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          Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, trwający 
od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. można składać od dnia 1 kwietnia 2016r. 
 

         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  wychowawcze złoży wniosek wraz  
z dokumentami do dnia 1 lipca 2016r. -  ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych ustala się od dnia  
1 kwietnia 2016r. Wypłata i ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jeżeli wniosek został złożony  
w ww. terminie następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi  
dokumentami.  
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek  wraz z dokumentami po 
dniu 2 lipca 2016r. – ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych następuje począwszy od miesiąca,  
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.  
 

Zgodnie z art.5 ust. 3 i ust. 4 oraz art.48 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypad-
ku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rodzina będzie musiała  
spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 800,00 zł,  
a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na  
osobę nie może przekraczać kwoty 1200,00 zł. 
 

INFORMUJEMY również, iż w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od  
1 kwietnia 2016r. do dnia 30 września 2017r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podsta-
wę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014, z uwzględnieniem  
określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o utracie i uzyskaniu dochodu.  
UWAGA!!! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać na obowiązujących 
drukach, które można pobrać od 21 marca 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świad-
czeń Rodzinnych w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 8. 
 

 Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo 
Weronika Łepek Kierownik GOPS Lubiewo 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” 



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  

 

 

W dniu 3 marca br. zmarł nagle, w wieku 62 Pan Janusz Kiedrowski przed-

siębiorca, samorządowiec, społecznik oddany Gminie Lubiewo. 

Kilka dni po tej smutnej informacji pożegnaliśmy śp. Janusza  

Kiedrowskiego na bysławskim cmentarzu.  

Był to wyjątkowy pogrzeb, który zgromadził tak wiele osób pełnych smutku, 
żalu i buntu, że muszą żegnać człowieka, który był pełen życia, zapału do 
dalszej pracy i wielkiej rozbudowy firmy. Który, poprzez swoją pracę zapew-

niał byt setkom rodzin, nie tylko z Gminy Lubiewo. 

Oprócz rodziny przybyli pożegnać zmarłego koledzy, przyjaciele, wszyscy 
starostowie od początku powstania powiatu, przewodniczący rady powiatu 
wszystkich kadencji, były wicemarszałek województwa  
i wiceprezydent Bydgoszczy, władze samorządowe Gminy, Burmistrz Tu-
choli i Wójtowie sąsiednich gmin, sołtysi, delegacje różnych organizacji i 
stowarzyszeń, władze samorządowe zaprzyjaźnionej Gminy Wilkowice  
z południa Polski, delegacje reprezentujące kontrahentów z całej Polski od 
Krakowa po Gdańsk. Byli przedstawiciele firm z Niemiec, Szwecji oraz pra-

cownicy Zakładu w Bysławiu i mieszkańcy gminy. 

Janusz Kiedrowski był właścicielem Zakładu Przemysłowo - Usługowo – 
Handlowego od 1988r. Początek to trzy zatrudnione osoby i mały budynek. 

Obecnie to kompleks nowych budynków i nowoczesnych urządzeń oraz zatrudnionych ponad 400 pracowników. Wskaźnik za-

trudnienia świadczy o dynamicznym rozwoju firmy i efektywnym  zarządzaniu.  

Jest to największy zakład w gminie Lubiewo i jeden z największych na terenie powiatu Tucholskiego. Produkty zakładu znajdują 
się na terenie Polski, w Niemczech i krajach skandynawskich.  Niech ten zakład będący wizytówką gminy, dla wielu będzie sym-
bolem dobrego wspomnienia, a dla nielicznych wyrzutem sumienia. Janusz głowę miał ciągle pełną nowych pomysłów, ciągle 
chciał coś budować, ulepszać i …. budował. Świętej pamięci Janusza cechował znakomity zmysł organizacyjny i wielkie poczucie 
estetyki. Przyjmował na siebie niesamowitą odpowiedzialność za poprawę warunków życia i środowiska w gminie i powiecie. Był 

wielkim menadżerem, społecznikiem, filantropem i przyjacielem organizacji społecznych. 

W Gminie Lubiewo Janusz Kiedrowski mieszkał od 1980 roku, a wcześniej od 1975 roku w Tucholi. Już w 1984 r. został 
wybrany na przewodniczącego – wówczas Gminnej Rady Narodowej. W kadencjach 1998 – 2002 i 2006 – 2010 był przewodni-
czącym Rady Gminy a połowę kadencji 2012 – 2014 był wiceprzewodniczącym Rady Gminy. W latach 2002 – 2006 był przewod-
niczącym Rady Powiatu Tucholskiego a w latach 2010 – 2012 radnym powiatowym. W wyborach do Rady Gminy czy Rady Po-
wiatu wśród zgłoszonych kandydatów uzyskiwał największą liczbę głosów. W 2001 roku mieszkańcy powierzyli mu przewodni-

czenie Komitetowi Obchodów 700-lecia Bysławia – zadanie to wypełnił znakomicie. 

Jako społecznik bardzo wspierał różne organizacje ale najbardziej straże pożarne zarówno ochotniczą jak 
i państwową. Między innymi przekazywał pieniądze na zakup samochodów, budowę budynków OSP i ich wyposażenie. Pomagał 
placówkom oświatowym, kulturalnym i sportowym. Finansowo i rzeczowo wspierał kościoły i działalność parafii. Zwracające się 
do niego o pomoc organizacje społeczne i stowarzyszenia zawsze znajdowały posłuchanie. Dowody wielkoduszności i dobroci 
świętej pamięci Janusz dawał wielokrotnie. Oprócz rozmów prowadzonych w wielkich sprawach znajdował czas dla każdego, 
który zgłosił się do niego o pomoc i tę pomoc zazwyczaj uzyskał. Za swoją pracę i działalność był wielokrotnie wyróżniany i od-
znaczany. Między innymi za zasługi dla pożarnictwa był odznaczony brązowym, srebrnymi złotym medalem. Niedawno z rąk  
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odebrał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony  
Przeciwpożarowej”. Posiadał Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał też Złoty 

Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka nadany przez Krajowy Związek Banków Polskich  

Był również bardzo doceniony przez środowiska przedsiębiorców i wielokrotnie wyróżniany. Doceniając ogrom dokonań ś.p Janu-
sza przygotowałem wniosek o nadanie tytułu Zasłużony Obywatel Gminy Lubiewo, niestety nie doczekał się, jednak obecność 

tylu osób na pogrzebie była dowodem na to, że na ten tytuł zasłużył. 

Był wielkim patriotą, kiedy wracał z zagranicy zawsze mówił : „wszędzie jest pięknie ale kiedy wracam i przekraczam 
granicę Polski czuję się najlepiej a najpiękniej jest kiedy stanę na swojej ziemi przed domem w Wełpinie”. Zawsze podkreślał bli-
skość Polski i piękno własnego miejsca zamieszkania. Korzystał z każdej okazji aby promować naszą gminę i piękno Borów Tu-

cholskich.  

Żegnając ś.p Janusza uświadamiamy sobie jak kruche jest życie, a zarazem jak trwałe może być to, co zrobimy dla innych i pozo-

stawimy po sobie.  

Michał Skałecki — Wójt Gminy Lubiewo 

Z żałobnej karty 
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Pożegnanie z Wilkowic  
  

Ostatnie pożegnanie zmarłemu śp. Januszowi Kiedrowskiemu oddała między innymi  7— osobowa delegacja Gminy Wilkowice  

z wójtem Mieczysławem Rączką na czele.  

Gmina Lubiewo współpracuje z Gminą Wilkowice od 2007r. głównie na bazie wymiany młodzieży podczas letnich wakacji, ale 
również w sprawach gospodarczych i społecznych.  Członkowie delegacji  mieli  możliwość niejednokrotnych rozmów  
ze śp. Januszem Kiedrowskim, co ze wzruszeniem wspominali podczas pobytu w naszej gminie. Bardzo sobie cenili osobę  

p. Janusza i mimo odległości prawie 600km. jaka dzieli nasze gminy przybyli oddać ostanią posługę zmarłemu. 

Na prośbę Wójta Gminy Wilkowice publikujemy złożone kondolencje. 
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Inwestycje drogowe  
  

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

Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka ul. 13 Lutego  

w Bysławiu od skrzyżowania z ul. Kwiatową do drugiego zabudowania za skrzyżowaniem z ul. Modrakową. 

Planowane jest wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Chodnik (po lewej stronie w kierunku szkoły),  
skrzyżowania wyniesione oraz zjazdy pobudowane zostaną z kostki betonowej. Przebudowane ciągi komunikacyjne będą wypo-
sażone w stosowne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwe oznakowanie pionowe i poziome. 

Ponadto pobudowany zostanie dalszy odcinek kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne, tj. 17 lamp drogowych  z oprawa-

mi ledowymi. Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. 

W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Świecie, ul. Laskowicka 

3. Wartość robót ustalono na kwotę 815 131,21 PLN. Podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy zaplanowano 

na dzień 01 kwietnia br., tuż po przyjęciu zmian w budżecie gminy. Termin wykonania inwestycji - do 30 września 2016 r. 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego w ramach  „Programu Rozwoju Gminnej  i  Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej Na Lata 2016-2019”. 

Planowana dotacja celowa ramach ww. programu  wynosi 49,93% kosztów realizacji zadania.                   Justyna Glazik 

 

Przebudowa drogi gminnej 010643C Sucha- Cierplewo” 

W dniu 05.02.2016r. Gmina Lubiewo złożyła korektę wniosku o współrealizację zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdo-

wej do gruntów rolnych przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń 

gruntów rolnych z produkcji. 

Korekta wniosku dotyczyła rodzaju nawierzchni.  

Pierwotnie przyjęto realizację zadania w technologii tłuczniowej.  

Zmiana regulaminu spowodowała konieczność zastosowania nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej 

się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości 6 cm.  

Wizja lokalna w terenie odbyła się dnia 18.02.2016r. przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Staro-

stwa Powiatowego w Tucholi oraz Urzędu Gminy w Lubiewie.  

Wstępnie ustalono przyznanie pomocy finansowej w wysokości 140.000 zł do 1 kilometra planowanej przebudowy.  

Swoją partycypację w kosztach zapewnił także Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica. 

Docelowo planowana jest przebudowa drogi do granicy gminy w dwóch etapach. 

Długość każdego z etapów wynosi około 1 kilometra. 

Pozostała część tj. około też 1 km do istniejącego asfaltu w miejscowości Glinki położona jest na terenie gminy Koronowo. Wójt 

Gminy Lubiewo prowadzi rozmowy z Burmistrzem Koronowa, aby w planach została ujęta przebudowa odcinka na terenie są-

siedniej gminy.   
 

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

Lubiewo” 

W dniu 29 grudnia 2015r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

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. 

Obecnie wniosek jest weryfikowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Przewidywany termin podpisania umowy o przyznanie pomocy to przełom kwietnia i maja bieżącego roku. 

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację przedmiotowej inwestycji. 

Szacunkowy koszt operacji- 629 646,72 PLN brutto. 

Poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 396 265 PLN. 

                                Arkadiusz Kowalikowski 
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Na terenie gminy Lubiewo w styczniu br. wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne, które spowodowało szkody w gospodar-
stwach rolnych. Szkody powstały w dniu 04 stycznia 2016 r. i następnych i spowodowane zostały przez ujemne skutki przezimo-
wania na terenie 11 sołectw. Przewiduje się, iż powierzchnia użytków rolnych objęta niekorzystnym zjawiskiem wyniesie około 
2000 ha. Do Urzędu Gminy w Lubiewie w wyznaczonym terminie składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych 
zgłosiło się 220 rolników. 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wniosek Wójta Gminy Lubiewo dnia 15 marca br. Zarządzeniem Nr 126/2016 powołał komi-
sję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w uprawach rolnych na terenie gminy Lubiewo w składzie: 
Przewodniczący komisji: 

Zbigniew Karwasz – Sołtys sołectwa Sucha. 
Członkowie komisji: 

Piotr Niemczewski –  Radny  Rady Powiatowej K-P Izby  Rolniczej. 
Katarzyna Glazik – Sołtys sołectwa Trutnowo. 
Tomasz Bonk   –  Urzędnik Urzędu Gminy w Lubiewie. 
Elżbieta Grzędzicka – Sołtys sołectwa Płazowo. 
Marcin Szwoch – Pracownik K-P ODR w Minikowie. 
Marcin Nitka – Sołtys sołectwa Cierplewo. 
Marcin Fryca – Rolnik                                                                                                                                    Tomasz Bonk

Ujemne skutki przezimowania  

29 lutego 2016 zakończono przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.   
W pierwszym terminie 364 rolników złożyło wniosek na łączną kwotę 330218,36 zł. 

Wypłata środków nastąpi w dniach 01.04.2016 do 30.04.2016 r. na konto podane we wniosku. 
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego obowiązuje od 01.08.2016 do 31.08.2016 r.  

(faktury ważne od 01.02.2016 do 31.07.2016). 
                                                                                                               Marzena Ochendal 

Gmina Lubiewo położona jest na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, częściowo również w strefie Chronio-
nego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego i na obszarach Natura 2000. Co roku w sołectwach  wprowadzane są nowe tereny ziele-
ni lub upiększane już istniejące.  Coraz większą dbałością otacza się przyrodę w we wsiach gminy  oraz zwraca się większą uwa-
gę na elementy estetyki wsi. Dbanie o otoczenie i wygląd swoich posesji powinno być nie tylko  obowiązkiem mieszkańców gmi-
ny, ale również wypracowanym sposobem na podtrzymywanie tradycji pielęgnowania walorów przyrodniczych znajdujących się 
na tym terenie i chwalenie się tymi walorami.   

Tomasz Bonk 

Wójt Gminy Lubiewo ogłosił przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiące własność Gminy Lubiewo. Na dzień  
16 lutego ogłoszono przetarg na grunty nierolne natomiast na dzień 17 lutego na grunty rolne. Proponowane do zbycia grunty 
nierolne to trzy działki budowlane i jedna działka  rzemieślnicza w Lubiewie oraz jedna działka rekreacyjna w Minikowie. Propono-
wane do zbycia grunty rolne stanowią to dwie działki w Bysławku o powierzchni 0,36 i 0.53ha. Z uwagi na brak wpłat wadium na 
grunty nierolne, przetarg nie odbył się. Przetarg na grunty rolne zakończył się wynikiem pozytywnym. 

Edmund Górka 

W dniu 19 marca odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Lubiewie . Z uwagi na kolejny 
suchy rok, głównym tematem zgromadzenia były szkody wyrządzane przez bobry i odszkodowania spowodowane przez nie.  
Poruszano sprawy związane z usprzętowieniem Spółki oraz propozycją nowelizacji ustawy „Prawo wodne”. 

Edmund Górka 

Od miesiąca stycznia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie zajmuje się realizacją dodatków mieszkaniowych 
 i energetycznych. Osoby zainteresowane przyznaniem wyżej wymienionej pomocy mogą zgłaszać się do Pani Marty Jagiełka  
w biurze GOPS.                                    Weronika Łepek 

Wiosenne porządki 

Zwrot podatku akcyzowego 

Przetargi na nieruchomości gminne 

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w GOPS 
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Gminny Program aktywizacji  społeczno  - zawodowej” 

Gmina Lubiewo przystąpiła do resortowego programu instytucji  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH - edycja 2016”  
i znalazła się wśród 111 gmin w Polsce, której została przyznana  

dotacja w wysokości  247 959,00zł.  
 

Projekt pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Bysław poprzez  
adaptację budynku po byłym posterunku policji oraz zakup  
wyposażenia” będzie realizowany zakłada upowszechnienie opieki  
nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwienie dostępu do tego  
rodzaju opieki na terenie gminy Lubiewo, poprzez utworzenie miejsc 

dla 20 dzieci. 

Obecnie na terenie Gminy Lubiewo nie funkcjonuje żadna tego rodzaju 
placówka. Zapotrzebowanie na żłobek w Gminie jest bardzo duże, co 

wyrażane jest przez mieszkańców na spotkaniach, zebraniach i zgłaszanych potrzebach bezpośrednio do urzędu gminy.  
Planowany żłobek zlokalizowany będzie w Bysławiu, jednak będzie on zaspokajał potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi z całej 
Gminy Lubiewo. Żłobek powstanie w wyniku adaptacji budynku po byłym posterunku policji, który został przekazany Gminie  
Lubiewo z zapewnieniem przeznaczenia go na cele społeczne. Tą inwestycją wypełniamy przyjęte zobowiązanie.  
Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (zmiana sposobu użytkowania obiektu) czas zakończenia inwestycji 
planowany jest na grudzień 2016r., natomiast udostępnienie miejsc w żłobku dzieciom planowane jest od 1 stycznia 2017r. 
Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, remontowe, wymianę dachu, odnowienie elewacji,  
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodników, w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych), wykona-
nie rozbudowy budynku, przebudowę wszystkich instalacji ( wentylacji, co, wod-kan, monitoringu, odgromowej, alarmowej,   
elektrycznej). Ponadto,  planowany jest zakup i montaż pierwszego wyposażenia żłobka, w tym: wyposażenie sali, szatni, aneksu 
kuchennego i stołówki, łazienki i wc, pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczki, wyposażenie biura. 
Dzięki realizacji tego zadania nastąpi: 

zapewnienie opieki dla malutkich dzieci w warunkach zbliżonych do warunków domowych,  
stworzenie warunków do rozwoju dzieci, które będą posiadały właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, a dodatko-
wo liczne zajęcia rozwijające zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Badania wskazują jednoznacznie, 
że dzieci uczęszczające do żłobka szybciej nawiązują kontakty, uczą się samodzielności, współżycia w grupie, dziele-
nia się, czekania na swoją kolej, itp.. Daje to podstawę do dalszego rozwoju dziecka, na etapie edukacji przedszkolnej  
i szkolnej. Dzieci takie są bardziej otwarte na ludzi i zmotywowane do poszerzania swoich umiejętności. 
stworzenie szansy rodzicom i opiekunom małych dzieci na powrót do aktywności zawodowej lub podjęcie pracy  
czy zakładanie własnej działalności gospodarczej, ze świadomością, że ich pociechy są w bezpiecznym  
i zaufanym miejscu. 
stworzenie perspektywy podjęcia wcześniejszej decyzji przez rodziców o macierzyństwie,  
stworzenie atrakcyjniejszej oferty do zamieszkania na terenie Gminy Lubiewo,  
utworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunek/opiekunów. 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa oraz procedura przetargowa.  Rekrutacja dzieci przewidziana jest na 
jesień br. o czym będziemy informować na bieżąco.       Wioletta Szymczak 

Żłobek w Gminie Lubiewo 

Gminne Programy aktywizacji społeczno-
zawodowej na rzecz budownictwa socjalne-

go - remont lokali socjalnych w Klonowie  
i Bruchniewie (poddasza) 

 

Gmina Lubiewo w 2015 r. przystąpiła po raz 
trzeci do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społeczne-
mu" w ramach, którego realizuje "Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 
2015. Łączna wartość projektu wynosi 173.153,15 zł., z czego 100.000,00 zł to kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zmarginalizowanej 9 osobowej grupy osób bezrobotnych 
(5 mężczyzn i 4 kobiety), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Lubiewo w okresie od 01.07.2015 r. do 
31.12.2016 r. poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno-szkoleniowym, zajęciach w Klubie Integracji Społecznej oraz pracach 
społecznie-użytecznych i robót publicznych. W związku z realizacją programu powstaną dodatkowe dwa lokale socjalne, jeden w 
Bruchniewie i jeden w Klonowie. Od 01.03.2016 r. na okres pięciu miesięcy uczestnicy programu zostali zatrudnieni w ramach 
robót publicznych i prac społecznie-użytecznych.  

Danuta Rudnik, Marta Jagiełka 
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Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców 

Od dnia 5 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00 w biurze 
 nr 8 Urzędu Gminy  w Lubiewie mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie  
z poniższymi zasadami. 
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
Podstawa prawna: Ustawa z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1255) 
Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”: 
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 
lub, 
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
poz. 1863),lub3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), 
lub 
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
lub 
5) która nie ukończyła 26 lat, lub 6) która ukończyła 65 lat, 
lub 
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się  
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. 
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w: 
1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 
3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa wustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 
4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 
5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym  
przepisie. 

Michał Skałecki—Wójt Gminy Lubiewo 

Informujemy,  że mamy możliwość wskazania lokalizacji (powierzchnia  300m2) z terenu gminy Lubiewo do konkursu „Podwórko 
NIVEA„. Zachęcamy do wspierania naszej lokalizacji, która weźmie udział w ogólnopolskim głosowaniu Internau-
tów. Propozycja lokalizacji do konkursu to teren przy boisku w Lubiewie (ul. Witosa 1b) Podwórko NIVEA zostanie wybudowane 
w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów Internautów, jeszcze w tym roku. Głosować będzie można bezpłatnie 
 Akcja rusza od  1 MAJA  i potrwa do 30 CZERWCA 

Każdego dnia będzie można głosować  
i oddawać głosy.   Marzeniem rodziców  
i dzieci jest wspólne spędzanie czasu. Aby 
je spełnić, musimy razem się zintegrować i 
 głosować.  Znajdą się tam sprzęty zarów-
no dla tych najmłodszych, jak i nieco star-
szych dzieci, a także dla samych rodzi-
ców.   
Więcej na www.nivea.pl/podworko 
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie, w 
której można wyrazić swoje zdanie na ten 
temat na naszej stronie www.lubiewo.pl   

Paulina Kuffel 

„Podwórko NIVEA” dla Lubiewa? - wszystko zależy od mieszkańców 

http://www.nivea.pl/podworko
http://www.lubiewo.pl
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OBYWATEL.GOV.PL – informacje i usługi przyjazne obywatelom 

Szanowny mieszkańcu, złożyłeś 
wniosek o nowy dowód osobisty? 
Chcesz sprawdzić, czy jest już goto-
wy do odbioru? Nie musisz już iść, 
czy dzwonić do urzędu, by się tego 
dowiedzieć. Sprawdzisz to na stronie 
www.obywatel.gov.pl. 
Portal obywatel.gov.pl, to kompendium 
wiedzy o informacjach i e-usługach  
z zakresu nie tylko z zakresu ewidencji 
ludności i aktów stanu cywilnego.  
To także serwis, zawierający e-usługi, 

np. te związane z Rejestrem Dowodów Osobistych, ale również e-usługi „Historia Pojazdu”, „Bezpieczny Autobus”, paszport, 
prawo jazdy,  Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ)czy „CEPiK 2.0”. Serwis zawiera już 122 usługi 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 zgłosić. 
Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) 
usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą 
wyróżniającą stronę jest zrozumiały,prosty język. 
W zakładce „Dowody osobiste” została uruchomiona e-usługa, pozwalająca sprawdzić, czy dokument został już przygotowany 
przez urzędników. Wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzę-
dzie. Odpowiedź od razu pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania. 
Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcze-
śniej.  
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. Zapraszamy. 

Łucja Koniarska 
Monika Ulatowska 

W dniu 11 marca w całej Polsce obchodzony był Dzień Sołtysa, również i w naszej gminie z tej okazji odbyło się uroczyste spo-
tkanie sołtysów z Wójtem Gminy Panem Michałem Skałeckim , Starostą Powiatu Tucholskiego Panem Michałem Mrozem oraz  
Panią  Elżbietą Januszewską – Skarbnikiem Gminy.  
Pan Wójt w swoim wystąpieniu odniósł się  do historycznej pozycji sołtysa oraz jego roli w społeczności współczesnej wsi. Pogra-
tulował wszystkim sołtysom  licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i całej Gminy. Podziękował także 
za sumiennie wykonywaną pracę, poświęcenie prywatnego czasu  dla budowania wspólnoty na wsi oraz złożył życzenia zdrowia, 
wytrwałości w tej trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkań-
cami oraz wszelkiej pomyślności . Z tej okazji Wójt wręczył wszystkim sołtysom również drobne upominki, w miłej atmosferze 
spędzonej przy kawie i słodyczach rozmawiano też o sprawach istotnych dla życia mieszkańców wsi. .  
Do życzeń dołączył się również Pan Starosta Powiatu Tucholskiego i Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo. 

Barbara Zemke 

 

W każdą środę w punkcie pomocy w rodzinie przyjmuje terapeuta-psycholog 
Od godziny 15:00 – 17:00 – Bysław- Ośrodek Zdrowia ul. Słoneczna 3 

Od godziny 17:15 – 19:00 – Lubiewo – Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
ul. Wojska Polskiego 8. 

 
Natomiast psycholog rodzinny przyjmuje w każdy wtorek 

Od godziny 10:30 – 12:30 – Lubiewo – Zespół Szkół w Lubiewie (sala do integracji sensorycznej przy sali gim-
nastycznej – parter) 

Od godziny 8:15 – 10:15 – Bysław – Sala świetlicy w Zespole Szkół w Bysławiu (II piętro gimnazjum sala nr 1) 

Dzień Sołtysa w Gminie Lubiewo 

Punkty pomocy rodzinie — zmiana  miejsc i terminów przyjmowania 

http://www.obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/paszport-jak-wyrobic-wniosek-o-paszport
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/prawo-jazdy-jak-zdac
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego
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Konkursy pożarnicze dla dzieci i młodzieży 

Turniej Wiedzy Pożarniczej etap gminny i powiatowy 

W dniu 03.03.2016 r. w Domu Kultury w Lubiewie przeprowadzono Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”- 

etap gminny. Turniej przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych tj. szkół podstawowych i gimnazjum. 

W grupie szkół podstawowych najlepsza 
okazała się Joanna Chabowska z Zespołu 
Szkół w Bysławiu, drugie miejsce zajął Filip 
Ostrowicki z Zespołu Szkół w Bysławiu, 
trzecie miejsce zajął Jakub Oparka z Ze-

społu Szkół w Lubiewie. 

W grupie szkół gimnazjalnych najlepsza 
była Martyna Słupińska z Zespołu Szkół 
w Bysławiu, drugie miejsce przypadło 
Agacie Przygoda z Zespołu Szkół 
w Bysławiu, trzecie Jakubowi Kujawa z 
Zespołu Szkół w Lubiewie. 

Etap powiatowy  TWP odbył się w dniu 
16.03.2016 r. w Nadleśnictwie Zamrzenica. 
Nasza gmina zaprezentowała się na nim 
bardzo dobrze. W grupie szkół gimnazjalnych III miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół w Bysławiu Martyna Słupińska.   
 
Konkurs plastyczny pod hasłem „ Zapobiegajmy Pożarom” 
Dnia 27 stycznia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie odbyło się podsumowanie XVII edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Zapobiegajmy Pożarom”. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 
Grupa wiekowa- przedszkola  
I miejsce Remigiusz Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”  w Bysławiu, 
II miejsce Marta Rydzkowska   Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”  w Bysławiu, 
 
Grupa wiekowa - szkoła podstawowa kl. I-III 
III miejsce Patrycja Przydryga Zespół Szkół w Bysławiu, 
 
Grupa wiekowa – szkoła podstawowa IV-VI 
III miejsce  Marcel Gulatowski Zespół Szkół w Lubiewie. W dniu 18.03.2016 r. w Pałacu w Lubostroniu laureaci odebrali nagrody. 

Czesława Gromek 

 Informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tucholskiego zostanie przeprowadzona w dniach 
11.04.2016 r. do 28.04.2016 r.   Gmina Lubiewo staje do kwalifikacji w dniach 21.04.2016 r. i 22.04.2016 r.  Szczegółowych 
informacji na temat organizacji i przebiegu prac komisji kwalifikacyjnej udziela Inspektor Czesława Gromek. Urząd Gmi-

ny  Lubiewo pok. nr 6 tel. kontaktowy 523349310 wew.15.  

Czesława Gromek 

W dniu 08.02. 2016 r. w Domu Kultury w Lubiewie przeprowadzona została odprawa roczna z kierownikami zakładów pracy 
i pracownikami zajmującymi się sprawami obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz obronnymi w zakładach pracy. Na 
odprawie byli również sołtysi gminy Lubiewo. Odprawę poprowadził Wójt Michał Skałecki oraz inspektor ds. OC, zarządzania 
kryzysowego oraz spraw obronnych Czesława Gromek. Na zaproszenie Wójta przybył również inspektor ds. OC zarządzania 
kryzysowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi Zbigniew Chrustowski, który omówił przygotowaną 

prezentację.  

               W odprawie uczestniczyli również Z-ca Komendanta  Komendy Policji w Tucholi nadkom. Wiesław Gapa oraz Kierownik  
Posterunku Policji w Cekcynie asp. szt. Marcin Krajewski. Z-ca Komendanta nadkom. Wiesław Gapa przedstawił statystyki za rok 
2015 oraz omówił sprawę tworzenia przez Komenda Policji „Mapy Zagrożeń”. 

Na spotkaniu nie sformułowano szczególnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa publicznego. 
Czesława Gromek 

Kwalifikacja Wojskowa 2016r. 

Odprawa roczna z obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych 
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 KONKURS RECYTATORSKI - w dniach 11.03 i 14.03. 2016r. na 
scenie Tucholskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się najmłodsi 
uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu tucholskiego. 
Wzięli oni udział w turnieju recytatorskim pod nazwą ,,O pióro Ja-
na Brzechwy’’. Zespół szkół w Lubiewie reprezentowało ośmioro 
uczniów z klas I-III. Mimo ogromnej tremy wszyscy uczestnicy 
wypadli świetnie prezentując swoje talenty recytatorskie - aż pię-
cioro z nich zostało docenionych przez jury. 
W kategorii klas II -  Lenka Barczyńska oraz Kornelia Ziółkowska, 
przygotowywane przez Wiesławę Pianowską wywalczyły równo-
rzędne II miejsca, natomiast III miejsce zajęła Agnieszka Kłosow-
ska, która pod czujnym okiem Gabrieli Mrozik przedstawiła wiersz 
pt. ,,Skarga’’. 
Trzecią klasę reprezentowała Wiktoria Regent, która zajęła w swo-
jej kategorii II miejsce oraz Jakub Sikorski zdobywając miejsce III. 
Trzecioklasistów do występu przygotowywała Beata Ziółkowska. 
Hubert Krzywoszyński kl. I Szkoła Filialna w Suchej - II miejsce-
Staś Blachnierek  kl.III  Szkoła Filialna w Suchej – wyróżnienie. Za 
włożony trud i pracę występujący zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami oraz nagrodami książkowymi. 
Naszym wspaniałym recytatorom serdecznie gratulujemy! 

Wiesława Pianowska 
 

Integracja sensoryczna to metoda fantastyczna -  Stowarzyszenie 
na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem“ otrzymało dotację w 
kwocie 10 920 zł od Fundacji PZU na realizację projektu – „Integracja 
sensoryczna to metoda fantastyczna”. Wszystko to w ramach progra-
mu „Młodzi niepełnosprawni, sprawni z PZU“. Dzięki temu w Zespole 
Szkół w Lubiewie  odbywały się od września do grudnia dodatkowo 4 
razy w tygodniu zajęcia  terapii integracji sensorycznej prowadzone 
przez  Panią Karolinę Przybysz i Panią Ewę Weyna- trenerów SI. Po-
nadto 3 godziny w tygodniu w szkole uczniowie, rodzice i nauczyciele 
mieli możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem panią  Mar-
celiną Różycką. Dodatkowo z otrzymanych funduszy doposażona zo-

stała pracownia SI. 

Warto wspomnieć, że w Zespole Szkół w Lubiewie od 2012 roku  funk-
cjonuje pracownia integracji sensorycznej, co jest niespotykane w 
szkołach ogólnodostępnych. Terapia SI kierowana jest  do dzieci z 
trudnościami w uczeniu się (w tym dzieci z grupy ryzyka dysleksji, nad-
pobudliwości, nadruchliwości), ale jest także stosowana jako metoda 
usprawniania dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecię-
cym, niedowidzących, niedosłyszących oraz niepełnosprawnych inte-
lektualnie. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej 
ilości bodźców sensorycznych, szczególnie przedsionkowych, proprio-
ceptywnych i dotykowych w taki sposób, aby dziecko nauczyło się 

odpowiednio na te bodźce reagować.  

Jolanta Kowalska 

 

                         Sportowe wydarzenia w kwietniu. 

UKS "Grom" Lubiewo organizuje cykl imprez sportowych na sali gimnastycznej w Lubiewie. Po raz pierwszy organizujemy turniej 
otwarty turniej unihokeja. Impreza odbędzie się 9 kwietnia. Planujemy osobną rywalizację kobiet i mężczyzn. 16 kwietnia zaplano-
waliśmy turniej siatkówki par. Również tutaj jest to nowość.  23 kwietnia zaplanowaliśmy turniej piłki nożnej halowej. Zapisy i in-
formacje dostępne są na naszej szkolnej stronie internetowej www.zslubiewo.pl  Turnieje te są elementem projektu "Młodzież na 

sportowo" realizowanego przy wsparciu Urzędu Gminy w Lubiewie. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Waldemar Górecki 

Zespół Szkół w Lubiewie 
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Sprawozdanie z udziału reprezentacji Gminy Lubiewo w turnieju Koronowo Cup 6 lutego w Koronowie. 
Turniej w Koronowie był najlepiej obsadzoną imprezą sportową z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Na starcie sta-

nęły dwie drużyny KKP Bydgoszcz / ekstraklasa/, dwie drużyny Stomilu Olsztyn / I liga/ drużyna under 16 Warmińsko-
Mazurskiego OZPN, trzecioligowe GOKSIR Pruszcz i Tucholanka Kobiak Tuchola, Tęcza Bydgoszcz i amatorskie Gmina Korono-
wo i Gmina Lubiewo. Początki Wśród zawodowców były bardzo trudne. W grupie o rozstawienie rywalizowaliśmy z II drużyną 
KKP Bydgoszcz, Warmińsko-Mazurskim OZPN, Tucholanką Kobiak Tuchola i I drużyną Stomilu Olsztyn.    W pierwszym meczu 
zremisowaliśmy bezbramkowo z II drużyną KKP Bydgoszcz, po bardzo wyrównanym spotkaniu. W drugim spotkaniu ulegliśmy 
Tucholance 3:0. W pozostałych dwóch meczach chciałem sprawdzić wszystkie zawodniczki. Przegraliśmy je 0:5  i 0:7. Później 
zostaliśmy przydzieleni do grupy drużyn słabszych. W tym gronie znalazły się: Gmina Koronowo, Gmina Lubiewo, KKP II Byd-
goszcz, Tęcza Bydgoszcz i Warmińsko-Mazurski OZPN. Ponownie odnotowaliśmy bezbramkowy remis z KKP II Bydgoszcz. Po-
zostałe mecze przegraliśmy różnicą jednej bramki. Do ostatniego meczu przystępowaliśmy z możliwością zajęcia nawet 8 miej-
sca, niestety błąd bramkarki i nieskuteczna gra  w ataku doprowadziły do porażki 1:0 z Tęczą Bydgoszcz. Turniej od strony orga-
nizacyjnej był bardzo sprawnie przeprowadzony, wymagał zaangażowania dużej ilości osób.  

W turnieju wzięły udział uczennice ZS w Lubiewie i absolwentki naszej szkoły: Agnieszka Rompalska, Agnieszka Grzem-
pa, Wiktoria Niemczewska, Joanna Dembek, Dagmara Tomaszewska, Wiktoria Kowalska, Aleksandra Martin, Natalia Pałubicka, 
Agnieszka Iwicka, Natalia Nelke. Ta ostatnia została zauważona przez trenerów Tucholanki i zaproszona na treningi. Dodatkowo 
nadmienię, że nasza uczennica Dagmara Tomaszewska była podczas ferii zimowych na obozie Kujawsko-Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej.    

Mam nadzieję, że udział w takiej imprezie i uświadomienie sobie jak dużo pracy należy jeszcze wykonać pomoże na-
szym uczennicom osiągnąć sukcesy w imprezach sportowych do  jakich się obecnie przygotowujemy. Są to: Coca Cola Cup, 
Mistrzostwa Powiatu tucholskiego w piłce nożnej i Rekreacyjno-Sportowe Igrzyska Powiatu Tucholskiego. 
Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego udziału w tej imprezie przez Urząd Gminy Lubiewo. 

Waldemar Górecki 
 
Rodzice z klasą - na wspaniały pomysł wpadli rodzi-
ce uczniów klasy II a Gimnazjum w Lubiewie, aby 
sprawić radość swoim dzieciom i nie tylko. Z inicjaty-
wy państwa Brygidy i Włodzimierza Kujawów, do 
których przyłączyli się państwo Izabela i Jarosław 
Weltrowscy, państwo Elżbieta i Jacek Reccy, pan 
Tomasz Nelke, pani Justyna Mróz oraz pan Krzysz-
tof Szanecki został przeprowadzony remont klasy nr 
22. Przegipsowano i pomalowano sufit i ściany. Pan 
Jerzy Januszewski zreperował zepsuty wieszak na 
kurtki. Rodzice wszystkie prace wykonali bezintere-
sownie, wkładając w swoją pracę wiele czasu i ser-
ca, za co ogromną wdzięczność wyrażają wycho-
wawczyni, Renata Szymczak oraz uczniowie klasy II 
a. Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej 
szkoły nieskończenie wiele dobrego, skromnych, 
pomagających nam bez wielkich słów i rozgłosu, 
pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie. 

Jolanta Kowalska 
 

POMYSŁOWI  I  KREATYWNI - wszystko zaczęło się od wielkiego przedsięwzięcia „Mały i Duży Śpiewa”, które zorgani-

zowali rodzice i nauczyciele  Szkoły Filialnej w  Suchej. Impreza przyciągnęła tłumy widzów, którzy z zainteresowaniem śledzi li 

występy „lokalnych artystów”.  Zamysłem organizatorów było pozyskanie funduszy na potrzeby miejscowej szkoły. Zebrano około 

4500 zł. Rodzice  postanowili przeznaczyć część tej kwoty i zmienić wystrój klasy,w której uczą się dzieci z zerówki.. Udało się ! 

Dzięki ich kreatywności i pracowitości akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Sala jest pięknie odnowiona i wzorowo przygoto-

wana do pracy z dziećmi. Ściany mają żywe kolory, uwagę przyciąga piękny wizerunek postaci z bajki. Na podłodze zamontowali 

wykładzinę PCV. Niedawno  zostały zasypane piaskiem dziury na boisku szkolnym i wymieniono piasek w piaskownicy na czysty, 

który nieodpłatnie przekazał szkole  Pan Andrzej Jaszkowski.  W prace na poprawę wizerunku szkoły swój czas poświęcili rodzi-

ce:  Beata Grabowska,  Joanna i Mariusz  Rożyńscy, Katarzyna i Marcin Wiśniewscy,   Szymon  Iwicki,  Roksana Tymińska, Bar-

tosz Krzywoszyński, Alina  Glamowska,  Iwona i Marek  Rybarczyk , Teresa  Jendryczka, Tomasz Żelazny, Michał  Blachnierek. 

Jolanta Kowalska  

Zespół Szkół w Lubiewie 
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Myśl  pozytywnie,  działaj  kreatywnie ,  baw  się  przy  tym   sukcesywnie.     Ta  myśl  przyświeca  od   kilku  lat  lubiewskim  
Odyseuszom,  którzy  mogą  poszczycić  się  niemałymi  osiągnięciami.  Już  dwukrotnie  pod  okiem    trenerki  pani  Grażyny  
Śliwińskiej udało  się im   dotrzeć  do  finałów ogólnopolskich,  które  odbędą  się w tym  roku   2 – 3 kwietnia    w Gdyni. 

            Może  kilka  słów  o  samej  idei  
Odysei  Umysłu.     Odyseja Umysłu  to 
przyjazny program edukacyjny realizo-
wany w formie międzynarodowego 
konkursu, w którym co roku bierze 
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i 
studentów z całego świata. Patronat 
nad polską edycją sprawuje Minister 
Edukacji Narodowej. 
       Uczymy się marzyć – odważnie i w 
oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i 
nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania 
oryginalne i efektywne zarazem. 
Współdziałać  w duchu kooperacji – z 
otwartością na pomysły i opinie innych. 
Stawiane  przed nami wyzwania wyma-
gają łączenia w praktyce wiedzy i wy-
obraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów  - 
mówią Odyseusze 
           Pracujemy w sześcioosobowej  
drużynie: Anna Rudłowska, Monika 
Dzikowska, Martyna Śliwińska, Jakub 
Kujawa, Kamil Jendryczka , Radosław 
Szczechura,  której  zadaniem   było 
samodzielnie napisanie scenariusza, 

przygotowanie kostiumów, scenografii,  zaprojektowanie i wykonanie  nowatorskich urządzeń technicznych oraz rozwiązanie pro-
blemu długoterminowego  pod hasłem  „Drugie  życie rzeczy”.   
          Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe oczywiście bez pomocy  życzliwych nam osób: pani dyrektor  ZS w Lubiewie  Jolanty 
Kowalskiej,  organu  prowadzącego  w  osobie pana wójta Michała Skałeckiego  i pani Wioletty Szymczak,   Rady  Rodziców   
naszej  szkoły  a  także  sołtysa Suchej  (gdzie mamy bazę)  pana Zbigniewa Karwasza.   Należą  się im ogromne brawa.   
Trzymajcie  za  nas kciuki.   

Grażyna Śliwińska 
 

ARTYSTYCZNE TALENTY— 
8 marca w GOK w Osiu odbyło się wręczenie 
nagród XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „BORY TUCHOLSKIE  
W OCZACH DZIECKA”, gdzie w kategorii 
rysunku wyróżnienie zdobyli:  
Maria Helmin – ucz. klasy I,  
Kinga Nelke – ucz. klasy VI,  
Kamil Jendryczka – ucz. klasy I gim.,  
Ewa Iwicka – ucz. klasy II gim. 
Również tego samego dnia w Pałacu 
 Lubostroń  odbyło się wręczenie nagród 
XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu  
Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”, 
gdzie Marcel Gulatowski – ucz. klasy VI 
 w technice malarskiej otrzymał III miejsce. 

    
Wiesława Gulatowska 

 
 

Zespół Szkół w Lubiewie 
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Z Żalna wróciliśmy z tarczą!!! 

W sobotę, 5 marca 2016 r. cztery uczennice z 

klas szóstych – Aleksandra Pieczka, Natalia 

Rozanow, Aneta Bączkowska i Amelia Gracz, 

brały udział w podsumowaniu konkursu języ-

kowo-plastycznego MINI FALSE FRIENDS 

DICTIONARY w Żalnie. Wzięło w nim udział 

32 uczniów nie tylko z powiatu tucholskiego. 

W skład jury wchodzili nauczyciele tucholskie-

go „Nowodworka”. Zanim ogłoszono wyniki, 

wszyscy zebrani uczestnicy mieli okazję do 

wysłuchania pięknego wykonania piosenek w 

języku angielskim jednej z tamtejszych uta-

lentowanych gimnazjalistek oraz do wzięcia 

udziału w warsztatach językowych. Kiedy 

przystąpiono do wręczenia wspaniałych nagród, okazało się, że aż dwie z sześciu przyznanych nagród trafia w nasze ręce! 

Aleksandra Pieczka z klasy 6b zdobyła 3 miejsce a Amelia Gracz wyróżnienie. GRATULUJEMY!!! Oby tak dalej!!! Uczniów przy-

gotowała pani Monika Bień-Skorupska. 

Monika Bień-Skorupska 

 

Profilaktyczne powitanie  wiosny— w tym roku wiosnę w Gimnazjum w Bysławiu powitaliśmy pod hasłem „Narkotyki, dopala-
cze – najlepsze wyjście – nie wchodzić”. 

Klasy II zaczęły ten dzień od warsztatów profilaktycznych „No drugs” prowadzonych przez trenera z Ośrodka Profilaktyki 
Społecznej. Potem cała młodzież gimnazjalna zebrała się w sali gimnastycznej, gdzie w wesoły nastrój wprowadziły nas uczenni-
ce klasy VI szkoły podstawowej i II gimnazjum swoim pokazem tańca przygotowanym pod kierunkiem Pani Iwony Skorupa. Na-
stępnie każda klasa włożyła na głowy swych wychowawczyń przepięknie wykonane kapelusze. Tu najbardziej oryginalny był ka-
pelusz klasy IIIb i IIa. Kolejny punkt zabawy, to konkurs wiedzy o uzależnieniu od alkoholu. Reprezentacje klas losowały pytanie i 
prezentowały wyrównany poziom udzielając trafnych odpowiedzi. W czasie trwania konkursu, uczniowie każdej z klas wyrażali 
też swoje emocje w formie plastycznej. Prace te ozdobiły nasz korytarz szkolny. Duże brawa należą się ich twórcom. Najwięcej 
emocji i dobrej zabawy zobaczyliśmy podczas wykonywania piosenek o treściach profilaktycznych do rytmów piosenek disco – 
polo. Bezkonkurencyjna była tu klasa IIIb – oryginalnością wykonania i treścią piosenki. Na koniec zostawiliśmy sobie konkuren-
cje sportowe. Emocje sięgały zenitu. Najlepszy wynik uzyskała IIIa.  

Dwie godziny lekcyjne minęły nam błyskawicznie. Wszyscy spisali się znakomicie, również jury w składzie:  
p. Piotr Kapka, p. Hanna Ostrowicka, p. Gabriela Gajewska, p. Lilla Walczak i p. Izabela Kotlęga.  
Ostateczne wyniki turnieju:  
I miejsce – klasa IIIb (41 punktów) 
II miejsce – klasa IIIa (38 punktów) 
III miejsce – klasa IIb (34 punkty) 

Hanna Ostrowicka 

Zespół Szkół w Bysławiu 

IV miejsce – klasa Ib (30 punktów) 
V miejsce klasa Ia (28 punktów) 
VI miejsce klasa IIa (25 punktów) 
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Zakończyła się realizacja projektu, 

który miał na celu zainicjowanie 

powstania dziecięcego zespołu 

tańca ludowego "Klonowskie bajtle 

– zainicjowanie powstania dziecię-

cego zespołu tańca ludowego". 

Dofinansowanie ze środków  

Urzędu Gminy w Lubiewie pozwo-

liło nam zorganizować warsztaty 

taneczne, które prowadziła pani 

Maria Ollick, która jest dla nas 

autorytetem pod względem  

znajomości kultury i tradycji  

borowiackich. Pani Maria prowa-

dząc warsztaty, przekazywała 

dzieciom również wiedzę teore-

tyczną na temat obrzędów, tańców itp. 

Oprócz lekcji, ze środków projektu uszyliśmy 

borowiackie stroje dla wszystkich uczniów 

naszej szkoły. Stroje zostały również ręcznie 

wyhaftowane. Koordynatorem projektu była 

pani Honorata Szanecka. 

Zakończeniem projektu był Bożonarodzenio-

wy Koncert Ludowy, który wystawiliśmy dwu-

krotnie. Jeden dla rodziców, drugi zaś dla 

samotnych mieszkańców Klonowa oraz przy-

jaciół Małej Szkoły. Dzieci pokazały tańce i 

zaśpiewały przyśpiewki i kolędy ludowe.  W 

projekcie brali udział wszyscy uczniowie małej 

Szkoły z klas I-III, ponieważ uważamy, że w 

każdym drzemią ukryte talenty. Nie myliliśmy 

się. Goście byli pod ogromnym wrażeniem.  

Honorata Szanecka 

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabeto-
logiczną oraz Światową Organizacją Zdrowia jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilają-
cym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie. 
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie  
przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy 
obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada. Właśnie tego dnia w 1891 r. urodził się Frederick 

Banting, który wraz Charles’em Best jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 
roku. Cukrzyca (diabetes mellitus) jest przewlekłą chorobą, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedo-
bór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania glukozy przez komórki organizmu, co powoduje zwiększe-
nie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemię) oraz wydalanie glukozy wraz z moczem. Cukrzyca charakteryzuje się także 
zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek. 
Cukrzyca nieleczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych bezpośrednich i pośrednich przyczyn inwalidztwa 
oraz wczesnej umieralności. Długotrwały wpływ hiperglikemii jest przyczyną przewlekłych powikłań cukrzycy.  

 
Nie czekajmy do 14 listopada – najważniejsza jest profilaktyka i właściwa diagnostyka –  

zacznijmy od  badaniu stężenia cukru we krwi.  
Wioletta Szymczak 

Mała szkoła w Klonowie 

Cukrzyca to naprawdę groźna choroba 
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Działalność Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie w I kwartale  

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gminna Rada KGW w Lubiewie odbyło się w m-cu lutym . 
Po przyjęciu porządku obrad i wybraniu przewodniczącej i  sekretarza  zebrania przystąpiono do odczytania  sprawozdania  merytorycznego z 
działalności Zarządu  za 2015r, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2015r,i udzielono absolutorium  ustępującemu  Zarządo-
wi. Uchwały przyjęto w głosowaniu jawnym i jednogłośnie. Poza tym  podjęto uchwałę  o podwyższeniu składki członkowskiej z 3 zł. do 4 zł, od  
członkini. Dokonano  zmian w Statucie Stowarzyszenia – poszerzono zakres działalności o 7 pkt, w „Postanowienia ogólne” pkt.2  & 12 – Cele 
Stowarzyszenia  i sposoby ich realizacji.   
Nowy Zarząd Stowarzyszenia: 
1.Ilona Mrozik  Przewodnicząca  Stowarzyszenia 
2.Julita Winowiecka V-ce  Przewodnicząca  Stowarzyszenia 
3.Katarzyna Pieczka    Sekretarz 
4.Justyna Nowacka Skarbnik 
5.Teresa  Zbielska Członek Zarządu 
Nasza Gmina  została zaproszona  na  V-Koronowskie Impresje Kulturalno - 
Kulinarne. W Impresjach  tych zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskie, rękodzielnicy i zespół Frantówki Bysławskie  naszej gminy. W  
konkursie kulinarnym  KGW Klonowo i Wełpin   zajęli   III –miejsce  i  otrzymali  wspaniałą  nagrodę  sprzęt gospodarstwa domowego. Za  
wykonanie  rękodzieła  - Ozdoba  wielkanocna-  KGW Bysław. Klonowo i Wełpin przyznano  wyróżnienie  i  nagrody – sprzęt  gospodarstwa 
domowego. Nasza  prezentacja rękodzielnicza  była bardzo bogata ,kolorowa  i  pomysłowa.  Wzorem  lat ubiegłych  obchodziliśmy  „Dzień 
Kobiet” .  Stowarzyszenie GR KGW   zaprosiła  po raz pierwszy wszystkich  mieszkańców  naszej gminy  na „Kiermasz  Wielkanocny,   który 
odbył się dnia 20.03.2016r.- pisaliśmy projekt  i otrzymaliśmy dotację  z Gminy Lubiewo. Kiermasz  Wielkanocny  zaplanowano  obok  kościo-
łów  parafialnych  i parkingach – Lubiewo, Bysław  i Sucha,  a  sołectwa  należące do  danej  parafii   przygotowały  degustację z możliwością  
zakupu potraw, wypieków wielkanocnych oraz wyrobów rękodzielniczych. Taki Kiermasz  Wielkanocny w naszej gminie odbył się po raz pierw-
szy i nie ostatni. Nasi  mieszkańcy zdziwieni ale zadowoleni. 

Jadwiga Pik 

Zakończono procedurę oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  
ogłoszonego przez Wójta Gminy Lubiewo. W roku 2016 Gmina Lubiewo przeznaczyła  na realizację projektów łącznie  57 000,00zł., w tym 
na :  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł – zostało złożonych siedem ofert. Jeden oferent (spoza Gminy Lubiewo) nie uzupeł-
nił stwierdzonych braków formalnych, w związku z tym oferta nie podlegała rozpatrzeniu. Pozostali oferenci wnioskowali łącznie o kwotę 
34 258,00zł. Rozdysponowano wszystkie dostępne środki tj. 25 000,00zł. 

1. Bysławski Klub Piłkarski – „Piłkarskie Hobby” – 5738,00zł (wnioskowana 8004,00zł) 
2. Uczniowski Klub Sportowy „KADET” – „Ze sportem przez życie” – 1330,00zł (wnioskowana 2000,00zł) 
3. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” – „Nasz UKS  w świat sportu zaprasza” – 2000,00zł (wnioskowana 2600,00zł) 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Grom” – „Młodzież na sportowo” – 2732,00zł (wnioskowana 5754,00zł) 
5. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,BORY”  - „IX Ogólnopolski Ekologiczny  Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami”  - 5000,00zł 

(wnioskowana 6000,00zł) 
6. Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo  - „Jesteśmy mali, ale będziemy wielcy” – 8200,00zł (wnioskowana 9900,00zł). 

Upowszechnianie kultury i tradycji — 25 000 zł. – zostało złożonych siedem ofert na łączną kwotę 25 670,00zł. Rozdysponowano wszystkie 
dostępne środki tj. 25 000,00zł 

1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 Bysław - „Bory Tucholskie – Podlasie – co nas łączy a co nas dzieli” –  
5000,00zł (wnioskowana 5000,00zł) 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 5 Lubiewo – „Seniorzy promują i poznają kulturę regionalną” – 4920,00zł 
(wnioskowana 4920,00zł) 

3. Stowarzyszenie Gminna Rada kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie – „Promocja dziedzictwa kulinarnego Borów Tucholskich” -3000,00zł 
(wnioskowana 3000,00zł) 

4. Stowarzyszenie Gminna Rada kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie – „Powrót do korzeni obchody Nocy Świętojańskiej.” – 2750,00zł 
(wnioskowana 3150,00zł) 

5. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon” – „Starsi wiekiem, młodzi duchem.” – 2800,00zł (wnioskowana 2800,00zł) 
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”  - „XII Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych  - Bysławek 2016” – 

5730,00zł (wnioskowana 6000,00zł) 
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa” – „Międzypokoleniowe spotkanie Bożonarodzeniowe” – 800,00zł 

(wnioskowana 800,00zł). 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 3 000 zł  – została złożona jedna oferta na kwotę 1350,00zł.  
Przyznano wnioskowaną kwotę w całości organizacji Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację projektu „IX uczestnictwo w festy-
nie z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas i Prezydenta Torunia” . 

Promocja i profilaktyka zdrowia - 1 000,00zł – została złożona jedna oferta na kwotę 800,00zł. Przyznano wnioskowaną kwotę w całości  
organizacji Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację projektu „ Dobre żywienie warunkiem  kulinarne” 

Organizacja imprez integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezarad-
nych życiowo – 1 500 zł  – nie została złożona żadna oferta. 

Promocja i organizacja wolontariatu - 1.500 zł – nie została złożona żadna oferta. 
Wioletta Szymczak 

Dotacje dla organizacji pozarządowych 

Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia 
1.Ewa  Topolińska Przewodnicząca  Komisji 
2.Barbara  Karwasz  Członek Komisji 
3.Anna  Skorczewska-Mrozińska     Członek Komisji 



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 6  

 

W ostatnią sobotę, 12 marca w Koronowie odbyła się V edycja Koronowskich Impresji Kulturalno – Kulinarnych. Do tegorocznej 
edycji zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich z gmin: Lubiewo, Koronowo, Nakła nad Notecią oraz Żnina.  
Gminy oprócz prezentacji na scenie oraz przygotowania stoiska promocyjnego, brały udział w dwóch konkursach:  

rękodzielniczym na najładniejszą ozdobę wiosenną/wielkanocną, gdzie oceniane były m.in.: materiały wykorzystane do wyro-
bu ozdoby wiosennej, wygląd zewnętrzny, walory estetyczne, technika, kształt, kompozycja, kolor  oraz nawiązanie do wio-
sennej pory roku, 
kulinarnym na potrawę w ramach dziedzictwa regio-
nalnego w kategorii wypieki cukiernicze i potrawy 
mięsno garmażeryjne.  Każda potrawa  była oceniana 
m.in. pod względem: smaku potrawy, regionalności, 
oryginalności, łatwości przyrządzenia. 

Gminę Lubiewo reprezentowały delegacje Kół Gospodyń 
Wiejskich  z Bysławia, Bysławka, Cierplewa, Klonowa, 
Lubiewa, Lubiewic, Minikowa, Suchej, Trutnowa i Wełpi-
na. Panie przygotowały niesamowicie smaczne potrawy i 
wypieki  oraz wsparte pomocą opiekunek świetlic wiej-
skich ozdoby wiosenno-wielkanocne. 
Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy oraz lokalnymi 
rękodzielnikami przygotowane zostało stoisko promocyj-
ne, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem obec-
nych na imprezie. Na scenie gminę prezentowały Bysław-
skie Frantówki, które okazały się także niezawodne w 
chwilowym braku prądu. Dzięki inicjatywie członków ze-
społu na 20 minut impreza przeniosła się ze sceny do 
stoiska Gminy Lubiewo. Już pierwsze dźwięki akordeonu zaczęły przyciągać coraz większą liczbę uczestników imprezy wspólnie 
śpiewających i tańczących nasze frantówki.  
Po zmaganiach artystycznych przyszedł czas na degustację przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich wszystkich 
gmin potraw oraz jak na jubileusz przystało pojawił się okolicznościowy tort wykonany przez KGW Wtelno, który podzielił Bur-
mistrz Koronowa - Stanisław Gliszczyński oraz Przewodniczący Komisji w konkursie kulinarnym w kat. wypieki cukiernicze - Ma-
ciej Jeszka. 
Do konkursu kulinarnego zgłoszono rekordową ilość potraw (aż po 32 w każdej kategorii).  Komisja Konkursowa miała bardzo 
trudny wybór. Efektem obrad jury dla naszych kół było uzyskanie aż 5 wyróżnień, i tak:  
Wyróżnienia w konkursie rękodzielniczym na najładniejszą ozdobę wiosenną/wielkanocną zdobyły: 

jajo wielkanocne - KGW Bysław, zając wielkanocny - KGW Wełpin, jajo wiosenne  - KGW Klonowo 
Wyróżnienia w konkursie kulinarnym na potrawę w ramach dziedzictwa regionalnego w kategorii potrawy mięsno garmażeryjne 
zdobyły:  

rolada - KGW Wełpin, deska babci Janki - KGW Klonowo 
V Koronowskie Impresje Kulturalno - Kulinarne zakończono wręczeniem nagród w konkursach, a panowie Burmistrz Koronowa 
Stanisław Gliszczyński oraz  Dyrektor Generalny Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie 
Adam Daszkowski przekazali podziękowania gminom za udział w imprezie i wspieranie swoich Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wydarzenie z ramienia Gminy Lubiewo koordynowali pracownicy Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wioletta Szymczak 

Pięć wyróżnień dla KGW z Gminy Lubiewa na 
 V Koronowskich Impresjach Kulturalno – Kulinarne 
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„Zemsta” w Domu Kultury w Lubiewie 

Scena Domu Kultury w Lubiewie w sobotę 19 marca br. gościła  wyjątkową grupę teatralną - MASQUE. To młodzi aktorzy, w 
większości licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, z których kilkoro to mieszkańcy Gminy Lubiewo.  
W bieżącym roku grupa obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia grupy. Zdolni młodzi ludzie, na swej szkolnej drodze trafili na pasjo-
natów teatru, którymi są Pan Wojciech Ziółkowski i Pani Dorota Kijora oraz grupę przyjaciół, którzy ich wspierają.  Na swoim kon-
cie mają kilkadziesiąt występów z perfekcyjnie przygotowanymi spektaklami oraz już wiele nagród.  
Na jubileusz działalności przygotowali nowoczesną wersję spektaklu „Zemsty” Aleksandra Fredy i jak zapewnia reżyser ok. 20% 
tekstu pozostało w oryginale, zaś cała reszta to brawurowa adaptacja słynnego dzieła.  
Swoim występem zaskarbili sobie uznanie publiczności, która nagrodziła aktorów gromkimi brawami.  
Młodym aktorom dziękujemy i życzymy pomyślności w nauce i życiu osobistym, a szczególnie tegorocznym maturzystom – 
„połamania pióra”. 

Grupa Teatralna MASQUE  
Wojciech Ziółkowski – scenariusz i reżyseria 

Dorota Kijora – II reżyser 
Inspicjent – Patrycja Szulc 
Opracowanie, efekty specjalne i zdjęcia – To-
masz Kotowski 
Obsada: 
Podstolina – Patrycja Szulc 
Klara – Kinga Brzozowska/Wiktoria Ziółkow-
ska  
Duch Księżnej Diany – Bianka Jutrowska 
Czesław (prezes)  - Krzysztof Duks 
Fredek – Mikołaj Górka 
Milczanowski – Adam Kijora 
Dyndal – Konrad Mówiński 
Wacław – Michał Kociński 
Perełka – Damian Treider 
Śmigalski – Bartosz Hoppe 
Żołnierz – Kajetan Ziółkowski 
Murarze – Michał Kozłowski/Tomasz Sikora/ 
Filip Pozorski.           Wioletta Szymczak 

Finał WOŚP w Domu Kultury w Lubiewie przygotowany przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promo-
cji oraz opiekunek ze świetlic. Bardzo licznie zgromadzona publiczność rozbawił swoim występem Kabaret "Sanatorium" działają-
cy przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tucholi, a bożonarodzeniowy nastrój przedłużyły jasełka bożonarodzeniowe "Zabawa 
w jasełka" w wykonaniu uczniów klasy IIb szkoły podstawowej w Lubiewie pod kierunkiem Wiesławy Pianowskiej oraz "On jest 
Królem" w wykonaniu uczniów "zerówki" z Lubiewa pod kierunkiem Hanny Gawin, Danuty Chmara i Weroniki Wilczewskiej. 
Panie z KGW Lubiewo dla widzów przygotowały gorący poczęstunek, ale najwięcej emocji wzbudziła licytacja fantów na rzecz 
WOŚP. Pozyskaliśmy 120 przedmiotów od 36 darczyńców.  
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy, sponsorom, licytującym bo robiliśmy to 
wszystko dla dzieci i osób starszych.  
Lubiewo  
- licytacja (Dom Kultury) - 2614,64zł 
- wpisowe zawody  - siatkówka  - 100,00zł 
- wpłata KGW Lubiewo ze sprzedaży poczęstunku – 100,00zł 
- zbiórka do puszek (kościoły) - 2600,20zł 
                             -------------------------- 
                                      5414,84zł 
 Bysław 
- wpisowe zawody  - piłka nożna - 450,00zł 
- zbiórka do puszek - 1704,14zł 
                           --------------- 
                            2154,14zł 
Razem z Gminy Lubiewo zebrano —  7 568,98zł 

Wioletta Szymczak 

Finał WOŚP w Gminie Lubiewo 
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 Realizacja projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@” finansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa  
8 “Społeczeństwo informacyjne” zakończyła się 21 grudnia 2015r., jednakże trwałość projektu zostanie zachowana przez kolejne 
5 lat tj. do 20 grudnia 2020r. 
REZULTATY PROJEKTU: projektem objęto gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie 
dochody, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się i osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce, lub znajdująca się  
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej albo posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarko-
wanym – tj. 650 gospodarstw, które otrzymały zestawy komputerowe wraz z darmowym dostępem do Internetu. Wymieniona 
ilość gospodarstw stanowi ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo. Ostatecznie, w ramach wymienionej liczby 
gospodarstw, z projektu skorzystało 2217 osób.  
Beneficjenci projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu. Przeszkolono w sumie 650 osób.  
Dodatkowo wsparciem objęto 15 jednostek podległych Gminie w następującym zakresie: 
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie: 4 laptopy, 6 komputerów stacjonarnych, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), po-
większalnik; 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie Filia w Bysławiu: 2 laptopy, 6 komputerów stacjonarnych, 
urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
3. Świetlica Wiejska  w Suchej: 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
4. Świetlica Wiejska w Bysławku: 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
5. Świetlica Wiejska  w Płazowie: 1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
6. Świetlica Wiejska  w Cierplewie: 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
7. Świetlica Wiejska w Lubiewicach: 1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
8. Świetlica Wiejska w Trutnowie: 1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
9. Świetlica Wiejska w Wełpinie: 1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
10. Filia Zespołu Szkół w Lubiewie – SP w Suchej: 10 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
11. Świetlica Wiejska w Klonowie: 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
12. Świetlica Wiejska w Minikowie: 1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor), powiększalnik; 
13. Zespół Szkół w Bysławiu: 35 laptopów, 25 komputerów stacjonarnych, 26 komputerów All-In-One, 2 urządzenia wielofunkcyj-
ne (laser-kolor), powiększalnik; 
14. Zespół Szkół w Lubiewie: 35 laptopów, 25 komputerów stacjonarnych, 26 komputerów All-In-One, 2 urządzenia wielofunkcyj-
ne (laser-kolor), powiększalnik; 
15. Dom Kultury w Lubiewie: 5 komputerów All-In-One, 2 urządzenie wielofunkcyjne (laser-kolor). 
Razem do jednostek podległych trafiły  222 komputery. Wybudowano sieć światłowodową o łącznej długości 49 km. 
Na chwilę obecną nie ma żadnych ograniczeń w podłączaniu innych urządzeń do łącza internetowego dostarczonego w ramach 
projektu. Jeżeli będzie to przyczyną zakłóceń pracy sieci, będziemy zmuszeni ograniczać ilość urządzeń, tylko do komputerów 
dostarczonych w ramach projektu. Przez okres najbliższego roku (licząc od daty zakończenia projektu) Biuro Obsługi Klienta pro-
wadzone jest przez wykonawcę firmę RCI Spółka z o.o., która ustaliła zasady zarządzania sprzętem komputerowym w powstałej 
gminnej sieci internetowej, zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Duża ilość obsługiwanego sprzętu – 650 
zestawów u Beneficjentów Ostatecznych, wymaga bardziej restrykcyjnych zasad, niż przy mniejszej ilości.  
Gdy osoby wykluczone cyfrowo nabędą większego doświadczenia w korzystaniu z udostępnionego sprzętu, co będzie wynikiem 
mniejszej ilości zgłoszeń serwisowych, zasady te mogą ulec zmianie.  
Skonfigurowane połączenie, zgodne z zaleceniem UKE, pomiędzy radiowym urządzeniem klienckim a siecią dostępową umożli-
wia przesyłanie danych z przepustowością do 2Mbps down link /512kbps uplink. Z informacji, które posiadamy (również od BO) 
prędkość ta jest obecnie wyższa od deklarowanej.  Główną zasadą zalecaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
która musi być przestrzegana w usłudze darmowego Internetu udostępnianego przez jednostki samorządu terytorialnego, jest nie 
zaburzanie rynku usług komercyjnych w zakresie dostępu do Internetu i podlega stałym procesom monitoringu z naszej strony. 
Otwarta jest lista rezerwowa dla chętnych do uczestnictwa w projekcie. Regulamin rekrutacji i formularze dostępne są na stronie 
www.lubiewo.pl/internet.edukacja. Wypełnione dokumenty można składać w biurze nr 12 lub sekretariacie UG – biuro nr 15. Do-
datkowe informacje można uzyskać w biurze nr 12 – u informatyka projektu – Łucji Koniarskiej tel. 52 33 49310 wew. 16 lub 51-
2 864 180. Do uczestnictwa w projekcie można zakwalifikować się w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjen-
tów Ostatecznych z obecnej grupy.  Rezygnacja może zaistnieć  z następujących przyczyn, np.: wymeldowanie z terenu gminy 
Lubiewo, z innych przyczyn osobistych lub gdy zostanie rozwiązana umowa ze strony Gminy Lubiewo w przypadku naruszenia 
zasad określonych w Umowie i Regulaminie Rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 
O kolejności  włączenia do uczestnictwa w projekcie,  po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy na stronę www.lubiewo.pl/internet.edukacja, gdzie zamieszczane są wszelkie istotne informacje i uregulo-
wania  dla Beneficjentów Ostatecznych projektu. 

Łucja Koniarska 

 LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ - rezultaty projektu 

http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
http://www.lubiewo.pl/internet.edukacja
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30 stycznia na sali sportowej przy Zespole Szkół w Bysławiu odbył się III Integracyjny Turniej Deblowy Tenisa Ziem-
nego pomiędzy powiatami świeckim i tucholskim.  
Kolejny raz w tenisowe szranki stanęli pasjonaci tej dyscypliny spor-
tu. Jednakże nie było to tylko towarzyskie spotkanie, uczestnicy ry-
walizowali z wielką zaciętością i nie było żadnej taryfy ulgowej. Wy-
soki poziom zawodów przebiegał w integracyjnej – sportowej, przy-
jaznej atmosferze i zapewnieniem powrotu na korty gminne już na 
wiosnę. Organizatorem rozgrywek był Urząd Gminy w Lubiewie, a 
koordynatorem Paulina Kuffel. 
Gospodarze (powiat tucholski) nie dali gościom szans na I miejsce, a 
ostateczne wyniki przedstawiały się następująco: 
I miejsce Michał Skałecki – Sławomir Rybicki 
II miejsce Marek Tomaszewski – Jerzy Wojciechowski 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejne turnieje.  

 

7.02.2016 r. odbył się Turniej Charytatywny dla Tomka Kozłowskiego. Help his score him goals.  
Tomek Kozłowski, popularny „Kozik” z Tucholi, w wyniku wypadku stracił lewą nogę. Rehabilitacja i dobra proteza pozwolą mu na 
prowadzenie normalnego trybu życia, a także na powrót do sportu – Tomek od 18 lat tańczył breakdance. 
W turnieju uczestniczyło 9 WSPANIAŁYCH drużyn dobrego serca, które zagrały na rzecz „Kozika”. Były to drużyny: BKP BY-
SŁAW, BKP BYSŁAW JUNIOR, SUP TUCHOLA, FALA ŚWIEKATOWO, FC KLONOWO, FC LUBIEWICE, OLIMPIA DRZYCIM, 
SPARTA PRZYSIERSK, WEŁPIN. 
Mecze trwały po 12 minut. Mecze rozgrywano w trzech grupach po 3 drużyny. W danych grupach drużyny, które zajęły I miejsce 
wychodziły do ćwierćfinału. czwarta drużyna weszła z najlepszym bilansem bramek, była to drużyna FC Klonowo. Natomiast  
z grupy A wyszła drużyna OLIMPIA DRZYCIM, z grupy B SUP TUCHOLA, z grupy C FALA ŚWIEKATOWO. 
Po wyłonieniu się 4 zespołów zostały rozlosowane drużyny systemem 1-2, 3-4 i ułożyły się następująco: 
Fala Świekatowo – SUP Tuchola Wynik 5:2, FC Klonowo – Olimpia Drzycim – wynik 2:7 
Miejsca ostateczne: 
I miejsce Fala Świekatowo 
II miejsce Olimpia Drzycim 
 

Najlepszy bramkarz – Piotr Araśniewicz z Fali Świekatowo. Najlepszy strzelec – Adam Kolmajer z Fali Świekatowo 
Specjalne podziękowania należą się za pomoc wolontariuszom: Julii Bartołd i Kevinowi Kutowskiemu oraz Mikołajowi Grzeca za 
operowanie tablicą. Fundatorem  pucharów była firma: GRYNDA Center – Galanteria Drewniana z Tucholi. Zawody rozegrane 
zostały na bardzo wysokim poziomie i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania  
wszystkim uczestnikom za wielkie serce. 
 
W gminie Lubiewo mieszkańcy angażują się w IV turnieju sołeckim pn. „Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubie-
wo 2016” pod honorowym patronatem Banku Spółdzielczego Koronowo oddział Lubiewo. Jest to całoroczna impreza spor-
towa, gdzie zmaganiom towarzyszą ogromne emocje. Opiekunowie motywują do działania. W czasie rywalizacji zawiązują się 
także znajomości i przyjaźnie ponieważ nic tak nie łączy, jak sport. 
W przeciągu trzech miesięcy odbyły się zawody w dyscyplinie tj. Piłka Nożna Halowa dla Szkoły Podstawowej I – VI, gimnazjum 
oraz dla zawodników powyżej gimnazjum.  Wyniki oraz punkty piłki nożnej halowej dla Szkoły Podstawowej przedstawiają 
się następujące w I grupie: I miejsce - Cierplewo 100 pkt, II miejsce – Lubiewice 80 pkt, III miejsce – Minikowo 70 pkt, IV miejsce 
– Bysław 60 pkt, V miejsce – Trutnowo 50 pkt, VI miejsce – Wełpin 40 pkt. Wyłoniony został najlepszy zawodnik – Szymon Ław-
ski oraz najlepszy bramkarz Mateusz Grochowina. Wyniki II grupy: I miejsce Bysławek, II miejsce Lubiewo, III miejsce Sucha. 
Najlepszym strzelcą został Kacper Topoliński, a najlepszym bramkarzem – Oskar Topoliński. Halowa Piłka nożna dla zawodni-
ków z gimnazjum. Wyniki II grupy: I miejsce- Sucha 100 pkt, II miejsce – Bysławek – 80 pkt, III miejsce – Lubiewo – 70 pkt. Naj-
lepszym zawodnikem został Mateusz Prądzyński, a najlepszym bramkarzem – Jakub Okonek. Wyniki I grupy: I miejsce- 

Bysław 100 pkt, II miejsce Minikowo – 80 pkt, III miejsce Wełpin –  70 pkt, IV miejsce Lubiewice –  60 pkt, 

V miejsce Cierplewo –  50 pkt, VI miejsce Trutnowo – 40 pkt. Najlepszym zawodnikiem został Kevin Kutowski, a 

najlepszym bramkarzem został Krystian Michalski. Halowa Piłka nożna dla zawodników powyżej gimnajzum. 

Wynik oraz punkty I grupy: I  miejsce - S. Bysław 100, II miejsce - S. Cierplewo 80, III miejsce - S. Wełpin 70 , IV 

miejsce - S. Trutnowo 60, V miejsce - S. Minikowo 50, VII miejsce - S. Minikowo 40. Najlepszym strzelcą został 

Filip Olszewski, a najlepszym bramkarzem ponownie został Kevin Kutowski. Na prowadzeniu po trzech imprezach 

w I grupie jest Sołectwo Bysław, mając 260 pkt. Wyniki II grupy: I miejsce - S. Klonowo – 100, II miejsce - S  Lu-

biewo – 80, III miejsce - S. Sucha – 70, IV miejsce - S. Bysławek – 60. Najlepszym strzelcą został Łukasz Grzempa, 

a najlepszym bramkarzem - Paweł Partyka.. Na prowadzeniu ex aequo znajduję się S. Bysławek i S. Sucha mając po 

240 pkt.                         Paulina Kuffel  

Gmina Lubiewo na sportowo 

III miejsce Jerzy Siwicki i Leszek Zboralski   
IV miejsce Hilary Merc i Kazimierz Stucki  

III miejsce FC Klonowo 

IV miejsce SUP Tuchola 
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