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SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE LUBIEWO  

PLASTIK - plastikowe butelki po napojach, plastikowe butelki po środkach czystości i  kosmetykach, folie opakowaniowe, folio-

we  torebki i worki, kubki po produktach mlecznych, plastikowe pojemniki, opakowania wielomateriałowe. 

PAPIER i METAL - gazety, czasopisma i katalogi, tektura i kartony, książki i zeszyty, puszki aluminiowe  

i puszki po konserwach, metale kolorowe,  folia aluminiowa, inne elementy metalowe. 

SZKŁO - butelki i słoiki (niepotłuczone), opakowania szklane. 

BIO ODPADY - trawa i kwiaty (z ogrodów, doniczkowe, cięte), liście i gałęzie, odpady po warzywach  

i owocach. 

ODPADY ZMIESZANE - zatłuszczony papier, pieluchy jednorazowe i podpaski, opakowania po dezodorantach, zabrudzone 

jednorazowe naczynia papierowe i plastikowe, mięso i kości, stłuczka szklana, lustra i szkło okienne, popiół (może być również 

segregowany), pozostałości po segregacji. 

kolor tła oznacza kolor worka na odpady 

ZAPRASZAMY  NA IMPREZY 

Tomasz Bonk 
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W dniu  27 marca br. pożegnaliśmy długoletniego radnego  Pana Jana Pozorskiego, oddanego  
społecznika na rzecz Gminy Lubiewo.  
Ś.p. Jan Pozorski urodził się w 1935 r. w Stobnie. Już w 1953 r. rozpoczął pracę zawodową jako  
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Trzebcinach. W latach 1961-67 był radnym GRN w Cekcynie. 
W Lubiewie zamieszkał w roku 1967 kiedy to objął funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej,  
którą kierował przez 13 lat. Równocześnie przez 6 lat był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej.  
W czasie zajmowania tych stanowisk wniósł duże zasługi w rozbudowę szkoły, mieszkań dla nauczy-
cieli i przedszkoli. 
Był bardzo zaangażowanym społecznikiem. W latach 1968 – 1971 pełnił funkcję przewodniczącego 
Komitetu rozbudowy szkoły w Lubiewie, inicjatorem budowy Domu Kultury w latach 1977-80.  
Największa inwestycja, której poświęcił dużo czasu i zaangażowania to gazyfikacja Lubiewa.  
Był v-ce przewodniczącym Komitetu budowy gazu ziemnego, inicjatorem budowy dróg i chodników. 
W pracy społecznej pełnił wiele funkcji, był  m.in.:  

członkiem Zarządu Gminy, 
 w latach 1988-1990 członkiem Komisji Rady Gminy - nie będąc radnym, 
w latach 1994 – 2010 radnym Rady Gminy Lubiewo, 
Vice Przewodniczącym Rady Gminy, przewod. Komisji Budownictwa, Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Lubiewo. 

Michał Skałecki 

Na sesji w dniu 2 lutego 2017 r. przyjęto: 
Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo za 2016r.,   
Informację nt. funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Lubiewo w 2016r., 
Uchwałę w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo 
na 2017r., 
Uchwałę w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2017r., 
Uchwałę w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Suchej,  
Uchwałę w sprawie: projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
Uchwałę w sprawie: zmian budżetu gminy na 2017 r., 
Uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego,  Powiatu Bydgoskiego 
i Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Uchwałę w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2017-2019,  
Uchwałę w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo na lata 2017-2023. 

Na sesji w dniu 15 marca 2017r. przyjęto: 
Uchwałę w sprawie:  wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Kujawsko – Pomorskiego  
Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej  opinii  dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Lubiewie. 

Na sesji w dniu 30 marca 2017r. przyjęto: 
Informację nt. stanu i porządku publicznego  w Gminie / Sanepid, OSP, Policja/,   
Informację nt. funkcjonowania i oceny działalności GOPS oraz PKPS,  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lubiewo z organizacjami pozarządowymi w 2016r.  
Stanowisko Rady Gminy Lubiewo w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce, 
Uchwałę w sprawie:  zmian budżetu gminy na 2017 r.    
Uchwałę w sprawie:  powierzenia Wójtowi Gminy Lubiewo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lubiewo, 
Uchwałę w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubiewie opiniującego 
negatywnie w części uchwałę nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania 
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,   
Uchwałę w sprawie: dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
Uchwałę w sprawie: ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,  
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 
Uchwałę w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Lubiewo na 2017r.  

Barbara Zemke 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Z PRACY RADY GMINY LUBIEWO — I KWARTAŁ 2017 
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RADA GMINY LUBIEWORADA GMINY LUBIEWO   

  

ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo 
tel. 52 3349310, fax. 52 5190214 kom. 509 600 023 
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STANOWISKO RADY GMINY LUBIEWO 
W SPRAWIE ZAGROŻEŃ DLA SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ W POLSCE 

 

My, radni Gminy Lubiewo, zebrani na sesji w dniu 30 marca 2017r. wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie działaniami Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu oraz Pana Prezydenta  do ograniczania roli samorządów w Polsce. Samorząd terytorialny 
stanowi fundament demokratycznego państwa. To podmiot polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, a jego kreatorami są 

MIESZKAŃCY. 

Dokonywane oraz planowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlament zmiany w prawie stanowiącym podstawy 
funkcjonowania samorządu w Polsce bez konsultacji na poziomie Samorządu Gminnego, zabezpieczenia środków finansowych 
na realizacje wprowadzanych chaotycznie reform, odbieranie kompetencji w zakresie zarządzania jednostkami do tej pory podle-
głymi samorządom czy podejmowanie wiążących opinii – stricte decyzji, przez organy władzy rządowej oraz bierna akceptacja 
tych działań przez Prezydenta RP w sposób zdecydowany ograniczają rolę samorządów lokalnych. Taka polityka prowadzi do 
centralizacji systemu zarządzania, wprowadzania chaosu organizacyjnego, poróżniania lokalnych środowisk czy braku stabilizacj i  

w kreowaniu lokalnego i regionalnego rozwoju. 

 Ponadto, pojawiające się w przestrzeni publicznej kategoryczne zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym pra-
wie wyborczym poprzez m.in.: ograniczanie możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, ograniczania 
kadencyjności organów wykonawczych tylko na poziomie samorządu lokalnego czy podniesienia progów wyborczych godzą  

w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uważamy, że wszelkie zmiany prawa samorządowego, w każdym jego zakresie winny być poddawane szerokim, a przede 
wszystkim konsultacjom społecznym prowadzonym we właściwym trybie i czasie z poszanowaniem zapisów m.in.: Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, zabezpieczone finansowo i określone w czasie,  

uwzględniającym możliwość ich realnego wdrożenia. 

         w imieniu Radnych Gminy Lubiewo 
          Mirosław Winowiecki 
           Przewodniczący rady Gminy Lubiewo 

Lubiewo, 30 marca 2017r. 

W pierwszym kwartale 2017 r. reprezentowałem Gminę Lubiewo na  spotkaniach  dotyczących uzgodnień i  planów rozwoju 
 naszej gminy, wziąłem udział m.in. w:  

Konwencie Wójtów oraz w Forum Samorządowym w Warszawie, 
Naradzie z Sołtysami podczas, której  przedstawiono funkcjonowanie RIPOK w Bladowie, 
Walnych Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubiewo, 
konferencji „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”, 
konferencji „Aktywne Dzieci – Aktywne Społeczeństwo”, 
15-leciu spółki „Szpital Tucholski”, 
Walnym Zgromadzeniu Członków LGR Borowiacka Rybka, 
Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej. 

Ponadto, uczestniczyłem w licznych spotkaniach m.in. nt.: 
rewitalizacji Gminy Lubiewo w LGD Bory Tucholskie,  
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchej z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, 
tworzenia miejsc przedszkolnych w Urzędzie Marszałkowskim,  
modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Lubiewo z firmą Enea Oświetlenie, 
przebudowy, modernizacji dróg gminnych oraz budowy ścieżek pieszo-rowerowych z Zarządem Powiatu Tucholskiego  
oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zamrzenica, 
utworzenia na terenie Gminy Lubiewo filii Klubu Kajakowego CWZS Zawisza Bydgoszcz,  
konsultacji Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiewo. 

Michał Skałecki 

WÓJT INFORMUJE 

http://www.lubiewo.pl/
mailto:rada.gminy@lubiewo.pl
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INWESTYCJE DROGOWE  
  

  ,,Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnie-
niem i oświetleniem" - I etap 

 
Przedmiotem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę  ul. Lipowej  

o długości 155 m, budowę: 2 ciągów pieszo rowerowych  o długości 186 m łącznie, wyniesionego przejścia dla pieszych  
i zjazdów. Nawierzchnia tych elementów zostanie wykonana z  kostki betonowej. Przebudowane ciągi komunikacyjne będą wypo-
sażone w stosowne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwe oznakowanie pionowe i poziome.  Projekt  
przewiduje również budowę sieci kanalizacji deszczowej z  wpustami krawężnikowo - jezdniowymi i przebudowę oświetlenia 
ulicznego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmioto-
wego zadania wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które zaproponowało 
cenę 316 768,21 zł brutto i okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 
Wkrótce nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy. Termin wykonania inwestycji ustalono  
do 31 sierpnia 2017 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  
Drogowej na lata 2016-2019. Dotacja celowa w ramach ww. programu  wynosić będzie 50% wartości inwestycji. 

          Justyna Glazik 
 

Rozbudowa ul. Ogrodowej w Bysławiu- konsultacje z mieszkańcami 
 
Dnia 28 marca 2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanej rozbudowy 
ulicy Ogrodowej w Bysławiu. Przedmiotem zebrania było przedstawienie zakresu modernizacji przedmiotowego ciągu komunika-
cyjnego.  
W ramach inwestycji planowane jest poszerzenie pasa drogowego ulicy Ogrodowej i dojazdu do szkoły od ulicy Głównej.  
Niezbędny będzie zatem wykup gruntów sąsiednich nieruchomości.  
Szerokość jezdni ma wynosić 5 metrów z poboczami gruntowymi po 0,75 po stronie lewej i prawej.  
Ponadto piesi korzystający z łącznika stanowiącego dojście do szkoły będą poruszali się po 2 metrowym chodniku. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana przy udziale środków budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  
Dofinansowanie wynosi 50%, a wnioski  należy składać do 15 września 2017r. 

 
Przebudowa drogi gminnej nr 010643C Sucha-Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej  

nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo od km 1+540 do km 2+28 
 
Dnia 08.02.2017r. Gminę Lubiewo odwiedzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Starostwa Powiatowego 
w Tucholi. Wydarzenie to było konsekwencją złożonego wniosku o współrealizację zadania dotyczącego modernizacji drogi  
dojazdowej do gruntów rolnych przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu  
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. 
Na tę okoliczność został sporządzony protokół, z którego wynika, iż obiekt kwalifikuje się do realizacji przy udziale ww. środków. 
W marcu br. wykonano niezbędne prace geodezyjne polegające na rozgraniczeniu nieruchomości drogowej oraz opracowaniu 
mapy do celów projektowych. Trwają prace nad wykonaniem projektu przebudowy drogi. 
Droga do granicy z powiatem bydgoskim ma zyskać nawierzchnię bitumiczną jeszcze w tym roku. 
 

Droga powiatowa 1030C- odcinek Bysław- Lubiewo- Bruchniewo 
 

W poniedziałek 20.03.2017r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  
Wójt Gminy Lubiewo, Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo, Zarząd Powiatu Tucholskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz Radni Rady Powiatu Tucholskiego. Tematem spotkania było omówienie zakresu planowanej przebudowy drogi powiatowej  
z Bysławia do Bruchniewa. Wspólnie ustalono, iż należy przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej.  
Wstępnie założono, iż na odcinku Bysław- Lubiewo droga zostanie poszerzona do 5,5 lub 6 metrów oraz powstanie ciąg pieszo 
rowerowy o szerokości 2 metrów. W Bysławiu usprawniony ma być wyjazd w kierunku Lubiewa poprzez stworzenie nowego,  
prostego odcinka drogi. Dalej w Lubiewie na skrzyżowaniu dróg 1040C- kier. Minikowo oraz 1045C- kier. Klonowo ma powstać 
skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Odcinek z Lubiewa do Bruchniewa również ma zostać poszerzony i zyskać nowy ślad - stworze-
nie prostego odcinka w Bruchniewie do drogi 1036C Szumiąca- Klonowo- Stążki.  
Ponadto Gmina Lubiewo wskazała na konieczność rozbiórki wiaduktu w Bruchniewie ograniczającego skrajnie poziomą i pionową 
oraz rozwiązanie problemu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 240 z drogą w kierunku Cekcyna.  
Wskazano sugestię, aby podczas projektowania uwzględnić skrzyżowanie o ruchu okrężnym w uzgodnieniu  
z Zarządem Dróg Wojewódzkich.  

Arkadiusz Kowalikowski  
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„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Lubiewo” — w dniu 16.02.2017 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” 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” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020  projektu pn.: „Budowa sieci  
wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  
Lubiewo”. 
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań: 

budowę sieci wodociągowych spinających w miejscowościach Lubiewo i Trutnowo, 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Minikowo, Lubiewo, Wełpin,  
Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca. 

Wartość kosztorysowa brutto: 1.423.490,99 zł . Wnioskowana kwota pomocy – 736.396,00 zł.. Termin realizacji - do 30.06.2018 r. 
 
„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo, przebudowa i remont istniejących  
przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”  - w dniu  
25.11.2016 r. w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Gmina Lubiewo złożyła wniosek o przyznanie pomocy na projekt pn.: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Lubiewo, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Lubiewo”  
Projekt obejmuje wykonanie następujących zadań: 
- przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Minikowo, Lubiewo, 
- przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo, 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Sucha, Cierplewo, Klonowo, Trutnowo 
Wartość kosztorysowa brutto: 2.237.631,73 zł . Wnioskowana kwota pomocy: 1.049.867,70 zł.. Termin realizacji: do 31.10.2018 r. 
Przedmiotowe wnioski są w trakcie oceny przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 
 
Budowa targowiska w Lubiewie— w II kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacj i, 
kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
W ramach tego konkursu przewiduje się budowę targowiska gminnego w miejscowości Lubiewo, przy ul. Hallera 14. Zakres 
przedmiotowy projektu obejmuje budowę: budynku higieniczno-sanitarnego, trzech  wiat czterostanowiskowych, ogrodzenia,  
utwardzenie terenu, oświetlenia z zastosowaniem latarni solarnych LED.  
Na terenie targowiska przewiduje się 12 miejsc do handlu pod zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 
11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Łącznie 23 stanowiska przeznaczone do handlu. Zakłada się, że ponad 50%  
powierzchni handlowej targowiska przeznaczona będzie dla rolników sprzedających wyprodukowane produkty (12 stanowisk  
handlowych) oraz ponad 10% powierzchni handlowej targowiska pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych 
w systemie rolnictwa ekologicznego (3 stanowiska), pozostałe stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów, 
art. spożywczych, napoi itp. (8 stanowisk). 
Wartość kosztorysowa brutto: 404.025,97 zł  Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. 

Danuta Rudnik 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych — Gmina Lubiewo w 2017 roku zamierza złożyć w wniosek  
o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem 
edukacyjno-promocyjnym na działkach o nr ewid. 412/3, 614/4 i 525/4 w miejscowości Bysław. Inwestycja będzie polegała  
na budowie infrastruktury  PSZOK , w skład której wchodzą: 

budynek edukacyjno-promocyjny, wiata na odpady, boksy, pojemniki i kontenery na odpady, plac manewrowy i utwardzenie 
pod kontenery, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, waga najazdowa. 
PSZOK stanowić będzie punkt z elementami wyposażenia, stwarzający możliwość deponowania odpadów komunalnych  
dostarczonych przez mieszkańców gminy Lubiewo, z gwarancją, że zostaną zagospodarowane właściwie i bez szkody dla 
środowiska. 

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt pn. „Wsparcie rozwoju 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” 
realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 99724-
0,45 zł brutto. Dofinansowanie z wyżej wymienionego programu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Tomasz Bonk 

PLANOWANE INWESTYCJE 
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OTWARTY KONKURS OFERT ZA 2016 ROK. 
W 2016r. w budżecie Gminy Lubiewo zaplanowano środki w wysokości 57 000,00zł., które zostały przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadań:   
- 25 000,00 zł - kultura fizyczna i sport - wykorzystano kwotę 25 000,00zł  
- 25 000,00 zł – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, 
kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej - wykorzystano kwotę 25 00,00zł  
- 1 500,00 zł – działalność w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Lubiewo, ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo - nie wykorzystano dotacji,   
- 3 000,00 zł – przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom - wykorzystano kwotę 1 350,00zł   
- 1 000,00 zł -  promocja i profilaktyka zdrowia - wykorzystano kwotę 800,00zł. 
- 1 500,00 zł -  promocja i organizacja wolontariatu – nie wykorzystano przeznaczonej kwoty. 
Ilość środków wykorzystanych w ramach konkursu ofert wyniosła: 52.150,00 zł. 
Łącznie złożonych zostało 16 ofert konkursowych, z czego jedna organizacja  nie przedłożyła  uzupełnień uchybień formalnych  
i nie została rozpatrzona pod względem merytorycznym. Wszystkie organizacje, którym przyznano dotacje  złożyły sprawozdania 
z realizacji wspieranych przez Gminę zadań. Sprawozdania zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym.  
W wyniku weryfikacji sprawozdań stwierdzono, że dwie organizacje nie zrealizowały w pełni założeń projektów. Zgodnie  
z regulaminem konkursu organizacje te zostały zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Gminy  
Lubiewo, i tak: Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich dokonało zwrotu dotacji: w wysokości 760,00 zł za zadanie 
„Promocja dziedzictwa Borów Tucholskich” oraz  9,72zł za zadanie „Powrót do korzeni – Obchody Nocy Świętojańskiej”. UKS 
„Grom” dokonał zwrotu dotacji w wysokości 932,00 zł za zadanie „Młodzież na sportowo”. 
OTWARTY KONKURS OFERT NA 2017 ROK 
W roku 2017 Gmina Lubiewo przeznaczyła łącznie 58 000,00zł  na realizację zadań z zakresu:  

wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - 25.000 zł  
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz 
pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej - 25.000 zł  
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom - 3.000 zł. 

Na konkurs złożono łącznie 18 ofert. W wyniku oceny, komisja nie przyznała dofinansowania dwóm organizacjom ze względu na 
nie uzyskanie przez nie minimalnej ilości punktów, natomiast jedna organizacja nie złożyła w terminie uchybień formalnych. 
Wykaz organizacji, którym przyznano dofinansowanie: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

Bysławski Klub Piłkarski Bysław - Łączy nas piłka   -  5.960,00 zł, 
UKS przy ZS w Bysławiu „KADET” - Ze sportem przez życie -  0,00zł - oferent nie uzupełnił uchybień formalnych, 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,BORY” - „X Ogólnopolski Ekologiczny  Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami”   - 
5.000,00 zł 
Stowarzyszenie Kulturalne „Cisowy Łuk” w Bysławiu - Tanecznie, zdrowo i sportowo” –  2500,00zł, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu -   Promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży gminy Lubiewo -  0,00zł -  
oferta nie uzyskała minimalnej punktacji, 
Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo -  Aktywny tryb życia to mój przyjaciel sportowy -  10 000,00zł. 

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej: 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 Bysław -  Seniorzy zwiedzają – młodym przekazują   -  3000,00zł, 
Stowarzyszenie Gminna Rada KGW w Lubiewie - Impresje kulinarno – kulturalne Gminy Lubiewo – 3130,00zł, 
Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie - Biesiada Bysławska – 1550,00zł, 
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon” – Metamorfoza Klonowianek -  0,00zł - oferta nie uzyskała  
minimalnej punktacji, 
Stowarzyszenie Kulturalne „Cisowy Łuk” w Bysławiu - Mażoretki promują kulturę borowiacką” – 4930,00zł, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”  - XII Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych  -  
Bysławek 2017 – 4990,00zł, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”  - Międzypokoleniowe spotkanie Bożonarodzeniowe – 800,00zł, 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 5 Lubiewo - Bory Tucholskie – Bieszczady – różnice  
kulturowe widziane oczyma seniorów – 4000,00zł, 

w zakresie przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom: 
PKPS  Zarząd Gminny - X Uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas i Prezydenta Torunia 
– 1300,00zł, 
PKPS  Zarząd Gminny - 20 zasad dobrego żywienia dzieci w praktyce –warsztaty kulinarne – 700,00zł, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”  - Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych  
wykluczeniem społecznym – 1000,00zł. 

Wioletta Szymczak 

PODSUMOWANIE REALIZACJI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  
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OBYWATEL.GOV.PL — WAŻNA STRONA DLA KAŻDEGO 

Obywatel.gov.pl, stał się podstawowym portalem rzetelnej wiedzy dot. usług 
publicznych z zakresu następujących grup tematycznych:  

Dokumenty i dane osobowe - prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. 
Zmiana i dostęp do danych osobowych. 
Kierowcy i pojazdy - Prawo jazdy, rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu. 
Wyjazd za granicę - EKUZ, paszport, paszport dla dziecka, zgłoszenie wyjaz-
du i powrotu. 

Małżeństwo - ślub cywilny i wyznaniowy, akt małżeństwa, zmiana nazwiska. 
Dzieci - narodziny, przedszkole, Karta Dużej Rodziny, ulgi i zasiłki. 
Edukacja - szkoła, studia, zaświadczenia, dofinansowanie do podręczników. 
Zgon - zasiłek pogrzebowy, akt zgonu, zgłoszenie zgonu. 
Zaświadczenia i odpisy - zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, odpis aktu urodzenia i inne. 
Nieruchomości i środowisko - budowa domu, Mieszkanie dla Młodych, wycinka drzew, prace geodezyjne  
i kartograficzne. 

Zasiłki i pomoc finansowa - uUrlop rodzicielski, dofinansowanie, ulga, zasiłek ZUS. 
Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne - emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjne oraz inne usługi ZUS i NFZ. 
Meldunek - meldunek tymczasowy, meldunek stały, zameldowanie cudzoziemca. 
Praca i biznes - działalność gospodarcza, podatki, prawa konsumenta, zasiłek. 
Podatki - interpretacje podatkowe, ulga podatkowa, formularze i zaświadczenia. 
Bezpieczeństwo - policja, zgłoszenie przestępstwa, Wojsko Polskie, służba wojskowa. 

Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych za realizację których odpowie-
dzialne jest nasze państwo. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi 
pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język. 
Serwis zawiera już 176 usług w tym 35 usług online i jest systematycznie rozwijany o kolejne informacje i e-usługi dla obywateli. 
Na portalu znajdziemy również informacje ile kosztują kolejne procedury, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie należy się zgło-
sić.   
Do  najpopularniejszych usług należą: 

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy - wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, 
który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie. Odpowiedź od razu pojawi się na ekranie. Nowy dowód osobisty można otrzymać 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej.  Usługa jest bezpłatna i nie wy-
maga dodatkowego logowania. 
Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy 
Dowód osobisty - informacja o dokumencie 
Zdjęcie do dowodu lub paszportu 
Uzyskaj dowód osobisty 

W ostatnim okresie uruchomiony został formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o nowy dowód osobisty  
za pośrednictwem portalu e-PUAP przy użyciu profilu zaufanego. 
W codziennej pracy zauważamy, że bardzo dużo wątpliwości wzbudzają zdjęcia do dowodu. Na portalu obywatel.gov.pl  
w zakładce >> Wyjazd za granicę >> Zdjęcie do dowodu lub paszportu, podane są prawidłowe parametry fotografii  
dowodowych czy paszportowych. Zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,  kontur głowy 
musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła),  powinno zostać wykonane na błyszczącym papierze fotograficznym 
lub błyszczącym papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek komputerowych, w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej 
gęstości tonalnej (nie może być ani za jasne, ani za ciemne). Zdjęcie musi odwzorowywać naturalny kolor skóry. Tło białe  
i oświetlenie zdjęcia jednolite, pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać jedynie osobę, która jest  
fotografowana. Twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach 
oraz cienie na twarzy).  Spotykamy się z praktyką, że ostrość, kontrast i jakość zdjęć nie odpowiada ustawowym wymogom, co 
skutkuje odmową przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego.  
 UWAGA RODZICE - zbliża się okres wyjazdów szkolnych i wakacyjnych dzieci i młodzieży. Uzyskaj dowód osobisty dla 
swojego dziecka.  Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy będzie podróżować po krajach strefy Schengen.  
Wystarczy tylko jedna fotografia i podpis na wniosku jednego z rodziców. Wnioski są dostępne na portalu  
obywatel.gov.pl lub w urzędzie.  
W dobie bardzo popularnych smartfonów, Ministerstwo Cyfryzacji poleca na stronie obywatel.gov.pl rządowe aplikacje mobilne, 
wśród których godne polecenia są m.in:  
Granica – można sprawdzić aktualną sytuację na polskich drogowych przejściach granicznych. 
Geoportal Mobile  - zawiera dane przestrzenne, które udostępnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii, na przykład: 
ortofotomapy, dane wektorowe, mapy topograficzne, rejestry nazw i granic, dane adresowe, informacje o miejscach  

i budynkach oraz ich funkcjach, działki, ukształtowanie terenu.                         cd. str. 8 
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INFORMACJE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA 

cd. artykułu ze str. 7 

iPolak - dzięki aplikacji w prosty sposób można uzyskać informacje potrzebne w czasie wyjazdu za granicę. Można 
dowiedzieć się: co zrobić w razie kłopotów,, jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych krajach, jak trafić do 

najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, przed czym aktualnie ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Moja Komenda – można szybko sprawdzić adres i numer telefonu najbliższej komendy albo komisariatu policji w Polsce. 

Jakość Powietrza w Polsce - aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska publikująca dane o jakości powietrza 
w kraju, dotyczące stężenie: pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO),  benze-

nu (C6H6), ozonu (O3). 

Regionalny System Ostrzegania – bardzo dobry, system informujący m.in. o wypadkach drogowych w wybranym regionie. 
Dzięki aplikacji można dowiedzieć się  również o zagrożeniach meteorologicznych, hydrologicznych i sytuacjach nadzwyczajnych 

w całym kraju. Ponadto system informuję też, co robić w sytuacjach kryzysowych. 

Menu Diabetyka – aplikacja informuje, jak odpowiednio dobrać produkty i skomponować posiłki zgodnie z wytycznymi diety dla 

cukrzyków. Aplikacja zawiera: kalkulator wymienników, przepisy na zdrowe potrawy, porady dietetyczne. 

Asystent Zdrowego Żywienia – można dowiedzieć się, jak utrzymać zbilansowaną dietę i poprawić  
kondycję fizyczną. Aplikacja zawiera: kalkulator do obliczania dziennego zapotrzebowanie na kalorie,  
cukry i tłuszcz, oraz zobaczysz, w ilu procentach realizujesz dzienną normę; porady na temat zdrowego 
żywienia — quizy i słowniczek o zdrowym trybie życia, jadłospisy na każdy dzień tygodnia, gotowe  

zestawy ćwiczeń fizycznych, które pomogą skutecznie spalić nadmiar kalorii i poprawić kondycję. 
 

Nowością jest wniosek PIT – WZ, który pozwala zlecić skarbówce rozliczenie podatku za 2016 r. 
Zapraszamy do korzystania z serwisu obywatel.gov.pl. 

Łucja Koniarska, Monika Ulatowska 

 
 
 
Punkt pomocy w rodzinie:   
w  punkcie przyjmuje psycholog rodzinny: we wtorki od godz. 10.30 - 12.30 – LUBIEWO - Zespół Szkół w Lubiewie (gabinet  
pielęgniarki); od godz. 12.45-14.45 – BYSŁAW - Zespół Szkół w Bysławiu (II   piętro - gabinet pedagoga  szkolnego)  
w  punkcie przyjmuje   w każdą środę:  
od godz.  15.00 - 17.00 BYSŁAW - OŚRODEK ZDROWIA w Bysławiu ul. Słoneczna 3  
od godz.  17.15 - 19.00 LUBIEWO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wojska Polskiego 8.  
 

Grupa wsparcia 
Jeśli ktoś Tobie bliski nadużywa alkoholu, narkotyków, leków, 
rani Cię przykrymi słowami lub gestami, nie wiesz, jak  
poradzić sobie z trudną sytuacją, potrzebujesz porozmawiać  
o kłopotach, tracisz już nadzieję na zmianę swojej sytuacji… 
Możemy Ci pomóc! Grupa wsparcia serdecznie zaprasza  
na spotkania, które będą odbywały się co 2 tygodnie. 
Grupa odbywa się w poniedziałki w stałych godzinach dla 
obu miejsc – 17.00 – 19.00 
Lubiewo - miejsce: świetlica w Domu Kultury w Lubiewie 

Terminy kolejnych spotkań: 24.04.2017, 15.05.2017, 29.05.2017                   
Bysław - miejsce: salka przy Kościele Parafialnym (wejście przy plebanii)  
Terminy  kolejnych spotkań: 08.05.2017, 22.05.2017 
Grupę wsparcia prowadzi terapeuta – specjalista psychoterapii uzależnień 

Bożena Gniot 

 Przypominamy, że od dnia 10 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w  każdą środę , w godzinach od 8:00 do 12:00 
w biurze nr 13 Urzędu Gminy  w Lubiewie mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Szczegółowe zasady udzielania pomocy prawnej i kryteria jakie należy spełniać, by móc z tej pomocy skorzystać  
można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 52 33 493 10 lub na stronie internetowej www.lubiewo.pl. 

Beata Napiątek 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA  

http://www.lubiewo.pl


S a m o r z ą d o w y  K u r i e r  L u b i e w s k i  —  s t r o n a  9  

 

PROJEKT „LUBIEWO — INTERNET — EDUKACJ@”  
 
 W roku bieżącym przyjęto do naprawy i przekazano na Serwis Acer 11 laptopów. Laptopy z tymi usterkami podlegały 
bezpłatnej dla Beneficjenta wymianie części i oprogramowania w ramach gwarancji. Najczęstsze usterki to wymiany dysków  
twardych, płyt głównych, ale zdarzały się też wymiany klawiatur m. in. z powodu braku klawiszy czy wymiany matryc LCD z powo-
du ich pęknięć. Przyjęliśmy również 21 laptopów, które udało się naprawić na miejscu bez wysyłki na serwis. Głównymi  
przyczynami były w tych przypadkach naprawy systemów operacyjnych, sterowników i aktualizacji. We wszystkich laptopach  
trafiających do nas zostały wykonane czynności polegające na optymalizacji ustawień systemowych poprawiających ich wydaj-
ność i szybkość pracy o 20%. W laptopach ponadto wykonano aktualizację systemu operacyjnego Windows 7 do Windows 10. 

 Zgłoszenia serwisowe polegające na braku sieci Lubiewo 
Open zapewniający dostęp do Internetu zgłaszane były przez Benefi-
cjentów, które kończyły się wizytą serwisanta w miejscu lokalizacji  
końcowej BO w celu usunięcia problemu w liczbie przekraczającej 30 
zgłoszeń. Głównymi usterkami były wymiana instalacji wewnętrznej  
i zewnętrznej, wymiana routerów bezprzewodowych oraz anten  
i zasilaczy. Zdarzały się też wyłączenia kart bezprzewodowych i inne 
usterki w Laptopach. Anten odbiorczych u BO wymieniono 6 szt zaś 
routerów aż  18 szt. Do obsługi całego zakresu tych prac wysłano 25 
paczek kurierskich i drugie tyle odebrano. 
 Przyjęliśmy także trzy drukarki, które zostały naprawione na 
identycznych zasadach co laptopy oraz udało się naprawić dwie  
drukarki bez serwisu producenta OKI u Beneficjenta. 
W pięciu przypadkach zmieniono adres lokalizacji sprzętu i przeniesio-
no całą instalację odbiorczą na nową lokalizację. Odbył się również 
przegląd masztów, który obejmował m. in. naciąg linek i ich konserwa-
cję. 
Doszło także do trzech awarii sieci Lubiewo Open, które były usunięte 
w krótkim czasie, polegające na awarii routerów bezprzewodowych, 
klimatyzacji czy awarii jednego z anten nadawczych bazowych. 
Obecnie sieć działa beż zastrzeżeń z dużą sprawnością i przepustowo-
ścią. Również przepustowości łącza internetowego uległy poprawie co 
wpłynęło na poprawę i umożliwiło odtwarzanie filmów w rozdzielczości 
FUL HD, dobrych połączeń Skype, podłączanie telewizorów Smart TV, 
Xbox, Smart fonów, Tabletów itd. 
Na terenie Gminy Lubiewo do sieci Lubiewo Open obecnie podłączeni 

są Beneficjenci, świetlice wiejskie, szkoły i urzędy. Zachęcamy wszystkich Beneficjentów do korzystania z darmowej usługi,  
a w razie awarii i potrzeb zgłaszania się. Chętnie pomożemy. 
W realizacji projektu oraz do rozwiązywania w/w spraw obecnie zaangażowane są trzy osoby z ramienia Urzędu Gminy  
do państwa dyspozycji, które czuwają nad prawidłową pracą sieci. Osobami tymi są pan Andrzej Donarski, pan Karol Iwicki oraz 
pani Łucja Koniarska.   

Andrzej Donarski 

W celu uregulowania własności dróg zapewniających swobodny dostęp do działek rekreacyjnych w Płazowie (Dziuki), wystąpiono 
do Starosty Tucholskiego o przekazanie części drogi stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz tut. Gminy. Jednocześnie 
dokonano zamiany nieużytku będącego własnością Gminy na odcinek drogi gruntowej będący własnością osoby fizycznej. 
 
Gmina zakupiła niezbędną ilość  gruntów od rolnika indywidualnego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gruntowej 
relacji Sucha – Glinki. Droga ta  planowana jest do przebudowy i modernizacji. 
 
W dniu 8 marca 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo w Lubiewie. Jak zwykle przy 
tego rodzaju spotkaniach oprócz tematu zasadniczego  jakim jest utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń  
melioracyjnych, poruszano sprawy związane ze szkodami wyrządzanymi przez bobry jak również brakiem przydziału odstrzałów         
w celu redukcji populacji bobra. Dużo czasu poświęcono na omówienie proponowanych zmian       w nowelizacji „Prawa wodne-
go”. Poinformowano również zebranych o wprowadzanej reorganizacji wszystkich służb współpracujących w zakresie gospodarki 
wodnej, w szerokim tego słowa znaczeniu. Stosownie do propozycji ustawodawcy,  służby te będą działały pod wspólnym  
określeniem „Wody Polskie”. 

Edmund Górka 

INFORMACJE Z DZIAŁU GODPODARKI GRUNTAMI I MELIORACJI 
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                  ŻŁOBEK W  BYSŁAWIU — WOLNE MIEJSCA — NIŻSZE OPŁATY 

W związku z wprowadzoną reformą strukturalną systemu oświaty, z dniem 1 września 2017r. istniejące na terenie Gminy  
Lubiewo Zespoły Szkół w Lubiewie i Bysławiu stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.  Uczniowie obecnych klas VI,  
od 1 września 2017r. będą kontynuowali naukę w klasie VII Szkoły Podstawowej. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza 
się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. 
W wyniku dostosowania placówek do założeń reformy, w Gminie Lubiewo nie ulegają zmianie dotychczasowe granice obwodów 
szkolnych i przedszkolnych. 
 

Sieć publicznych szkół podstawowych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo wraz z granicami obwodów od 1 września 2017r.  

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie 89-526 Lubiewo, ul. Wojska Polskiego 16 oraz klasy Gimnazjum   
im. Wojska Polskiego w Lubiewie  prowadzone w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie – obwód:  
Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, Wielonek; osady: Bruchniewo, Koźliny; kolonia: 
Brukniewo. 

 

Szkoła Filialna w Suchej 89-525 Sucha, ul. Główna 15 – obwód: Sucha, Cierplewo, Osada Koźliny, 
 

Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Bysławiu 89-510 Bysław, ul. Kwiatowa 9 oraz klasy Gimnazjum im. Ks. Piotra 
Sosnowskiego prowadzone w  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu – obwód wsie: Bysław, Bysławek, 
Minikowo, Płazowo, Teolog, Wełpin; osady: Szumiąca, Zamrzenica; Leśnictwo Wandowo 

 

Sieć publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lubiewo od dnia 1 września 2017r.: 
1) Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” z siedzibą: 

89- 510 Bysław, ul. Kwiatowa 9 – budynek Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami w Lubiewie: 
89- 526 Lubiewo, ul. Wojska Polskiego 16 – budynek Szkoły Podstawowej, 
89- 526 Lubiewo, ul. Kościuszki 1. 

 

Sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo od dnia  
1 września 2017r.  

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubiewie, 89-526 Lubiewo, ul. Wojska Polskiego 16 , 
Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Suchej, 89-525 Sucha, ul. Główna 15. 

Wioletta Szymczak  
 
 

 
 Gmina Lubiewo przygotowała w ubiegłym 
roku wniosek o dofinansowanie, tym razem kosztów 
funkcjonowania żłobka w Bysławiu. Dotacja została 
przyznana i dzięki temu rodzice w roku 2017 będą 
mogli płacić o 140,00zł. miesięcznie mniej na każde 
dziecko. Dotyczy to zarówno dzieci już uczęszczają-
cych do żłobka, jak i tych które zostaną zapisane  
w trakcie roku. Środki pochodzą z Resortowego  
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku 
do lat 3 „Maluch plus” 2017.  

Z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisywania umów pomiędzy 
Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, a Wojewodą Kujawsko — 
Pomorskim wyrównania poniesionych do tej pory opłat zostaną dokonane 
w maju. Przydzielona gminie dotacja obejmuje okres od stycznia do grud-
nia 2017r. (z wyjątkiem jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej).  

REFORMA OŚWIATY W GMINIE LUBIEWO 

Żłobek w Bysławiu posiada jeszcze wolne miejsca. 

Wszelkich informacji udziela  

p. Agnieszka Sierosławska  

tel.  516 082 168 

e-mail: agacekcyn@o2.pl 

Obecnie obowiązujący cennik 

4 godz.  dziennie  - opłata miesięczna  210 zł 

5 godz.  dziennie - opłata miesięczna  260zł 

6 godz.  dziennie - opłata miesięczna  310zł 

7 godz. dziennie - opłata miesięczna  360zł 

8 godz.  dziennie - opłata miesięczna  410zł 

9 godz.  dziennie - opłata miesięczna  460zł 

10 godz. dziennie - opłata miesięczna  510zł  

Zapraszamy rodziców i dziadków do odwiedzenia żłobka w Bysławiu  

i zapoznania się z jego pięknymi wnętrzami, kolorowym  wyposażeniem 

i bogata ofertą zajęć. 

Wioletta Szymczak 

mailto:agacekcyn@o2.pl
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 W miejscowości Klonowo, położonej na terenie Gminy Lubiewo w dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty 
stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej  żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszys tkie 
odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, 
Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało 
się ustalić nazwiska 47 poległych. 
Przez długie powojenne lata było to miejsce tylko symbolicznie oznaczone. W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie 
z władzami gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew.  
Pomnik wraz z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację 
pomnika (2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha 
(2005), wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik od drogi powiatowej (2009), itp. 
Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam 
bohaterów. 
Niestety upływający czas spowodował zniszczenie 40 letniego ogrodzenia. W przeważającej części siatka ogrodzeniowa jest 
rozerwana i ma wiele ubytków. Stwarzają one możliwości wejścia na teren miejsca pamięci zwierząt leśnych, wałęsających się 
psów, co uwłacza godności ofiar tam pochowanych. 
Od kilku lat staramy się o pozyskanie środków na przebudowę istniejącego ogrodzenia. W tym roku ponownie złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.  
Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej  
dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie  
ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych. 
Realizacja tej inwestycji ma na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich  
poległych w okresie II wojny światowej. Obecnie wniosek podlega ocenie, a my oczekujemy na decyzję, oby była pozytywna. 

Wioletta Szymczak 

Gmina Lubiewo we współpracy z firmą „Mobilne Centrum Diagnostyki i Osteoporozy” ma możliwość zrealizowania dla  
mieszkańców Gminy Lubiewo specjalistycznych badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy. Badanie wykonywane  
byłoby w Lubiewie (parking przy Urzędzie Gminy) w tzw. Osteobusie. 
Koszt badania wynosi 35zł od jednej osoby. Badanie jest bezbolesne, a pacjent po badaniu otrzymuje wynik w formie 
wydruku wraz z krótkim opisem i ustnymi wskazówkami, co do dalszego postępowania.  
Warunkiem przyjazdu osteobusa jest zebranie od 70 do 80 chętnych osób. Termin badania zostanie ustalony  
po ewentualnym zebraniu grupy.  
W związku z tym zapraszam Państwa do rozważenia naszej propozycji i zarejestrowania się pod nr. telefonu 512 864 125. 
Przy rejestracji proszę podać imię i nazwisko, wiek, pesel i nr kontaktowy. 

Osteoporoza została uznana przez Światową 
Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną.  
W Unii Europejskiej z powodu osteoporozy co 30 
sekund dochodzi do złamania. A można im łatwo 
zapobiec. Wystarczy dbać, by w codziennej  
diecie była odpowiednia ilość wapnia, witaminy D 
i białka. Osteoporoza, inaczej zrzeszotnienie 
kości, to choroba, w przebiegu której dochodzi do 
zaniku tkanki kostnej, w konsekwencji czego 
zwiększa się częstość występowania złamań. 
Najczęstsze i najwcześniejsze są złamania 
kręgów, z których tylko 25-30 proc. objawia się 
 w postaci ostrego bólu. Inną szczególnie groźną 
konsekwencją osteoporozy jest złamanie  
bliższego końca kości udowej. W jego wyniku 50 
proc. poszkodowanych traci zdolność samodziel-
nego poruszania się. 
 

Osteoporoza to choroba podstępna - nie daje żadnych wczesnych objawów,  nie powoduje bólu.  
Dlatego jest nazywana "cichym złodziejem kości".  

Wioletta Szymczak 

POMNIK W KLONOWIE – KONIECZNA PRZEBUDOWA OGRODZENIA  

OSTEOPOROZA — OKAZJA DO BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH  
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 W dniu 28 marca br. w Domu Kultury w Lubiewie odbyło się seminarium pt. „Aktywne dzieci – aktywne społeczeństwo”. 
Organizatorami tego wydarzenia byli: Zarząd Fundacji „V4 SPORT FUNDATION” i Wójt Gminy Lubiewo. Na spotkanie zostali 
zaproszeni m.in: przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji działających w obszarze sportu  
i aktywności fizycznej, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież.  
Głównym celem seminarium było rozpoczęcie dyskusji na temat zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży, co  
w efekcie może przełożyć się na aktywność osób dorosłych. 
Prowadzący spotkanie p. Jakub Kalinowski Prezes Fundacji V4 Sport w bardzo ciekawy sposób zachęcał licznie zgromadzoną 
publiczność do zwiększenia wysiłku na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej.  
Sprawność fizyczna polskich dzieci, w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła. Polskie dzieci tyją najszybciej 
w Europie. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się. Era laptopów, smart fonów, niestety już jest bardzo 
widoczna w postawie młodych osób.  

Co zrobić, by ta sytuacja uległa zmianie?. Między innymi na to pytanie próbowano sobie odpowiedzieć podczas dyskusji. A tak 
naprawdę nie potrzeba wiele – dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują codziennie przynajmniej 60 minut dowolnej aktywności 
fizycznej. A tymczasem, statystyki mówią, że 15% dzieci w szkołach podstawowych nie uczestniczy w zajęciach wychowania 
fizycznego, w gimnazjum jest to już 23%, a w szkołach ponadgimnazjalnych ponad 30%. Ale aktywność fizyczna to przecież nie 
tylko zajęcia w szkołach, to codzienne życie. Może nią być zwykły spacer, pójście do sklepu, dojście do szkoły, itp. Obecnie  
doczekaliśmy się takich czasów, że mamy piękne obiekty sportowe, siłownie plenerowe, korty tenisowe, itp., ale zbyt mało osób  
z nich korzysta. Kiedyś wystarczył zwykły trzepak osiedlowy, czy deska do krojenia mięsa jako rakietka tenisowa.   
Niestety, to samo dotyczy osób dorosłych. A jeśli dziecko nie ma dobrych wzorców, samo nie będzie aktywne. 
Zgromadzeni na seminarium, żywo dyskutowali o tym problemie, przedstawiano ciekawe pomysły na jego rozwiązanie. Jednak, 
warto podkreślić, że dopóki nie nastąpi zmiana mentalności w tym zakresie wśród społeczeństwa, a przede wszystkim rodziców, 
to żadne, chociażby najładniejsze obiekty sportowe nie rozwiążą problemów otyłości, „smartfonowego” karku, krzywych  
kręgosłupów, braku koncentracji, sięgania po używki, itp. 
 

Pamiętajmy – do zwycięstwa zła wystarczy bezczynność dobra.  
Bądźmy aktywni i promujmy aktyny tryb życia wszędzie gdzie jest to możliwe.   

Wioletta Szymczak 

AKTYWNE DZIECI — AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO —  SEMINARIUM W LUBIEWIE 



S a m o r z ą d o w y  K u r i e r  L u b i e w s k i  —  s t r o n a  1 3  

 

 

"OBIEKTYWnie nastawieni" - w bibliotece w Bysławiu w lutym rozpoczęła się realizacja projektu pt. "OBIEKTYWnie  
nastawieni". Zajęcia zakończą się w lipcu  br. Uczestnikami projektu jest 13 osób w wieku 14-18 lat. Pieniądze na realizację  
zostały pozyskane z RKG "Równać Szanse 2016". Kwota dofinansowania to 8 000 zł. Celem projektu jest pozyskanie wsparcia 

społecznego do swoich działań poprzez nawiązanie nowych relacji, 
poznanie własnego środowiska oraz podniesienie wiary we własne 
siły. W ramach projektu młodzież bierze udział w wyjazdach  
studyjnych do Telewizji Bydgoskiej oraz Radia Weekend, a także 
uczestniczy w warsztatach dziennikarskich oraz filmowych. Młodzież 
sama poszukuje prowadzącego warsztaty; samodzielnie stara się 
o patronat medialny. Młodzież tworzy fotoreportaże oraz nagrywa 
filmy dotyczące wiadomości z Gminy Lubiewo. Fotoreportaże zostają 
umieszczone w mobilnych wystawach plenerowych, a relacje filmowe 
na funpage’u. Na zakończenie projektu młodzież zaprasza wszystkich 
partnerów, władze Gminy Lubiewo, przedstawicieli organizacji  
pozarządowych oraz mieszkańców, gdzie zaprezentuje kompilację  
ukazującą całą pracę nad projektem oraz wystawę wybranych  
fotoreportaży. 

Monika Januszewska 
 

Wystawa Piotra Idzikowskiego  -  w piątek 17 marca miała miejsce wystawa malarstwa i fotografii Piotra Idzikowskiego,  
lokalnego malarza z Bysławia. Artysta zaczął malować, gdy miał 27 lat, a jego obrazy można podziwiać na co dzień, chociażby  
w Zespole Szkół w Bysławiu, czy też w ośrodku z zdrowia. Piotr Idzikowski fotografuje od 16 roku życia, ale dopiero w tym roku 
miała miejsce pierwsza wystawa fotografii artysty. Prezentowane obrazy i zdjęcia podziwiali mieszkańcy Lubiewa, Bysławia,  
rodzina artysty, a także wójt Gminy Lubiewo – Michał Skałec-
ki. Podczas wystawy można było osobiście porozmawiać z 
artystą i wyjaśnić wszelkie nurtujące aspekty. Wśród zebra-
nych znalazły się osoby, które posiadają w prywatnych zbio-
rach obrazy Piotra Idzikowskiego, o czym chętnie opowiada-
ły. Dyskusja ta zaowocowała zamówieniem przez wójta obra-
zu, który zostanie przekazany Bibliotece – Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Lubiewo. 
Obrazy Piotra Idzikowskiego można było oglądać już kilka-
krotnie w Muzeum Borów Tucholskich, ale po raz pierwszy 
zostały zaprezentowane w Gminie Lubiewo, w której artysta 
mieszka i tworzy od kilkudziesięciu lat. Zarówno w przypadku 
malarstwa, jak i fotografii jest samoukiem. Inspirują go dzieła 
Edgara Degas, a także Jana Vermeera. Artysta maluje to, na 
co ma ochotę… portrety, pejzaże, reprodukcje, natomiast na 
zdjęciach zobaczyć można przede wszystkim faunę i florę 
oraz lokalny krajobraz. Wystawę można oglądać do końca 
marca bieżącego roku w B-CKiP.          Izabela Kotlęga 
 
Tydzień z Internetem - to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób  
do poznania możliwości, jakie daje Internet. W Polsce odbywa się już po raz siódmy. W tym roku rozpoczyna się 27 marca 
a kończy 2 kwietnia. Działania polegają na organizowaniu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania 
nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. 
30 marca w B-CKiP odbyło się spotkanie skierowane do dzieci pt. „Zagrajmy w eksperymenty!”. Zajęcia rozpoczęły się od  
rejestracji dzieci na stronie  www.tydzienzinternetem.com. Następnie podzieliliśmy się na 5 drużyn. We wspólnej zabawie wzięło 
udział 16 dzieci. Uczestnicy pod opieką prowadzących: Moniki Januszewskiej i Krystyny Deręgowskiej wspólnie przeprowadzili 
proste i efektowne eksperymenty, a przy okazji odkryły fascynujące zjawiska ze świata nauki. Na czas spotkania dzieci weszły  
w rolę naukowców-badaczy i przekonały się, że eksperymentowanie może być nie tylko pasjonującym zadaniem, lecz także  
znakomitą zabawą. Do każdego eksperymentu została przygotowana specjalna karta, na której uczestnicy znaleźli informację  
o potrzebnych do danego doświadczenia materiałach. Znajdował się tam również opis eksperymentu jak i jego wyjaśnienie.  
Podczas spotkania wykonaliśmy wspólnie wulkany, gejzery, gumowe jajko, ciecz newtonowską, kolorowe mleko i "jajko  
w butelce". Spotkanie dostarczyło dzieciom mnóstwo pozytywnej energii i emocji. 
 

Monika Januszewska 

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO  
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Przywitanie wiosny — pierwszego 
dnia kalendarzowej wiosny miesz-
kańcy Bysławia wspólnie rozprawili 
się z Marzanną. Sprzed Świetlicy 
Wiejskiej wyruszył korowód prowa-
dzony przez Mażoretki Bysławskie, 
tuż za nimi podążał sołtys sołectwa 
Bysław – Wojciech Słupiński,  
niosąc Marzannę, uosobienie zimy  
i śmierci. Podczas przemarszu  
i wspólnych zabaw nie zabrakło 
przedstawicieli Frantówek Bysław-
skich oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich, a także dzieci i ich rodziców. 
Marzannę przygotowały dzieci 
uczęszczające na zajęcia plastycz-
ne organizowane przez Filię 
Biblioteki w Bysławiu. Wykonana 
została tradycyjnie ze słomy,  
symbolizującej plenność i przyozdobiono ją kolorową krepą i wstążkami. Zabawy i pracy przy tworzeniu zimowej kukły było  
niemało, ale efekt był warty ciężkiej pracy. Przemarsz kolorowego korowodu wywołał duże zainteresowanie wśród mieszkańców 
Bysławia, którzy zatrzymywali się, by chociaż przez krótką chwilę włączyć się do wspólnego witania wiosny. Mieszkańcy Bysławia 
przynieśli Marzannę na plażę Jeziora Bysławskiego, by tam się z nią ostatecznie rozprawić. Ze względów ekologicznych kukła 
została spalona, a nie wrzucona do jeziora. Nad bezpiecznym paleniem Marzanny czuwali druhowie OSP w Bysławiu. Wspólne 
świętowanie, żegnanie zimy uświetnił występ Frantówek Bysławskich, które stosownie do nowej pory roku przyozdobiły swoje 
ludowe stroje kolorowymi dodatkami.. 
Najwięcej radości ze wspólnego świętowania miały dzieci, na które czekały kolorowe balony, słodycze, a także konkursy  
i zabawy. Wiele emocji wzbudziła pierwsza zabawa: „wróżba z bocianem”. Dzieci podawały sobie z rąk do rąk maskotkę bociana, 
podczas gdy w tle słychać było muzykę. Osoba, która trzymała maskotkę w momencie wyłączenia muzyki, może spodziewać  
się, że w rodzinie pojawi się prezent od bociana! Po zabawie wprowadzającej przyszedł czas na następujące konkursy: pojenie 
bociana, wyścig z jajkiem oraz latające piórko. Bysławskie Topienie Marzanny zakończyła zabawa w „śmieciarzy” i „ekologów”, 
której towarzyszyło równie wiele emocji jak przy pozostałych zabawach. 

Izabela Kotlęga 
 
Konkurs tańca w Śliwicach - 31 marca zespoły tańca współczesnego "Swing" i "Imagination" wzięły  udział w Kulturalnym  
Konkursie Tanecznym w Śliwicach. Zespół "Swing" składa się z pięciu osób: Joanny Chabowskiej, Alicji Dębickiej, Jagody  

Ostrowickiej, Nicole Suchmoskiej i Aleksandry  
Szefler. Zespoł "Imagination" tworzą cztery osoby 
Dominika i Natalia Górskie, Agata Januszewska 
oraz Danuta Lewandowska. Dziewczyny pracowały 
nad nowymi układami trzy miesiące. Spotykały  
się na próbach dwa razy w tygodniu. Zajęcia tanecz-
ne są prowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu 
przez Monikę Januszewską. Obydwa zespoły  
rywalizowały z innymi w kategorii starsza  
miniformacja. W powyższej kategorii zwyciężył  
zespół "Fuzja" z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gostycynie. Mimo braku wygranej dziewczyny 
dały z siebie 100%. Dowodem na to jest zdobycie 
przez Danutę Lewandowską nagrody indywidualnej 
za "Osobowość Kulturalnego Konkursu Tanecznego 
2017". Została zauważona i doceniona przez jury 
spośród przeszło 150 tancerzy. 
 

Monika Januszewska 

BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO  
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OWU w Zespole Szkół w Lubiewie 
W Zespole Szkół w Lubiewie planujemy skuteczne działania, aby 
uczniowie lepiej się uczyli. W tym celu stosujemy praktykę Szkoły 
Uczącej Się pod nazwą Obserwacja Wybranych Uczniów. Praktyka 
pozwala nauczycielom podjąć działania dotyczące wspierania uczenia 
się wybranych uczniów i całej klasy. Dzięki szczegółowej informacji na 
temat części klasy poprawiamy nauczanie i uczenie się w całej klasie. 
W szkole działają dwa zespoły OWU, których liderkami są Karolina 
Helmin (dla szkoły podstawowej) i Monika Wilkowska-Kowalska (dla 
gimnazjum). Z praktyką pracujemy od kilku miesięcy, a już zauważalne 
są korzyści z jej stosowania.  
Niewątpliwym pozytywnym efektem pracy z praktyką jest to, że działa-
nia stosowanie są przez większość nauczycieli w danej klasie. Ma to swoje odzwierciedlenie w pracy dydaktycznej, wpływa na 
lepsze wyniki uczniów w nauce. Uczniowie są bardziej zadowoleni z jakości lekcji i własnych ocen, a dla nauczycieli każdy  
sukces ucznia jest również ich sukcesem. Działania, które okażą się skuteczne w danej klasie, zostaną wprowadzone na stałe. 

Karolina Helmin 
Szkolny Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Lubiewie pod hasłem „Wolni od uzależnień”  
 

W Zespole Szkół w Lubiewie pierwszy dzień 
wiosny już tradycyjnie obchodzony był jako 
Szkolny Dzień Profilaktyki. W tym roku połą-
czony został z obchodami Światowego Dnia 
Zespołu Downa.  
 Akcja odbywała się w szkole w Lubiewie 
oraz w Szkole Filialnej w Suchej. Zakładamy 
skarpetki nie do pary, zaznaczamy prostą 
linię na dłoniach i solidaryzujemy się z osoba-
mi z tą wadą genetyczną.  Dzieci ze szkoły 
filialnej wysłały również wykonane przez sie-
bie kolorowe skarpetki do Stowarzysze-
nia ,,Strzał w 10" w Olsztynie. 
Wszyscy uczniowie szkoły ze swoimi wycho-
wawcami i nauczycielami przygotowali zdro-
we i kolorowe śniadanie, które spałaszowali 
w radosnej atmosferze.  Kolejne zajęcia w Zespole Szkół w Lubiewie poprowadzili przedstawiciel Policji – Ireneusz Ruszczyk, 
terapeuci uzależnień – Agata Dąbrowska i Joanna Żukowska oraz pielęgniarka szkolna – Genowefa Śliwińska.  Oprócz tego 
uczniowie obejrzeli film profilaktyczny. Wszystkie zajęcia związane były z tematyką zagrożeń ze strony Internetu oraz fonohol i-
zmu. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pt.: „Na smyczy – uzależnienie od telefonu komórkowego”, który cieszył się du-
żym powodzeniem.  

 Jury składające się z Pani Grażyny Wolskiej –  
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Tucholi, gościnnie zaproszonej Pani Wandy Mróz, w-ce  
dyrektora Romana Gulatowskiego oraz uczniów oceniło wyjątko-
we prace naszych wychowanków. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe i dyplomy z rąk Pani dyrektor Jolanty Kowalskiej m.in.: 
Karolina Kołakowska (I miejsce), Kornelia Ziółkowska, Maria 
Helmin, Laura Nowak (II miejsce) oraz Natalia Jastak, Roksana 
Gaca i Julia Hoppe (III miejsce). Wyróżnieni zostali: Tomasz  
Sikorski, Roksana Kiljańska, Zuzanna Bielińska, Emilia  
Skrzeszewska, Lilianna Ostrowska, Krystian Pacek, Maja  
Trzcińska, Seweryn Kiljański, Amelia Glazik, Aleksandra Ostrow-
ska, Nadia Zywert, Amelia Jastak, Jakub Sikorski, Maria Junka, 
Wiktoria Barwińska, Daria Korzeniewska i Marcel Wamka. 
Dzień Profilaktyki zrealizowany został dzięki życzliwości  

pozyskanych sponsorów oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie. 
Organizatorami całego przedsięwzięcia byli: Karolina Przybysz, Karolina Helmin, Justyna Ciechanowska, Ewa Weyna, 
 a w Suchej Daria Pieczka oraz Barbara Oleksiak. 

Karolina Przybysz  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBIEWIE 
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ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO! 
Dnia 3 kwietnia 2017 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół  
w Lubiewie i Szkoły Filialnej w Suchej przyłączyli się do akcji „Zaświeć się 
na niebiesko” z okazji Światowego Dnia Autyzmu. Z tej okazji ubraliśmy 
coś niebieskiego. Kolor niebieski to nasz wyraz szacunku i solidarności  
z osobami ze spektrum autyzmu. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji!  

Daria Pieczka 
Formikarium 
14 marca uczniowie klasy IIa gimnazjum w Lubiewie wraz z wychowaw-
czynią mgr Małgorzatą Porożyńską zakupili do pracowni biologiczno-
chemicznej formikarium oraz rodzinę południowoeuropejskich mrówek- 
Messor barbarus. Pierwsza kolonia mrówek źle zniosła trudy podróży  

i nie przetrwała "przeprowadzki", dlatego trzeba było sprowadzić następną kolonię. Uczniowie chcą poznać bliżej funkcjonowanie 
mrówczej społeczności. 

Małgorzata Porożyńska 
Warsztaty chemiczne dla maluchów 

4 kwietnia w Zespole Szkół w Lubiewie uczniowie klasy IIIa gimnazjum wraz  
z nauczycielką chemii mgr Małgorzatą Porożyńską zorganizowali 2-godzinne 
warsztaty chemiczne dla III klasy SP. Zajęcia praktyczne w grupach   
poprzedzone były pokazem doświadczeń chemicznych w wykonaniu  
gimnazjalistów. Uczniowie m.in. produkowali "pastę dla słonia", kłęby  
dymu - "lokomotywa", wykrywali wodorotlenki i kwasy, sprawdzali przewod-
nictwo cieplne i elektryczne metali, doświadczalnie analizowali skład  

powietrza. Młodsi uczestnicy warsztatów mogli samodzielnie sprawdzić właściwości wybranych substancji chemicznych,  
rozdzielać mieszaniny metodami filtracji oraz chromatografii na składniki. Z wielką ochotą bawili się również magnesem. 
Skrzętnie notowali obserwacje i wnioski, jak przystało na młodych naukowców. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie szkoły. 

Małgorzata Porożyńska 

POWITANIE WIOSNY 
 
21 marca uczniowie Małej Szkoły w Klonowie powitali wiosnę. Kolorowy korowód przeszedł przez 
Klonowo. Dzieci grając na instrumentach śpiewały i prezentowały wiosenne okrzyki. Zrobiona 
przez dzieci marzanna została zatopiona w naszym klonowskim stawie. Powrót do szkoły był 
 równie atrakcyjny. Tym razem zamiast marzanny uczniowie nieśli zielony gaik. W szkole czekała 
nas nie lada niespodzianka – trzecioklasiści przygotowali wiosenne przedstawienie  
„Techno-Elek”. To był wspaniały dzień.  

Szanecka Honorata 

MAŁA SZKOŁA W KLONOWIE 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYSŁAWIU 

Z wizytą w Berlinie – poczuć magię świąt 
Chcąc poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, 
grupa uczniów oraz kilkoro nauczycieli z naszej szkoły udali się 10 
grudnia na wycieczkę do Berlina, zorganizowaną przez firmę Alek-
sander. Dojechawszy do Berlina spotkaliśmy się z naszą przewod-
niczką i odbyliśmy przejażdżkę po mieście. Widzieliśmy najbardziej 
znane zabytki miasta: słynną wieżę telewizyjną (der Fernsehturm), 
Bramę Brandenburską (das Brandenburger Tor), siedzibę niemiec-
kiego parlamentu (der Reichstag), pozostałości Muru Berlińskiego 

(die Berliner Mauer) i wiele innych miejsc.  Później zwiedzili-
śmy Muzeum Techniki (Deutsches Technikmuseum).  
Obejrzeliśmy liczne wystawy tematyczne m.in. transportu 
lotniczego i morskiego, komunikacji szynowej i drogowej, 
techniki fotograficznej i wiele, wiele innych. Część ekspozycji 
była interaktywna, więc niektóre eksponaty można było  
dotknąć, posłuchać, wypróbować. Po wizycie w muzeum  
udaliśmy się na Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Alek-
sandra (Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz). Przez 
dwie godziny mieliśmy możliwość poczuć atmosferę świąt 
pomiędzy straganami, oferującymi różne świąteczne ozdoby 

(der Weihnachtsschmuck): bombki (Glaskugeln), aniołki (Engel), dzwonki (Glocken), gwiazdki (Sterne) i smakołyki: pierniki 
(Lebkuchen), ciasteczka adwentowe (Adventsplätzchen), struclę bożonarodzeniową (Christstollen). Iluminacja świetlna i kolorowe 
karuzele dopełniały całości. Wydawszy ostatnie pieniądze (Euro, natürlich), ruszyliśmy w drogę powrotną. Zmęczeni, ale pełni 
wrażeń wróciliśmy do Bysławia. Zdjęcia są autorstwa pana Mariusza Fryckowskiego. 

Piotr Kapka 
„Regionalno-historyczna” wycieczka do Tucholi 
9. marca klasy VI a i VI b, wraz z opiekunami: p. L. Walczak, p. J. Mówińską i p. P. Kapką, udały się na wycieczkę do Tucholi. 
Celem wyjazdu były: wizyta w Muzeum Borów Tucholskich, gdzie obejrzeliśmy eksponaty związane z historią naszego regionu 
oraz jego florą i fauną, wysłuchanie wykładu pana Piotra Mówińskiego o wojennych losach polskich rodzin  i obejrzenie wystawy 
„Wojenne rozstania” w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz wizyta w Galerii BT, gdzie mieliśmy okazję podziwiać wyroby  
regionalnych twórców.  

Piotr Kapka 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii  
30 marca 2017 r. cztery uczennice gimnazjum reprezentowały szkołę na Powiatowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który 
został zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 w Tucholi. Wcześniej odbył się etap szkolny, który wyłonił cztery zawodniczki,  
posiadające największą wiedzę na temat geografii, historii, kultury i zwyczajów panujących w Zjednoczonym Królestwie. 

Jedna z uczennic , Aneta Bączkowska z klasy I gimnazjum, zdobyła  
II. miejsce w zmaganiach na szczeblu powiatowym. Należy nadmienić,  
że wykazała się nie tylko wiedzą nt. Wielkiej Brytanii, ale również bardzo 
wysoką kompetencją językową – test konkursowy był zredagowany  
w języku angielskim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!    

Anna Grzymska 
Dzień Wiosny 
 21 marca 2017 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej  
im. J. Korczaka w Bysławiu w barwnym pochodzie udali się nad jezioro, 
by pożegnać zimę i zgodnie z tradycją przywitać wiosnę. Zaprezentowali 
też wiosenne, pełne radości programy artystyczne. Pogoda w tym dniu 
była kapryśna, ale nam zaświeciło słońce - chyba dobrze przywitaliśmy 
wiosnę! 

Piotr Kapka 
cd. informacji z ZS Bysław— str. 18 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

cd. informacji z ZS Bysław 
ZOSIA I ANETA FINALISTKAMI WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO  
Dnia 10 marca 2017r. w Gostycynie odbył się etap rejonowy Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda pt.: „Ewangelia wg św. Mateusza”. Uczestniczyli w nim nasi uczniowie ze szkoły podstawowej: Marika 
 Walczak, Kinga Malinowska i Konrad Łyczywek oraz uczennice gimnazjum: Zofia Zakryś, Aneta Bączkowska,  Aleksandra  
Pieczka i Marta Walczak. Konkurs był naprawdę bardzo trudny, ale nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami!!! 
W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Zofia Zakryś (kl.IIIa) oraz III miejsce - Aneta Bączkowska (kl.I).  
Zosia i Aneta już są finalistkami Konkursu, a 13 maja 2017r. czeka je etap wojewódzko-metropolitalny w Rumi.  
Uczniów do konkursu przygotowały: p. Małgorzata Juraszewska, p. Renata Szefler, p. Hanna Pilarska. 
 

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 
Dnia 24 marca 2017r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „Razem 
w Unii 2017”. Uczestniczyło w nim 66 uczniów. Gimnazjum im. Ks. Piotra Sosnowskiego reprezentowali: Agata Przygoda (kl.III.b), 
Magdalena Krajna (kl.II.a) i Paweł Jankowski (kl.II.a). Najpierw należało rozwiązać pisemnie test składający się z 20 pytań.  
Do części ustnej konkursu zakwalifikowało się tylko 9 gimnazjalistów. Wśród nich był Paweł Jankowski, który osiągnął wielki suk-
ces – zajął III miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała Hanna Pilarska. 

Hanna Pilarska 

W dniu 20.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Lubiewo  
przeprowadzono Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”- etap gminny. Turniej przeprowa-
dzono w dwóch grupach wiekowych tj. szkół podstawo-
wych i gimnazjum. 
W grupie szkół podstawowych najlepszy okazała się 
 Marcel Jaszkowski z Zespołu Szkół w Lubiewie, drugie 
miejsce zajął Jakub Sikorski również z Zespołu Szkół 
w Lubiewie, trzecie miejsce zajął  Oskar Połom z Zespołu 
Szkół w Bysławiu. 
W grupie szkół gimnazjalnych najlepsza była Martyna 
Słupińska  z Zespołu Szkół w Bysławiu, drugie miejsce 
przypadło Zofii Zakryś z Zespołu Szkół w Bysławiu, 
 trzecie Martynie Zabłockiej z Zespołu Szkół w Lubiewie. 
Nagrody zwycięzcom wręczał Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Paweł Urban, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubiewie Tadeusz Juraszewski oraz 
Zastępca Wójta Jerzy Bogusławski. 

Czesława Gromek 

 

MAŁA SZKOŁA W kLONOWIE 
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Wójt Gminy Lubiewo, w odpowiedzi na konkurs  
Ministerstwa Sportu w zakresie projektu powszechnej 
nauki pływania „Umiem Pływać” 2017 r. w porozumie-
niu z dyrektorami placówek oświatowych, zgłosił 
udział w projekcie wszystkich uczniów klas III szkół 
podstawowych, tj. 6 grup po 15 uczniów. W dniu 
14.02.br. Gmina Lubiewo otrzymała informację  
o wynikach konkursu i mimo, że była ona pozytywna, 
to nie do końca satysfakcjonująca. Wsparcie  
finansowe otrzymaliśmy tylko na 2 grupy, po jednej 
dla szkół z Bysławiu i Lubiewa. Program zakłada  
systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych  
z zakresu nauki pływania. Dla każdego uczestnika 
przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. 
Dzieci naukę pływania, pod nadzorem instruktorów 
będą pobierać na basenie w Świeciu, a dotacja zosta-
nie przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów  
i instruktorów. Gmina zaś zapewnia i opłaca  
wszystkie przejazdy (łącznie 20 wyjazdów do Świecia 
i powroty). Dzieci z Zespołu Szkół w Lubiewie będą 
jeździły na basen od marca do czerwca, natomiast 
dzieci z Zespołu Szkół Bysławiu, od września  
do grudnia. łącznie każda grupa odwiedzi basen po 
10 razy. Naukę prowadzą trenerzy z odpowiednimi 
kwalifikacjami, którymi są Franciszek Trzciński  
i Dariusz Sadowczyk, natomiast opiekę podczas prze-
jazdów sprawują: Paulina Kuffel i  Waldemar Górecki.  
Główne cele programu to: nabycie przez dzieci pod-
stawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruk-
tury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  
Projekt „Umiem pływać” 2017 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu, Gminę Lubiewo oraz Kujawsko Pomorski Związek 
Pływacki. 

W związku z dużym zainteresowaniem 
programem nauki pływania rodzicie  
zaproponowali, że sfinansują koszty  
dodatkowej grupy. Dzięki takiej postawie 
rodziców, więcej dzieci może nabyć 
umiejętności nauki pływania. A jest to 
bardzo ważne, gdyż jak mówią badania  
i statystyki pływanie jest uważane  
za najbezpieczniejszą i najbardziej 
wszechstronną dyscyplinę sportu.  
Aktywność ta poprawia ogólny stan  
zdrowia, kondycję oraz wpływa zbawien-
nie na proporcje naszego ciała. Jest  
polecana dla wszystkich, zarówno dla 
osób aktywnych fizycznie, jak i dla tych, 
którzy dopiero zaczynają trenować.  
Na naukę pływania nigdy nie jest za  
późno, a korzyści wynikające z tej  
dyscypliny sportowej są ogromne.   
 

Wioletta Szymczak 
Paulina Kuffel 

DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ 
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DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NASZYCH SZKÓŁ  

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach programu  "Szkolnych Klubów Sportowych". 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na realizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzo-
nych w Zespole Szkół w Lubiewie i w Zespole Szkół w Bysławiu.  
Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszech-
niania sportu dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. 
Ma on umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 
Celem programu jest m.in. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka 
nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań 
sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  
dla dzieci i młodzieży. 
W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które odbywać się będą 2 razy  
w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 
2017 roku. 
W województwie kujawsko-pomorskim podmiotem realizującym zadanie jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków 
Sportowych, mające swoją siedzibę w Bydgoszczy. Stowarzyszenie koordynuje  prace 750 grup ćwiczebnych z całego wojewódz-
twa, które zakwalifikowały się do programu. Wkład Gminy Lubiewo do projektu polega na udostępnieniu sal sportowych.  
Zajęcia dla grupy chłopców prowadzone są: 

w czwartki od 14:40 do 15:40 i piątki od 13:50 do 14:50 – instruktor Marzena Kosek  
we wtorki i czwartki od godz. 14:05 do 15:05 – instruktor Mateusz Wolski.  

Zajęcia dla grupy dziewcząt prowadzone są: 
w poniedziałki i środy w godzinach 14:05 do 15:05 – instruktor Waldemar Górecki 
w poniedziałki i wtorki od 14:40 do 15:40 – instruktor Iwona Skorupa. 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach.   
Wioletta Szymczak, Paulina Kuffel 

Od ubiegłego roku trwa współpraca Gminy Lubiewo z Zarządem i instruktorami Klubu kajakowego CWZS Zawisza Bydgoszcz. 
Współpracę rozpoczęliśmy od zorganizowania podczas ubiegłorocznych wakacji obozu kajakowego nad jeziorem bysławskim,  
w którym udział wzięli  uczniowie bydgoskich i naszych szkół. Po przejściu pierwszych „sztormów”, przedyskutowaniu warunków  
szkoleniowych, organizacyjnych i technicznych zdecydowaliśmy się wejść na „głęboką wodę” i utworzyć na terenie Gminy  
Lubiewo filię Klubu Kajakowego CWZS Zawisza Bydgoszcz. Taką decyzję oficjalnie podjęto pod koniec marca br. podczas 
spotkania Wójta Gminy Lubiewo, pracowników urzędu i trenera Mateusza Wolskiego z Zarządem i trenerami Klubu Zawisza. 
Przed nami nowe wyzwania i zadania. Jednak dzięki ogromnemu wsparciu przyjaciół z bydgoskiego klubu wierzymy, że mamy 
szansę stworzyć kolejną, bardzo ciekawą propozycję dla naszych dzieci. Zachęcamy do zainteresowania się tą dyscypliną spor-
tową, a  zainteresowanym informacji udzielają p. Mateusz Wolski i p. Paulina Kuffel.  

Wioletta Szymczak 

W dniu 29.03.2017r. dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kajakowym CWZS "Zawisza" w sali sportowej Zespołu Szkół  
w Lubiewie, odbyły się zawody sportowe na ergometrach kajakowych. W rywalizacji udział wzięły dzieci z obu szkół naszej  
gminy,  łącznie 44 zawodników/zawodniczek, podzielonych na czteroosobowe zespoły (2 chłopców, 2 dziewczynki). Uczestnicy 
zmagali się z czasem na dystansie 500m zmieniając się wewnątrz własnej drużyny co 30 sekund, aby jak najszybciej „dopłynąć” 
do mety. Po przeprowadzeniu czterech wyścigów eliminacyjnych zostali wyłonieni półfinaliści. Wszystkie ekipy bardzo się starały, 
aby to właśnie ich drużyna dostała się do ścisłego finału. Ten wyczyn udał się  
drużynie "Lubiewo 1" i dwóm drużynom "Bysław 1" i  "Bysław 5" ze szkoły  
w Bysławiu.  
Wyniki wyścigu finałowego: 
I. Miejsce z czasem 2:12,5 - "Bysław 1" w składzie: Katarzyna Berendt 2004r., We-
ronika Szulc 2005r., Hubert Boczek 2003r., Przemysław Krause 2003r. 
II. Miejsce z czasem 2:22,7 - "Lubiewo 1" w składzie:  
Klaudia Kurek 2004r., Martyna Nowacka 2005r., Nitka Dawid 2004r., Kacper Wieczór 
2005r. 
III. Miejsce z czasem 2:36,6 - "Bysław 5" w składzie: Zuzanna Klejbor 2004r.,  
Mirela Łepek 2004r., Oliwier Dziewiątkowski 2004r., Mateusz Fierek 2004r.              Paulina Kuffel  

II MISTRZOSTWA GMINY LUBIEWO NA ERGONOMETRACH KAJAKOWYCH 

NOWY KLUB SPORTOWY — TYM RAZEM  KAJAKOWY  
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To już V edycja Turnieju Sołeckiego!  
 

W gminie Lubiewo mieszkańcy chętnie angażują się w V turniej sołecki pn. „Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie  
Lubiewo 2017” pod honorowym patronatem Banku Spółdzielczego Koronowo oddział Lubiewo. Jest to całoroczna impreza  
sportowa, gdzie zmaganiom towarzyszą ogromne emocje. Opiekunowie i sołtysi motywują do aktywności sportowej.  W czasie 
rywalizacji zawiązują się także znajomości i przyjaźnie ponieważ nic tak nie łączy, jak sport. W obecnym roku wszystkie sołectwa 
tworzą jedną grupę. Losowanie odbywa się przez system komputerowy. W przeciągu trzech miesięcy odbyły się zawody  
w dyscyplinie tj. piłka nożna halowa dla szkoły podstawowej I – VI, gimnazjum oraz dla zawodników powyżej gimnazjum. Zostało 
jeszcze 7 dyscyplin sportowych dla zawodników. Uczestnicy na wszystkich 3 imprezach otrzymali słodkości, a najlepsi strzelcy  
i bramkarze statuetki.   
Wyniki oraz punkty piłki nożnej halowej dla Szkoły Podstawowej przedstawiają się następująco: 
I grupa: I miejsce S. Bysławek 100 pkt, II miejsce S.  Płazowo 80 pkt, III miejsce S. Bysław 70 pkt., IV miejsce S. Minikowo  60 
pkt, V miejsce S. Wełpin 50 pkt.  
II grupa I miejsce S.  Klonowo 100 pkt, II miejsce S.  Lubiewo 80 pkt., III miejsce S. Sucha 70 pkt., IV miejsce S. Lubiewice 60 ,  
V miejsce S.  Trutnowo 50 pkt. Najlepsi strzelcy w I grupie Miłosz Pieczka, w II grupie Kacper Wieczór,  najlepsi bramkarze;  
w I grupie Jakub Glazik, w II grupie Dawid Nitka.  

Wyniki oraz punkty piłki nożnej  
h a l o w e j  d l a  z a w o d n i k ó w  
z gimnazjum: 
I grupa: I miejsce  S. Bysław 100pkt,  
II miejsce S. Lubiewice 80 pkt,  
III miejsce S.  Wełpin 70 pkt,  IV miej-
sce S. Minikowo 60 pkt.       V miejsce 
S.  Cierplewo 50 pkt.VI miejsce  
S. Trutnowo 40 pkt..    
II grupa: I miejsce S. Lubiewo 100 pkt,  
II miejsce S. Klonowo 80 pkt,  
III miejsce S. Sucha 70 pkt., IV miejsce 
S. Bysławek 60 pkt. Najlepsi strzelcy  
w I grupie Michał Musolf, w II grupie 
Wiktor Kowalski,  najlepsi bramkarze; 
w I grupie Szymon Słupiński,  
w II grupie Damian Urban.  
Wyniki oraz punkty piłki nożnej ha-
lowej dla zawodników powyżej gim-
nazjum. 
I grupa: I miejsce S. Płazowo 100 pkt, 
II miejsce S. Bysław 80pkt, III miejsce 
S.  Klonowo 70 pkt, IV miejsce  
S. Lubiewice 60 pkt,  V miejsce  
S. Sucha 50 pkt.    II grupy  wyniki   
I miejsce  S. Bysławek  100 pkt, II miej-
sce S. Lubiewo 80 pkt, III miejsce  
S. Wełpin 70 pkt,  IV miejsce  
S. Minikowo 60 pkt,  V miejsce  

S. Trutnowo. Najlepsi strzelcy w I grupie Szymon Barwiński w II grupie Fabian Dębicki,  najlepsi bramkarze; w I grupie Miłosz 
Grzędzicki , w II grupie Andrzej  Mięsikowski. 
  
Po trzech imprezach na prowadzeniu ex aequo jest Sołectwo Bysławek i S. Lubiewo, mając 260 pkt., II miejsce ex aequo - 
S  Klonowo i Bysław mając 250 pkt., III miejsce - S. Lubiewice 200 pkt,  IV miejsce ex aequo - S. Wełpin i S. Sucha – 190 pkt. V 
miejsce ex aequo S. Płazowo i S. Minikowo, VI miejsce S. Trutnowo 140 pkt., VII miejsce S. Cierplewo – 50 pkt.   
Na zakończenie turnieju, wszystkie sołectwa zostaną nagrodzone sprzętem sportowym, strojami dla zawodników oraz wyjazdem 
sportowo-rekreacyjnym, jednak wartość nagrody uzależniona jest od zdobytego miejsca i udziału w poszczególnych zawodach. 
Wójt Gminy Lubiewo przewidział następujące wysokości nagród: I miejsce - 1600,00 zł, II miejsce – 1200,00 zł, III miejsce  
1000,00 zł, IV miejsce – 800,00 zł, V miejsce - 600,00 zł, VI miejsce – 500,00 zł, VII - X miejsce - 400,00 zł, XI – 300,00 zł. 

Paulina Kuffel 

V TURNIEJ SOŁECKI NABIERA TEMPA 
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PZU TRASA ZDROWIA  
 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubiewo i gości 

na 3 urodziny PZU Trasy Zdrowie Lubiewice — Trutnowo,  

które w tym roku połączone zostaną z imprezą pn. VIII Ogólno-

polski Turystyczny Rajd na Orientację "Przejście Smoka", 

VI Runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację. Impre-

za odbędzie się 8 października br. w Lubiewicach br.  

Nie zabraknie rywalizacji sportowych, dobrej muzyki, konkursów 

dla dzieci i dorosłych, fantastycznych nagród i tradycyjnego 

urodzinowego tortu. Dodatkowo, już niedługo PZU Trasa  

Zdrowia zostanie wzbogacona dwiema tablicami edukacyjnymi 

ufundowanymi przez  Pana Adama Wendę Nadleśniczego  

Nadleśnictwa Zamrzenica oraz dziewięcioma  mniejszymi  

tablicami ufundowanych przez Pana Michała Skałeckiego Wójta 

Gminy Lubiewo.   

 

Mimo, ż urodziny dopiero w , już dziś zapraszamy do korzystania z tej formy aktywności na  świeżym powietrzu. 

Paulina Kuffel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wioletta Szymczak 

PROM NA ZALEWIE KORONOWSKIM 
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 W marcu br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska do 
piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół w Bysławiu. 
Całkowity koszt zadania wynosi 1 168 250,00zł , w tym wnioskowana dotacja 554 199,00zł. 
Zakres zadania obejmuje, m.in.: budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wym. 29x60m,  
z piłkochwytami, trybunami, budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej, czterotorowej,  okólnej o dł. 200mb i prostej o dł. 100m 
zakończonej zeskokiem w dal. Ponadto,  realizacja  zadania będzie wymagała przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz 
częściowego  utwardzenia terenu.   
Obecnie, wniosek podlega ocenie  
merytorycznej, na jej wyniki musimy 
poczekać do wakacji. W przypadku 
pozytywnej oceny i przyznaniu dofinan-
sowania, po wakacjach przygotowana   
i przeprowadzana zostanie procedura 
przetargowa, a zakończenie realizacji 
zadania przewidziane jest na koniec 
października 2018r.  
Byłoby to boisko długo wyczekiwane 
przez entuzjastów piłki nożnej,  
a poliuretanowa bieżnia  umożliwiłaby 
upowszechnienie lekkiej atletki wśród 
dzieci i młodzieży.  

Wioletta Szymczak 
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