem ,,Tr”) oraz gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni.; 

2) od budynków lub ich części: 
mieszkalnych lub ich części – 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej - 16,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od  

1 m2 powierzchni użytkowej, 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmio-

ty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
letniskowych dla właścicieli indywidualnych – 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MA-
SIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY DO 
PONIŻEJ 12 TON 

 
 
 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIO-
DŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWA-
NIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZE-
PĄ O DOPUSZCZNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 
ZESPOŁU POJAZDÓW  OD 3,5 TONY I 
PONIŻEJ 12 TON 

 
 

 
 
STAWKA PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZAL-
NĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON — Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa  + pojazd silnikowy (w tonach) od 7 do 12 ton – stawka podatku wynosi 426,00zł. 
 

cd . .str. 8-9 

STAWKI PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  NA 2016 ROK 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

1 2 3 

od 3,5 5,5 426 

5,5 9 450 

9 poniżej 12 500 
   

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

od 3,5 do 5,5 włącznie 580 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 814 

powyżej 9 poniżej 12 932 
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STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZAL-
NĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON 

 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻ-
SZEJ NIŻ 12 TON 

 
 

 

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
 
Liczba miejsc poniżej 22 – stawka podatku wynosi 1482,00zł. 
 
Liczba miejsc powyżej  22 – stawka podatku wynosi 1590,00zł. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: nac-

zepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 310 354 

18 25 368 410 

25  388 580 

Dwie osie 

12 28 482 460 

28 33 692 876 

33 38 966 1296 

38  1170 1706 

Trzy osie i więcej 

12 38 702 974 

38  974 1286 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 934 1000 

13 14 990 1046 

14 15 1046 1100 

15  1100 1256 

Trzy osie 

12 17 1100 1114 

17 19 1158 1168 

19 21 1216 1278 

21 23 1328 1350 

23 25 1360 1580 

25  1446 1580 

Cztery osie i więcej 

12 25 1100 1114 

25 27 1158 1168 

27 29 1206 1660 

29 31 1660 2460 

31  1660 2460 
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STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZY-
CZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON         

        Marzena Ochendal, Bożena Gniot 

Zakup energii elektrycznej na wolnym rynku umożliwia odbiorcom uzyskanie oszczędności na poziomie od 15% do   
ponad 35% w stosunku do standardowego cennika. W celu maksymalizacji oszczędności Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.  
z/s w Bydgoszczy organizuje Grupy Zakupowe, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami 
organizacyjnymi oraz spółki komunalne. Gmina Lubiewo należy do Tucholskiej Grupy Zakupowej wraz z gminami: Cekcyn,  
Gostycyn, Kęsowo, Tuchola.  Po raz trzeci w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę energii elek-
trycznej na 2016 rok gmina uzyska z tego tytułu oszczędności ok. 10%. Na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 
drogowego umowę podpisano z firmą RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast na dostawę energii do lokali  
i obiektów użyteczności publicznej wybrano firmę ECOERGIA Sp. z o.o. z Krakowa. 

Danuta Rudnik 

Rejestracja osób urodzonych w 1997 roku, na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2016 roku oraz założenia ewidencji wojskowej, 

zwana „rejestracją” ma na celu wpisanie do rejestrów danych osobowych mężczyzn i kobiet, które w 2015 roku ukończyły 18 lat. 

Mężczyźni, których dane osobowe ujęte zostaną w rejestrach będą podlegać w 2016 roku obowiązkowi stawienia się do  

kwalifikacji wojskowej. Gmina ma obowiązek założenia rejestrów do dnia 30 listopada br.  

O terminie kwalifikacji osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się z obwieszczeń, które przekazane zostaną do wywiesze-

nia przez Starostwo Powiatowe w Tucholi na początku 2016r.  

Osoba zajmująca się sprawami kwalifikacji wojskowej to inspektor Czesława Gromek tel. 52 3349310 wew.15 

Czesława Gromek 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie  informuje, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji świadczenia  
w postaci posiłku w szkołach  dla dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-

nia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 zostały wydane na czas określony do dnia 22 grudnia 2015r. 

       W związku z powyższym, aby pomoc w postaci „posiłku w szkole dla dziecka”,  była kontynuowana od 7 stycznia 
2016r. należy złożyć do tut. Ośrodka Pomocy wniosek w miesiącu grudniu 2015r. wraz z kompletem wymaganych doku-
mentów (potwierdzających dochód netto członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za listopad 2015r.,  

a w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca złożenia wniosku).  

Weronika Łepek 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-
łu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 706 734 

18 25 764 786 

25 31 818 948 

31   1416 1938 

Trzy osie i więcej 

12 40 1286 1768 

40   1728 2562 

GMINA ZAPŁACI MNIEJ ZA ENERGIĘ  

REJESTRACJA NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 

POSIŁKI W SZKOŁACH DLA DZIECI — NOWE DECYZJE 
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We wrześniu br. , we wszystkich sołectwach Gminy Lubiewo odbyły się zebrania wiejskie, których podstawowym celem był  
podział środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na realizację zadań w 2016r.  O tym na co zostaną przeznaczone środki  
w konkretnym sołectwie zdecydowali mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. 
 Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia 
mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  
 
Poniżej przedstawiono podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem  zadań przyjętych do realizacji.  
 
Sołectwo Bysław – 37 205,82zł 
1. Utrzymanie i remont dróg i chodników (zakup materiałów, zakup usług: remonty, odśnieżanie – 8 705,82zł 
2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów, zakup usług) – 6000,00zł. 
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup materiałów: rzutnik multimedialny, materiały, zakup i montaż wentylacji do kuchni) – 

12 000,00zł 
4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez spotkania integracyjne mieszkańców na imprezach i festynach (zakup mate-

riałów i wyposażenia) – 10 500,00zł. 
 
Sołectwo Bysławek  - 22 881,58zł 
1. Utrzymanie i remont dróg w sołectwie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług) – 7 000,00zł,  
2. Środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i wyposażenia) – 500,00zł, 
3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów i wyposażenia) – 500,00zł, 
4. Modernizacja pomostu (zakup usług) – 1000,00zł, 
5. Spotkania integracyjne działalność świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia, zakup 

usług: spotkania integracyjne, wyjazd dla dzieci) – 4 681,58zł, 
6. Przegląd Orkiestr Dętych (zakup materiałów i wyposażenia) – 1 000,00zł, 
7. Wykonanie oświetlenia przy świetlicy (zakup lamp zewnętrznych, przewodów) – 500,00zł 
8. Budowa zadaszenia przy świetlicy (zakup blachy, drewna, kostki brukowej, krawężników) – 7 700,00zł 

. 
Sołectwo Cierplewo  - 11 161,75zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych na terenie sołectwa (zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo, zakup usług: 

odśnieżanie, naprawa i utwardzenie) 4000,00zł, 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów i wyposażenia: materiał nasadzeniowy) – 1 000,00zł, 
3. Doposażenie OSP (zakup materiałów i wyposażenia: zakup umundurowania koszarowego) – 1 000,00zł, 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy poprzez zakup wyposażenia, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organiza-

cję imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  (zakup materiałów i wyposażenia: materiały, pomoce dydaktyczne, 
wyposażenie pomieszczeń, dofinansowanie dożynek gminnych, organizowanie kursów, zabaw) – 2 161,75zł, 

5. Zakup urządzenia - atlas do ćwiczeń – 3 000,00zł. 
 

Sołectwo Klonowo  - 30 992,45zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług) – 11 000,00zł, 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) - zakup usług remontowych – 

3 000,00zł, 
3. Doposażenie sprzętu i zagospodarowanie terenu przy OSP Klonowo (zakup materiałów i wyposażenia) – 3 000,00zł 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup materiałów i wyposażenia) – 2 583,18zł, 
5. Dofinansowanie i utrzymanie funkcjonowania świetlicy (zakup materiałów i wyposażenia: zakup wyposażenia do świetlicy) – 

3 000,00zł 
6. Utrzymanie tradycji kulturalnych poprzez organizację imprez integracyjnych oraz wspieranie dodatkowych działań integrują-

cych społeczność (zakup materiałów i wyposażenia) – 3 000,00zł, 
7. Modernizacja boiska sportowego – 5409,27zł, 
 
Sołectwo Lubiewo – 37 205,82zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych (zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, żużel, zakup usług) – 10 000,00zł, 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) (zakup materiałów i wyposażenia, 

zakup usług remontowych) – 14 000,00zł, 
3. Doposażenie OSP Lubiewo (zak. Materiałów i wyposażenia: ubrania bojowe, doposażenie sprzętu) – 4 000,00zł, 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup materiałów i wyposażenia: żyłki, oleju, paliwa, części zamiennych do 

kosiarki i wykaszarki, środków chwastobójczych, farb i środków do konserwacji, zakup usług) – 3 000,00zł,  
5. Doposażenie salki nad remizą OSP (zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie i meble) – 2 205,82zł, 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców  – 4 000,00zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 r.  
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Sołectwo Lubiewice – 17 635,56zł. 
1. Remont i utrzymanie dróg (zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo, zakup usług remontowych: remont, równanie, odśnie-

żanie) – 8 000,00zł 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo) – 300,00zł, 
3. Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów: farby, drzwi, roleta, zakup usług: malowanie, montaż) – 2 700,00zł, 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy (zakup materiałów i wyposażenia: mate-

riały, środki czystości) – 1 300,00zł, 
5. Doposażenie i konserwacja placu zabaw przy świetlicy (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: demontaż, konserwa-

cja, malowanie) – 4 135,56zł), 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców  (Dzień Dziecka, dożynki 

gminne, wyjazd dla dzieci, inne) – 1 200,00zł. 
 

Sołectwo Minikowo – 22 918,79zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg (zakup materiałów i wyposażenia (zakup tłucznia, asfaltu, kostki brukowej, paliwa), zakup usług 

(praca równiarki, usługi) – 9 000,00zł, 
2. Dofinansowanie OSP (zakup materiałów i wyposażenia: 3 pary butów) – 500,00zł 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo do kosiarki i 

wykaszarki, narzędzia, części do kosiarki i wykaszarki, sprzętu itp.), zakup usług remontowych: renowacja cmentarza, czysz-
czenie, malowanie, wykonanie ogrodzenia, postawienie tablicy kamiennej oraz tablicy informacyjnej - 2 100,00zł 

4. Remont świetlicy i zakup polbruku na powiększenie placu przy świetlicy (zakup mat. i wyposażenia: polbruk, cement, płytki, 
żarówki, uszczelki, tablica informacyjna, sprzęt AGD, zakup usług: naprawa dachu) – 5 500,00zł, 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup materiałów: środki czystości, sprzęt, nagrody, imprezy dla dzieci) – 
1 800,00zł, 

6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez  – 4 018,79zł. 
 

Sołectwo Płazowo  –18 379,68zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie (zakup materiałów i wyposażenia) – 1 500,00zł, 
2. Doposażenie OSP Płazowo (zakup materiałów i wyposażenia) – 1 000,00zł, 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup materiałów i wyposażenia) – 400,00zł, 
4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup materiałów i wyposażenia: zagospodarowanie działki - boisko, polbruk, ławki) 

– 10 000,00zł, 
5. Dofinansowanie działalności świetlicy oraz zakup wyposażenia (zakup materiałów: witryna chłodnicza, doposażenie kuchni) – 

3 400,00zł, 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców (dożynki, ferie zimowe, 

wakacje letnie) – 2 079,68zł. 
 

Sołectwo Sucha  –32 145,83zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa  (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług) – 17 145,83zł, 
2. Doposażenie OSP — zakup specjalistycznego sprzetu – 500,00zł, 
3. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, w tym: Bruchniewo 2.500,00zł) - zakup materiałów i wyposażenia – 

 5 000,00zł, 
4. Utrzymanie tradycji kulturalnych przez zorganizowanie imprez integracyjnych (Bal Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemniaka, 

Andrzejki, Sylwester. Dożynki gminne) – 3 000,00zł. 
5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia (zakup usług: naprawy, środki czystości, materiały potrzebne do prowa-

dzenia zajęć świetlicowych: mat. papiernicze, gry, nagrody, w tym dla uczniów szkoły podstawowej, zakup materiałów i wypo-
sażenia: doposażenie pomieszczenia kuchennego) – 6 500,00zł. 

 

Sołectwo Trutnowo  –15 552,03zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie (zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo, zakup usług: równanie, odśnie-

żanie, remont) – 13 000,00zł, 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni ( zakup materiałów , paliwo) – 252,03zł, 
3. Dofinansowanie działalności oraz remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia) – 1 000,00zł, 
4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  -  1 300,00zł. 

 

Sołectwo Wełpin  –15 328,80zł. 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wełpin (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług) – 7 000,00zł, 
2. Dofinansowanie OSP (zakup materiałów i wyposażenia) – 1 100,00zł, 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (zakup materiałów i wyposażenia) – 4 000,00zł, 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy  – 1 828,00zł, 
5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – 1 400,00zł. 
 

Elżbieta Januszewska 
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2015 

 
 

CZYSTE ANIOŁKI W GMINIE LUBIEWO 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Koła nr 5 Lubiewo informuje na temat kryteriów uczestnic-
twa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.  

    Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 Podprogram 2015 rozpoczęła się w maju br. Pomoc żywnościową z tego Programu mogą otrzymywać osoby znaj-
dujące się w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie 
przekracza 150%  odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.  (od miesiąca 

października 2015r): 771 zł na osobę w rodzinie, 951 zł dla osoby samotnej.  

Żywność pozyskiwana jest ze Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach. 

      Informujemy, że w roku 2015 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Lubiewie realizuje dystrybucję 
żywności i obowiązkowe działania towarzyszące na rzecz włączenia społecznego dla następujących sołectw Gminy Lubiewo: 

Lubiewo, Lubiewice, Trutnowo, Klonowo, Sucha, Cierplewo. 

     Pozostałe sołectwa z terenu Gminy Lubiewo: Bysław, Bysławek, Minikowo, Wełpin, Płazowo objęte są pomocą żywnościową 

PO PŻ przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

        Pracownicy socjalni GOPS w Lubiewie po sprawdzeniu sytuacji dochodowej wydają osobom zainteresowanym skierowania 

do otrzymywania pomocy żywnościowej z Programu POPŻ Podprogram 2015 

Specjalista pracy socjalnej – Pani Joanna Trawczyńska ( Lubiewo,  Bruchniewo, Sucha, Cierplewo) 

Specjalista pracy socjalnej – Pan Sławomir Rybicki ( Bysławek, Minikowo, Wełpin, Płazowo, Szumiąca, Klonowo) 

Pracownik socjalny – Pani Aniela Kutowska (Bysław, Teolog, Lubiewice, Trutnowo) 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy  

Najbardziej Potrzebującym.          Władysława Socha 

W miesiącu czerwcu 2015 roku przeprowadzona została zbiórka środków czystości dla  
najuboższych dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Czysty Aniołek” realizowanej przez 
Stowarzyszenie Piękne Anioły za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubiewie. 
Akcja „Czysty Aniołek” prowadzona była pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Celem ogólnopolskiej akcji było zorganizowanie zbiórki wśród znajomych, w zakładach pracy 
oraz w szkołach i przedszkolach. Zbierano mydła, szampony, szczoteczki do zębów, pasty 
do zębów oraz ręczniki. Pozyskane artykuły dostarczane były do lokalnych ośrodków pomo-
cy, a następnie przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom. 
W ramach powyższej akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie pozyskał łącznie 
243 artykuły  Dzięki hojności ofiarodawców z zebranych artykułów pracownicy GOPS  
w Lubiewie utworzyli 13 paczek i przekazali je 13 rodzinom z dziećmi. 
Dziękujemy Zespołowi Szkół w Lubiewie, Zespołowi Szkół w Bysławiu, Szkole Podstawowej 
w Klonowie, Szkole filialnej w Suchej, Dyrekcji, Nauczycielom. Dzieciom i Rodzicom oraz 
Wszystkim Osobom, które z wielkim zaangażowaniem włączyły się do prowadzonej przez 
nas akcji i podarowały różne środki czystości. 

 Pracownicy GOPS w Lubiewie 

 Zespół Szkół w Lubiewie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie włączyli się w Ogólnopolską Akcję Zbiórki Żywności 
„Podziel się Posiłkiem”. Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 24 i 25 września 2015r. w punktach handlowych SI Market, CAR-

REFOUR, RAZ DWA w Lubiewie. 

Chęć udziału  przy zbiórce wyraziło 31 wolontariuszy z terenu Gminy Lubiewo. Owocem zbiórki są różnego rodzaju produkty spo-

żywcze w ilości 280,41kg, które zostały przekazane 26 rodzinom z dziećmi z terenu Gminy Lubiewo. 

     Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom: młodzieży i dorosłym a także darczyńcom za wielkie zaangażowa-

nie, wspaniałą postawę pełną życzliwości, zrozumienia i wsparcia.     Weronika Łepek 

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”  
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Dokonano zbycia trzech nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Lubiewo i tak: jedną  działkę w Minikowie -( droga) 
w formie bez przetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oraz dwie działki ( rzemieślnicza w Lubiewie i rekreacyjna 
w Minikowie) w drodze przetargu ustnego. Przygotowano do zbycia: jedną działkę (droga w Lubiewicach ), do zbycia w formie 
bez przetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, pięć działek ( rzemieślnicza i 3 działki budowlane w Lubiewie oraz 
rekreacyjna w Minikowie) do przetargu nieograniczonego. 
Została zakończona procedura związana z przejęciem od Skarbu Państwa zabudowanej działki  w Bysławiu, po posterunku  
policji. Po dokonaniu adaptacji budynek przeznaczony zostanie na potrzeby tutejszego społeczeństwa. 
Zatwierdzenie budżetu na 2016r. oraz zarezerwowanie niezbędnych środków na zagospodarowanie, zezwoli na zakończenie 
prac związanych z przejęciem działki położonej w Płazowie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomość ta przeznaczona 
zostanie na potrzeby Sołectwa Płazowo. 

Edmund Górka  

Gmina Lubiewo wspólnie z Marszałkiem Województwa oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przystąpiła do zada-
nia „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bysławek gmina Lubiewo”. Wyko-
nawcą zadania wyłonionym w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. 
J. z Częstochowy. Prace związane z rekultywacją składowiska trwały od lutego do końca października 2015r.  

W ramach zadania wykonano  między innymi: roboty rozbiórkowe i renowacyjne, 
uporządkowanie terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie  
warstwy wyrównawczej, warstwy odgazowującej wraz ze studniami odgazowujący-
mi,  warstwy uszczelniającej, warstwy drenażowej wraz z zagospodarowaniem wód 
opadowych oraz warstwy urodzajnej. Na zrekultywowanym składowisku wykonano 
również ścieżkę edukacyjną. W ramach projektu zorganizowano także piknik  
edukacyjny dla uczniów szkół z Lubiewa i Bysławia. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 509 236,00, w tym dofinansowanie ze środków UE — 432 850,60zł , 
WFOŚiGW — 50 923,60zł i Gmina Lubiewo — 25 461,80zł. Więcej informacji za-

mieszczono na stronie http://rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl                       Tomasz Bonk 

Gospodarowanie majątkiem komunalnym Gminy. 

Zakończono rekultywację składowiska odpadów w Bysławku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem wymaganym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014 – 2020 na 

działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE (odnawialnych źródła  

energii). PGN dla Gminy Lubiewo przygotowała firma DM Doradztwo Damian Łysek Zalesia Królewskiego i został on przyjęty  

przez Radę Gminy Lubiewo do realizacji Uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.08.2015 r. Plan Gospodarki  

Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Lubiewo oraz jej mieszkańcom na pozyskanie środków między innymi  na zakup i wykonanie ter-

momodernizacji budynków, ogniw fotowoltaicznych, solarów, pieców na biomasę, pomp ciepła itp. Obecnie samorządy czekają 

na „nowe” fundusze unijne i nie realizują zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii z własnych środków finansowych. 

Mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii więcej informacji dotyczących tej tematyki mogą zdo-

być u Doradców Energetycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub na stronie 

internetowej www.wfosigw.torun.pl  w zakładce Doradcy Energetyczni. Natomiast osoby, które chcą uzyskać preferencyjny kredyt 

na instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii mogą zapoznać się z ofertą Banku Ochrony Środowiska na stronie  

internetowej www.bosbank.pl.                     Tomasz Bonk 

W związku z rezygnacją Pana Tomasza Żelaznego z funkcji sołtysa wsi Cierplewo, zaistniała potrzeba wyboru nowego sołtysa. 
Na pierwszym zebraniu wiejskim nie wybrano sołtysa z uwagi na brak kandydatów i wniosek o przełożenie terminu zebrania.  
W dniu 13.11.2015r odbyło się kolejne zebranie wiejskie celem ponownego wyboru sołtysa. W zebraniu uczestniczyło  
17 mieszkańców, podano kandydaturę Pana Marcina Nitki, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym jednogło-
śnie został wybrany sołtysem sołectwa Cierplewo. Jest to najmłodszy sołtys w Gminie Lubiewo.                     Barbara Zemke 

Na sesji Rady Gminy podjęto temat pisma skierowanego do samorządów od Wojewody w sprawie przejęcia przez Polskę 
uchodźców z prośbą o wskazanie możliwości udzielenia im schronienia z podaniem potencjalnej liczby osób i lokali. Prośba miała 
charakter nie zobowiązujący, a stanowisko władz samorządowych zdominowały argumenty braku mieszkań socjalnych na  
naszych mieszkańców, brak możliwości zatrudnienia i ogólne, negatywne nastawienie społeczeństwa do uchodźców. 

Barbara Zemke 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Lubiewo 

Nowy sołtys w Cierplewie 

Sprawa uchodźców 

http://rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl
http://www.bosbank.pl
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Gminny Program aktywizacji  społeczno  - zawodowej” 

Projekt  dot. rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Szkół w Lubiewie został przygotowany w 2013r. w związku z konieczno-
ścią dostosowania budynku do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji, nie możliwym stała się 
jej realizacja ze środków budżetu gminy, nie było też możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej z okresu programowania 
na lata 2007-2013, ponieważ nie przewidziano na ten cel środków w latach 2013 – 2014. Kilkukrotnie wnioskowaliśmy o pomoc  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim. Niestety, bezskutecznie. 
Obecna perspektywa finansowa pozwalająca pozyskać środki z Unii Europejskiej przewiduje dofinansowanie tylko i wyłącznie 
inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. 
W związku z powyższym dokumentacja projektu budowlanego została zmodyfikowana na potrzeby wygenerowania dodatkowych 
miejsc przedszkolnych. 
Z uwagi na fakt, że za koszty kwalifikowane, czyli za te, od których może być liczone dofinansowanie, uznać można tylko  
i wyłącznie koszty związane z miejscami przedszkolnymi, a wszystkie pozostałe koszty, tj. te, które służyłyby uczniom szkoły pod-
stawowej i gimnazjum będą niekwalifikowane, czyli w 100% pokrywane z budżetu gminy modyfikacji uległ również kosztorys. 
Modyfikacja kosztorysu polegała na wyodrębnieniu części: tylko szkolnych, tylko przedszkolnych i części wspólnych w stosunku 
procentowym udziału dzieci przedszkolnych do ogółu korzystających np. z korytarza, fundamentów, dachu, instalacji, podjazdu 
dla niepełnosprawnych czy klatki schodowej. 
Szacowany koszt projektu ogółem oscyluje w granicach 1,5 mln., z czego koszty niekwalifikowane to ok. 0,5 mln. Spodziewane 
dofinansowanie to kwota ok. 800tyś. zł. 

Zakres projektu obejmuje m.in: 

budowę zewnętrznej klatki schodowej od strony północno-zachodniej w stosunku do budynku szkolnego, 
dobudowę segmentu z pomieszczeniami dydaktycznymi, 
wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych oraz na poziomie parteru pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 
dostosowanie istniejących pomieszczeń do nowego układu komunikacyjnego, 
przemurowywanie oraz likwidację istniejących ścian wewnętrznych w budynku i części ścian zewnętrznych, 
likwidację istniejącej klatki schodowej w budynku, 
wykonanie nowego wyjścia z budynku od strony boiska, 
wykonanie utwardzenia przed wejściem z kostki betonowej, 
przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, 
zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych. 

 
Jeszcze do niedawna mieliśmy nadzieję, na ogłoszenie przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego konkursu  
w zakresie inwestycji w infrastrukturę przedszkolną w listopadzie br., niestety termin znowu został odroczony, tym razem nie 
znamy nawet przybliżonej daty, ale z pewnością będzie to już przyszły rok.  

Wioletta Szymczak 

Projekt rozbudowy szkoły w Lubiewie 

Gmina Lubiewo w bieżącym roku przystąpiła po raz trzeci do 
realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Gminne program 
aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa  
socjalnego- edycja 2015”. Łączna wartość projektu wynosi  
173.153,15 zł., z czego 100.000,00 zł. to kwota dotacji  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa zmarginalizowanej  
9 osobowej grupy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Lubiewo w okresie od 
01.07.2015 r. do 31.12.2016 r. poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno – szkoleniowym, zajęciach w Klubie Integracji  
Społecznej oraz pracach społecznie – użytecznych i robót publicznych. Ponadto celem projektu jest stworzenie gminnego zasobu 
mieszkaniowego, gdyż w Gminie Lubiewo brakuje lokali socjalnych. W związku z realizacją programu powstaną dodatkowe dwa 
lokale socjalne, jeden w  Bruchniewie i jeden w Klonowie.  
W ramach „Gminnego programu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”  zrekrutowano 9 osób –  
5 mężczyzn i 4 kobiety. Pierwszym z etapów uczestnictwa zrekrutowanych osób w projekcie był udział w Klubie Integracji Spo-
łecznej, 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 ogólnobudowla-
ny oraz kursy:  tynkarsko – malarski, instalator wodno-kanalizacyjny i co. Dla kobiet zaplanowano kurs profesjonalne sprzątanie. 
Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie jest realizacja programu prac społecznie użytecznych i robót publicznych, które  
odbędą się w terminie od 01.03.2016 r. do 31.07.2016r. 

Marta Jagiełka, Danka Rudnik 
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Porozumienie SRGL „BORY”  z Akademią Piłkarską Gminy Lubiewo 

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” podpisa-
ło porozumienie o współpracy z Akademią Piłkarską Gminy  
Lubiewo. Obie organizacje wyraziły wolę podjęcia współpracy  
w wykorzystaniu posiadanego potencjału merytorycznego dla propa-
gowania wspólnych idei, w szczególności promowania aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  
Porozumienie podpisali: Michał Spychalski (Skarbnik Akademii), 
Tomasz Przydryga (Prezes Akademii), Janusz Kiedrowski i Miłosz 
Kiedrowski - darczyńcy, Jolanta Kowalska (Prezes SRGL”BORY”), 
Stefan Koniarski (Vice Prezes SRGL”BORY”). 
Stowarzyszenie BORY, ze zbiórki środków 1%, których największą 
część stanowi wpłata od lokalnego przedsiębiorcy p. Janusza  
Kiedrowskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem wsparło w postaci rzeczowej o łącznej wartości 7 930,00 zł  prowadzenie 
zajęć piłkarskich w ramach Akademii w sezonie 2015/2016 i organizację obozu sportowego.   
Drugim bardzo ważnym celem porozumienia jest propagowanie idei przekazywania „1%”  podatku  dla SRGL ”BORY”,  jedynej 
organizacji pożytku publicznego w gminie Lubiewo.  Środki te następnie trafiają   w różnej formie na  rzecz pomocy dla mieszkań-
ców gminy Lubiewo. Przykładem jest tutaj fundusz stypendialny, czy też wsparcie organizacji zajęć sportowych  przez Akademię 
Piłkarską Gminy Lubiewo.   

Jolanta Kowalska, Łucja Koniarska - SRGL”BORY” 

Pod koniec września br. Urząd Gminy wraz z sołectwami Lubiewice i Trutnowo oraz druhami OSP i Paniami z KGW  zorganizo-
wali I urodziny  PZU Trasy Zdrowia Lubiewice – Trutnowo. Impreza zorganizowana została w ramach Tygodnia Ruchu – Move 
Week, a patronat honorowy objął  Michał Jeliński – złoty medalista olimpiady w Pekinie, jeden z najlepszych polskich wioślarzy.  
Dla uczestników przygotowano moc atrakcji oraz zmagań sportowych, do których stanęły drużyny sołeckie, strażackie  
i pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez samego mistrza wioślarstwa odbyły się zawody,  

a ich efekty przedstawiały się następująco:   
Sołectwa 
I grupa: I miejsce S. Płazowo. II m S. Trutnowo, III m. S.Lubiewice,  
 IV m. S.Wełpin 
II grupa: I m. S. Klonowo, II m. Lubiewo, III m. S.Sucha, 
Ochotnicze Straże Pożarne 
 I m. Płazowo, II m Klonowo, III m  Trutnowo, IV m Bysław,  
V m Wełpin, VI m. S. Sucha 
Koła Gospodyń Wiejskich 
I m. Trutnowo, II m. Lubiewice, III m. Sucha,  IV m. Lubiewo   
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi.  

W trakcie imprezy  odbywała się loteria sportowa, której celem była zbiórka środków na bramkę do piłki nożnej dla sołectwa  
Lubiewice. Główną nagrodą była ławka ufundowana przez Tartak Państwa Jaśtak z Szumiącej,  
Dodatkową atrakcją było losowanie nagród dla najbardziej aktywnych uczestników, którzy przeszli pozytywnie weryfikację wyko-
nanych ćwiczeń na wszystkich urządzeń na trasie. Szczęśliwcy wylosowali m.in:  hulajnogi, plecaki ZINA, kijki nordic walking, 
śpiwór, matę lub piłki. Imprezie towarzyszyło plenerowe przedszkole, ogromne warcaby, domino, bierki i memory.  
Imprezę zakończono ogniskiem i zobowiązaniem do wyprawienia II urodzin już w przyszłym roku.    

   Wioletta Szymczak 
 

Na początku października ponownie Gminę Lubiewo odwiedzili uczestnicy XXII Ogólnopolskiego Pieszego Zlotu Ekologicznego 
Bory Tucholskie. Celem tej imprezy jest popularyzacja pieszej turystyki wśród mieszkańców terenów wiejskich oraz włączenie się 
w obchody Światowego Dnia Turystyki i Narodowego Dnia Sportu. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wieży widokowej  
w kościele w Lubiewie. Kolejnym etapem pobytu było aktywne pokonanie przeszkód na PZU Trasie Zdrowia. Dla najbardziej  
aktywnych i sprawnych uczestników  czekały nagrody, a dodatkowo w „Wehikule czasu” w Trutnowie przy ognisko, kawie  
i słodkościach wśród uczestników rozlosowano dodatkowe nagrody.  To już kolejny rok, gdzie ponad 100 - osobowa grupa pasjo-
natów aktywnego spędzania czasu wybrała gminę Lubiewo jako miejsce przyjazne i otwarte na tego rodzaju działania. 
Impreza współfinansowana ze środków Fundacji PZU pozyskanych przez operatora lokalnego, którym jest OSP Trutnowo.  

Paulina Kuffel 

I urodziny PZU Trasy Zdrowia 

Aktywne działania na PZU Trasie Zdrowia 
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Konferencja w Gminie Lubiewo pn. „Ruch na Wagę Zdrowia”. 

W dniach 3 - 4 listopada w Domu Kultury w Lubiewie odbyła się konferencja 
„Ruch na wagę zdrowia – jak mobilizować do aktywności fizycznej” , której  
organizatorami byli:  Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów życia, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki  oraz Urząd Gminy  Lubiewo. 
Szkolenie adresowane było do nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy 
sportowych, a także    samorządowców związanych ze sportem z rejonu  
województwa kujawsko-pomorskiego  i regionów ościennych, a jego celem było 
wskazanie uczestnikom jak sport i aktywność fizyczną skutecznie wykorzystać 
w procesie wychowawczym, by  przeciwdziałać  zarówno agresji jak i proble-
mom zdrowotnym - otyłości i nadwadze. Jednocześnie była to wspaniała okazja 
do wzajemnego poznanie się uczestników, wymianę poglądów i doświadczeń oraz  nawiązanie kontaktów do wspólnych działań 
w przyszłości. Gości przywitał Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo, natomiast cykl wykładów rozpoczął się od prezentacji pro-
mocyjnej Gminy Lubiewo oraz działań z zakresu sportu i aktywności fizycznej realizowanych na terenie Gminy. Tę część popro-
wadziły odpowiednio: Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki i Paulina Kuffel – 
podinspektor ds. sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. .  
Monika Januszewska z filii Biblioteki Publicznej w Bysławiu zapoznała z zebranych z realizacją działań z zakresu geocachingu.  
W dalszej części prelegentami byli m.in.:  

Marcin Drogorób - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UM w Toruniu  
z prezentacją programu „Obywatele dla aktywności”. 
mjr Mariusz Budny reprezentujący Klub Olimpijczyka PARAGRAF ZK z Inowrocławia w wykładzie o oddziaływaniu 
wychowawczym poprzez sport na przykładzie prowadzonego klubu.  
dr Iwona Michniewicz prezes RWR (Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej), wykładowca PWSZ, trener w zakresie 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie omawiała jak z satysfakcją realizować inicjatywy spo-
łeczne czyli rzecz nie tylko o pieniądzach.  
prof. AWF dr hab. Michał Bronikowski z Zakładu Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu przedstawił możliwości 
przełożenia szkolnej aktywności fizycznej na pojawiające się zjawiska agresji i nadwagi.  

W trakcie wykładów do Lubiewa zawitali znani sportowcy, m.in.:  
Marian Sypniewski  - szermierz, dwukrotny medalista olimpijski we florecie, mistrz świata, obecnie działacz sportowy oraz  

sędzia międzynarodowych imprez sportowych,  
Michał Jeliński - wioślarz, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

Drugi dzień konferencji został zdominowany przez aktywne zajęcia sportowe. Uczestnicy zostali zapoznani i mieli możliwość za-
grania w  Rockett-ball, pierścieniówkę lub kubb. A na zakończenie siódme poty z  uczestników  poprzez ćwiczenia z piłką fit ball 
przy muzyce jako sposób na utrzymanie prawidłowej masy ciała wycisnęła dr JOANNA BOROWIEC z Zakładu Aktywności  
Fizycznej AWF w Poznaniu.  
Uczestnicy konferencji wzbogacili się o nowe narzędzia wspomagające ich prace zawodową w promowaniu zdrowego, aktywne-
go trybu życia wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób otyłych lub z nadwagą.  

Należy pamiętać, że w walce z nadwagą  oprócz zmiany nawyków żywieniowych bardzo ważne jest zwiększenie aktywności fi-

zycznej dziecka. I nie chodzi tu o wyczynowe uprawianie  sportu, ale zwiększenie ogólnej ilość ruchu w ciągu dnia, m.in. poprzez 

włączenie dziecka do wykonywania obowiązków domowych, spacerów, rekreacyjnych wycieczek rowerowych, itp. Istotne są też 

gry i zabawy ruchowe. A najważniejsze, to uzmysłowić sobie, że aktywność fizyczna to nie kara, to przyjemność, dobra zaba-

wa i zdrowie.            Wioletta Szymczak 

Gmina Lubiewo w dniach 26 - 1 czerwca 2015 r.  aktywnie włączyła się w organizację imprez sportowych w ramach VII Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. W tym okresie wszystkie placówki oświatowe, świetlice wiejskie, Rady Sołeckie, 
Uczniowskie Kluby Sportowe, organizacje pozarządowe, animatorzy sportu oraz pracownicy urzędu gminy i innych instytucji przy-
gotowali dla dzieci, młodzieży i  osób dorosłych  bogate programy imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. 
W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowano 191 imprez sportowych, w których łącznie brało udział 5789 osób. Główne rozgrywane 
dyscypliny sportowo-rekreacyjne to: piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka, zumba, biegi, tenis ziemny, 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 IV miejsce w Polsce na 126. Dzięki zaangażowaniu tak wielu osobom, nie tylko osiągnęliśmy tak wspaniały wynik 
sportowy, ale wypromowaliśmy gminę Lubiewo jednocześnie zyskując 4000,00zł na zakup sprzętu sportowego.  
Dziękujemy WSZYSTKIM za zaangażowanie, organizację imprez i aktywne uczestnictwo. 

Wioletta Szymczak 

Europejski Tydzień Sportu w Gminie Lubiewo 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Floret
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ŹRÓDŁO – ułatwienia, korzyści i utrudnienia 

 Od dnia 1 marca 2015 roku rejestracja stanu cywilnego, ewidencja  
ludności i dowody osobiste prowadzone są w systemie teleinformatycznym przy 
użyciu nowej aplikacji: ”ŹRÓDŁO”. Wydłużył się znacznie czas sporządzania  
aktów stanu cywilnego, wydawania zaświadczeń, wydania odpisów aktu stanu cywilnego z archiwum USC, obsługi do-
wodów osobistych i ewidencji ludności.  W założeniu ustawodawcy elektroniczna rejestracja przyniosła korzyści polega-
jące na tym, że można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na 
terenie Polski. Poza dokumentami „papierowymi” można uzyskać odpis aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu 
elektronicznego – przez e-PUAP.  Do tej pory obsługa mieszkańców przy pomocy jednego systemu informatycznego nie była 
prowadzona  na tak dużą skalę, jednocześnie  we wszystkich niemal 2 500 gmin w Polsce. Z tego też względu na bardzo złożony 
charakter całego przedsięwzięcia prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji. 
 
AKTY STANU CYWILNEGO 
Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostały zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie prze-
pisywane są do  centralnego rejestru stanu cywilnego. Wszystkie akty archiwalne powinny zostać wprowadzone do  
centralnego rejestru stanu cywilnego w okresie 10 najbliższych lat. Obecnie wprowadzane są tylko akty na zapotrzebo-
wania bieżące. Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, czy zgonu można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale 
uzyskanie jego może trwać od 7 - 10 dni. 
 
USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH  
Z dniem 1 marca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór 
dowodu osobistego. Nie ma już w nowym dowodzie informacji o wzroście, kolorze 
oczu, adresie zameldowania oraz zeskanowanego podpisu właściciela dowodu 
osobistego.  
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcze-
śniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Fotografia powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód osobisty odbie-
ra się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wnio-
sek. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność 
do upływu terminów w nich określonych. Adres miejsca zameldowania zamiesz-
czony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania. Zmiana 
adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  
i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany. 
 
USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI  - UWAGA - NADAL FUNKCJONUJE OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY. 
Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nierucho-
mość w której ma nastąpić zameldowanie. W dalszym ciągu wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu złożone w formie 
podpisu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Zameldować się można z równoczesnym 
wymeldowaniem  z miejsca dotychczasowego. W przypadku zameldowania wymagane jest osobiste stawiennictwo lub pisem-
ne upoważnienie. Zmianie uległy zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. „Z urzędu”  są wydawane 
tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (jest ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania).  
W pozostałych przypadkach (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie 
jest wydawane na indywidualny wniosek  osoby której to dotyczy. Za takie zaświadczenie jest pobierana opłata skarbowa  
w wysokości 17zł. 
Zachęcamy do korzystania z portalu www.obywatel.gov.pl, na którym można śledzić proces wydawania dowodu osobistego 
oraz znajdują się szczegółowe informacje dotyczące spraw obywatelskich. 

Łucja Koniarska – z-ca Kier. USC 
Monika Ulatowska - inspektor 

W wyniku wygaśnięcia mandatu radnego śp. Kazimierza Rogowskiego, dnia 23 sierpnia 2015r. odbyły się wybory uzupełniające 
w okręgu nr 2 obejmującego sołectwo Wełpin i część miejscowości Bysław. Wyborcy spośród zgłoszonych kandydatów: Pana 
Jerzego Górskiego i Pana Jerzego Hoppe na radnego Rady Gminy Lubiewo wybrali Pana Jerzego Górskiego. 

Barbara Zemke 

Nowy Radny Rady Gminy Lubiewo 

http://www.obywatel.gov.pl/
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Slubowanie klas pierwszych —  „Czym się szkoła różni od przedszkola?” śpiewały małe krasnale ze Szkoły Podstawowej im. 
Wojska Polskiego w Lubiewie. Przed uroczystym ślubowaniem i pasowaniem na ucznia klasy I leśne żuczki (Marta Deręgowska  

i Jakub Kujawa z klasy II gim.) nie chciały wpuścić 
ich do szkoły. W obecności rodziców, zaproszo-
nych gości i uczniów klas 0 – III przyszli uczniowie 
musieli zaprezentować swoje umiejętności i zdol-
ności, a dotyczyły one wiedzy o Polsce, znajomo-
ści przyborów szkolnych i przepisów ruchu drogo-
wego. Śpiew, gra na instrumentach oraz taniec  
z szarfami zachwyciły wszystkich obecnych., więc 
złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Pani 
Dyrektor Jolanty Kowalskiej, która następnie paso-
wała ich na uczniów. Cała uroczystość odbyła się 
30 października w Domu Kultury w Lubiewie pod 
czujnym okiem wychowawczyni  Pani Wiesławy 
Gulatowskiej. Całość poprowadził Pan Stefan 
Ochendal. Oprawę muzyczną do ślubowania przy-
gotował Marcel Gulatowski. Fot. M. Kulczyk. 

Wiesława Gulatowska 
 

 
Próba pobicia rekordu Guinnessa w Zespole Szkół w Lubiewie — w dniu 6.11.15r. uczniowie klas 0-III Zespołu Szkół  
w Lubiewie brali udział w akcji bicia Rekordu Guinnessa „Śniadanie Daje Moc”.  Rekord dotyczy największej liczby osób uczestni-
czących i biorących czynny udział w lekcji przygotowania zdrowego śniadania w wielu lokalizacjach. Podczas realizacji próby 
bicia Rekordu Guinessa wszystkie zgłoszone szkoły (7380)  realizowały dokładnie ten sam scenariusz, a uczniowie pod czujnym 
okiem rodziców i nauczycieli, wykonywali dokładnie te same przepisy śniadaniowe. Na stołach zagościły twarożkowe kompozy-
cje, piękne kolorowe kanapki oraz pyszne owocowe szaszłyki. Mali kucharze spisali się znakomicie, dając upust swojej wyobraź-
ni, przygotowując wspaniałe dekoracje. Po posiłku zaproszeni goście mieli okazje zobaczyć uczniów kl. IIb w przedstawieniu 
„Witaminki dla księżniczki Marcelinki”, które przygotowała Wiesława Pianowska. Koordynatorem akcji bicia rekordu Guinnessa 
była Hanna Gawin. 
Całe wydarzenie nadzorowali świadkowie niezależni: Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo, Genowefa Śliwińska – pielęgniarka 
oraz stewardzi: Dorota Jaworska – Dyrektor baku BS Koronowo, Ewa Kufel – właścicielka restauracji, Joanna Baumgart – biblio-
tekarka 
W akcji brało udział  82 uczniów kl. 0-III, dodatkowo uczestnikami byli następujący nauczyciele i rodzice, którzy pełnili rolę opieku-
nów: Wiesława Pianowska, Wiesława Gulatowska, Gabriela Mrozik, Beata Ziółkowska, Aleksandra Kołakowska, Daria Pieczka, 
Karolina Helmin, Grażyna Śliwińska, Grażyna Gruszkowska, Monika Gackowska, Anna Kiljańska, Krystyna Skrzeszewska, Wero-
nika Wilczewska, Gabriela Gaca, Żaneta Gieczyńska,  Anna Kamińska, Marta Pianowska, Aleksandra Weyna, Andżelika Łoboc-
ka, Katarzyna Sikorska, Gabriela Pieczka 
Wszystkie artykuły spożywcze zostały zakupione przez Radę Rodziców. 
W akcji zaangażowani byli również nauczyciele j. angielskiego pracujący w naszej szkole: Monika Kozłowska i Aleksander  
Kozłowski. Pomagali w tłumaczeniu dokumentów stewardom i świadkom potwierdzających uczestnictwo oraz prawidłowy prze-
bieg zdarzenia. 
Cała akcja została sfilmowana przez Romana Chmarę, a piękne zdjęcia są autorstwa Karola Kufla. Za ustawienie stołów na sali, 
sprzątanie po akcji oraz za nagłośnienie odpowiadali: Waldemar Górecki, Mateusz Wolski i Krystyna Fiuk. Wszyscy spisali się 
znakomicie, teraz cierpliwie czekamy na wyniki komisji Rekordu Guinnessa. 

Hanna  Gawin 

 

Szachy w szkole — Zespół  Szkół w Lubiewie od 1 września 2015 r. przystąpił do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku 
Szachowego pt. ,,Edukacja przez Szachy w Szkole „.Partnerami projektu jest Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu  
i Turystyki. Instruktorami szachowymi są Hanna Gawin i Waldemar Górecki. Lekcje  prowadzone są w klasach  IIa i IIb jeden raz 
w tygodniu jako zajęcia obowiązkowe , przez dwa lata nauki. Na zajęciach dzieci poznają tajniki gry w szachy .Poprzez zabawę 
szachami stymulowany jest rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Ponadto uczą samodzielności,  radzenia sobie ze stre-
sem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją ,nie poddawania się. Trening szachowy uczy logicznego myślenia  
wg .torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, rozwija pamięć wzrokową. Jest to żywa lekcja 
geometrii. Szachy są sportem, sztuką i nauką oraz świetną zabawą dla małych szachistów. 

Hanna  Gawin 
 
                                                                                                       

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBIEWIE 
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„ Wycieczki klas piątych” - już w drugim tygodniu września uczniowie 
klas piątych pojechali na wycieczkę do Biskupina na Festyn Archeolo-
giczny, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Smaki w przeszłości". 
Był to bardzo ciekawy wyjazd, dużo zobaczyliśmy, poznawaliśmy histo-
rię, a pogoda i humory dopisywały! W październiku uczestniczyliśmy  
w atrakcyjnych zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bysławiu. 
Niektórzy założyli karty, aby zostać stałymi czytelnikami, wypożyczyli 
książki. Poznaliśmy pracę biblioteki i rozwiązywaliśmy ciekawe zada-
nia. Tucholski Ośrodek Kultury to kolejne miejsce, które w październiku 
odwiedziliśmy wraz z uczniami z klas IV. Tym razem obejrzeliśmy 
spektakl pod tytułem "Przygody Tomka Sawyera" przygotowany przez 
Teatr Artenes. Mamy co wspominać!          

                                                                                                                                   Jolanta Mówińska, Piotr Kapka 
 

MOVEWEEK w ZS w Bysławiu—25 września 2015 roku UKS przy ZS w Bysławiu zorganizował Europejski Dzień Sportu  Szkol-

nego dla uczniów klas IV- VI. Akcja miała  rangę ogólnopolską, a nawet  ogólnoeuropejską.  

Organizatorem była Panie Iwona Skorupa i Katarzyna Mrozik. Celem akcji była promocja aktywnego spędzenia czasu wolnego, 
integracja młodzieży, propagowanie gier na świeżym  powietrzu  i gra fair play. Zaangażowani zostali  wszyscy uczniowie,  
ponieważ walczyli o tytuł najbardziej usportowionej klasy w szkole. Podczas dwóch pierwszych godzin lekcyjnych uczniowie  
mierzyli swoją sprawność fizyczną  poprzez wykonanie m.in. skoku w dal, rzutu piłką do kosza, odbijanie piłeczki do ping ponga 
na czas. W tym czasie  przedstawiciele poszczególnych klas, brali udział w Marszu na Orientację po boisku szkolnym. Kierując 
się mapą, poszukiwali punktów kontrolnych, aby następnie zapisać odpowiednie kody na karcie startowej. Za każdy popełniony 

błąd groziły punkty karne. Na wykonanie zadania grupa miała pół godziny. 
Zabawie towarzyszyły niezwykłe emocje. Uczniowie do zadania podeszli 
bardzo profesjonalnie. Kolejną godzinę uczniowie spędzili z wychowawcą,  
bawiąc się w przygotowane wcześniej zabawy podwórkowe. Gry sprawiły 
wielką radość podopiecznym i dały możliwość poznania nowych form ru-
chowych. Podsumowaniem dnia były wspólne zajęcia ruchowe przy muzy-
ce, poprowadzone przez panią Iwonę Skorupę na sali gimnastycznej.  
Dodać warto, iż całości imprezy przyglądały się gimnazjalistki klas trzecich : 
Dominika Czarnowska, Karolina Pipowska i Agata Januszewska, które peł-
niły rolę dziennikarek i na bieżąco przeprowadzały wywiady, robiły zdjęcia. 
Po przesłaniu sprawozdania i filmiku z imprezy do organizatorów projektu, 

zostaliśmy wyróżnieni  i nagrodzeni kompletem sprzętu sportowego.     

Iwona Skorupa UKS „KADET  

„Konkurs językowy” -  29 września, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, odbyła się kolejna edycja Szkolnego 
Konkursu Pięknego Czytania w Języku Angielskim i Niemieckim. W tym roku uczniowie klas piątych i szóstych zmagali się  
z fragmentami bajek braci Grimm. W języku angielskim uczestnicy konkursu czytali fragment „Złotej Gęsi”, a w języku niemieckim 
„Żabiego Króla”. Jury oceniało poprawność fonetyczną, akcent wyrazowy i intonację zdaniową, tempo czytania oraz ogólne  
wrażenie prezentowanych tekstów. Do konkursu zgłosiło się wielu kandydatów, bo i nagrody były niezwykłe. Fundatorem nagród 
był m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Departament Promocji, Sportu i Turystyki.  
Oto laureaci tegorocznej edycji: 
Język angielski:  
I miejsce – Aneta Bączkowska – kl. VI a 
II miejsce – Amelia Gracz – kl. VI a 
III miejsce – Szymon Kutnik – kl. V b 
 

Organizatorzy konkursu, pani Monika Bień-Skorupska oraz pan Piotr Kapka dziękują wszystkim uczestnikom, gratulują laureatom 
oraz zapraszają na kolejną edycję za rok.          

Monika Bień-Skorupska, Piotr Kapka  
 

„Podziel się posiłkiem” - pod takim hasłem odbyła się w dniach 25-26.10.2015r. Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Udowodnili-
śmy, że mamy wielkie i chętne do pomocy serca. Wspólnymi siłami zebraliśmy 307,77 kg żywności. Tegoroczna zbiórka tradycyj-
nie odbyła się w sklepie p. Krzyżalewskich i GS Carrefour. Wzięło w niej udział 38 wolontariuszy z I-III klas Gimnazjum im. ks. 
Piotra Sosnowskiego w Bysławiu. 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.                           Renata Szefler 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYSŁAWIU 

Język niemiecki:  
I miejsce – Aleksandra Pieczka – kl. VI b 
II miejsce – Marta Walczak – kl. VI a 
III miejsce –  Natalia Rozanow – kl. VI a 
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„Pasowanie klas pierwszych—Gimnazjum” - uroczystość  
ta miała miejsce dnia 27 października 2015 r. Odbyła się w holu 
na II. piętrze. O godz. 12.15 zebrała się tam cała społeczność 
gimnazjum, w tym uczniowie klasy I a z wychowawczynią p. Kata-
rzyną Mrozik, ich koledzy z klasy I b z wychowawczynią p. Anna 
Grzymską , i zaproszeni goście: Michał Skałecki – Wójt Gminy 
Lubiewo, Mirosław Winowiecki – Przewodniczący Rady Gminy 
Lubiewo,  Dorota Jaworska – dyrektor Banku Spółdzielczego  
w Koronowie,  Martyna Kortas – w imieniu p. Wojciecha Słupiń-
skiego – sołtysa Bysławia, Jerzy Górski – sołtys Wełpina, Adam 
Dudzik – sołtys Minikowa oraz rodzice uczniów klas pierwszych. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej 
szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Następnie prowa-
dząca imprezę Zofia Zakryś (przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego) przywitała wszystkich zgromadzonych. Nadszedł 
moment ślubowania na sztandar szkoły. Uczniowie uroczystym 
„ślubuję” potwierdzali swą wolę urzeczywistniania nakazów  
zawartych w rocie ślubowania. 

Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu Roman Chmara, który w ciepłych słowach zwrócił się do pierwszaków  
z serdecznymi życzeniami wszelkich sukcesów podczas nauki w gimnazjum, a ponadto udzielił cennych wskazówek uczniom 
i ich rodzicom. Głos zabrali również zaproszeni goście, dołączając do życzeń wypowiedzianych przez p. dyrektora, niektórzy ofia-
rowali pierwszoklasistom upominki z okazji ich święta. 

Część oficjalną zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły. Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło długo oczekiwane „kotowanie”. 
Pierwszakom obcięto „kocie ogony”, musieli wypić trochę specjalnie przygotowanej mikstury, a następnie wykazać się w kilku 
zabawnych konkurencjach, sprawdzających poziom ich wiedzy o gimnazjum i różne przydatne umiejętności. Niewielką przewagą 
punktów konkurencje wygrali uczniowie klasy Ia. Po zakończeniu uroczystości pierwszacy, ich rodzice i zaproszeni goście udali 
się do klas na słodki poczęstunek. Uczniowie klas I. na długo zapamiętaj ten dzień, obfitujący w wiele wrażeń.     

Anna Grzymska, Katarzyna Mrozik 
 

„Pasowanie klas pierwszych—Podstawówka” - 29 października w czwartkowy ranek w Szkole Podstawowej w Bysławiu miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie – ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym składały je dwie klasy, kl. Ia i Ib pod opieką 
Hanny Urban i Ewy Łepek. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by wszystkim udowodnić, że 
nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, musiały wykazać 
się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Artyści po każdym  
występie byli nagradzani gromkimi brawami. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na 

poczet flagowy szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezento-
wać swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom  
i nauczycielom. Po tych słowach Pan Dyrektor Roman Chmara dokonał sym-
bolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Bysławiu. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniow-
skiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów oraz słodkich upominków. Po ceremonii pasowania głos zabrali zapro-
szeni goście , którzy  pogratulowali  pierwszakom przyjęcia do braci uczniow-
skiej i życzyli im sukcesów w nauce. Dzieci otrzymały od gości mnóstwo upo-
minków. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały 
się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na pewno pozo-
stanie w pamięci każdego pierwszaka. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych 
pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach szkoły. 

                                                                                                      Hanna Urban i Ewa Łepek 

 

„Owoce w szkole” - 3 listopada 2015 roku, klasy trzecie ze szkoły Podstawowej  

w Bysławiu wzięły udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez Agencję  

Rynku Rolnego w ramach akcji „ Owoce w szkole”. Na warsztatach pod nazwą „Kto 

chce być wysoki, pije owocowe soki” uczniowie w praktyczny sposób dowiedzieli się jak 

jeść smacznie i zdrowo, jak pomysłowo komponować posiłki, aby ich spożywanie było 

dla nich przyjemnością. Dzieci pod okiem instruktora same przygotowywały posiłki  

z owoców, warzyw, chudych wędlin, czy też sera. Robiły też owocową sałatkę i sok.  

Na koniec zajęć nagrodzono najbardziej kreatywne w komponowaniu zdrowych kana-

pek dzieci.                                                                                         Iwona Pękała 

Zespół Szkół w Bysławiu 
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„Święto Niepodległości” - 10 listopada 2015 roku, w przeddzień Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę klasy trze-

cie Szkoły Podstawowej w Bysławiu pod okiem pani Beaty Kończyk i pani Iwony Pękała zorganizowały akademię. Uczniowie 

przygotowali odpowiednie na tę okazję stroje, dekorację stanowił m.in. portret Józefa Piłsudskiego. 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się program artystyczny. Wiersze o tematyce patriotycznej przeplatane były pie-

śniami legionowymi. Wszystkich bardzo poruszyła „Rota”, którą odśpiewano stojąc na baczność. Nie zabrakło inscenizacji,  

w której uczniowie poznali najważniejsze daty z czasów 123 letniej niewoli naszej Ojczyzny, zobaczyli jak trzej zaborcy krępują 

symbolicznym łańcuchem  Polskę i jak dzielni polscy żołnierze uwalniają ją. Na koniec dzieci zaśpiewały piosenkę o pięknej, wol-

nej i niepodległej Rzeczpospolitej. Po przedstawieniu uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami zebrali wiele podziękowań 

od widzów.                    Iwona Pękała 

W niecodzienny sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Bysławiu uczcili 

Święto Niepodległości. 10 listopada 2015 r. był Dniem z Kotylionem.  

Każdy uczeń miał obowiązek posiadać tego dnia kotylion lub flagę wpiętą 

w swoje ubranie. Poza tym, pod czujnym okiem nauczycieli (Moniki Bień-

Skorupskiej i Jacka Janiaka) uczniowie klas 4-6 mieli okazję do udziału  

w okolicznościowym apelu, na którym oprócz patriotycznych pieśni, 

uczniowie obejrzeli krótkometrażowy film Tomasza Bagińskiego 

„Animowana historia Polski” oraz prezentowali przygotowane w klasach 

plakaty pod tytułem „Moja mała Ojczyzna”. Uczniowie chętnie, a co naj-

ważniejsze powszechnie, czynnie i uważnie brali udział w tej nietypowej 

lekcji historii, czym udowodnili ku radości nauczycieli swoją postawę pa-

triotyczną. 

Monika Bień -Skorupska 
 

„Capoeira w Bysławiu”— 16.11.2015 roku grupę capoeiry w Bysławiu prowadzoną przez 

Pawła Kiełpińskiego odwiedził trener bydgoskiej grupy Associação de Capoeira Mestre 

Bimba, Przemek Frieske, wraz z jednym z jej członków. Poprowadził trening, w którym 

uczestniczyli wszyscy członkowie bysławskiej grupy. Na koniec wyraził chęć zorganizowa-

nia kolejnego wspólnego treningu w szerszym gronie.      

 Agnieszka Chmara Uczniowski Klub Sportowy „KADET” 

 
Z wizytą u strażaków i na strzelnicy— uczniowie z Klasy Ratowniczej ZS w Bysławiu wzięli udział w szkoleniu strażaków  
z kwalifikowanej pierwszej pomocy. W czasie zajęć instruktorzy angażowali młodych ratowników do wykonywania zadań  
praktycznych. Ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci, u dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora, układanie  
i przenoszenie poszkodowanego na desce.  Pod koniec listopada młodzież z Klasy Ratowniczej wyjeżdżała na strzelnicę przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi w celu ćwiczenia swoich umiejętności, wyrabiania 
zdolności koncentracji i zdyscyplinowania. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, jak i zajęcia na strzelnicy okazały się d la 
uczniów bardzo cennymi i pouczającymi lekcjami.  

Katarzyna Mrozik 

Owoce dla wszystkich uczniów  — w Zespole Szkół w Bysławiu od połowy listopada wszyscy uczniowie szkoły podstawowej  

i gimnazjum otrzymują owoce. Bezpłatne przekazywanie owoców  Zespół Szkół w Bysławiu realizuje  w ramach  działania   

Agencji Rynku Rolnego - „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”. 

Roman Chmara 

Festyn ekologiczny - klasy drugie naszej szkoły  na Festyn Ekologiczny do Osady Leśnej na Barbarce. Uczniowie brali  udział w 
wielu różnorodnych warsztatach związanych z promowaniem postaw proekologicznych. Były to zadania związane z segregacją 

śmieci, poznawaniem źródeł energii odnawialnej o raz zabawy ruchowe. 

Agnieszka Kujawa 
 

Sprzątanie świata — jak co roku najmłodsi uczniowie wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata”.  Z wielką ochotą i zaangażowa-
niem podjęli działania wpływające na ochronę przyrody w swoim najbliższym otoczeniu. Wraz z opiekunami sprawdzali czystość 
bysławskich ulic w praktyce wykorzystując wiedzę dotyczącą segregacji śmieci. Byli bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Dostrze-

gli, że niewielkim, ale wspólnym wysiłkiem można osiągnąć tak wiele dla naszej planety.                      Agnieszka Kujawa 

Zespół Szkół w Bysławiu 
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Na PZU Trasie Zdrowia zawitała 50-osobowa grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza”. „Żabki” i „Sowy” i Wiewiórki” ze swoimi paniami Moniką Nelke, Wiesią Rydzkowską i Ewą Werner wybrały 
się na grzybobranie oraz ćwiczenia na PZU Trasie Zdrowia. Dzieci szukając grzybów pokonywali 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 zapełnienie koszyków sowami, kurkami, borowikami i innymi jadalnymi grzybkami. Trujące  
muchomory, mimo, że piękne pozostały w lesie. Dodatkowo dzieci poznały budowę grzyba oraz miały możliwość zagrania  
w mega warcaby oraz mega domino. Wszyscy uczestnicy w nagrodę  otrzymali medale, skakanki oraz soczek. 
Nadeszła chwila wyłonienia zwycięzców kategorii dziewczynek i chłopców. Zasady były następujące borowik – 3pkt., Podgrzybek 
– 2 pkt, Kurka, Kania – 1 pkt. i tym sposobem na podium stanęli: 
Dziewczynki 
I miejsce - Amelia Roda – 54 pkt. 
(18 Borowików) 
II miejsce – Nikola Stanisławska – 38 pkt. 
(11 kurka , 9 Borowików) 
III miejsce - Laura Trawczyńska – 30 pkt. 
(10 Borowików) 
Chłopcy: 
I miejsce Przemysław Juraszewski – 33 
pkt. 
( 11 Borowików ) 
II miejsce Sebastian Łukowicz – 31 pkt. 
(7 Borowików i 4 kurki) 
III miejsce Mikołaj Wiśniewski -21pkt. 
( 9 Kania, 3 – Borowiki, 3 kurki ) 
Na specjalne podziękowania zasługuje pani Krystyna Deręgowska -  opiekun-
ka Świetlic Wiejskich w Trutnowie i w Lubiewicach. Impreza współfinanso-
wana ze środków PZU Trasy Zdrowia, które uzyskał operator lokalny.              Paulina Kuffel 

 Na etap gminny konkursu plastycznego wpłynęło 145 prac z Zespołu Szkół w Lubiewie, Zespołu Szkół w Bysławiu, 
Szkoły Podstawowej w Klonowie, Szkoły Filialnej w Suchej oraz Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka  
Tęcza” . W dniu 23 listopada br.  na prezydium zarządu gminnego OSP odbyło się podsumowanie etapu gminnego. Wyłoniono 
zwycięzców w czterech grupach wiekowych. 
Grupa I Przedszkola: 
I miejsce Marta Rydzkowska, 
II miejsce Remigiusz Bonk, 
III miejsce Julia Majer,  
IV  miejsce Aleksander Topoliński 
V miejsce Szymon Poraziński 
 
Grupa IV Gimnazjum 
I miejsce Dominika Czarnowska - Bysław, II miejsce Andżelika Kolasińska - Bysław, III miejsce Ewa Iwicka - Lubiewo 
IV miejsce Marta Deręgowska - Lubiewo, V miejsce Natalia Nelke - Lubiewo 
 Podsumowanie etapu powiatowego odbyło się w dniu 27.11.2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi.  
Z przesłanych na konkurs prac z gminy Lubiewo komisja wyróżniła: 
Grupa I Przedszkola: 
I miejsce Remigiusz Bonk 
II miejsce Marta Rydzkowska, 
III miejsce Szymon Poraziński 
IV miejsce Julia Majer,  
V miejsce Aleksander Topoliński   
      
 
 
              Czesława Gromek 

Grzybobranie przedszkolaków 

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmu Pożarom”. 

Grupa II kl. I-III 
I miejsce Roksana Kulczyk –  Sucha, 
II miejsce Michał Kamiński - Lubiewo, 
III miejsce Patrycja Przydryga - Bysław, 
IV miejsce Wiktoria Wamka – Lubiewo,  
V miejsce Julia Lewandowska - Lubiewo.  

Grupa III kl. IV-VI 
I miejsce Wiktoria Pieczka - Lubiewo 
II miejsce Agata Mięsikowska - Bysław 
III miejsce Hubert Babiński - Bysław 
IV miejsce Dominik Wamka - Bysław 
V miejsce Marcel Gulatowski - Lubiewo 

Grupa II kl. I-III 
II miejsce Patrycja Przydryga - Bysław 
III miejsce Michał Kamiński - Lubiewo 

Grupa III kl. IV-VI 
I miejsce Hubert Babiński - Bysław 
III miejsce Marcel Gulatowski - Lubiewo 
IV miejsce Dominik Wamka - Bysław 
V miejsce Agata Mięsikowska - Bysław 

 
Grupa IV Gimnazjum 
I miejsce Dominika Czarnowska - Bysław 
III miejsce Andżelika Kolasińska - Bysław 
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Mała szkoła w Klonowie  

W październiku w Małej Szkole odbyła się lekcja obywa-
telskości. Wszyscy uczniowie klas I-III przedstawiali swoje 
kandydatury do samorządów klasowych. W tym celu przy-
gotowali plakaty wyborcze, które zawisły na klasowych 
tablicach. Po prezentacji nastąpiła godzinna cisza wybor-
cza, po której udaliśmy się do lokalu wyborczego, aby 
oddać swój głos na najlepszych kandydatów. Oczywiście 
w lokalu tym oczekiwała na nas jakże szanowna komisja 
wyborcza składająca się z przedszkolaków. Maluchy  
wydawały karty do głosowania, a starsi uczniowie skreślali 
krzyżyki przy swoich kandydatach, a następnie wrzucali 

karty do urny. Wyniki ogłoszono następnego dnia.  

Pierwszoklasiści z Małej Szkoły piekli pierniki twierdząc, 
że to najlepsze lekcje na świecie. Wśród tych przyjemnych 
zajęć były ukryte zadania edukacyjne. Przecież od rana 
ważyliśmy, dzieliliśmy na porcje, przeliczaliśmy, np. ilość 
jaj, torebek z przyprawą, odmierzaliśmy łyżeczką porcje 
sody i amoniaku itp. Następnie przez kilka godzin uspraw-
nialiśmy nasze dłonie ugniatając ciasto. Jest to wspaniałe 
ćwiczenie do nauki pisania. Poza tym uczyliśmy się plano-
wania i oszczędzania wykrawając pierniki. Wymyślaliśmy 
zagadki matematyczne związane z piernikami. Przede 
wszystkim jednak uczyliśmy się współpracy. W kolejnym 
dniu odbyło się dekorowanie pierniczków i umieszczanie 
ich w słojach. Wszystko po to, by zrobić Rodzicom niespo-
dziankę podczas zebrania:)  Rodzice oniemieli  

z wrażenia:)                                          Honorata Szanecka 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” otwiera kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów  
w roku szkolnym 2015/2016. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.lubiewo.pl/bory.   
W maju br. Stowarzyszenie „BORY” z zebranych środków z 1%, przyznało pierwsze stypendia w ramach utworzonego funduszu 
stypendialnego dla uczniów gimnazjów z naszej gminy. Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie mobilizuje do wytężonej pracy, jak 
perspektywa nagrody.  Stypendystami Stowarzyszenia zostali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zdobyli szcze-
gólne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, a przede wszystkim udzielają się społecznie na 
rzecz szkoły i środowiska. Promowanie takich postaw, kształtuje następne pokolenie, któremu nieobce będą idee poświęcania się 

dla innych, jak również odpowiedzialność i troska o swoją 
Małą Ojczyznę.   
Stypendia na drugi semestr roku szkolnego 2014/2015 
otrzymało  24 gimnazjalistów. Wśród stypendystów jest  
11 uczniów z Zespołu Szkół w Bysławiu: Nitka Paweł,  
Zakryś Zofia, Jendryczka Michał, Szefler Aleksandra,  
Górska Natalia, Lewandowska Danuta, Drejarz Dawid, 
Muszczak Oliwia, Karwasz Ewelina, Czarnowska Dominika, 
Grzymska Agnieszka i  13 uczniów Zespołu Szkół  
w Lubiewie: Niemczewska Wiktoria, Grzempa Agnieszka, 
Okonek Sandra, Martin Aleksandra, Kowalska Wiktoria, 
Deręgowska Marta, Iwicka Ewa, Mróz Kacper, Kowalska 
Aleksandra, Januszewski Kacper, Kujawa Martyna,  
Kuligowska Anna, Pipowska Julia. Uroczyste ich wręczenie 
odbyło się w dniu 5 maja  br. w Domu Kultury w Lubiewie.   

Uprzejmie dziękujemy wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. 
Jesteśmy zaszczyceni, że zyskaliśmy uznanie dla naszej działalności w postaci wpłat od Podatników rozliczających się 
w Urzędach Skarbowych w całej Polsce. 

Jolanta Kowalska, Łucja Koniarska - SRGL”BORY” 

Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia „BORY” 

http://www.lubiewo.pl/bory
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Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie prowadzi działalność od 1993 roku. Pracami PKPS kieruje Zarząd Gminny, skła-

dający się z 5 osób. Nadzór finansowy i merytoryczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 

Celem naszej organizacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn  
niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności osobom ubogim, bezradnym, niepełnosprawnym, 
chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
W roku 2015 (do końca listopada) pomocą rzeczową objęto 1200 osób, a wartość udzielonej pomocy to 252 772,23 zł. 
Zadania zrealizowane w bieżącym roku to: 
1. Realizacja programu FEAD. Programem tym objęto 500 osób z następujących sołectw: Bysław, Bysławek, Minikowo, Płazowo 
i Wełpin. Rozdzielono żywność o wadze 76 113 kg, wartości 239 732,66 zł. Dla części osób objętych programem przeprowadzo-
no warsztaty towarzyszące z zakresu prowadzenia budżetu domowego, dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne. 
Oprócz żywności z programu FEAD przyjęto i rozdzielono podopiecznym 4000 kg jabłek o wartości 8 000,00 zł 
2. Prowadzenie programu odzieżowego. Z zarządu Wojewódzkiego otrzymano odzież o wartości 7 199,39 zł. Zgodnie z wytycz-
nymi przekazującego 70% towaru rozdzielono podopiecznym, natomiast 30% towaru wydano na kiermaszu. Zgodę na zbiórkę 
publiczną podczas kiermaszu uzyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zebrane środki w wysokości 891,50 zł przezna-
czono na cele charytatywne. 
3. Wyjazd dwóch grup wycieczkowych na Festyn z okazji Dnia Dziecka do Torunia. Dla grupy 25-osobowej uzyskano dotację  
w wysokości 480,00 zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, dla drugiej 40-osobowej uzyskano dotację  
w wysokości 1000,00 zł z Urzędu Gminy w ramach konkursu ofert. 
4. Zorganizowanie rajdu rowerowego z okazji Tygodnia Sportu Gminnego. W rajdzie udział wzięło 12 osób a trasa wiodła przez 
Lubiewice, Lubiewo, Klonowo, Bysławek, Bysław, Lubiewo. 
5. Z okazji Tygodnia Zdrowia zorganizowano spotkanie z p. Marią 
Lewandowską – prezesem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjal-
nej Troski w Tucholi 
6. Organizacja Pikniku „Sprawni inaczej”, w którym wzięło udział 130 
osób. Podczas pikniku odbyły się występy, konkursy, zabawy na dmu-
chańcach oraz wspólne integracyjne zabawy przy muzyce. Na organi-
zację pikniku uzyskano dotację w wysokości 1000,00 zł z Urzędu 
Gminy w Lubiewie w ramach konkursu ofert. 
7. Zaopatrywanie obłożnie chorych w sprzęt pomocniczy: łóżka, wózki 

inwalidzkie, kule ortopedyczne, balkoniki. 
8. Zorganizowanie wyjazdu na basen do Fojutowa. W imprezie udział 
wzięły 22 osoby dorosłe. Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 615,00 zł z Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Tucholi. 
9. Doraźna, w miarę potrzeb, opieka nad osobami i rodzinami specjalnej troski.  
Całokształt zrealizowanych zadań wykonywany był wyłącznie poprzez pracę społeczną. 
Realizując wymienione zadania ZG PKPS współpracował z Kujawko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim PKPS, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, szkołami z terenu gminy, Urzędem Gminy w Lubiewie, GOPS-em (przygotowywanie  
skierowań osobom kwalifikującym się do programu FEAD), organizacjami pozarządowymi, sołtysami. 
W roku 2016 PKPS nadal zamierza kontynuować program żywnościowy FEAD, organizować wyjazdy dla dzieci i dorosłych,  
prowadzić poradnictwo dla rodzin specjalnej troski, wypożyczać sprzęt dla obłożnie chorych. Większą uwagę organizacja zamie-
rza zwrócić na programy prozdrowotne i uspołecznianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Bożena Ziółkowska — Prezes ZG PKPS 

Podziękowanie 
W imieniu Organizatorów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo ,, Bory” serdecznie dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w tegorocznym Festynie 
Ulicznym Mikołajkowym w Lubiewie.  
W szczególności  Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich ( Lubiewa, Lubiewic, Klonowa, Trutnowa, 
Bysławka), które przygotowały swoje specjały min. pierniki, ciasta, paszteciki, bigos… oraz 
dekoracje świąteczne.  
Dziękuję Mikołajowi za pomoc przy paczkach dla najmłodszych, Adrianowi za oprawę muzycz-
ną, Sołectwu Lubiewo oraz niezawodnym Strażakom za pomoc w organizacji.  
Dziękuję również wszystkim, którzy wsparli cegiełką Fundusz Stypendialny a w szczególności 
sponsorom nagród.  

W  imieniu Zarządu Joanna Jastak 

Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubiewie w 2015 roku. 

Mikołajkowy festyn uliczny 



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  2 5  

 

Frantówki Bysławskie w Pradze 

Zespół folklorystyczny "Frantówki Bysławskie" uczestniczył w dniach 23-26 lipca w 9. Międzynarodowym Spotkaniu Grup  
Folklorystycznych "Praskie Dni Folklorystyczne" (International Meeting of Folklore Ensembles "Prague Folklore Days"),  
największym festiwalu folklorystycznym w środkowej Europie. 

Nasze Frantówki miały doskonałą okazję do zaprezentowania folkloru i tradycji regionu 
Borów Tucholskich przed tysiącami widzów z całego świata. Scenerią imprezy,  
największej w swoim rodzaju w Europie Środkowej była Praga -  magicznie piękne 
miasto w sercu Europy. Występy miały miejsce na scenach umieszczonych na  
zewnątrz, w zabytkowym centrum miasta: na Rynku Staromiejskim, na Placu Wacława 
i na Placu Republiki. Kulminacją festiwalu był pochód wszystkich występujących  
zespołów ulicami miasta. 
"Praskie Dni Folklorystyczne" to międzynarodowe spotkanie ludzi, którzy dbają  
o swoje tradycje i zwyczaje, którzy chcą zachować tradycyjne stroje, tańce, pieśni  
i muzyki. Jest to bardzo ważne w dzisiejszym świecie globalizacji  oraz nowoczesnych 
technologii  kiedy wielu ludzi traci kontakt z oryginalna kulturą, kiedy jest znacznie 

trudniej pokazać różnicę między regionami i krajami jeśli wszyscy używają tej samej technologii, słuchają tej samej muzyki,  
oglądają te same programy i filmy czy kupują te same produkty. 
Tegoroczny festiwal był największym z dotychczasowych festiwali – zaprezentowały się 72 zespoły  z 19 krajów m.in.: z Polski, 
Austrii, Chin, Estoni, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji. Izraela, Włoch, Litwy, Maroko, Portugalii. W paradzie brało udział ponad 
2000 uczestników. Frantówki bysławskie, podobnie jak i inne zespoły zostały przyjęte przez burmistrza Pragi w praskim ratuszu 
oraz miały możliwość wzięcia udziału w wycieczce po Pradze z przewodnikiem. 
Wyjazd zespołu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu: Urzędu Gminy w Lubiewie, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pana Janusza Kiedrowskiego właściciela Zakładu  
Przemysłowo Handlowego Janusz Kiedrowski, Banku Spółdzielczego w Koronowie oddział w Lubiewie, Zakładu Rolnego 
"Wieszczyce" Panu  Jerzemu Adamczakowi.             

Wioletta Szymczak 

W sobotę 10 października br. w Domu Kultury w Lubiewie  
spotkali się członkowie Kół Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów z Tucholi, Świecia, Świekatowa, Bukowca, Cekcyna, 
Bysławia i Lubiewa na  uroczystości jubileuszowej 20 – lecia 
Koła nr 5 w Lubiewie.  Zebranych gości przywitała Przewodni-
cząca Związku z Lubiewa pani Władysława Socha, która przed-
stawiła również krótką historię lubiewskiego koła. Uroczystość 
rozpoczęto od symbolicznego toastu i odśpiewaniu hymnu eme-
rytów.  
Życzeń, podziękowań, gratulacji i prezentów nie było końca.  
Wójt Gminy Lubiewo Pan Michał Skałecki dziękując członkom 
Związku za aktywność społeczną, kulturalną i sportową, życzył 
Seniorom wszystkiego co najlepsze, by w zdrowiu i pogodnym 

nastroju przeżywali każdy dzień. Podkreślił, że emeryci poprzez swoją działalność są wzorem do naśladowania, szczególnie dla 
młodego pokolenia. Pozytywna energia, optymizm i aktywność społeczna to cechy, które niwelują niedogodności wynikające  
z podeszłego wieku. Życzenia złożyli również: Ksiądz Dziekan parafii Lubiewo Roman Walkows, Wioletta Szymczak, Paulina 
Kuffel i Mirosław Sawicz – pracownicy Urzędu Gminy Lubiewo, którzy na co dzień współpracują z Seniorami, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych związków z Tucholi, Świecia, Świekatowa, Bukowca, Cekcyna i Bysławia oraz sołtys Lubiewa Antoni Lewan-
dowski. Miłym akcentem były podziękowania złożone dla pani Władysławy Socha za jej ciężką pracę od członków koła, któremu 
przewodniczy. Pani Władzia otrzymała zegar, który ma odmierzać tylko dobre chwile. Jubileuszowe spotkanie było również oka-
zją do wyróżnienia członków. Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Tucholi wręczyła złote odznaki dla najbardziej aktywnych członków Koła w Lubiewie. Odznaki otrzymały Panie: Ryta Łyczywek 
i Felicja Pozorska. Podziękowania i dyplomy uznania za wkład pracy dla Koła otrzymali: Mieczysław Jełka, Krzysztof Jełka, Józef   
Mogiłka, Henryk Mroziński, Władysława Socha, Zofia Pszczolińska, Krystyna Siewert 
Związek z Lubiewa podziękował również wszystkim przyjaciołom Seniorów wręczając pamiątkowe upominki.  
Ponad 130 osób świetnie się bawiło do późnych godzin wieczornych przy muzyce w wykonaniu Pana Marcina Kiedrowskiego, 
któremu towarzyszyła siostra pięknie grając na flecie Anna Blaumann.   
Była to kolejna bardzo udana impreza, potwierdzająca, że seniorzy są pełni wigoru i swoim poczuciem humoru i kondycją udo-
wadniają, że koło ma żyć, a nie być.            Wioletta Szymczak 

XX — lecie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubiewa 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

21 grudnia 2015 -  ostateczny  terminu zakończenia projektu LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@ 
 

W m-cu lipcu br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwróciła się do wszystkich Beneficjentów Działania 8.3 z możliwo-
ścią zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanych projektów. Gmina Lubiewo skorzystała z takiej możliwości. Ostatecznym 
terminem zakończenia projektu, realizowanego przez Gminę Lubiewo projektu pn. „LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@”,  
finansowanego 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 jest  21 grudnia 2015 r.   

W ramach zwiększenia zakresu rzeczowego projektu przewiduje się zakup 57 komputerów z oprogramowaniem dla  
Zespołów Szkół w Lubiewie i Bysławiu – powstaną kolejne 2 pracownie komputerowe. Pięć komputerów trafi do Domu Kultury  
w Lubiewie. Na potrzeby tych jednostek planowany jest zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych.  Każda ze szkół otrzyma serwer  
na potrzeby powstałych sieci lokalnych. 
Gminna sieć internetowa jest już uruchomiona do eksploatacji. W biurze nr 12 Urzędu Gminy w Lubiewie można otrzymać  
loginy i hasła dostępu do sieci Internet i platformy e-learningowej. Na stronie www.lubiewo.pl/internet.edukacja zamieszczo-
na jest instrukcja podłączenia do Internetu. Platforma e-learning dostępna jest pod adresem: http://elearning.lubiewo.pl. 

Zostaje otwarta lista rezerwowa chętnych do uczestnictwa w projekcie. Regulamin rekrutacji i formularze dostępne są 
na stronie www.lubiewo.pl/internet.edukacja. Wypełnione dokumenty można składać w biurze nr 12 lub sekretariacie UG – biuro 
nr 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 12 – u informatyka projektu – Łucji Koniarskiej tel. 52 33 49310 wew. 16 
lub 512 864 180. Do uczestnictwa w projekcie można zakwalifikować się w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  
Beneficjentów Ostatecznych z obecnej grupy.  Rezygnacja może zaistnieć  z następujących przyczyn, np.: wymeldowanie 
z terenu gminy Lubiewo, z innych przyczyn osobistych lub gdy zostanie rozwiązana umowa ze strony Gminy Lubiewo w przypad-
ku naruszenia zasad określonych w Umowie i Regulaminie Rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 
O kolejności  włączenia do uczestnictwa w projekcie,  po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Przypomnijmy, celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej  
do korzystania z niego dla 650 gosp. domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją material-
ną i/lub niepełnosprawnością. Wymieniona ilość gospodarstw stanowi ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo. 
Ponadto w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu wyposażonych zostanie 14 jednostek 
podległych. W sumie, po zwiększeniu zakresu projektu,  do szkół, bibliotek i świetlic trafi 222 komputery. Tym samym, dzieci  
i młodzież z rodzin objętych wsparciem będą mogły korzystać z cyberprzestrzeni ucząc się wg nowoczesnych rozwiązań cyfrowej 
szkoły.           

Łucja Koniarska 

Zakończyła się realizacja projektu pn. „E-Usługi – eOrganizacja – 
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych 
województwa kujawsko-pomorskiego” – projekt polegał na zakupie  
i montażu 12 zestawów tablic interaktywnych w placówkach oświa-
towych Gminy Lubiewo w klasach IV-VI. oraz na budowie systemu 
dystrybucji treści edukacyjnych. Realizatorem projektu był Kujawsko
-Pomorski Urząd Marszałkowski, natomiast Gmina Lubiewo jako 
partner partycypowała w kosztach projektu na poziomie  
ok.. 40 000,00zł.  
Oddziały  I-II zostały wyposażone w tablice  (11zestawów) już w 
2011r. Tablice stanowią bardzo nowoczesne, wielofunkcyjne narzę-
dzie edukacyjne. Łączy w sobie  ekranu do wyświetlania prezenta-
cji, tablicy samokopiującej i komputera. Uczniowie bardzo chętnie 
korzystają z nowoczesnych urządzeń,  jednak tradycyjna kreda nie 
przeszła jeszcze do lamusa.               Wioletta Szymczak 

REALIZACJA PROJEKTU  PN. LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@  

KOLEJNE TABLICE INTERAKTYWNE W NASZYCH SZKOŁACH 

http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
http://elearning.lubiewo.pl
http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
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Trzecia edycja sołeckich zmagań sportowych zakończona. Impreza trwała cały rok. W ramach rozgrywek przeprowadzono trzy-
naście imprez sportowych w różnych kategoriach wiekowych w takich dyscyplinach jak: futsal, siatkówka, piłka nożna, koszyków-
ka, piłka ręczna, slalom dla dzieci, piłka siatkowa plażowa, Wielobój Sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, Wysiłek dla sołtysa, 
unihokej, piłka nożna, kręgle. 
 

Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubiewo 2015 w I grupie 
I miejsce Sołectwo Płazowo-  zdobyło 1070 pkt. – za udział we wszystkich  
dyscyplinach sportowych.  Przyznano nagrodę na zakup sprzętu sportowego  
w wysokości 900,00 zł.  
II miejsce Sołectwo Bysławek -  zdobyło 890 pkt. – za udział w dyscyplinach tj. 
futsal, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, slalom dla dzieci, piłka siatkowa plażowa, unihokej, piłka nożna, kręgle.  
Przyznano nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysokości  600,00 zł (zestaw do koszykówki), 
III miejsce Sołectwo Trutnowo -  zdobyło 880 pkt. – za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych.  Przyznano nagrodę na 
zakup sprzętu sportowego w wysokości  400,00zł (siatka na piłkochwyty na boisko do piłki nożnej). 
III miejsce Sołectwo Wełpin zdobyło 880 pkt. – za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych.  Przyznano nagrodę na za-
kup sprzętu sportowego w wysokości 400,00zł. 
IV miejsce sołectwo Lubiewice – zdobyło 800 pkt. za udział w dyscyplinach tj. futsal, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, 
slalom dla dzieci, piłka siatkowa plażowa, Wielobój Sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, Wysiłek dla sołtysa, unihokej, piłka 
nożna, kręgle. Przyznano nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysokości  200,00zł (piłka nożna i siatka do siatkówki). 
V miejsce sołectwo Cierplewo – zdobyło 280 pkt. za udział w dyscyplinach futsal, siatkówka, piłka nożna,  kręgle. tj. Przyznano  
nagrodę pocieszenia -  piłkę. 
 

Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubiewo 2015 w II  grupie 
 

I miejsce Sołectwo Lubiewo zdobyło 1100 pkt. – za udział we wszystkich dyscyplinach sportowych.  Przyznano nagrodę na 
zakup sprzętu sportowego w wysokości 900,00zł. (rękawice bramkarskie, piłka nożna Select Mimas, piłka siatkowa Mikasa, torba 
Puma, pompka aluminiowa, stoper 1-czasowy ST02 popularny Allright, nakolanniki siatkarskie żelowe, siatka do piłki ręcznej).  
II miejsce Sołectwo Klonowo – zdobyło 930 pkt. – za udział w następujących dyscyplinach sportowych  tj. futsal, siatkówka, 
piłka nożna, piłka ręczna, slalom dla dzieci, Wielobój Sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, Wysiłek dla sołtysa, unihokej, piłka 
nożna, kręgle. Przyznano nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysokości 600,00zł. 
III miejsce Sołectwo Sucha zdobyło 880 pkt. – za udział  futsal, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, slalom dla dzieci, piłka 
siatkowa plażowa, Wielobój Sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia, Wysiłek dla sołtysa, unihokej, piłka nożna, kręgle.  Przyzna-
no nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysokości 400,00zł (piłka nożna, siatkowa rakiety do tenisa, worki do skakania, linia 
do przeciągania itp.). 
IV miejsce Sołectwo Bysław zdobyło 690 punktów – za udział w następujących dyscyplinach sportowych tj.   futsal, siatkówka, 
piłka nożna,  piłka ręczna, slalom dla dzieci, piłka siatkowa plażowa, unihokej, piłka nożna, kręgle. Przyznano nagrodę na zakup 
sprzętu sportowego w wysokości 200,00zł. 
V miejsce Sołectwo Minikowo zdobyło 590 pkt. w następujących dyscyplinach tj. futsal, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, 
slalom dla dzieci, Wysiłek dla sołtysa, unihokej, piłka nożna, kręgle.  Przyznano nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysoko-
ści 100,00zł. 
Wszystkie nagrody ww. zostały uzgodnione z sołtysami. Za sprawowaną opiekę medyczną podczas zmagań sportowych druho-
wie z  OSP z Bysławia. otrzymali nagrodę w postaci sprzętu medycznego. Podziękowanie kierujemy  dla Sołtysów sołectw Gminy 
Lubiewo, opiekunek świetlic wiejskich , opiekunów drużyn oraz wszystkich osób zaangażowanych podczas trwania turniejów. 
Wszystkim uczestnikom, zawodnikom, gratulujemy i zapraszamy za rok. 

    Paulina Kuffel 

Podsumowanie konkursu „Najbardziej usportowione sołectwo w Gminie Lubiewo 2015”  
pod patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo 
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W dniu 21.10.br. w Domu Kultury w Lubiewie miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filii w Lubiewie. Gośćmi uroczystości: byli m.in.: Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki 
doc. Krzysztof Sikora, Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG - prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak,  Starosta  
Tucholski Michał Mróz, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław  
Winowiecki, a przede wszystkim 40 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Chór „Stokrotki”. 
Uroczystość rozpoczęła się od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki, Gminą Lubiewo 
oraz Powiatem Tucholskim, której efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia  
w Lubiewie. Po przemówieniach władz uczelni oraz samorządu, w których podkreślano znaczenie nowej inicjatywy dla osób  
starszych, tym bardziej że w naszym powiedzie na terenie gmin wiejskich jest to pierwszy uniwersytet, życzono słuchaczom  
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, zapału, aktywnych działań na rzecz własnego rozwoju i wzajemnej integracji. Prezydent WSG 
przedstawił bogatą ofertę zajęć i inicjatyw wynikającą z przynależności filii 
uniwersytetu w Lubiewie w ogólnej sieci uniwersytetów, podległymi WSG. 
Słuchacze o złożeniu uroczystego ślubowania i wysłuchaniu  hymnu stu-
denckiego Gaudeamus igitur, odebrali  imienne indeksy, jak na prawowi-
tych studentów przystało.   
Po emocjach inauguracyjnych zebrani mogli wysłuchać występu Chóru 
Stokrotki, który tworzą członkowie Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów – koła nr 5 w Lubiewie, a także wzmocnić się pysznym 
tortem. Na zakończenie zebrani mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawe-
go wykładu inauguracyjnego pt. „Fascynujące obrazy nieba wiosną i la-
tem”, który wygłosił Prezydent WSG w Bydgoszcz doc. Krzysztof Sikora. 
Całość uroczystości prowadziła Wioletta Szymczak, a przygotowaniami 
zajęli się pracownicy Urzędu Gminy: Paulina Kuffel, Mirosław Sawicz, 
Krystyna Deręgowska, Bożena Tetzflaff. Drzwi Uniwersytetu Trzeciego  Wieku w Lubiewie są nadal otwarte, zachęcamy 
nowych słuchaczy do zapisywania się (szczegółowe informacje w urzędzie gminy w Lubiewie – pokój nr 16).   

Wioletta Szymczak 

Dom Kultury w Lubiewie miał niebywały zaszczyt gościć Jacka Wójcickiego -  
artystę obdarzonego niezwykłym głosem o charakterystycznej tenorowej barwie. 
Charyzmatyczny, demoniczny a zarazem liryczny i romantyczny, a nade wszystko 
przesympatyczny Jacek Wójcicki w towarzystwie cudownie grającego  na skrzyp-
cach Michała Chytrzyńskiego zabrał licznie zgromadzoną publiczność w podróż  
w czasie, a przewodnikiem po krajach, piosenkach i niezwykłych miejsc była  
sylwetka Jana Kiepury, znakomitego polskiego śpiewaka. W Domu Kultury za-
brzmiały m.in. takie piosenki i pieśni: „Serce”, „Wróć do Sorrento”, „Nie Dokazuj 
Miła”, „Graj Cyganie”, „Już taki jestem zimny drań”, „W Małym Kinie”, „Medley pio-
senek z polskich filmów międzywojennych”, „Time To say Goodbye”, „Tango Paris”.  
Na bis artysta zaśpiewał „Zaklinam Czas” ze swej nowej płyty.                          

Jacek Wójcicki od lat zajmuje na polskim rynku muzycznym pozycję wyjątkową,  porusza się z łatwością po wielu gatunkach  
i stylach muzycznych, a każdy  jego koncert spaja niepowtarzalna osobowość sceniczna, tworząc kolorowe, pełne kontra-
stów, brawurowe show. Organizatorem koncertu był Pan Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo, a wsparcia finansowego  
i logistycznego udzielili Pan Andrzej Kobiak - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Halina Janowska – Giłka dyrektor zakładu 
wyrobów czekoladowych Łuczniczka w Tucholi oraz Pani Dorota Jaworska – dyrektor BS w Koronowie oddział w Lubiewie. 

Wioletta Szymczak 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki  w Lubiewie 
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