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Po niemal dwumiesięcznej walce o każdy głos, gmina Lubiewo wygrała nowoczesny, o wartości kilkudziesięciu tysięcy plac  
zabaw.  Na Lubiewo oddano aż 289 357 głosów, co dało nam 25 miejsce na 972 zgłoszone lokalizacje z kraju. 
Mimo, że w I turze nie udało się wygrać, zdeterminowani podjęliśmy walkę i konsekwentnie głosowaliśmy do końca. Mimo  
ogromnego wysiłku nie poddawaliśmy się, a przybywająca liczba mieszkańców oddających głosy jeszcze bardziej dopingowała. 
„Podwórko” nawiązujące charakterem do lat „80”, gdy królowały gra w klasy, gumę, wielogodzinne ćwiczenia na trzepaku,  
powstanie w Lubiewie na terenie przeznaczonym pod inwestycje sportowe. Obecnie znajdują się tam korty i boisko, które już 
niedługo zostanie zmodernizowane i wzbogacone o bieżnię lekkoatletyczną. Nasze marzenie spełniło się dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców całej Gminy Lubiewo oraz przyjaciół z całej Polski. Wszystkim składam serdeczne podziękowania. 
Udział w akcji pozwolił nie tylko na zdobycie placu zabaw, ale również przyczynił się do zintegrowania mieszkańców, wykazania 
postawy obywatelskiej, włączenia się w sprawy społeczne. 
Plac zabaw wg zapewnień organizatora firmy NIVEA ma powstać w najbliższym czasie. Już dziś zapraszamy wszystkich na  
uroczyste otwarcie, byśmy mogli wspólnie cieszyć się z kolejnej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji.  
O terminie imprezy powiadomimy odrębnie.                        Michał Skałecki 

                       Wójt Gminy Lubiewo 

 Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy  
Lubiewo, szczególnie dzieci i młodzież na obchody  
77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości  
główne połączone z nabożeństwem i apelem poległych  
odbędą się 1 września 2016r. o godz. 11:00 przy Kwaterze 
Poległych Żołnierzy w Klonowie. 
Uroczystości wzbogacone zostaną montażem  
słowno-muzycznym w wykonaniu aktora Dawida  
Kartaszewicza oraz koncertem pieśni patriotycznych  
wykonanym przez lubiewski chór "Stokrotki". 
1 września dla nas Polaków jest dniem szczególnym,  
wspólnie oddajmy hołd poległym żołnierzom za naszą 
 wolność.     Michał Skałecki 

Wójt Gminy Lubiewo 

                    WYGRALIŚMY PODWÓRKO NIVEA!!! 

OBCHODY 77. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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Przebudowa drogi gminnej 010643C Sucha- Cierplewo- zakończona 

W dniu 07 lipca 2016r. odbył się odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej Sucha - Cierplewo do gruntów rolnych na działkach o nr 
ewid. 397/1, 407 i 415/1”. Wykonawcą przedmiotowego zadania był 
Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski. Zamówienie  
zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz  
dokumentacją techniczną. Tym samym droga gruntowa zyskała  
nawierzchnię asfaltową o długości 990 metrów,  co zdecydowanie  
przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu zarówno przez mieszkań-

ców, jaki i odwiedzających gminę turystów. 

Dnia 09 sierpnia br. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 

przeprowadził kontrolę ww. inwestycji, podczas której stwierdzono wyko-

nanie zadania zgodnie z umową o przyznaniu środków.  

Wartość robót drogowych wyniosła: 294.076,76 PLN 

Inwestycja została współfinansowana ze środków budżetu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów 

rolnych z produkcji.  

Dotacja celowa w ramach ww. programu  wyniosła 111.171,31 zł. 

 

Przebudowa ulicy 13 Lutego na odcinku 679,0 m w Bysławiu 
wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego 

 i kanalizacji deszczowej 

Dnia 09.08.2016r. odbył się odbiór ww. inwestycji. 

W ramach zadania wykonano prace ziemne, kanalizację deszczo-
wą, oświetlenie uliczne, nawierzchnie chodników z kostki brukowej 
o gr. 6 cm., zjazdów również z kostki brukowej o r. 8 cm.,  
nawierzchnie ulicy z masy mineralno-bitumicznej składającej się  

z warstwy wiążącej o gr. 5 cm. i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.  

Ponadto wykonano wyniesione skrzyżowania z drogami gminnymi, 
zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

właściwe oznakowanie poziome i pionowe.  

Wartość robót wyniosła: 815.131,21 PLN 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

wynosi 407.565,00 PLN 

 

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

gmina Lubiewo 

Plac budowy został przekazany w dniu 13.06.2016r., planowany termin realizacji zamówienia - 30.11.2016r. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą  

w Tucholi.  Projekt budowlany przewiduje wykonanie: 

 -nawierzchni ulicy, zjazdów i chodnika w technologii kostki betonowej, 

 -sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, studniami rewizyjnymi  

               oraz separatorami koalescencyjnymi. 

Wartość robót wynosi: 497.779,61 PLN 

Pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

Arkadiusz Kowalikowski 

INWESTYCJE DROGOWE 
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE LUBIEWO NA  ROK 2017   
  

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia  21 lutego 2014 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw  
w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa pod względem finansowym w celu  
realizacji zadań własnych gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy. 

W budżecie Gminy Lubiewo wydzielono środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego na 2017r., których podział 
przedstawia się następująco: 

 
 

Ustawa mówi także, że warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta wniosku przez sołectwo.  
W tym celu  sołtys zwołuje zebranie wiejskie podczas którego mieszkańcy podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku  
o przyznanie środków z funduszu, gdzie wskazują przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. W/w wniosek musi zostać  
przedłożony wójtowi w terminie do dnia 30 września.  

Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom sołectw możliwości wspólnego decydowania o przeznaczeniu 
 i wykorzystaniu środków finansowych. Dlatego warto aby jak największa liczba  mieszkańców uczestniczyła w zebraniach  
wiejskich. 

Małgorzata Pilarska                                        

Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubiewo o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta udzielana jest  
w Urzędzie Gminy w Lubiewie  w każdy wtorek  do 31 grudnia 2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00  w biurze nr 8. 
Skorzystać z tej formy pomocy mogą:  
 Rodziny wielodzietne, młodzież do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, 

weterani i kombatanci, osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.                                   
 

Beata Napiątek  

  Informuję, ż od września br.  pracownicy Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Lubiewo będą pracowali 
w pomieszczeniach Banku Spółdzielczego w Lubiewie — wejście boczne od strony budynku Urzędu Gminy.  

Beata Napiątek  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubiewo  
i gości  na II urodziny PZU Trasy Zdrowie Lubiewice—Trutnowo . 
Impreza odbędzie się w Trutnowie  25 września br.  Nie zabraknie 
rywalizacji sportowych , dobrej muzyki, konkursów dla dzieci i  doro-
słych,  fantastycznych nagród i  tradycyjnego urodzinowego tortu. 
Szczegóły wkrótce na plakatach i portalach  społecznościowych.  

Paulina Kuffel 

Sołectwo Kwota do dyspozycji na 2017 rok 

 Bysław 34.827,33 zł 

Bysławek 21.000,88 zł 

Cierplewo 10.517,85 zł 

Klonowo 28.837,03 zł 

Lubiewice 16.438,50 zł 

Lubiewo 34.827,33 zł 

Minikowo 21.383,98 zł 

Płazowo 16.856,43 zł 

Sucha 29.603,23 zł 

Trutnowo 14.488,17 zł 

Wełpin 14.139,90 zł 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

ZMIANA MIEJSCA URZĘDOWANIA REFERATU OŚWIATY… 

II URODZINY PZU TRASY ZDROWIA 

Szanowni Mieszkańcy 

To Państwo decydujecie na co mają zostać 

wydane środki z funduszu sołeckiego. 

Wasz aktywny udział w zebraniu wiejskim  

pozwoli na  właściwy podział  środków  

i zrealizowanie zadań najlepszych i najbardziej 

potrzebnych dla Waszego  

sołectwa.  

Twój głos jest naprawdę ważny. 
 

Zachęcamy do udziału w zebraniach wiejskich, 

które odbędą się w każdym sołectwie już we 

wrześniu br.  
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GOPS— WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW  
  

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubiewo do skorzystania w dniu  
17 września br, w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu z  nieodpłatnych porad i badań lekarskich 
w ramach organizowanej „Białej soboty”. 
Proponujemy udział m. in. w badaniach dermatoskopowych zmian skórnych, słuchu, USG  
tarczycy czy urologicznych. Ponadto, przewidujemy pokaz przygotowywania zdrowych posiłków 
oraz pogadanki nt. szczepień i ich znaczenia dla naszego zdrowia. Dodatkowo czynimy starania  
w  zakresie ustawienia w tym dniu mammobusu i  udziału specjalisty onkologa w zakresie  
prelekcji profilaktyki onkologicznej. Organizatorem jest Urząd Gminy w Lubiewie i oddział NFZ  
w Bydgoszczy. Szczegóły wkrótce  na  plakatach i stronie internetowej gminy — www.lubiewo.pl . 

 

Wioletta Szymczak 

Dożywianie dzieci od września 2016r. 
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje o możliwości ubiegania się od miesiąca września 2016r.  
o przyznanie dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkoły. W celu otrzymania powyższej pomocy należy złożyć 
w tut. Ośrodku Pomocy wniosek o przyznanie posiłków oraz przedstawić zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc  
poprzedzający złożenie wniosku. Informujemy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 771,00 zł netto. 
Powyższa informacja dotyczy rodzin ,które w roku bieżącym nie ubiegały się o powyższą formę pomocy. 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przypomina, że osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem  
żywności z PO PŻ Podprogram 2016 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lubiewie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej 
pomocy.  Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w bieżącym roku rozpocznie się  w  miesiącu sierpniu . 
Realizacją działań w Podprogramie 2016 w gminie Lubiewo zajmie się organizacja pozarządowa Polski Komitet Pomocy  
Społecznej Zarząd Gminny Lubiewo. 
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego  
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 771,00  zł na osobę w rodzinie, 951 zł dochód dla osoby samotnej. 
Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc  
złożenia oświadczenia. 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 ZACZYNA SIĘ OD DNIA 1  LISTOPADA 2016 r.  
 

         Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada 
2016r. do 31 października 2017r. można składać od dnia 1 września 2016r. 
 

         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz  
z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  
za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 
          W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek  wraz  
z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych  oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 
 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 

         Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, 
trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r.  można składać od dnia 1 sierpnia 2016r. 
         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  
2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami: 
 do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za  

miesiąc październik następuje do dnia 31 października; 
 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada; 
 

UWAGA!!! Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego należy składać na obowiązują-
cych drukach, które można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych w Lubiewie przy  
ul. Wojska Polskiego 8. 

 Pracownicy GOPS w Lubiewie 

BIAŁA SOBOTA W BYSŁAWIU  
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że od dnia 1 września 2016r. do dnia 15 września 
2016r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. 
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 
- złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej od 1 do 15 września 2016r. 
- dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego 
gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 
2. Druk wniosku dostępny będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie oraz na stronie: www.gopslubiewo.pl 
3. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie. 
4. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełno-
mocnika. 
5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 
większa niż 514,00zł. 
6. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie 
(rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  
z wydatkami). 
 
Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 
- podręczniki szkolne, 
- książki i wydawnictwa służące uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia, 
- tornistry, plecaki i torby szkolne, przybory szkolnych, zeszyty i innego wyposażenie szkolne, 
- strój gimnastyczny, buty sportowe oraz dresy, 
- komputer i oprogramowanie, 
- sprzęt muzyczny, 
- abonament internetowy, 
- korepetycje, zajęcia wyrównawcze, 
- dojazdy do szkoły, 
- opłaty za internat, 
- meble edukacyjne (np. biurko, krzesło), 
- inne pomoce naukowe służące celom edukacyjnym.                  Marta Jagiełka 

W maju i czerwcu 2016 roku przeprowadzona została zbiórka środków czystości dla najuboższych dzieci w ramach ogólnopol-
skiej 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 Społecznej oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.  W ramach powyższej akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie pozyskał łącznie 225 
artykułów. 
Dzięki hojności ofiarodawców z zebranych artykułów pracownicy GOPS w Lubiewie utworzyli paczki i przekazali je najbardziej 
potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Lubiewo. Poszczególne artykuły otrzymaliśmy z Zespołu Szkół w Bysławiu, Przedszkoli 
w Lubiewie i Bysławiu, Sklepu GS w Bysławiu, Sklepu Wielobranżowego „Niespodzianka” Lucyna Glazik w Bysławiu, Sklepu  
Wielobranżowego „Handlomix” Brygida Nitka w Lubiewie i Sklepu Wielobranżowego „u Adama” w Lubiewie. 
 Dziękuję Wszystkim Osobom – Dorosłym i Dzieciom a także Przedstawicielom Szkół i Przedsiębiorcom oraz  
Pracownikom GOPS, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do prowadzonej akcji i podarowali różne środki czystości. 

                                                                                                    Weronika Łepek 

 Do przetargu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa, rozbudowa budynku po posterunku policji oraz zmiana sposobu 
użytkowania jego części (parter) z przeznaczeniem na żłobek wraz z instalacjami wewnętrznymi” zgłosiło się 5 przedsiębiorców. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe ,,KOSZOWSKI" s. c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba - Koszowska z Pruszcza. Wykonawca zaoferował najniższą 
cenę ( 500 000,02 zł)  oraz 60 miesięczny okres gwarancji.  
Planowany żłobek zlokalizowany będzie w Bysławiu, w budynku po byłym posterunku policji.  Termin zakończenia inwestycji  
planowany jest na grudzień 2016r., natomiast udostępnienie miejsc w żłobku dzieciom planowane jest od 2 stycznia 2017r. 
Obecnie przygotowywany jest regulamin rekrutacji maluszków do żłobka, a o jej rozpoczęciu powiadomimy mieszkańców  
w sposób zwyczajowo przyjęty.  

               Wioletta Szymczak 

STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 

CZYSTE ANIOŁKI W GMINIE LUBIEWO 

PRZETARG NA ŻŁOBEK ROZSTRZYGNIĘTY 

http://www.gopslubiewo.pl
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WYNIKI KONKURSU „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”  
  

W Gminie Lubiewo przeprowadzono 
etap gminny zawodów sportowo-
pożarniczych w których uczestniczy-
ło 10 drużyn męskich i 3 drużyny 
żeńskie. Zawody odbywały się na 
stadionie w Lubiewie. 
W kategorii drużyn żeńskich  
I miejsce zajęła OSP Bysław,  
II miejsce OSP Wełpin, III miejsce 
OSP Trutnowo. 
W kategorii drużyn męskich  
I miejsce zajęła OSP Klonowo,  
II miejsce zajęła OSP Sucha, III 
miejsce zajęła OSP Minikowo. 
 

Czesława Gromek 

W dniu 20 czerwca 2016 r. w Domu Kultury, w Lubiewie odbyło się szkolenie z zakresu eksploatacji i obsługi przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Przeprowadził je Pan Marek Stasiak z firmy Mar Agency Łódź. Szkolenie zaplanowano w związku  
z licznymi pytaniami odnośnie prawidłowej obsługi. Spośród 252 użytkowników przydomowych oczyszczalni w szkoleniu udział 
wzięło 110 osób. Każdy uczestnik otrzymał instrukcję obsługi ww. urządzenia. W związku ze zdarzającymi się przypadkami  
nieprawidłowej eksploatacji oraz zaniedbaniami, Zakład Komunalny za naprawę oczyszczani z winy użytkownika obciąży go  

poniesionymi kosztami.  

Danuta Rudnik 

W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Obrona Cywilna Wokół Nas – Edycja 2016 pod 
hasłem „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować plastycznie jak 
prawidłowo korzystać z alarmowego numeru 112.  
Do etapu gminnego nadesłano 67 prac w grupach I-III, IV-VI, i gimnazjum.  
Grupa I – kl. I- III 
I miejsce — Remigiusz Regent Szkoła Podstawowa w Lubiewie , 
II miejsce — Kinga Malinowska Szkoła Podstawowa w Bysławiu , 
III  miejsce — Sandra Rehfeld Szkoła Podstawowa w Bysławiu , 
 
Grupa II kl. IV-VI   
I miejsce — Wiktoria Pieczka Zespół Szkół w Lubiewie, 
II miejsce — Marta Pieczka  Zespół Szkół w Lubiewie, 
III miejsce — Kacper Topoliński Zespół Szkół w Bysławiu, 

 
Grupa Gimnazjum 
I miejsce — Anna Grzywacz  Zespół Szkół w Lubiewie, 
II miejsce — Aleksandra Martin  Zespół Szkół w Lubiewie, 
III miejsce  - Martyna Zabłocka Zespół Szkół w Lubiewie , 
Opiekę merytoryczną sprawowały nauczycielki: Wiesława Gulatowska , Iwona Pękała 
i Lilla Walczak, 
Prace nagrodzone w etapie gminnym zostały przesłane do etapu wojewódzkiego, na który trafiły 502 prace z 71 jednostek  
samorządowych. Wśród nagrodzonych znalazły się prace uczennic z gminy Lubiewo.  
W kategorii klas I-III miejsce I zajęła Sandra Rehfeld ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu, opiekun  Iwona Pękała , natomiast  
w kategorii klas IV-VI miejsce  III zajęła Marta Pieczka ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie, opiekun  Wiesława Gulatowska. Jest  
to duży sukces dziewcząt, ponieważ po raz pierwszy w komisji oceniającej znalazła się nauczycielka plastyki z Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, a nagrody wręczał osobiście Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. 
Prace obu uczennic zaraz po wręczeniu nagród zostały zapakowane i przesłane do etapu ogólnopolskiego, trzymamy kciuki. 

Czesława Gromek 

ZAWODY SPORTOWO — POŻARNICZE GMINY LUBIEWO 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
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  Kujawsko – Pomorski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z partnerem Lokalną Grupą  
Działania  Bory Tucholskie od sierpnia 2016 do czerwca 2018 roku będzie realizował kolejny projekt  Zielona Opieka -  
Gospodarstwa Opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim. Gospodarstwo Opiekuńcze jest miejscem świadczenia 
usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Jest to nowy rodzaj działalności w naszym kraju.  
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw opiekuńczych na terenie wybranych powiatów min. powiatu  
tucholskiego. Podopiecznymi będą osoby niesamodzielne, które korzystać będą ze wsparcia i zajęć przez 8 godzin dziennie,   
5 dni w tygodniu, w grupach 3-8 osobowych. Podczas pobytu w gospodarstwach opiekuńczych będą oni mogli liczyć na ciepły 
posiłek, przekąski, zajęcia wspierająco -rehabilitacyjne, manualne i inne. Rekrutacja odbywać będzie się na terenie powiatów 
objętych projektem. Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne w biurach w/w instytucji przy 
jednoczesnym wsparciu doradczym osób tam pracujących. Również osoby prowadzące gospodarstwa, które chciałyby świadczyć 
taką opiekę mogą zgłaszać się do w/w instytucji w celu przystąpienia do projektu. W związku z tym, że koncepcję tworzenia  
Gospodarstw Opiekuńczych w Borach Tucholskich rozpoczęliśmy już w 2014 roku liczymy, że w naszym powiecie potencjalnie 
mogłyby powstać takie Zielone miejsca opieki na terenie każdej gminy. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze PZDR  
w Tucholi lub pod numerem telefonu 723 330 118.  

 Kierownik PZDR w Tucholi Joanna Jastak 

Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych niezabudowanej działki położonej 
w Płazowie z przeznaczeniem pod boisko sportowe i plac zabaw. Zawiłość przepisów nie pozwala na szybkie przejęcie  
i zagospodarowanie nieruchomości. W Płazowie, Gmina nie posiada w swoich zasobach gruntu mogącego zaspokoić  
potrzeby w tym zakresie. 
 

 Do chwili obecnej nie są uregulowane sprawy własnościowe ulicy Kościelnej oraz Słonecznej w Suchej. Regulacji  
prawnej wymaga również droga gminna relacji Zamrzenica – Klonowo. Mimo faktycznego władania tymi nieruchomościami – 
prawnie stanowią one na dzień dzisiejszy własność Skarbu Państwa. 
 

 Po 8 latach sfinalizowana została sprawa bezprawnego zajęcia mienia ( droga) przez mieszkańca wsi Lubiewice.  
Ostateczne postanowienie w przedmiotowej sprawie podjęte przez Sąd Rejonowy jak również Ministerstwo Administracji  
i Cyfryzacji zakończyło konflikt. 
 

 Dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy. Zbyciu uległy między innymi 2 działki rekreacyjne  
w Minikowie oraz działka z przeznaczeniem pod usługi w Lubiewie. 

Edmund Górka 

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE - ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuje, że w dniach  od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć  wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. 
 

Pieniądze wypłacane będą  na podany rachunek bankowy w terminie od 1 do  31 października 2016r. w przypadku złożenia wnio-

sku w drugim terminie 

                                                                                                                                  Marzena Ochendal 

  
Państwowa Komisja Wyborcza w marcu br.  podjęła uchwałę  
o zakupie przezroczystych urn przez poszczególne Gminy na terenie 
całego kraju. Przedstawiono ich nowy wzór. W budżecie zarezerwowa-
no na ten cel środki finansowe. W naszej gminie dokonaliśmy już  
zakupu urn zgodnych z uchwałą PKW. Podczas najbliższych wyborów 
będą już w obwodowych komisjach wyborczych nowe urny. W związku 
z tym, że urny będą przezroczyste, każdy z wyborców razem z kartą  
do głosowania będzie otrzymywał białą kopertę, w którą włoży swoją 
kartę. Wszystko ze względu na ochronę danych osobowych.  

Monika Ulatowska 

NOWE URNY WYBORCZE 
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY  

Dwa rankingi krajowe, a w nich Gmina Lubiewo na dobrych lokatach, mimo , że raz wysoko, a raz nisko. 
Po raz pierwszy opublikowano raport aktywności społecznej gmin. Do oceny brane były 4 elementy 
1. frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 oraz parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku, 
2. liczba fundacji i stowarzyszeń wg stanu na koniec 2015r. w przeliczeniu na 1 tys. Mieszkańców, 
3. wsparcie finansowe NGO przez gminy w przeliczeniu na 1 tyś. mieszkańców, 
4. liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców.  
W tym rankingu Gmina Lubiewo na 2479 gmin w kraju zajęła 192 pozycję.  
Drugi ranking dotyczył obsługi kosztów zadłużenia gmin w 2014r. Badane koszty obejmowały przede wszystkim: oprocentowanie 
kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji. W tym badaniu nasza gmina zajęła 1622 pozycję. Taka pozy-
cja oznacza, że 1621 gmin w kraju ponosi wyższe koszty na obsługę długu, a to dowód, że nasze zadłużenie względem innych 
samorządów jest na zdecydowanie przyzwoitym poziomie i nie zagraża utracie płynności finansowej.  

Wioletta Szymczak 

Trwa realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, skierowanego do dzieci w wieku 24-36 miesięcy. Program  
realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z gminami, które zadeklarowały swój 50% udział  
finansowy.  Z terenu Gminy Lubiewo wytypowanych zostało 30 maluszków, a szczepienia przeprowadza p. Anna Myszkowska  
z NZOZ w Bysławiu. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wynosi 9000,00zł, w tym udział Gminy Lubiewo to 4500,00zł. 
Pneumokoki to groźne bakterie, które przyczyniają się do wielu poważnych chorób u dzieci. Należą do nich m.in.. zapalenie płuc, 
zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz sepsa.  
Nie ma skuteczniejszej walki z chorobami jak bardzo szeroko pojęta profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat. Zachęcamy 
mieszkańców gminy bez względu na wiek czy płeć do wszelkiego rodzaju dostępnych badań w celu zapewnienia sobie i bliskim 
spokojnego snu.              Wioletta Szymczak 

 RANKINGI KORZYSTNE DLA NASZEJ GMINY 

 Na XVIII sesji Rady Gminy Lubiewo, która odbyła się 1 czerwca br. głównym tematem było zapoznanie się radnych  
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2015r. i udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Lubiewo. Pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej RG oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy stały się  
podstawą do udzielenia Wójtowi absolutorium za 2015r.  Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie. Wójt Michał Skałecki 
podziękował za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom, kierownikom podległych jednostek 
 i współpracownikom, bo jest to efekt współpracy wielu osób i instytucji. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Winowiecki,  
dziękując wójtowi oraz pracownikom urzędu za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu wręczył symboliczne wiązanki 
 kwiatów Wójtowi oraz Pani Skarbnik Elżbiecie Januszewskiej, bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację budżetu.  
 ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez Radę Gminy prawidłowej realizacji budżetu gminy, czyli wydatkowania środków 
publicznych. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecz-
nej oceny jego działalności. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, wnioskuje  
o udzielenie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej - organu sprawującego nadzór nad finansami samorządów,  
a następnie podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Podstawą udzielenie absolutorium jest  
pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

Barbara Zemke 

 Modernizacja drogi 240 obejmująca odcinek od Bysławia do Tucholi włącznie z budową obejścia Płazowa i moderniza-
cją ul. Cegielnianej i Warszawskiej weszła do planu realizacji tego zadania na lata 2014 -2020. Program realizacyjny obejmuje też 
budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Bysławia do Rudzkiego Mostu. Obecnie trwają konsultacje dot. wysokości udziału poszcze-
gólnych gmin (Tucholi, Cekcyna i Lubiewa) w kosztach budowy w/w ścieżki. Marszałek Województwa proponuję gminom udział  
w wysokości 60 % kosztów budowy. Dla Gminy Lubiewo jest to wielkie obciążenie ponieważ wartość udziału to 1 mln 56 tysięcy 
zł. Obecnie trwają negocjacje dot. ostatecznego udziału samorządów. Ostateczna kwota zostanie ustalona po negocjacjach  
z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wynikach, przetargu, którego ogłoszenie planowane jest na przełomie 
października i listopada.  Liczę, że nasz udział będzie możliwy do przyjęcia,  bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli przy 
realizacji inwestycji modernizacji drogi wojewódzkiej nie zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa, to już w przyszłości nie 
będzie na to szans. Mimo, że tego rodzaju inwestycja winna być finansowana ze środków województwa, musimy przychylić się 
do prośby Zarządu Województwa i wnieść swój wkład, bo jest to bardzo ważna inwestycja pod względem bezpieczeństwa dla 
mieszkańców Gminy Lubiewo, szczególnie  Bysławia,  Teologa, Szumiącej czy Płazowa.             
                    Michał Skałecki 

 

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 

 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH 
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NOWY — STARY DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO  

 Zarządzeniem Nr 39/2016 z dnia 8 lipca 2016r. Wójt Gminy Lubiewo ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko  
dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9. 
Na konkurs w ustalonym terminie tj. do 29 lipca 2016r. do godz. 14:00 wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pani Dorota Hass-
Goliszek.  
Komisja konkursowa po sprawdzeniu przedłożonej dokumentacji i przeprowadzonej rozmowie stwierdziła, że kandydatka spełnia 
wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkur-
su na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 
W wyniku głosowania tajnego Pani Dorota Hass-Goliszek uzyskała 8 głosów. 
Zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 12 sierpnia 2016r.Wójt Gminy Lubiewo zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko  
dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu i Zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia  
12 sierpnia 2016r. powierzył Pani Dorocie Hass – Goliszek pełnienie funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy  

Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2021r. 
Wioletta Szymczak 

W dniu 20 lipca 2016r. przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela mianowanego, w wyniku, którego awans uzyskali:  

Ewa Weyna  - Zespół Szkół w Lubiewie 
Mateusz Wolski  - Zespół Szkół w Lubiewie 

 

W dniu 5 sierpnia 2016r. przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela dyplomowanego, w wyniku, którego awans uzyskali: 

Monika Bień – Skorupska  - nauczycielka Zespołu Szkół w Bysławiu. 
Waldemar Górecki – nauczyciel Zespołu Szkół w Lubiewie. 

Wioletta Szymczak 

Po wielu miesiącach oczekiwań, w dniu 29 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił  nabór wniosków  
o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Działania 6.3  
Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry  
Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Działania 10.2 Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 
Konkurs będzie składał się z dwóch etapów, tj. I etap – preselekcja, termin składania aplikacji upływa 12 września br. Jest to 
wstępna wersja projektu, która będzie oceniana ok. 3 miesięcy, po pozytywnej weryfikacji składany będzie wniosek właściwy  
i jego ocena ma zakończyć się w czerwcu 2017r. Z uwagi na tak długi okres rozpatrywania wniosków, zostały podjęte działania 
przez Wójta Gminy Lubiewo mające na celu skrócenie okresu oceny, tak aby realna stała się realizacja inwestycji w okresie  
przyszłorocznych wakacji.  
W związku z tym, że, obecna perspektywa finansowa pozwalająca pozyskać środki z Unii Europejskiej przewiduje dofinansowa-
nie tylko i wyłącznie inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych, projekt rozbudowy szkoły został zmody-
fikowany na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, dzięki czemu Gmina zyska 69 nowych miejsc dla 
przedszkolaków. 
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, 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.      Wioletta Szymczak   

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIEWIE  - KONKURS OGŁOSZONY! 

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W GMINIE LUBIEWO 

 

             W przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, Wójt Gminy Lubiewo 
Michał Skałecki wspólnie z Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Sportu,  
Turystyki i Promocji Wiolettą Szymczak  spotkali się z uczniami, którzy znaleźli się  
w gronie „Najlepszych z najlepszych roku szkolnego 2015/2016”.  Wśród tego  
zaszczytnego grona znalazło się 38 uczniów z Zespołu Szkół w Lubiewie  
i w Bysławiu, którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyższą. 
Najwyższą średnią w Gminie Lubiewo uzyskały dwie absolwentki Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka Zespołu Szkół w Bysławiu: Amelia Gracz i Natalia  
Rozanow. Ich wynik to 5,67. 
Wręczenie listów gratulacyjnych oraz nagród finansowych odbyło się w Zespołach 
Szkół na uroczystych apelach szkolnych. Zależało nam by w obecności wszystkich 

uczniów podkreślić, że sukces jaki osiągnęli „Najlepsi z najlepszych” jest realny do osiągnięcia dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy,  
a nauka może być nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia  
i wyznaczającą cel.  

Spotkanie upłynęło w atmosferze gratulacji, dumy z doko-
nanych przez uczniów osiągnięć oraz życzeń osiągania równie 
wspaniałych sukcesów jak dotychczas. Uczniowie oprócz listów 
gratulacyjnych otrzymali nagrody pieniężne na łączną  kwotę  
3200,00zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje za uzyskane wyniki, a słowa podziękowania kierujemy do rodziców i nauczycieli, 
bez których zaangażowania sukcesy nie byłyby możliwe do osiągnięcia.  

Wioletta Szymczak 

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubiewie  

ze średnią ocen 5,00 i powyżej 

 

Szkoła Podstawowa 
IV 

Maksymilian Zielazny – 5,10 
Filip Helmin – 5,00 

Vb  
Minikowski Kacper – 5,27 

VIa 
Gulatowski Marcel – 5,45 
Pieczka Wiktoria – 5,27 
Zaród Jędrzej – 5,09 

 
VIb 
Steffan Agata – 5,00 
 
Gimnazjum 
Ia  

Gensikowska Patrycja – 5,36 
Jendryczka Kamil – 5,14 
Nelke Natalia – 5,29 

III a  
Górski  Marcin – 5,00 
Michał Hoppe – 5,17 
Wiktoria Kowalska – 5,06 
Aleksandra Martin – 5,00 
Natalia Pałubicka – 5,00 

Uczniowie Zespołu Szkół w Bysławiu   
ze średnią 5,00  i powyżej 

 
Szkoła Podstawowa 
IV b 
1. Monika Czerwińska 5,27 
V a 
1. Konrad Łyczywek – 5.17 
V b 
1. Patrycja Dębicka 5,08 
2. Aleksandra Finc 5,00 
3. Szymon Kutnik  5,17 
4. Natalia Muszczak 5,00 
VIa  
1. Aneta Bączkowska - 5.50 
2. Amelia Gracz – 5.67 
3. Natalia Rozanow – 5.67 
4. Aneta Topolińska – 5.17 
5. Honorata Urban – 5.50 
6. Marta Walczak – 5.08 
VI b 
1. Aleksandra Pieczka – 5.58 
2. Iga Nowakowska – 5.25 
3. Szymon Skorupa – 5.50 
Gimnazjum: 
I a  
1. Martyna Słupińska – 5.06 
II a  
1. Agnieszka Grzymska – 5.21 
2. Zofia Zakryś – 5.21 
III a  
1. Ewelina Karwasz – 5.11 
2. Dominika Czarnowska – 5.29 
III b  
1. Michał Jędryczka – 5.44 
2. Karolina Pipowska – 5,11 
3. Katarzyna Świetlik 5,22 
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NAGRODY ZA ZAANGAŻOWANIE SPORTOWE 

Spotkania z uczniami na zakończenie roku szkolnego były też wspaniałą okazją do uhoronowania  uczniów  bardzo  
aktywnych sportowo, którzy reprezentowali swoje szkoły i Gminę m. in. na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich  
Chełmno- Rio de Janerio 2016, Powiatowych Szkolnych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych w Tucholi, finałach ogólnopolskich 
„Czwartków lekkoatletycznych”. Wyróżnieni uczniowie zdobyli miejsca na podium promując nie tylko zdrowy aktywny tryb życia 
ale również naszą Gminę.  

76 młodych sportowców wraz z gratulacjami otrzymało nagrody pieniężne na łączną  kwotę 3900,00zł. 
   Wioletta Szymczak 

 

NAGRODZENI UCZNIOWIE   

Wiktoria Pieczka  

Bartosz Krasoń  

Adrian Ziętkowski   

Oliwia Weyna   

Martyna Nowacka   

Sylwia Sobacka   

Angelika Wieczór    

Weronika Nowak    

Aleksandra Martin 

Wiktoria Kowalska 

Julia Bartołd  

Marita Płoska  

Natalia Pałubicka  

Milena  Płoska  

Agnieszka Iwicka 

Paulina Zielazna 

Natalia Nelke  

Anna Grzywacz  

Dagmara Tomaszewska  

Michał Recki   

Michał Hoppe  

Kacper Andrearczyk    

Andrzej Wilczewski  

Kamil Ziegiert    

Krystian Michalski   

Martyna Zabłocka 

Dominika Weltrowska 

Martyna Kujawa  

Radosław Szczechura 

Kacper Januszewski 

Robert Minikowski 

Jakub Domasiewicz  

Dawid Nitka 

Bartosz Okonek 

Klaudia Kurek  

Agnieszka Pryła  

Amelia Socha  

      Kacper Minikowski  

Kacper Wieczór 

Mikołaj Szweda  

Bartosz Glazik  

Oskar Łepek   

Szymon Tymiński   

Maksymilian Zielazny  

Mateusz Kurek   

Kamil Augustyński  

Jakub Okonek    

Szymon Okonek     

Wiktor Kowalski    

Hubert Niemczewski   

Julita Górska  

Karol Jendryczka  

Cezary Pilarski  

Marta Walczak  

Natalia Szulc   

Paulina Urban   

Aneta Bączkowska   

Patryk Banach    

Dominika Górska    

Szymon Słupiński    

Martyna Słupińska    

Oskar Topoliński  

Norbert Parszyk   

Bartłomiej Gwiazdowski    

Bartosz Parszyk    

Przemysław Krause   

Katarzyna Berendt    

Konrad Łyczywek    

Kevin Kutowski   

Mikołaj Grzeca    

Łukasz Szulc    

Weronika Szulc  

Amelia Jankowska    

Weronika Łobocka    

Anna Nitka    

Julia Góral    
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Pani Felicja Kowalska  urodziła się 30 maja 1916 r. w Lubiewie jako 7 z 9 rodzeństwa.  

Rodzice Wincenty i Anastazja Kufel prowadzili gospodarstwo rolne. Czworo z rodzeństwa 

zmarło w dzieciństwie. W 1933 r. zmarł ojciec i gospodarstwo przejął starszy brat. Okres  

wojny był dla rodziny szczególnie bolesny. Jubilatka wraz z siostrą we wrześniu 1939r.  

przeżyła oblężenie Warszawy. W 1940 r. brat – gospodarz trafił do niewoli. Ostatecznie został 

zamęczony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen Gussen w Austrii w kwietniu 1943 r. 

W 1941 r. matka z dwiema córkami była wywłaszczona z rodzinnego gospodarstwa na małe 

gospodarstwo Niemca w pobliskich Lubiewicach. Tam od maja 1942 r. wychowywali czterech 

chłopców najstarszej córki, która z mężem i 12-letnią córką trafiła do lagru w Putulicach. 

Po wyzwoleniu Lubiewa, w lutym 1945 r. możliwy był powrót do rodzinnego domu. 

16 października 1945 r. Jubilatka wyszła za mąż za Franciszka Kowalskiego z Tucholi. Zajęli 

się gospodarstwem rolnym. Mieli czworo dzieci z których obecnie żyje troje: syn i dwie córki. W swoje 49-te urodziny p. Felicja 

owdowiała (mąż zachorował nagle – zmarł na wylew krwi do mózgu w wieku 54 lat). Gospodarstwo objął 18 – letni syn Michał. 

Jubilatka doczekała się 7 wnuków i 13 prawnuków.  

Obok pracy poświęcała się swoim ulubionym zajęciom: dużo czytała, rozwiązywała krzyżówki i szydełkowała. Jej receptą na  

długowieczność było pracowite i aktywne życie w otoczeniu życzliwych ludzi i dużo słodyczy. Długo cieszyła się względnie  

dobrym zdrowiem. 

Niedawno w dniu 100 urodzin w maju br. jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki składając Jubilatce najserdecz-

niejsze gratulacje. Obecni byli również  przedstawiciele KRUS, delegacja Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi oraz  

przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Progres” w Tucholi. Na jubileusz gratulacje i życzenia otrzymała także od p. Premier oraz 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski.  

Niestety, Pani Felicja Kowalska odeszła od nas  31 lipca 2016 r.           Łucja Koniarska 

Jubileusz setnych urodzin 8 lipca br.  

obchodziła mieszkanka Wełpina Pani  

Paulina Kotlenga. Jubilatka urodziła się 

8 lipca 1916 r. w Kołodziejówce, na Kresach 

Wschodnich. 

Do Wełpina przybyła do pracy w majątku. 

Tam też poznała męża Alojzego. Pobrali się 

3.02.1936 r. Okres wojny Jubilatka wspomi-

na, jako ciężkie czasy. Po wojnie wraz  

mężem prowadzili niespełna 11 hektarowe 

gospodarstwo rolne. Mąż był też samoukiem 

weterynarzem i pomagał okolicznym gospo-

darzom przy chorych zwierzętach. Jak  

dzisiaj wspomina jubilatka „miała idealnego 

męża”. Jubilatka wychowała 3 dzieci (2 córki i syna) doczekała się 9 wnuków i 28 prawnuków i 2 pra prawunków.  Znalazła też 

czas dla pracy społecznej – w latach 60-tych ubiegłego stulecia, była założycielką i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich  

w Wełpinie, następnie została też sołtysem wsi. Funkcje tę pełniła przez około 15 lat. Była też ławnikiem przy orzekaniu Kolegium 

ds. wykroczeń. Mimo kłopotów ze wzrokiem, cieszy się dobrym zdrowiem. Jubilatka i jej córka uważa, że duży wpływ na dobre 

samopoczucie ma kozie mleko.  

Na jubileusz gratulacje i życzenia przesłali: p. Premier oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.  

W dniu urodzin jubilatkę odwiedził: Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Z-ca Kier. USC Łucja Koniarska, Roman Obczyński – 

Kier. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy złożyli jubilatce serdeczne życzenia. Stulatka bardzo cieszyła się  

z odwiedzin, złożonych życzeń i miłej uroczystości. 

Łucja Koniarska 

POŻEGNANIE 100-LETNIEJ MIESZKANKI GMINY LUBIEWO 

SETNE URODZINY PANI PAULINY KOTLĘGA 
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Piękny jubileusz 103 urodzin obchodziła  
mieszkanka Bysławka pani Stefania Słomińska.  
Pani Stefania urodziła się  13 sierpnia 1913r.  
w Padwi Narodowej, obecne województwo  
podkarpackie. Do 1973 r. wraz z mężem prowadzi-
ła gospodarstwo rolne w Bysławiu. Po jego  
tragicznej śmierci przeprowadziła się do rodziny  
w Bysławku. Obecnie Pani Stefania mieszka  
u siostrzenicy w Bysławku, gdzie jest otoczona 
czułą i troskliwą opieką najbliższej rodziny. 
Szanowną Jubilatkę z życzeniami, kwiatami  
i upominkami odwiedzili Michał Skałecki - Wójt 
Gminy Lubiewo z Moniką Ulatowską – Z-cą  
kierownika USC. Wizytę z tej wyjątkowej okazji 
złożyli również Sołtys Wsi Bysławek Pani Zofia 
Chmara-Rink oraz Pan Tadeusz Juraszewski - Prezes Zarządu Gminnego OSP w Lubiewie wraz ze strażakiem ochotnikiem An-
drzejem Mięsikowskim. Życzenia kolejnych lat wśród najbliższych w atmosferze miłości i wsparcia oraz wiele radości z życia co-
dziennego złożyli Jubilatce wszyscy obecni na uroczystości.  

"Serdeczne Bóg zapłać wszystkim" - powiedziała 
uszczęśliwiona wizytą Pani Stefania. 
Mimo słusznego wieku Jubilatka wciąż jest  
niezwykle pogodna. Dopisuje jej zdrowie, choć już 
nie słyszy to nadal czyta. Przy pomocy lupy  
przeczytała przekazane życzenia i gratulacje  
dziękując za nie serdecznie. Najbliżsi wspominają  
jak  ciocia w wieku stu lat odwiedziła jeszcze  
rodzinę w Wełpinie oraz Rudzkim Moście. Ostatnie 
lata Pani Stefania jednak spędza głównie  
z najbliższymi w domu. Najbardziej lubi kiedy wnuk 
siostrzenicy z nią przebywa. Pozwala mu wtedy 
skakać po kanapie - mówi siostrzenica Pani  
Gertruda Pik. 

Ten dzień był wyjątkowym świętem, chwilą radości dla Jubilatki i jej bliskich. Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny 
Jubileusz, niewielu też ma możliwość objąć całym swoim życiem tak wiele wydarzeń przeżytego wieku. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu, życzymy dobrego zdrowia oraz kolejnych, spokojnych, pogodnych  
i szczęśliwych lat w klimacie życzliwości i wdzięczności ludzkiej. 

Monika Ulatowska 

  

Żelazny Jubileusz małżeński obchodzą nie liczni. W tym roku  
w naszej gminie tylko jedna para miała zaszczyt obchodzić 65-lecie poży-

cia małżeńskiego. A są nimi Państwo Klara i Józef Reinhold z Bysławia.  

Państwo Reinhold mają dwie córki, trzy wnuczki i jednego prawnuka, który 
powiększył grono rodziny od jubileuszu 60-lecia.  Pan Józef przepracował 
32 lata w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Lubiewie z/s w Klonowie. Jubilatka 
Pani Klara prowadziła wraz z mężem 2 hektarowe gospodarstwo rolne, 
zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Jubilaci otoczeni są  

troskliwą opieką najbliższych – córek i wnuczek. 

Uroczystość odbyła się w domu Jubilatów. 

Życzenia złożyli Wójt Gminy Lubiewo i z-ca Kierownika USC,  

którzy wręczyli pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominek. 

Łucja Koniarska 

DWIEŚCIE LAT DLA PANI STEFANII 

JUBILEUSZ 65-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
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Już po raz trzeci Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,Bory” przyznało stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum, tym 
razem za II semestr roku szkolnego 2015/2016. Otrzymali je uczniowie wyróżniający się w nauce, osiągający sukcesy na różnych 
poziomach rywalizacji we wszelkich dziedzinach min. w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych jak również  
angażujący się w życie szkoły i środowiska lokalnego. Wyróżniono 12 stypendystów ze szkoły w Lubiewie i 12 stypendystów  
ze szkoły w Bysławiu.  
Zespół Szkół w Lubiewie: Wiktor Kowalski, Kamil Jendryczka, Aleksandra Martin, Jakub Kujawa, Wiktoria Kowalska, Dagmara 
Tomaszewska, Krystian Michalski, Nina Fiedorek, Kacper Mróz, Martyna Kujawa, Natalia Nelke, Michał Hoppe. 
Zespół Szkół w Bysławiu: Katarzyna Świetlik, Karolina Pipowska, Paweł Jankowski, Magdalena Krajna, Maria Pik, Martyna  
Słupińska, Dominika Czarnowska, Ewelina Karwasz, Michał Jędryczka, Agnieszka Grzymska, Zofia Zakryś, Julia Iwicka.    
Stypendia mogły być przyznane dzięki osobom, które obdarzyli nasze Stowarzyszenie zaufaniem i przekazali również w tym roku 
1% podatku na NR KRS 0000244171. W imieniu Zarządu serdecznie dziękujemy. 

Joanna Jastak Skarbnik SRGL "BORY” 

Stowarzyszenie Gminna Rada KGW  w Lubiewie – Koło Gospodyń Wiejskie w Bysławiu  wraz z partnerami w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych /burze z intensywnymi opadami deszczu/ realizowało projekt pn. ”Powrót do korzeni - Obchody Nocy  
Świętojańskiej” współfinansowanego ze środków  Gminy  Lubiewo. Impreza odbyła się dnia 25.06.2016r. Przywitanie  gości  

 z omówieniem  zadania  
imprezy  rozpoczęto nad  
jeziorem  - już pod namiotem 
pleciono  wianki lecz z uwagi  
na pogodę  całość  imprezy  
przy pomocy partnerów  
przeniesiono do Domu  
Strażaka w Bysławiu aby dalej 
kontynuować zadania projektu 
i przybliżyć publiczności  
tradycje, zwyczaje i obrzędy 
związane z Nocą Świętojań-
ską jak- taniec z wiankami, 
taniec ognia, pokaz średnio-

wiecznej sztuki bitewnej oraz wysłuchania koncertu bębnowego. Dla wszystkich przybyłych członkinie KGW Bysław przygotowały 
poczęstunek borowiacki.                 Jadwiga Pik 

Dnia 16.07.2016  w Domu Strażaka  po raz pierwszy  zorganizowano „Biesiadę Bysławską” Planowano że biesiada odbędzie się 
nad jeziorem ale z uwagi na kapryśną pogodę wszystko odbyło się w Domu Strażaka. Jak na biesiadę przystało były śpiewy   
na wesoło w wykonaniu zespołów „Cisowianie” z Cekcyna i „Frantowek Bysławskich”, konkursy, wesołe gawędy w wykonaniu 
Marii  i Jerzego  Ollick z Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi i Wiesława Szołtuna prowadzącego biesiadę. 
 Słodki poczęstunek biesiadny przygotowały członkinie koła KGW Bysław, a  grochówkę z wkładką  Karczma Borowiacka  
przy wsparciu finansowym  sołectwa Bysław i ZPUH –J K. Miłosza Kiedrowskiego. Wszystko odbyło się na ludowo  
i po borowiacku. Przy współpracy partnerów i społeczeństwa mamy nadzieję, że biesiada wpisze się na stałe w kalendarz imprez 
kulturalnych Gminy Lubiewo.  

Jadwiga Pik 

WAKACYJNE WYJAZDY NAD MORZE 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,BORY” oraz Urząd Gminy w Lubiewie w okresie wakacyjnym zorganizowali  4 wyjazdy 
nad morze dla mieszkańców gminy. Była to okazja do odwiedzenia takich miejscowości nadmorskich jak: Darłówko, Ustka,  
Sarbinowo oraz Łeba. Łącznie z wyjazdu skorzystało 206 osób. Podczas pobytu uczestnicy w zależności od pogody korzystali  
z różnych atrakcji turystycznych tj. przejazdy statkiem, zwiedzenie latarni morskich, spacery  promenadą, spacery po wydmach, 
odwiedzali miejscowe muzea oraz oczywiście zażywali kąpieli nie tylko słonecznych. W związku z dużym zainteresowaniem taką 
jednodniową formą wypoczynku planujemy kontynuować te dobre pomysły w kolejnym roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za miłą atmosferę, a przewoźnikom za bezpieczną podróż.  

Organizatorzy Joanna Jastak, Marzena Ochendal 

STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM JUŻ PO RAZ TRZECI 

POWRÓT DO TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW 

NA WESOŁO W BYSŁAWIU 
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Zarząd Stowarzyszenia Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów — koło nr 5 w Lubiewie opracował ofertę w ramach  
konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Wójta 
Gminy Lubiewo, pn. SENIORZY PROMUJĄ I POZNAJĄ KULTURĘ 
REGIONALNĄ. Projekt dotyczył wyjazdu grupy emerytów do Wisły 
oraz udział chóru Stokrotki podczas 53 Tygodnia Kultury  
Beskidzkiej. TKB to największa w kraju i jedna z największych  
imprez folklorystycznych w świecie. Blisko 100 zespołów pieśni  
i tańca z kilkunastu państw z różnych kontynentów, 4 tysiące  
tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych koncer-
tów na dużych plenerowych estradach, odbywających się  
równocześnie w kilku miejscowościach. W dniach od  5 sierpnia do 
8 sierpnia uczestnicy autokarowej wycieczki zawładnęli Wisłą  
i estradą beskidzką.  

Można było ich posłuchać 6 sierpnia o godz. 11:00 na 
rynku w Wiśle — mieście Adama Małysza.   Szczęście 
mieli nasi emeryci, gdyż akurat w dniu ich pobytu trwało 
nagranie edycji programu „Pytanie na śniadanie” m.in.  
z Adamem Małyszem. Była więc okazja do zrobienia 
wspólnej fotki i zdobycia autografu. Kondycja emerytów 
jest wspaniała, co udowodnili wejściem na górę  
Czantoria na granicy polsko– czeskiej. Ponadto,  
emeryci zwiedzili Pałac Prezydenta RP w Wiśle,  
Klasztor na Jasnej Górze, dom papieski w Wadowicach 
i niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz—
Birkenau. Zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy wrócili 
bezpiecznie i już planowany jest kolejny wyjazd.  

                               Paulina Kuffel 

W czwartek 11 sierpnia br. w Domu Kultury w Lubiewie  
spotkali się członkowie Kół Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
z Tucholi, Świecia, Świekatowa, Bukowca, Cekcyna i Lubiewa na  
imprezie integracyjnej. Niezawodnym gościem był Pan sołtys sołectwa  
Jeziorki z Gminy Lniano  Władysław Archacki. 
Ponad 100 osób świetnie się bawiło do późnych godzin wieczornych przy mu-
zyce w wykonaniu zespołu muzycznego z Laskowic.  
Była to kolejna bardzo udana impreza, potwierdzająca, że seniorzy są pełni 
wigoru i swoim poczuciem humoru i kondycją nie jednego  
młodego mogą zawstydzić. Praktycznie, przez cały czas trwania  
imprezy na parkiecie wirowały tańczące pary. Bo jak mówią emeryci  -  
płynąca muzyka porywa ich do tańca, zarówno ta wolna, szybka i nawet bardzo szybka. Są to bardzo sympatyczne spotkania, 
służące wspólnej integracji i dobrej zabawie.  Gości przywitała przewodnicząca koła w Lubiewie p. Władysława Socha, dziękowa-

ła wszystkim za tak liczne przybycie, co dowodzi, że lubiewskie 
pikniki cieszą się uznaniem. 
Podziękowania dla seniorów za ich aktywność, nie tylko tę na 
parkiecie, ale również w strukturach Uniwersytetu III Wieku,  
zajęciach sportowo-rekreacyjnych i innych działaniach   
społecznych skierował Pan Wójt Michał Skałecki.  
Spotkanie było też okazją do podsumowania wyjazdu grupy  
emerytów do Wisły i  udziału chóru Stokrotki  w 53.  
Tygodniu Festiwalu Kultury Beskidzkiej. Pani Paulina Kuffel    
zaprezentowała zdjęcia i fragmenty filmów, zachęcając do plano-
wania kolejnej, równie atrakcyjnej wycieczki.  

Wioletta Szymczak  

SENIORZY PROMUJĄ I POZNAJĄ KULTURĘ REGIONALNĄ W WIŚLE  

KOLEJNY UDANY PIKNIK SENIORÓW 
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ONI WIEDZĄ I POTAFIĄ 
Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Lubiewie: Wiktoria Pieczka, Agata Steffan,  Marcel Gulatowski i Jędrzej Zaród zajęli  
II miejsce w kolejnej edycji turnieju  szkół podstawowych organizowanym przez szkołę w Stobnie. W konkursie startowało  
10 szkół z całego powiatu.  W zmaganiach „Wiem i potrafię” dzieci musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami z różnych  
dziedzin np. : matematyki, języka obcego i ojczystego, historii sportu, a także sprawnością fizyczną oraz przedstawić prezentację 
„mini playbeck”. Grupę przygotowała p. Małgorzata Puwałowska. Gratulujemy! 

Jolanta Kowalska 
 
PROFILAKTYKA JEST OK 
W dniu 11.05.2016r. reprezentanci naszej szkoły w składzie: Patrycja Kotlęga, Milena Płoska, Martyna Kujawa, Dominika  
Weltrowska, Kacper Andrearczyk, Maciej Kotlęga, Jakub Kujawa i Radek Szczechura pod opieką Pani Karoliny Przybysz zdobyli 
I miejsce w Gimnazjalnym Turnieju Wiedzy i Umiejętności profilaktycznych „Asertywne Zmagania” – 2016r. Wspólnie przeciw 
dopalaczom. Najwyżej spośród konkursowych prac oceniony został przywieziony przez naszych uczniów transparent wraz  
z rymowanką o tematyce profilaktycznej. Uczniowie zmagali się z krzyżówką profilaktyczną, układali hasła z rozsypanki  
wyrazowej, wykonali antyreklamę dopalaczy, prezentowali scenkę rodzajową oraz fenomenalnie wypadli podczas prezentacji 
przygotowanej piosenki profilaktycznej. Nasi zwycięzcy otrzymali puchar oraz pamiątkowe medale.      

Jolanta Kowalska                                                           
                                                                                                  
REKORD GUINESSA POBITY 
6778 uczestników – to nowy Rekord Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania, ustanowiony w ramach  
programu Śniadanie Daje Moc. Ten niesamowity wyczyn należy do polskich uczniów ze szkół podstawowych, które 6 listopada 
2015 r. pokazały całemu światu swój ogromny entuzjazm dla zdrowego odżywiania i codziennego jedzenia śniadania. Do akcji 
przyłączyli się dzieci z Zespołu Szkół w Lubiewie z  klas od 0 – III, rodzice i nauczyciele. Radość i duma rekordzistów  jest  
ogromna. Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym  w przygotowanie  tego przedsięwzięcia składam serdeczne  
podziękowania. 

                                                                                                                Koordynator  akcji  Hanna Gawin 

 

NOWY ROK SZKOLNY Z PROFILAKTYKĄ 
Rosnąca liczba zachowań problemowych młodzieży oraz stopniowe  pojawianie nowych zagrożeń, wywołują coraz większy  
niepokój. Odkąd tylko pamiętamy Zespół Szkół w Lubiewie stał się instytucją, która to rozkłada parasol ochronny nad swoimi  
wychowankami. Również w roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka melduje gotowość do realizacji zadań profilaktycznych.  
Bezpieczeństwo rozumiane zarówno jako to indywidualne jak i zbiorowe staje się dobrem coraz bardziej pożądanym na terenie 
naszej gminy. Jego zapewnienie staje się powinnością opiekunów i wychowawców, bowiem świadomość społeczna powinna 
nieustannie wzrastać. W związku z tym Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” podjęło się kolejnej 
realizacji projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ogłoszonego przez Kujawsko – 
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskało dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 5 850 zł. Głównym celem 
zadania będzie zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa. Projekt skierowa-
ny jest  do uczniów gimnazjum, dla których przygotowano między innymi cykl warsztatów, koncert profilaktyczny czy grę  
terenową. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są nauczycielki Zespołu Szkół w Lubiewie oraz członkinie  
Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” -  Justyna Ciechanowska oraz Ewa Weyna. 

 Justyna Ciechanowska 
 
WSPÓLNA INICJATYWA 
W tym roku czerwiec był wyjątkowym czasem dla uczniów Zespołu Szkół w Lubiewie. Miesiąc ten minął zarówno w atmosferze 
wiszących w powietrzu wakacji jak i sportowych emocji towarzyszącym polskim szkołom, rywalizującym o kolorowe boisko  
w ramach akcji społecznej Śnieżki – „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”.  
W pierwszym etapie walki poziom ekscytacji całej społeczności szkolnej sięgał prawie zenitu. Po nagraniu filmowej wizytówki 
szkoły, nadszedł czas na głosowanie na naszą pracę konkursową. Uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami, mieszkańcami 
gminy oraz sympatykami szkoły wspierali Zespół Szkół w Lubiewie poprzez głosowanie, które trwało do 17 czerwca 2016 roku. 
Następnie prace finałowej dwudziestki oceniło jury, które wybrało zwycięzcę i laureatów.  
10. edycja programu „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga już się zakończyła. Filmowa wizytówka szkoły w Lubiewie 
znalazła się wśród wyróżnionych prac konkursowych, które nagrodzone zostały 20 l farby „Śnieżka” oraz stołem do gry  
w piłkarzyki. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję Śnieżki – „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza 
Liga” za udział w projekcie oraz poświęcony czas.  

 Justyna Ciechanowska 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 7  

 

LUBIEWO— WILKOWICE; WILKOWICE — LUBIEWO 

Po raz kolejny 40 

uczniów  ze szkół 

gminy Lubiewo  

(ZS Lubiewo i ZS  

Bysław) zawitało  

w tegoroczne waka-

cje do zaprzyjaźnio-

nej gminy  Wilkowi-

ce (woj. śląskie). 

Wymiana młodzieży 

odbyła się już po raz 

ósmy. 

Tegorocznym orga-

nizatorem wypo-

czynku było Stowarzyszenie  na  Rzecz  szkoły  w  Lubiewie  „  Szkoła  z  pomysłem””, które pozyskało dotację z Kuratorium 

Oświaty w Bydgoszczy w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspierania wykonania zadań publicznych w zakresie 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku w wysokości 12160,00 zł. Wypoczynek wsparła również Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie, która przeznaczyła na ten cel kwotę 12.000,00 zł. Pozostałe środki  

pochodziły z wpłat rodziców uczestników  biorących udział w kolonii. Organizatorzy zorganizowali dla uczestników liczne atrakcje. 

Koloniści odwiedzili m.in.: Wadowice, Oświęcim , Ojcowski Park Narodowy, Kraków, Orawski Podzamok, Bielsko- Białą. Wielką 

atrakcją dla kolonistów była zabawa w nowoczesnym centrum rozrywkowym „ Energyland” w Zatorze oraz pobyt w centrum  

rozrywki „Tatralandia” na Słowacji. Oczywiście nie zabrakło wspinaczki po górach i zwiedzania okolic uroczej gminy Wilkowice.  

W czasie, kiedy nasi uczniowie odpoczywali na południu kraju, 40-osobowa grupa młodych ludzi z Wilkowic wraz 

z wychowawcami zwiedzała zakątki gminy Lubiewo oraz sąsiednie tereny. Przygotowano dla nich również sporo atrakcji. Były 

m.in. spływ kajakowy Wielkim Kanałem Brdy, wycieczki rowerowe do Zacisza, Piły, Cekcyna, Bysławia oraz wyprawy autokarowe 

do Torunia, Gdańska, Gdyni, Malborka,  Fojutowa i Tucholi. Współpraca gmin w takim właśnie formacie jest satysfakcjonująca dla 

obu stron, a w szczególności dla młodzieży , która ma szansę na udział w zorganizowanym odpoczynku, ale także zobaczyć 

i dowiedzieć się wielu nowych, ciekawych rzeczy.                                                                                                                         

 Jolanta Kowalska 

24 maja w Bysławiu, odbył się już po raz jedenasty Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z powiatu tucholskiego. Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 65 uczniów z 13 szkół. 

Do grona zwycięzców zakwalifikowali się: 
w kategorii szkoła podstawowa: Natalia 
Rozanow (SP Bysław) oraz Remigiusz  
Winiarski (SP 3 Tuchola) z j. angielskie-
go, Agata Stopa (SP 1, Tuchola)  
z j. niemieckiego; w kategorii gimnazjum: 
Karolina Jankowska (Cekcyn)  
z j. angielskiego, Olle Caumanns 
(Cekcyn) z j. niemieckiego.  
Konkurs przygotowali i przeprowadzili 
nauczyciele języków obcych w Zespole 
Szkół w Bysławiu: Monika  
Bień-Skorupska, Magdalena Spichalska 
 i Piotr Kapka. Organizatorzy gratulują 
zwycięzcom, dziękują za liczny udział  
a także wyrażają wdzięczność hojnym 
sponsorom. Już dziś zapraszają za rok 
na 12 edycję konkursu. 

                                                                                                             Monika Bień-Skorupska 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYSŁAWIU — KONKURS JĘZYKOWY 

http://www.zslubiewo.las.pl/
http://zsbyslaw.lubiewo.pl/
http://zsbyslaw.lubiewo.pl/
http://www.wilkowice.pl/
http://www.wilkowice.pl/
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. KALENDARZ  IMPREZ KULTURALNYCH 
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Od 1 lipca br. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
zmienia się struktura organizacyjna funkcjonowa-
nia kultury. 
Działalność istniejącej Biblioteki Publicznej została 
rozszerzona o kulturę i promocję i od 1 lipca  
nosi nazwę „Biblioteka – Centrum Kultury  
i Promocji Gminy Lubiewo”. W związku  
z powyższym dotychczasowa działalność bibliotek, 
świetlic wiejskich i Domu Kultury została skupiona 
w strukturze jednej samorządowej instytucji kultury.  
Przedmiotem działania Biblioteki – Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo jest tworzenie,  
prezentacja, rozwijanie i upowszechnianie kultury, 

zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Lubiewo oraz prowadzenie działań związa-
nych z promocją Gminy. Swoje zadania B-CKiP realizuje bezpośrednio w swojej siedzibie w Lubiewie w budynku Domu Kultury 
oraz za pośrednictwem: Filii Biblioteki Publicznej w Bysławiu oraz świetlic wiejskich: w Bysławiu, Bysławku, Cierplewie, Klonowie, 
Lubiewie, Lubiewicach, Minikowie, Płazowie, Suchej, Trutnowie i Wełpinie. 
W maju br. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie „Biblioteka – Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo”. Na konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej  
na stanowisko dyrektora wybrana została Pani Sandra Walecka z Bydgoszczy. 
W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem bibliotek, organizacją  
imprez, wydarzeń kulturalnych, prowadzeniem zajęć w świetlicach wiejskich, wynajmem pomieszczeń itp. podlegają Pani  
dyrektor.  
Dane kontaktowe: Sandra Walecka – tel. 512 864 195 Facebook: http://facebook.pl/kulturalubiewo 
 

Od 30 września będzie funkcjonować nowa strona internetowa http://kulturalubiewo.pl i nowy adres e:mail. 
Wioletta Szymczak 

 ZMIANA W FUNKCJONOWANIU KULTURY W GMINIE LUBIEWO 

http://facebook.pl/kulturalubiewo
http://kulturalubiewo.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  2 0  

 

Początek wakacji to wizyta w naszej gminie kolonistów  
z Wilkowic oraz  dzieci i młodzieży zgrupowanych na  
obozie kajakowym w Bysławiu. Blisko 100 młodych,  
wysportowanych i żądnych przygód osób spotkało się na 
jeziorze bysławskim by wziąć udział w III Mistrzostwach 
kolonijnych im. Włodzimierza Dębickiego. Bardzo  
przyjazna atmosfera, duch rywalizacji, fantastyczna  
pogoda sprawiły, że zawody rozegrano sprawnie  
i bezpiecznie. Organizatorami imprezy byli:  Wójt Gminy 
Lubiewo, KLUB CWZS ZAWISZA oraz Kolonie  
z Wilkowic. Młodzi kajakarze ścigali się na dystansie  
150. Zorganizowano 7 wyścigów, w których rywalizowało  
łącznie 56 par. Nad przebiegiem zawodów czuwali profe-
sjonalni instruktorzy z bydgoskiego Klubu Zawisza. 
Na starcie finałowym stanęło 8 najlepszych par, a ostatecz-
nie na podium stanęli.  
I miejsce - Jakub Chołuj i Mateusz Ściesiński 
II miejsce -Julia Broda i Eryk Wnęk 
III miejsce -  Hubert Sztolin  i Alex Stachura         Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną imprezę i zapraszamy za rok. 
                                                  Paulina Kuffel 

Aktywność sportowa i rekreacyjna w Gminie Lubiewo  rozwija 
się coraz bardziej. W czasie wakacji, dla osób wypoczywają-
cych oraz dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy kochają 
zumbę zorganizowano na plaży w Bysławiu cykl zajęć.  
Energetyczna, rytmiczna, dająca mnóstwo radości - taka wła-
śnie jest zumba, została przeprowadzona 4 razy w lipcu,  
a dodatkowo 14 sierpnia odbył się  trzy godzinny maraton.  Do 
wspólnej zabawy uczestników porwali bardzo charyzmatyczni 
instruktorzy, którymi byli:  Mariusz Koperski z Koszalina, Paweł 
Paczyński  i Dorota Boruta  z Bydgoszczy oraz Dorota Gacek z 

Grudziądza. Zumba jest ćwiczeniem trudnym do sklasyfikowania. To specyficzne połączenie fitnessu i tańców latynoamerykań-
skich. Powstała pod koniec XX wieku w Kolumbii. - W zumbie najważniejsza jest zabawa i radość, którą dostaje  
uczestnik  podczas jej tańczenia. Najważniejsze to się przełamać, a zumba sama nas wciągnie w swój wir. Ten taniec może  
ćwiczyć każdy. Nieważna jest płeć czy wiek to jest  dla wszystkich: młodszych, starszych, pań i panów.  
Zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.              Paulina Kuffel  

Na plaży w Bysławiu w niedzielę 14 sierpnia rozegrano już po raz  
czwarty Turniej Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubiewo, 
W tym roku rywalizowało 10 drużyn męskich z Czerska, Sępólna, Bysła-
wia, Tucholi. Turniej odbył się systemem brazylijskim.: 2 sety do 11 
punktów i 3 tie break również do 11. Turniej odbył się w bardzo przyjaz-
nej atmosferze, dobrej pogodzie, a emocje niejednokrotnie sięgały zeni-
tu. Przyjazny klimat oraz sympatyczni uczestnicy pokazali  
wysoki poziom gry.  Wyniki przedstawiają się następująco: 
I miejsce - Konrad Rudnik i Karol Sowiński 
II miejsce - Andrzej Kruczkowski Maciej Karolczyk 
III miejsce - Marcin Kujawa i Paweł Wiśniewski 
IV miejsce Jacek Weltrowski i Przemysław Szliep 
Najlepsze 4 pary otrzymały puchary i medale oraz nagrody rzeczowe, pozostali  medale ufundowane przez Pana Wójta Gminy 
Lubiewo, który dziękując wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i stworzenie sympatycznej atmosfery w czasie trwania  
rozgrywek zaprosił uczestników  na kolejne turnieje siatkarskie.                            Paulina Kuffel 

III MISTRZOSTWA KOLONIJNE IM. WŁODZIMIERZA DĘBICKIEGO.  

WAKACJE Z ZUMBĄ NA PLAŻY W BYSŁAWIU 

SIATKÓWKA PLAŻOWA W OLIMPIJSKIM STYLU 
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KOLEJNA WYGRANA W EUROPEJSKIM TYGODNIU SPORTU 

Gmina Lubiewo w dniach 26 - 1 czerwca 2016 r.  aktywnie włączyła się w organizację imprez sportowych w ramach VIII Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla wszystkich – XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016. W tym okresie wszystkie placówki oświa-
towe, świetlice wiejskie, Sołtysi, Rady Sołeckie, Uczniowskie Kluby Sportowe,  organizacje pozarządowe oraz pracownicy urzędu, 
GOPS-u i innych instytucji przygotowali dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  bogate programy imprez sportowych,  
turystycznych, rekreacyjnych. 
W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowano 57 imprez sportowych, w których łącznie brało udział  2592 osób. Główne rozgrywane 
dyscypliny sportowo-rekreacyjne to: piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, lekkoatletyka, zumba, biegi, tenis ziemny, test Coopera, 
rajdy rowerowe, nordic walking, itp. 
W ostatecznej klasyfikacji w kategorii gmin od 5 do 7,5 tyś,. mieszkańców  Gmina Lubiewo zajęła I miejsce  
w woj. kujawsko – pomorskim i IX miejsce w Polsce na 181. 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się po raz kolejny uzyskać tak wysoką lokatę w kraju i w województwie, 
tym samym promować Gminę Lubiewo oraz uzyskać nagrodę finansową w wysokości 4000,00zł na zakup sprzętu  
sportowego.  
Wójt Gminy Lubiewo Michał  Skałecki, składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się  
w organizację i udział w imprezach i zachęca jak największą liczbę mieszkańców do codziennej aktywności  
sportowo-rekreacyjnej korzystnie wpływającej na nasze zdrowie. 

Paulina Kuffel 

W  dniach 17-19 czerwca w Chełmnie odbyły się XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców 
Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno Rio de Janeiro 2016,  
w których udział wzięło ok. 2200 sportowców z 55 gmin województwa kujawsko-
pomorskiego. Igrzyska to zwieńczenie czterech lat  przygotowań, dwóch lat rozgrywek 
eliminacyjnych. Należy podkreślić, że tego typu igrzyska odbywają się tylko w naszym 
województwie.  
Inauguracja Igrzysk odbyła się w piątek w bardzo ekstremalnych warunkach  
pogodowych. Nie przeszkodziło to jednak trzydziesto osobowej grupie zawodników  
z Wójtem Gminy na czele i w towarzystwie naszej maskotki wiewiórki by godnie 
 reprezentować Gminę Lubiewo.   
Łącznie z Gminy Lubiewo  uczestniczyło 43 zawodników, ubranych w dresy i koszulki 

ufundowane przez Wójta Gminy, którzy rywalizowali w następujących konkurencjach: lekkoatletyka – półmaraton, tenis ziemny, 
przeciąganie liny, pojedynek strzelecki,  wielobój sprawnościowy oraz warcaby 100 polowe. 
Nasi medaliści: 
Oskar Mika dwa medale:  złoty w półmaratonie i brązowy w biegu na  3000 m. . 
Maciej Mrozik – srebrny w biegu na 400m,  Filip Olszewski – brązowy w biegu na 200m,  
Mirosław Winowiecki – brązowy w wieloboju  sprawnościowym, 
W generalnej klasyfikacji Gmina Lubiewo na 40 uczestniczących w Igrzyskach gmin wiejskich zajęła 9 miejsce.  
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład pracy, osiągnięte rezultaty i godne reprezento-
wanie gminy Lubiewo  podczas IOSW. Specjalne podziękowania kierujemy do opiekunów za koordynowanie działań w poszcze-
gólnych dyscyplinach. Za cztery lata spotykamy się w Sępólnie Krajeńskim. 

 Wioletta Szymczak/Paulina Kuffel 

 Miło nam poinformować, że Pani Paulina Kuffel – pracownik Urzędu Gminy w Lubiewie odpowiedzialna m.in. za rozwój 
sportu w gminie poprzez swoją aktywność zdobyła z wyróżnieniem tytuł Manager Projektów Sportowych. Dodatkową nagrodą dla  
p. Pauliny był wyjazd na specjalistyczne szkolenie do Anglii wraz z czwórką młodych osób, które oprócz znajomości języka  
angielskiego zadeklarowały pomoc w działaniach na rzecz sportu na terenie gminy. W dniach 24 – 29 lipca br. w szkoleniu  
z zakresu zarządzania projektami, nabycia umiejętności pracy w grupie i pełnienia roli lidera wzięło udział 40 osób z Polski,  
Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w ww. państw.  
Szkolenie, zorganizowane w ośrodku szkoleniowym w Brathay Hall zostało tak zaprojektowane, aby uczestnicy mieli możliwość 
uczenia się poprzez działanie - rozwiązywanie konkretnych zagadnień.  Zajęcia były bardzo interaktywne, a organizatorzy  
przewidzieli dodatkowe atrakcje jak np. lokalne wycieczki, różnego rodzaju gry, w tym grę miejską.  W efekcie tego szkolenia ma-
ją powstać nowe inicjatywy, które będą realizowane na terenie Gminy Lubiewo bezpośrednio przez uczestników szkolenia.  
Serdecznie gratulujemy, życzymy wszelkiej pomyślności i niewyczerpanego źródła nowych pomysłów.  

Wioletta Szymczak 

GMINA LUBIEWO NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 

PAULINA KUFFEL — MANAGER PROJEKTÓW SPORTOWYCH  



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 2  

 

 W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia lekcyjne rozpoczynać się będą:  w  ZS Lubiewo o godz. 7:45,  w  ZS Bysław o godz. 8:15.  
Dowozy będzie zapewniać firma ARRIVA na bazie biletów miesięcznych. 
Szanowni rodzice, dowożący dzieci własnymi samochodami, w imieniu dyrektorów szkół oraz kierowców zwracam się z apelem  
o nie pozostawianie aut na zatoczkach dla autobusów przy szkołach.  Zablokowanie zatoczki utrudnia manewry autobusów,  
co jednoznacznie wpływa na opóźnienia wyjazdów po uczniów. Kursy są układane w sposób zapewniający jak najpóźniejsze 
wyjście dzieci z domu i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia. Jest to bardzo trudne, z uwagi na fakt, ż ponad 60% uczniów 
jest dowożonych. Proszę o zrozumienie i parkowanie w wyznaczonych miejscach.  
Poniższy rozkład dowozów dzieci do szkół może ulec drobnej modyfikacji, po sprawdzeniu tras przez kierowców. 

Wioletta Szymczak 

DOWOZY 2016/2017—ZMIANA GODZIN ROZPOCZYNANIA ZAJĘĆ 
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Trwa rekrutacja do Uniwersytetu III wieku, który działa od ubiegłego roku w Gminie Lubiewo.  
Słuchaczem UTW WSG może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie 
pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich  umiejętności   
wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb.  
Poza licznymi kursami komputerowymi, językowymi, warsztatami tańca, nordic walking, 
 fitness dla seniora, samoobrony oferujemy cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, 
geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia, dietetyki, a także wspaniałe wyjazdy  
integracyjne, wizyty studyjne, itp. 
Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 50 zł (opłata na pół roku)  
i ma prawo korzystania  z 20% zniżki na kursy i warsztaty, które dobrowolnie sobie wybiera. 
Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry.  
Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia 
do Uniwersytetu (biuro nr 16 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, tel. 512 864 125). 
Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej www.u3w.byd.pl, na której 
umieszczane są najnowsze informacje, słuchacze mogą odwiedzić galerię i poczytać kronikę 
UTW.  

Wioletta Szymczak 
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