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 ŻŁOBEK W BYSŁAWIU RUSZA!!! 

      
   Firma „Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe ,,KOSZOWSKI" s. c.  
Andrzej Koszowski i Edyta Skiba -  
Koszowska z Pruszcza” w ciągu trzech 
miesięcy dokonała inwestycji wręcz  
niemożliwej. Stary budynek po byłym  
posterunku policji przeobrazili w nowocze-
sny żłobek.  Było to możliwe dzięki  
pozyskanej przez Gminę Lubiewo dotacji 
w wysokości 320 446,00zł w ramach  
programu "MALUCH" 2016 oraz środków 
z budżetu Gminy Lubiewo w wysokości 
179 554,02zł. Zgodnie z projektem,  
do końca grudnia br. muszą zostać  
wykonane wszelkie prace inwestycyjne 
wraz z wyposażeniem obiektu.  Obecnie 
trwają odbiory branżowe oraz uzgodnienia 
dokumentacyjne. Dzieci będą mogły  
rozpocząć swoją przygodę w żłobku od  
2 stycznia 2017r. Na dzień dzisiejszy zapi-
sanych jest 13 dzieci, jest jeszcze 7 wol-
nych miejsc. Informujemy również, że  
w dniu 28 grudnia br. w godz. od 10:00 do 
12:00 w siedzibie żłobka odbędzie się 
spotkanie adaptacyjne rodziców, dzieci  
i opiekunów. Wszelkich informacji na  
temat funkcjonowania żłobka i zapisy 
przyjmuje p.  Agnieszka Sierosławska,   
ul. Madera 1, 89-511 Cekcyn, tel.  
516 082 168, e-mail: agacekcyn@o2.pl. 
 

Wioletta Szymczak 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
Mieszkańcom Gminy Lubiewo oraz gościom 

 życzymy wielu radosnych chwil, głębokich przeżyć,  
ciepła rodzinnej atmosfery i wzajemnej życzliwości.  

 Niech osobliwy urok tych dni doda nam sił i nadziei na realizację  
planów i marzeń  w nadchodzącym Nowym Roku. 

Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i wzajemnego zrozumienia.  
 

             Mirosław Winowiecki                                   Michał Skałecki 
                      Przewodniczący  Rady Gminy Lubiewo                 Wójt Gminy Lubiewo 

mailto:agacekcyn@o2.pl
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Wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Okrężnej i Krótkiej w Bysławiu. 
Pojawiające się awarie w latach poprzednich w ,,starej" części Bysławia wskazywały jednoznacznie na konieczność wymiany 
przyłączy wodociągowych. Z informacji przekazanych od mieszkańców wynikało, że były to przyłącza z lat siedemdziesiątych, 
głównie metalowe. Przyłączy do wymiany przy ul. Okrężnej, ul. Krótkiej i niektórych posesji przy ul. Głównej było 43 szt.  
Dodatkowo musiały być założone 4 duże zasuwy pozwalające na zamknięcie obszaru objętego wymianami przyłączy. Zadanie 
zostało zrealizowane przez pracowników Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo. Koszt zadania wyniósł 35 100,00 zł. Termin 
realizacji  - 15.03-31.05.2016 r. Wykonanie tego zadania było zasadne jeszcze przed realizacją projektu pn.: „Przebudowa  
ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina Lubiewo”, by uniknąć  
w przyszłości demontażu nowej nawierzchni polbrukowej i kosztów z tym związanych. 
Zakup koparko-spycharki na podwoziu ciągnika z napędem na 4 koła oraz rębaka dla Zakładu Komunalnego Gminy  
Lubiewo. Zakup został zrealizowany na początku lutego br. Koszt koparko-spycharki (używana) - 11 500,00 zł. Koszt nowego 
rębaka - 6 299,00 zł. Dodatkowe koszty - ubezpieczenie koparko-spycharki oraz koszty bieżącej konserwacji. 
Gminne Programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 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 Przeciwdziała-
nia Wykluczeniu Społecznemu", 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 Społecznej. 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zmarginalizowanej  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 robotach publicznych. W związku z realizacją programu powstaną dodatkowe dwa lokale socjalne,  
jeden w Bruchniewie i jeden w Klonowie. W okresie od 01.03.2016 r. do 31.07.2016 r. uczestnicy programu byli zatrudnieni  
w ramach robót publicznych i prac społecznie-użytecznych.  Zakres prac obejmuje w szczególności: wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej z drewnianej na PCV,  docieplenie elewacji styropianem, remont instalacji elektrycznej, wod.-kan. i co., remont dachu 
- uzupełnienie dachówek, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, płytkowanie. 
Do tej pory wyremontowane zostało mieszkanie w Klonowie. W mieszkaniu w Bruchniewie prace trwają. 
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo w 2016 r." 

Dnia 30 sierpnia br. firma „ECO-POL” sp. z o.o. z Pruszcza zakończyła na terenie Gminy Lubiewo prace związane  
z realizacją ww. usługi.  Na demontaż, transport i utylizację azbestu  złożono 11 wniosków do Urzędu Gminy w Lubiewie.  
Natomiast na transport  i unieszkodliwianie azbestu złożono 30 wniosków. W trakcie realizacji zadania 5 wniosków nie zostało 
zrealizowanych z powodu rezygnacji właścicieli z wykonania usługi. Kwota przeznaczona na wymienione powyżej przedsięwzię-
cie zgodnie z umową zawartą między Gminą Lubiewo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu wynosiła 53.913,60 zł. Kwota wydatkowana po wykonaniu zadania wyniosła 34.853,65 zł. W ramach programu doko-
nano demontażu  transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w łącznym ciężarze 20,582 Mg oraz transportu  
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w łącznym ciężarze 55,065 Mg. 

 
Wnioski o dofinansowanie - złożone:  
W dniu 31.10.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Europejczyk XXI wieku” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020,  Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.  
Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych językowych dla 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu i Zespołu 
Szkół w Lubiewie oraz zakup wyposażenia pracowni językowych. Termin realizacji projektu od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. 
Wartość projektu wynosi 150.150,75 zł, wnioskowane dofinansowanie 142.465,37 zł. 
 
W dniu 25.11.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Lubiewo, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Lubiewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na 
lata 2014-2020,  Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.  Wartość projektu wynosi 2.237.631,73 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 1.049.867,70 zł. 
 

Wnioski o dofinansowanie  - planowane: 
 
1. ,,Budowa targowiska gminnego w Lubiewie" (PROW na lata 2014-2020), 
2. ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Lubiewo i zakupem wozu asenizacyjnego" (PROW na lata 2014-2020) 
3. Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno - promocyjnym na 
dz. Nr 412/3, 614/4, 525/4 w Bysławiu (RPO na lata 2014-2020 poprzez WFOŚiGW w Toruniu). 

       Justyna Glazik, Danuta Rudnik 

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU 
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PODSUMOWANIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH W ROKU 2016  
  

 „Przebudowa drogi gminnej 010643C Sucha- Cierplewo do gruntów rolnych” 
W ramach inwestycji przebudowana została droga gruntowa o długości 0,990 km w technologii nawierzchni bitumicznej realizo-
wanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm. Szerokość drogi- 4,5  
metra, w tym jezdnia 3,5 metra i pobocza z kruszywa łamanego po 0,5 m po stronie lewej i prawej. Okres realizacji: 16.05.2016r.-
07.07.2016r. Wartość robót drogowych wyniosła: 
294.076,76 PLN. Inwestycja została współfinanso-
wana ze środków budżetu Województwa Kujaw-
sko-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 deszczo-
wej” 
Wykonano ciąg komunikacyjny o długości 679,0 m 
w technologii masy mineralno-bitumicznej składa-
jącej się z warstwy ścieralnej i wiążącej o łącznej 
grubości warstw 9 cm; chodnik z kostki betonowej 
o gr. 6 cm; wyniesione skrzyżowania oraz zjazdy  
z kostki betonowej o gr. 8 cm; sieć kanalizacji 
deszczowej; oświetlenie uliczne z nowoczesnym 
źródłem światła typu LED. Wartość robót wyniosła: 
815.131,21 PLN. Okres realizacji: 01.04.2016r.-
01.08.2016r. 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” 
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni ulicy, zjazdów i chodnika w technologii kostki betonowej o gr. 8 cm; sieci kanalizac ji 
deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz separatorami koalescencyjnymi. Wartość robót wynio-
sła: 497.779,61 PLN. Okres realizacji: 13.06.2016r.-22.11.2016r. Gmina Lubiewo pozyskała dofinansowanie na realizację tego 
zadania w wysokości 314 940,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 
Realizacja zadań przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiewo 
Wzorem lat ubiegłych w bieżącym roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy samorządem gminnym,  
a powiatowym. Przedmiotem umowy było wykonanie chodników w ciągu dróg powiatowych. Efektem tej współpracy jest  
wykonanie następujących prac: 

-budowa chodnika w miejscowości Bysławek oraz budowa 5 miejsc parkingowych przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP,  
-budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1040C Minikowo – Lubiewo – Trutnowo w miejscowości Trutnowo, 
-budowa chodnika w miejscowości Minikowo. 
 

Planowane inwestycje drogowe w roku 2017 
Połączenie Lubiewa z Koronowem Gmina Lubiewo w dniu 26.10 br. złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy pozostałej 
części drogi 010643C Sucha- Cierplewo oraz 010620C Sucha Młyn- Cierplewo- do granicy gminy.  
Jest to kontynuacja zadania polegająca na połączeniu Gminy Lubiewo z Gminą Koronowo. Inwestycja ma zostać zrealizowana 
przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych  
z produkcji. Burmistrz Koronowa zadeklarował przebudowanie drogi od granicy gminy do istniejącego asfaltu w miejscowości 
Glinki. Jest to pozytywny efekt rozmów, które Wójt Gminy Lubiewo prowadził z Burmistrzem sąsiedniej gminy.   
 „Przebudowa ulicy Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo- rowerowym,  
odwodnieniem i oświetleniem- I etap” 
W odpowiedzi na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019, Gmina Lubiewo złożyła w dniu 15.09.2016r. wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Typowo konkursowy charakter 
programu spowodował konieczność podzielenia inwestycji na dwa etapy, gdzie pierwszy z nich polegać ma na przebudowie ulicy 
Lipowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ciągami pieszo-rowerowymi. 31.10 br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski opublikował 
wstępną listę rankingową, w której Gmina Lubiewo znalazła się na 19 pozycji spośród 73 złożonych wniosków.  
Samorządy mogą wnosić zastrzeżenia co do oceny wniosków, a w konsekwencji klasyfikacja może ulec zmianie. 
Czekamy na opublikowanie listy samorządów, które otrzymają wsparcie finansowe w roku 2017.  
Publikacja ostatecznej listy rankingowej ma nastąpić do dnia 31 grudnia br.  

Arkadiusz Kowalikowski  
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REWITALIZACJA W GMINIE LUBIEWO  
  

  Rewitalizacja to kolejne wyzwanie społeczno-inwestycyjne, do którego przymierza się Gmina Lubiewo. 
Jest to możliwe dzięki środkom finansowym,  które będą dostępne być może już w 2017r. z Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 – 2020, realizowanego w tym zakresie przez Partnerstwo „Bory Tucholskie”. 
Rewitalizacja wg definicji to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane  
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory program 
ten przeznaczony był dla miast, obecnie realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwa jest również na obszarach wiejskich.  
Żeby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Na jego opracowanie  
Gmina pozyskała dotację w wysokości 33 226,77zł ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu  
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu.  
Działania rewitalizacyjne przewidziane są w miejscowościach Lubiewo i Bysławek. Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
obejmują realizację: 

programu społecznego poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Przewiduje się realizację działań zwiększających aspiracje, motywacje,  rozwój  
kompetencji społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia wykształcenia dzieci i młodzieży, motywowania 
do nauki, prowadzenia zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole czy samorozwój. 
programu inwestycyjnego mającego na celu kompleksową odnowę przestrzeni centrum Lubiewa pomiędzy ul. Hallera  
i Wojska Polskiego – dla poprawy estetyki oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa w centrum miejscowości, a w Bysławku, 
przy pomocy  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo planuje się utworzenie w budynku „ kapelanii”  
placówki dla osób starszych tzw. Dom Dziennego Pobytu.  

Na spotkaniu informacyjnym w Lubiewie, zebrani mogli zapoznać się z propozycjami inwestycji, które zostaną wpisane do  
Gminnego Programu Rewitalizacji, a są to m.in.: inwestycje w rejonie ulic Hallera i Wojska Polskiego, polegające na:  
1. Wymianie pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych, 
2. Wymianie ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych (ponad 20 zabudowań prywatnych), Banku Spółdzielczego, 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i OSP, 
3. Zagospodarowaniu działki gminnej  na budowę placu targowego z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi z zapleczem  
sanitarnym, zbudowanie przyłącza wodnego, oświetlenia targowiska, budowa parkingu z kostki brukowej dla klientów, 
4. Odrestaurowaniu istniejącego muru cmentarnego przy kościele oraz podświetlenie wieży kościelnej, 
5. Dokończeniu zagospodarowania terenu przy stawie - modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia, 
6. Zagospodarowaniu placu przy Ośrodku Zdrowia - budowa parkingu oraz oświetlenia, 
7. Zagospodarowaniu placu przed pocztą i apteką – budowa parkingu, 
8. Remoncie nawierzchni ulicy Hallera, 
9. Zagospodarowaniu terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali 
sportowej przy Zespole Szkół.  
10. Zagospodarowaniu terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku. 
11. Zagospodarowaniu terenu przed GOPS-em  – częściowe utwardzenie i utworzenie pasa zieleni. 
Działania rewitalizacyjne finansowane będą z dostępnych środków pomocowych, ale również właścicieli posesji, instytucji  
czy podmiotów gospodarczych.  
Oczywiście katalog inwestycji jest nadal otwarty i zachęcamy mieszkańców Lubiewa do zgłaszania swoich propozycji w urzędzie 
gminy biuro nr 11. Zgłaszać można pomysły inwestycyjne oraz społeczne. Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań rodzin-
nych i wielogodzinnych rozmów. Może właśnie podczas takich spotkań podyskutujcie Państwo o   możliwościach inwestowania  
w ludzi i infrastrukturę.  
Liczymy na Państwa kreatywność, bo każda zgłoszona sugestia, inicjatywa czy koncepcja stanowi cenny wkład  
w opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, a przede wszystkim w  rozwój miejscowości.  

Wioletta Szymczak 

 W dniu 01.12.2016r. odbył się odbiór inwestycji polegającej na przebudowie ul. Okrężnej w Bysławiu. W spotkaniu udział 
wzięli: Wójt Gminy Lubiewo, Przewodniczący Rady, Radni, Sołtys, a także mieszkaniec na co dzień korzystający z przedmiotowej 
drogi.  
Wójt Gminy Lubiewo- Michał Skałecki przypomniał zebranym gościom o złożonej obietnicy wykonania drogi w takiej jakości,  
iż możliwe będzie korzystanie z niej nawet w „skromnym” obuwiu. Dopełnieniem tej deklaracji było żartobliwe wręczenie prezentu
-obuwia mieszkańcowi, do którego m. in. zapewnienie było skierowane.  
Podczas zebrania podziękowano Wykonawcy za współpracę, w szczególności w zakresie komunikacji  
z mieszkańcami zgłaszającymi sugestie i prośby, których nie pozostawiano bez odpowiedzi. 

Arkadiusz Kowalikowski  

NIECODZIENNY ODBIÓR INWESTYCJI DROGOWEJ 
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Konieczność realizacji tej  inwestycji pojawiła się już kilka lat temu. Wykonana przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń  
przeciwpożarowych i budowlanych ekspertyza techniczna wykazała niemożliwość dalszej eksploatacji budynku szkolnego  
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uczniów. Problem dotyczy  zbyt wąskiej klatki schodowej, konieczności instalacji  
obudowy, zamknięcia i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych i skrócenia  korytarzy komunikacji 
(ewakuacji). Szczególnie istotnym dla całości sprawy jest brak możliwości zapewnienia, w aktualnym stanie technicznym pełnych 
wymogów w zakresie zabezpieczeń techniczno-budowlanych w budynku na co nie pozwalają uwarunkowania eksploatacyjne 
obiektu. Pierwsza dokumentacja projektowa była wykonana w 2013r. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji, nie możliwym stała się 
jej realizacja ze środków budżetu gminy, nie było też możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej z okresu programowania 
na lata 2007-2013 (mimo wcześniejszych zapewnień Marszałka Województwa o pojawieniu się takich możliwości). Kilkukrotnie 
wnioskowaliśmy o pomoc w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim. Niestety,  
bezskutecznie. Lata 2014, 2015 i pierwsza połowa roku 2016 to czas wdrażania przez Zarząd Województwa dokumentacji,  
opracowania kryteriów i harmonogramu ogłaszania konkursów.  
 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 składa się z dwóch etapów, tj. I etap – preselekcja, termin składania aplikacji upłynął 12 września br. Jest to wstępna 
wersja projektu, która została oceniona pozytywnie. Informację taką uzyskaliśmy w dniu 7 grudnia br. Z powiatu tucholskiego 
wnioski złożyło pięć gmin: Lubiewo, Cekcyn, Kęsowo, Tuchola i Śliwice. Preselekcję pozytywnie przeszły tylko trzy gminy:  
Lubiewo, Cekcyn i Śliwice. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa, w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia pozytywnej  
weryfikacji wniosków preselekcyjnych musimy złożyć 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.  
Pierwotny projekt budowlany zakładał tylko kwestie rozbudowy i wyprowadzenia klatki schodowej na zewnątrz. Jednakże obecna 
perspektywa finansowa pozwalająca pozyskać środki z Unii Europejskiej przewiduje dofinansowanie tylko i wyłącznie inwestycji 
związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych, projekt rozbudowy szkoły został zmodyfikowany 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   

 Już drugi rok trwa modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej  
o wymiarach 62m x 30m w Klonowie. W ubiegłym roku zostało wykonane przez 
mieszkańców wsi ogrodzenie całego terenu. Materiał na ogrodzenie zakupiono  
ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Klonowo oraz budżetu gminy. W bieżą-
cym roku wykonano gruntowną rekultywację terenu boiska oraz położono nową 
murawę z naturalnej trawy z rolki. Koszt w wysokości 40 000,00zł został poniesiony 
przez Gminę Lubiewo, Sołectwo oraz Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi  
Klonowo n/Brdą "Klon.  
Marzeniem mieszkańców jest zbudowane w przyszłym roku systemu nawadniają-
cego, by boisko było zawsze gotowe do gry. Uzależnione jest to jednak od  
finansów. Znaczący wkład finansowy Stowarzyszenia i sołectwa, a przede  

wszystkim pomoc mieszkańców przy wszelkich pracach inwestycyjnych pozwala na realizację tego typu przedsięwzięć. Z boiska 
będą korzystali uczniowie Małej szkoły oraz wszyscy pozostali miłośnicy piłki nożnej. Planowane są duże inwestycje dotyczące 
boisk w Bysławiu i w Lubiewie, a o szczegółach poinformujemy w następnym wydaniu Kurierka.  
 

    Paulina Kuffel 

ROZBUDOWA SZKOŁY W  LUBIEWIE — NADZIEJA CORAZ WIĘKSZA 

MODERNIZACJA BOISKA W KLONOWIE 
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GMINA LUBIEWO CORAZ WYŻEJ 

Niedawno opublikowano raport zrównoważonego rozwoju gmin i dynamiki wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości. Badania nad 
zrównoważonym rozwojem gmin są prowadzone od wielu lat, a wskaźniki, na podstawie których są one opracowywane obejmują 
trzynaście lat (2003-2015). Podstawą badań zrównoważonego rozwoju jest piętnaście wskaźników, które dają ogólną ocenę  
samorządu w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Rankingi opracowywane są pod  
przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie  
opracowanych wzorców. Pod uwagę bierze się następujące wskaźniki:  

Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (10 zł = 1 punkt); 

Wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 punkt); 

Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie (1% = 1 punkt); 

Odsetek wydatków na transport i łączność ( 1% = 1 punkt); 

Odsetek dochodów własnych w budżecie (1% - 1 punkt); 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt); 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt); 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 punkt); 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem (1% = 1 punkt); 

Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt); 

Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 punkt); 

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent = 1 punkt); 

Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej (1% = 1 punkt); 

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej (1% = 1 punkt); 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków (1% = 1 punkt). 

 

Gmina Lubiewo, w kategorii gmin wiejskich  
w okresie 2010 – 2015 awansowała, aż o 642 miejsca. 
Przyszłość przed nami i będziemy działać by dalej 
piąć się w górę.  
 
Gmina Lubiewo w rankingu 
2010 - 903 miejsce na 1576 gmin wiejskich w Polsce, 
2011 - 624 miejsce na 1571 gmin wiejskich w Polsce 
2012 - 673 miejsce na 1571 gmin wiejskich w Polsce 
2013 - 642 miejsce na 1571 gmin wiejskich w Polsce 
2014 - 288 miejsce na 1566 gmin wiejskich w Polsce 
2015 - 261 miejsce na 1563 gminy wiejskie w Polsce 
 
 

Ogólnopolski ranking migracji 2015r.  
To kolejny ranking oparty na konkretnych danych, który 
pokazuje siłę przyciągania nowych mieszkańców.  
Z badań, którymi objęto 2478 samorządów wynika,  
że, aż w 1582 gminach wystąpił w ubiegłym roku spadek liczby mieszkańców, a jedynie 867 gmin osiągnęło dodatnie saldo  
migracji . Jest też 30 gmin, które wykazują się zerowym wskaźnikiem (czyli ile ubyło osób, tyle samo przybyło). W tej kategorii jest 
też Gmina Lubiewo. Ostatecznie w rankingu zajmuje 873 pozycję na 2478 samorządów.  
Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że wysokie dodatnie saldo migracji, określające 
przyrost ludności na pewnym terytorium, występuje głównie w gminach znajdujących się w zasięgu oddziaływania aglomeracyjne-
go dużych miast. Twórcy rankingu, badając napływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznawali gminie po  
jednym punkcie. 
Rok 2016 napawa większym optymizmem, gdyż na 30.11.2016r. uzyskujemy wyraźny wzrost liczby mieszkańców: 
- osoby zameldowane – 101 
- osoby wymeldowane – 42 
- urodzenia – 61 
- zgony – 49 

Saldo na plus 71 osób.  

Wioletta Szymczak 
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SZLACHETNA PACZKA W GMINIE LUBIEWO 

W Gminie Lubiewo akcja Szlachetna Paczka odbyła się 
po raz pierwszy. Szlachetna Paczka jest akcją ogólnopol-
ską. Polega na organizowaniu przedświątecznej pomocy 
dla najbiedniejszych rodzin. W tym roku paczki  
z prezentami od darczyńców  wolontariusze wręczyli 20 
rodzinom: 12 z Gminy z Lubiewo i 8 z Gminy Kęsowo.   
11 wolontariuszy (Martyna Kotras, Zuzanna Przygoda, 
Monika Lewandowska, Izabela Modrzejewska, Dominika 
Grzonkowska, Alicja Wolańczyk, Dorota Karnowska, 
Elżbieta Pipowska, Dawid Kloska, Kamila  
Zimorska,  Paulina Kuffel  i lider – wontariusz Monika 
Januszewska), czyli ekipa Szlachetnej Paczki  
w Lubiewie, spędziła aktywnie tegoroczny finał w dniach 
10-11.12.2016 r. Przy rozwożeniu paczek do rodzin  
pomagali nam druhowie z OSP z Bysławia i Iwca oraz 
osoby prywatne swoimi samochodami. Główny magazyn 
znajdował się w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu, tam  
darczyńcy dowozili paczki, a wolontariusze pakowali do 
aut i zawozili do rodzin. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, 
rodziny otrzymały  paczki dopasowane do ich osobistych potrzeb, a nawet marzeń. 
Znamy już wyniki XVI edycji Szlachetnej Paczki. W tym roku projekt połączył 750 970 osób. Łączna wartość prezentów to ponad 
47 mln zł. Paczki trafiły do 18 960 rodzin w potrzebie, w tym 20 rodzin z rejonu Gminy Lubiewo i okolic. Najbiedniejszym polskim 
rodzinom pomogli także m.in. papież Franciszek, reprezentacja Polski w piłce nożnej, polscy kolarze, olimpijczycy  
i skoczkowie  oraz darczyńcy z Gminy Lubiewo  tj. instytucje samorządowe, placówki szkolne, firmy, osoby prywatne z Gminy 
Lubiewo. Wsparcia naszym rodzinom udzieliły instytucje, firmy oraz osoby prywatne z powiatów tucholskiego i bydgoskiego oraz 
spoza województwa kujawsko-pomorskiego.   
Dziękujemy za fakt, że są Państwo niesamowitymi ludźmi i wierzymy, że zmienili Państwo na stałe życie rodziny, którą obdarowa-
liście. Kontakt z Państwem był dla nas naprawdę samą przyjemnością - tacy ludzie, jak Państwo inspirują do tego, żeby stawać 
się lepszym człowiekiem. To, jak Państwo postarali się, żeby ta paczka była prawdziwym prezentem… to coś pięknego.  
Wszystkim rodzinom udało się nam sprawić wiele radości i łzy płynące ze szczęścia.  Życzymy Państwu z całego serca pełnych 
pokoju i radości i dobrych wzruszeń podczas Świąt Bożego Narodzenia. 

                                                                          Wolontariusze z rejonu Gmina Lubiewo i okolice 

Szanowni Mieszkańcy, zbliża się koniec 2016r.  
Czas refleksji i podsumowań, oceny tego co się udało zrealizować, a co pozostało niedokończone.   

Nasza Gmina  mijającego roku nie zmarnowała, zrealizowano kilka  inwestycji, poprawiano jakość  
życia poprzez realizację wielu przedsięwzięć, i mniejszych i większych. Organizowano  spotkania,  

imprezy, zawody i inne wydarzenia. Sprawnie funkcjonowała administracja, opieka społeczna,  
placówki oświatowe, zakład komunalny i inne podległe jednostki służące mieszkańcom. 

Za  wszystko dobro przekazane  pracą rąk i umysłu dla rozwoju naszej społeczności  
składam serdeczne podziękowania  WSZYSTKIM  razem i każdemu z osobna.  

Szczególnie dziękuję mieszkańcom Gminy Lubiewo zaangażowanym w życie społeczne, organizacjom 
pozarządowym, kierownikom i pracownikom  instytucji i jednostek,  radnym, sołtysom,  szefom firm, 

rencistom, emerytom, rolnikom, księżom  i siostrom zakonnym, osobom pracującym, uczącym się   
i tym, którzy  swoim działaniem promują Gminę Lubiewo w Polsce i zagranicą.  

        Pozdrawiam 
         Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo 
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 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017r. 
 

We wrześniu br. we wszystkich sołectwach Gminy Lubiewo odbyły się zebrania wiejskie, których najważniejszym tematem był 
podział środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań w 2017r. O celach na jakie zostały przeznaczone środki 
w danym sołectwie zdecydowali mieszkańcy w trakcie zebrania wiejskiego.  
Aby przedsięwzięcia mogły być finansowane z funduszu sołeckiego muszą spełniać następujące kryteria: przedsięwzięcia mają 
służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem zadań przyjętych do realizacji na rok 2017. 
Sołectwo Bysław – 34.827,33 zł 
1.Utrzymanie i remonty dróg i chodników – 10.000,00 zł 
2.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 10.000,00 zł 
3.Doposażenie świetlicy wiejskiej – 8.000,00 zł 
4.Upowszechnianie idei samorządowych (festyny, imprezy, dożynki) – 6.827,33 zł 
 
Sołectwo Bysławek – 21.000,88 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg w sołectwie – 7.000,00 zł 
2. Zakup kostki brukowej, płyt ażurowych betonowych – 6.000,88 zł 
3. Środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.000,00 zł 
4. Utrzymanie terenów zielonych i modernizacja w sołectwie – 2.000,00 zł 
5. Przegląd Orkiestr Dętych – 1.000,00 zł 
6. Spotkania integracyjne, działalność świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia, wycieczka dla dzieci - 4.000,00 zł 
 
Sołectwo Cierplewo – 10.517,85 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie – 6.000,00 zł 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – 517,85 zł 
3. Doposażenie OSP Cierplewo – 500,00 zł 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla 
mieszkańców sołectwa. – 1.000,00 zł 
5. Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Szkół w Lubiewie – Filia Szkoły Podstawowej w Suchej – 2.500,00 zł 
 
Sołectwo Klonowo – 28.837,03 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych – 10.837,03 zł 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) – 2.000,00 zł 
3. Doposażenie sprzętu i zagospodarowanie terenu przy OSP Klonowo – 2.000,00 zł 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa – 5.000,00 zł 
5. Dofinansowanie i utrzymanie funkcjonowania świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł 
6. Utrzymanie tradycji poprzez organizację imprez kulturalnych oraz wspieranie dodatkowych działań integrujących społeczność – 
3.000,00 zł 
7. Modernizacja boiska sportowego – 5.000,00zł 
 
Sołectwo Lubiewo – 34.827,33 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych – 8.000,00 zł 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz 
(obiekt istniejącej wieży widokowej) – 13.000,00 zł 
3. Doposażenie OSP Lubiewo – 4.000,00 zł 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na 
terenie sołectwa – 4.000,00 zł 
5. Doposażenie salki nad remizą OSP – 2.000,00 zł 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organiza-
cję imprez kulturalnych dla mieszkańców – 3.827,33 zł 
 
Sołectwo Lubiewice – 16.438,50 zł 
1. Remont i utrzymanie dróg – 7.100,00 zł 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) – 1.500,00 zł 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni – 600,00 zł 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia – 1.338,50 zł 
5. Doposażenie i konserwacja placu zabaw przy świetlicy – 4.600,00 zł 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka,  
dożynki gm, inne imprezy kulturalne). – 1.300,00 zł 
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Sołectwo Minikowo – 21.383,98 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg – 9.000,00 zł 
2. Dofinansowanie OSP – 500,00 zł 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo – 3.150,00 zł 
4. Remont świetlicy i pomieszczeń socjalnych, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez 
sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD – 5.500,00 zł 
5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej – 3.023,98 zł 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne) – 210,00 zł 
 

Sołectwo Płazowo – 16.856,43 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo – 2.000,00 zł 
2. Doposażenie OSP Płazowo – 3.000,00 zł 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni – 1.500,00 zł 
4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 5.000,00 zł 
5. Dofinansowanie działalności świetlicy oraz zakup wyposażenia – 1.300,00 zł 
6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (dożynki, ferie zimowe,  
wakacje letnie, iluminacje świąteczne-2.000zł). – 4.056,43 zł 
 

Sołectwo Sucha – 29.603,23 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa – 10.603,23 zł 
2. Doposażenie OSP (specjalistyczny sprzęt) – 1.000,00 zł 
3. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, Bruchniewo 2.000,00) – 4.000,00 zł 
4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (Bal Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemniaka, Andrzejki,  
Sylwester) – 2.000,00 zł 
5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia – 3.500,00 zł 
6. Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Szkół w Lubiewie – Szkoły Filialnej w Suchej – 8.500,00 zł 
 

Sołectwo Trutnowo – 14.488,17 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie – 6.400,00 zł 
2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) – 1.500,00 zł 
3. Doposażenie OSP Trutnowo – 200,00 zł 
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – 2.700,00 zł 
5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy – 700,00 zł 
6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (imprezy różne) – 
2.988,17 zł 
 

Sołectwo Wełpin – 14.139,90 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg w ewidencji gminy w sołectwie Wełpin – 6.000,00 zł 
2. Dofinansowanie OSP w Wełpinie – 1.000,00 zł 
3. Zagospodarowanie terenów zielonych – 3.000,00 zł 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy – 2.739,90 zł 
5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych – 1.400,00 zł 

Małgorzata Pilarska 
 

UTYLIZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY LUBIEWO 
 

Gmina Lubiewo w 2017 roku zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o dofinansowanie Utylizacji Azbestu z terenu gminy Lubiewo. 

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lubiewo, którzy w 2017 r. zamierzają zmienić pokrycie dachowe zawierające 
azbest lub pozbyć się azbestu zgromadzonego na posesji luzem, proszeni są o osobiste przybycie  
do Urzędu Gminy w Lubiewie, pokój nr 21 do 3.02.2017 r. w celu wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania związanego  
z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.  

Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych (koszt demontażu, zbierania, transportu  
i unieszkodliwiania azbestu), lecz nie więcej jak 1000,00 zł za Mg (tonę) unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest. 
Kwota dofinansowania jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30.000,00 zł. 

      Tomasz Bonk  
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Stawki podatków od nieruchomości na 2017 rok nie ulegają zmianom z wyjątkiem stawek, które były maksymalne, np. stawka  
od budynków letniskowych, stawka od wód stojących. Stawki te zostały obniżone wg górnych granic, które na 2017 r. zostały 
ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. 
Rada Gminy Lubiewo, 24 listopada 2016 roku, uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2017 roku. 
Podatek od nieruchomości 
1) od gruntów: 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni, 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -  4,54 zł od  
1 ha powierzchni, 
terenów mieszkaniowych (oznaczonych symbolem „B”) – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni, 
zurbanizowanych niezabudowanych (oznaczonych symbolem „Bp”) – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni, 
pod drogami (oznaczonych symbolem „dr”) – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni, 
terenów przemysłowych (oznaczonych symbolem „Ba”) - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
letniskowych, terenów letniskowych (oznaczonych symbolem „Bz”)  - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
innych terenów zabudowanych (oznaczonych symbolem „Bi”) – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
terenów różnych (oznaczonych symbolem ,,Tr”)  – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni.; 
2) od budynków lub ich części: 
mieszkalnych lub ich części – 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  - 16,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
letniskowych dla właścicieli indywidualnych – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
3) od budowli  – 2 % ich wartości. 
Podatek rolny - stawka podatku rolnego nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego, Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwałę 
obniżającą cenę 1 q żyta przyjmowaną za podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017r. do wysokości 38,00 zł za 1 dt.  
Stawki podatku od środków transportowych – Rada Gminy nie podjęła uchwały, obowiązuje uchwała z 2015 roku. 

Bożena Gniot 
 

 
             Prosimy o sprawdzenie terminu ważności 
posiadanego dokumentu i złożenie najpóźniej 30 dni 
przed terminem upływu ważności wniosku o wydanie 
nowego dowodu osobistego wraz z aktualną  
fotografią odpowiadającą wymogom zdjęcia jak do  
dokumentów paszportowych - fotografia powinna być 
wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem  
złożenia wniosku. Nie pobiera się opłaty za wydanie 
dowodu osobistego. Informacje oraz wnioski dot. wyda-
nia dowodu osobistego dostępne są na stronie 
www.lubiewo.bip.net.pl oraz w biurze nr 12 UG  
Lubiewo. Telefoniczne informacje udzielane są pod nu-
merem telefonu: 52 33 493 10 wew.16.  

Monika Ulatowska 

STAWKI PODATKÓW NA 2017r. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO! 
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            Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną  
Grupą Działania „Bory Tucholskie”. 
             Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakłada on utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw 
opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie: brodnickim, mogileńskim, świeckim, wąbrzeskim  
i tucholskim. Na podstawie zgłoszeń komisja wybrała w naszym powiecie aż 8 gospodarstw. Rekrutacja opiekunów/gospodarzy/
wolontariuszy odbyła się na przełomie września i października. W grudniu osoby zajmujące się podopiecznymi (opiekunowie)  
i prowadzące zajęcia (wolontariusze) zdobywają kwalifikacje do opieki (kurs). Okres funkcjonowania gospodarstw  
to od 02.01.2017 r. do 30.06.2018 r. Podopiecznymi będą osoby niesamodzielne, które będą mogły korzystać ze wsparcia i zajęć 
przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu (w grupach 5 osobowych). Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem przeprowadzonej 
identyfikacji potrzeb na poziomie środowiska lokalnego, w stałym kontakcie z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Zgodnie z definicją 
określoną w wytycznych dot. projektu przez osobę niesamodzielną rozumie się osobę, która ze względu na podeszły wiek, stan 
zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Każda osoba w projekcie będzie korzystać z usług przez maksymalnie pół 
roku, co pozwoli większej liczbie podopiecznych skorzystać z tego nowatorskiego typu usług i podjąć decyzję o dalszym  
uczestnictwie w zajęciach w okresie trwałości projektu.  
Projekt zakłada rozwijanie opieki prowadzonej w małych grupach, która pozwoli dodatkowo zaspokoić potrzeby w zakresie  
kontaktów społecznych. w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Osoby zainteresowane pobytami dziennymi  
w dwóch gospodarstwach na terenie gminy Lubiewo zapraszam do kontaktu Joanna Jastak -723330118. 

Joanna Jastak  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie  informuje, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji świadczenia  
w postaci posiłku w szkołach  dla dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 zostały wydane na czas określony do dnia  
22 grudnia 2016r. 
       W związku z powyższym, aby pomoc w postaci „posiłku w szkole dla dziecka”,  była kontynuowana od 2 stycznia  
2017. należy złożyć do tut. Ośrodka Pomocy w miesiącu grudniu 2016r. wniosek wraz z kompletem wymaganych  
dokumentów (potwierdzających dochód netto członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za listopad 
2016r., a w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca złożenia wniosku).  

Weronika Łepek 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie w bieżącym roku dwukrotnie włączył się w Ogólnopolską Akcję Zbiórki  
Żywności. Pierwsza zbiórka pod hasłem  „Podziel się Posiłkiem” odbyła się w dniach 23 i 24 września br. w punktach handlowych  
w Lubiewie: Sklepie „Spożywczo – Przemysłowym”, Sklepie „Carrefour” oraz w Sklepie  „Raz Dwa”.  Chęć udziału  w  zbiórce 
wyraziło 24 wolontariuszy z terenu Gminy Lubiewo. Owocem zbiórki są różnego rodzaju produkty spożywcze w ilości 222,38kg, 
które zostały przekazane 17 rodzinom z dziećmi z terenu Gminy Lubiewo.  Kolejna zbiórka żywności odbyła się w dniach  
25 i 26 listopada br. Była to „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Zbiórka ta realizowana była w 5 punktach handlowych znajdujących 
się na terenie Gminy Lubiewo: Sklep Carrefour w Lubiewie, Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Lubiewie, Sklep GS w Suchej. 
Sklep GS w Klonowie, Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Kuffel w Trutnowie. W tej zbiórce  żywności udział wzięło  
53 wolontariuszy, którzy wspólnie zebrali 349,31 kg. Zebrane artykuły spożywcze zostały przekazane osobom samotnym z terenu 
Gminy Lubiewo.  
Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom: młodzieży, dzieciom, osobom dorosłym oraz  
pracownikom GOPS a także darczyńcom za wielkie zaangażowanie, wspaniałą postawę pełną życzliwości, zrozumienia  
i wsparcia. 

   Weronika Łepek 

ZIELONA OPIEKA - GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE  

POSIŁKI W SZKOLE 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
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Wspólna uroczystość z okazji Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego odbyła się we wrześniu br. w Bibliotece – Centrum Kultury  
i Promocji Gminy Lubiewo. Jubilaci ponad półwieku temu związali się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem  
dozgonną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. 

W bieżącym roku diamentowy Jubileusz – 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Czesława i Stanisław 
Olszewscy z Bysławia. Mają trójkę dzieci i troje wnucząt. Oboje urodzili się w Bysławiu. Jak wspominają  znali się od  
młodzieńczych lat, ale o ich wspólnej przyszłości zadecydowało jedno z wesel, na którym razem się bawili. Prowadzili  
8-hektarowe gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzi syn z synową. 
Pięć par świętowało 55-lecie pożycia małżeńskiego.  
Wśród nich byli Zofia i Jerzy Sampławscy z Lubiewa. Pani Zofia pochodzi z Raciąża, a Pan Jerzy z Tucholi. Pani Zofia  
rozpoczęła swoją pracę w Tucholskim Inspektoracie PGR, a następnie od 1970 r., aż do przejścia na emeryturę była główną  
księgową w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Bruchniewie. Jubilat natomiast całe swe życie związał ze szkolnictwem, w sumie 
przepracował 36 lat pracy. Jego największą pasją jest malarstwo. Mają Troje dzieci i i doczekali dwoje wnuków. 
Maria i Ignacy Augustyńscy pochodzą z Bysławka. Maja pięcioro dzieci, dziewięcioro wnuków i dwójkę prawnuków. Jubilaci  
prowadzili gospodarstwo rolne, które przekazali synowi i synowej. Pani Maria pochodzi z Zalesia Królewskiego, gdzie poznali  
się na zabawie  i po ślubie zamieszkała u męża w Bysławku. 
Na uroczyści byli obecni także Anna i Jerzy Glazikowie z Bysławia. Maja dwóch synów, czworo wnuków i i dwoje prawnuków. 
Jubilaci  prowadzili 16 ha gospodarstwo rolne, które przekazali synowi i synowej. Są rodziną mieszkającą od pokoleń w Bysławiu. 
Swojego szczęścia nie szukali daleko, mieszkali po sąsiedzku i zakochali się w sobie. 
Helena i Eugeniusz Klajnowie z Trutnowa również przeżyli wspólnie 55 lat.  Mają czworo dzieci, dwanaście wnucząt  
i prawnuczka. Jubilat pochodzi z Zalesia Królewskiego. Jubilatka natomiast urodziła się w Trutnowie. Zamieszkali razem po ślubie 
w rodzinnej wsi pani Heleny. Pan Eugeniusz pracował w Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego, a następnie w Bydgoskiej 
Fabryce Opakowań Blaszanych. Małżonka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. 

 

PIĘKNE JUBILEUSZE - DIAMENTOWE,  SZMARAGDOWE I ZŁOTE 
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Tego pięknego Jubileuszu doczekali wspólnie również Gertruda i Leon Kowalscy z Lubiewa. Mają czworo dzieci, cieszą się 
jedenaściorgiem wnucząt i prawnuczką. Jubilatka mieszka w Lubiewie od urodzenia, a małżonek przybył do Lubiewa z Żalna, 
przeprowadzając się  po ślubie do małżonki. Wcześniej jubilat pracował w POM-ie w Piastoszynie i jako pracownik tego zakładu 
został skierowany do budowy wodociągu w Lubiewie (1962r.) gdzie zapoznał małżonkę. Po ślubie prowadzili razem  
gospodarstwo rolne. Jubilat udzielał się również społecznie – przez wiele lat, do 1971 r.,  był komendantem powszechnej  
samoobrony (odpowiednik dzisiejszej obrony cywilnej). Natomiast jubilatka była wyuczoną przez siostry zakonne kucharką.  
Talent w tym zakresie sprawił, że była wręcz rozchwytywana do przygotowania jadła na wesela i przyjęcia. 
Pary obchodzące Złoty Jubileusz w dowód społecznego uznania  dla trwałości małżeństwa i zostali odznaczeni przez  
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzeja Dudę Medalami Za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie, które otrzymali z rąk  
włodarza Naszej Gminy. 
Wśród tych par byli Irena i Henryk Drzycimscy, którzy pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne „TAK”. Mając trójkę  
dzieci doczekali dziesięcioro wnuków. Jubilaci prowadzili niemalże 27 hektarowe gospodarstwo rolne położone w Bysławku, które 
przejął syn z synową. Mieli czas na działalność na rzecz lokalnego środowiska. Jubilat działał w Kółku Rolniczym w Bysławku, 
natomiast Jubilatka działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Bysławku. Obecnie aktywnie uczestniczą w działalności Związku  
Emerytów i Rencistów Koło w Bysławiu. 
Teresa i Gerhard Glazikowie z Lubiewa mają sześcioro dzieci i doczekali się ośmiorga wnuków i jednego prawnuka. Jubilat całe 
życie zawodowe poświęcił pracy w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Bruchniewie. Jubilatka zajmowała się wychowywaniem 
dzieci i prowadzeniem ponad 3-hektarowego gospodarstwa rolnego. 
Kazimiera i Eugeniusz Osińscy z Płazowa mają troje dzieci, dziesięcioro wnuków i jednego prawnuka. Jubilatka pracowała  
początkowo w Kawiarni w Klonowie, a następnie do przejścia na rentę pracowała w Pralni w Lubiewie należącej do Gminnej 
Spółdzielni „SCH”.   Natomiast Jubilat  pracował w Młynie w Szumiącej do 1985 r. (do jego spalenia) następnie do emerytury  
pracował w Centrali Nasiennej w Tucholi.  
Kazimiera i Józef Rybarczykowie z Suchej mając czworo dzieci doczekali troje wnucząt. Jubilaci  prowadzili w Suchej ponad  
40 lat gospodarstwo rolne, które przekazali synowi i synowej. Przebywają na emeryturze, cieszą się dobrym zdrowiem  
i mieszkają razem z synem w Świekatowie. 
Elżbieta i Jerzy Wieczór z Klonowa mają troje dzieci i pięcioro wnuków. Jubilaci prowadzili ponad 10-hektarowe gospodarstwo 
rolne. Jubilatka udzielała się również społecznie działając w Kole Gospodyń Wiejskich w Klonowie. 
Wszystkim Jubilatom życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki najbliższych osób złożyli Michał Skałecki  – 
Wójtowi Gminy Lubiewo, Mirosław Winowiecki – Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo, Z-ca Kierownika USC – Łucja Koniarska 
oraz sołtysi Elżbieta Grzędzicka z Płazowa, Zofia Chmara-Rink z Bysławka, Katarzyna Glazik z Trutnowa oraz Zbigniew Karwasz 
ze Suchej. Wykonano wspólną pamiątkową fotografię i do wniesiono toast za zdrowie wszystkich Jubilatów. 

Monika Ulatowska 

 

W sobotę 29 października br. w miejscowości Minikowo odbyła się uroczystość ekumeniczna poświecenia cmentarza 
ewangelickiego. O cmentarz  ewangelicki w Minikowie rada sołecka z byłym sołtysem wsi Minikowo Kazimierzem Porazińskim 
zadbała już w roku 2000. To wówczas postanowiliśmy ogrodzić i uporządkować cmentarz. Udało się tego dokonać dzięki  
ogromnemu zaangażowaniu pracowników Zakładu Komunalnego w Bysławiu oraz mieszkańców sołectwa. Przez lata dbaliśmy  
o niego, lecz chcieliśmy czegoś więcej, o tym, że jest to cmentarz ewangelicki wiedzieli mieszkańcy Minikowo natomiast osoby 
przyjezdne  niekoniecznie. Dzięki przychylności Pana Jerzego Szwankowskiego udało się ustalić, że cmentarz ewangelicki  

w Minikowie był już w roku 1841, świadczy o tym reces uwłaszczeniowy 
spisany 17 grudnia 1841r. Z obecną radą sołecką  
i nowym sołtysem Adamem Dudzikiem postanowiliśmy dokończyć  
rozpoczęte dzieło. W sobotę ks. kmdr Marek Loskot, pastor Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej (Luterańskiej) w Bydgoszczy oraz ks.  
Wojciech Głogowski proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego  
w Bysławiu dokonali poświęcenia obeliska i tablicy z epitafium o treści: 
„Cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Pamięci tu spoczywających.  
Mieszkańcy Minikowa 2016 .”      
Napis na tablicy jest również w języku niemieckim, ponieważ na cmenta-
rzu pochowani są mieszkańcy Minikowa pochodzenia niemieckiego. 
Podczas uroczystości Słowo Boże wygłosił ks. Marek Loskot, który  
po modlitwie powiedział – Chciałbym podziękować za ten dzień, za  
upamiętnienie cmentarza ewangelickiego tym obeliskiem. 
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, były  
i obecny sołtys wsi Minikowo, członkowie rady sołeckiej oraz mieszkań-

cy. Po uroczystości sołtys zaprosił wszystkich obecnych na kawę i ciasto do świetlicy wiejskiej, gdzie w miłej atmosferze obecni 
mogli porozmawiać z obecnymi duszpasterzami.            Czesława Gromek 

UROCZYSTOŚĆ EKUMENICZNA POŚWIĘCENIA CMENTARZA EWANGELICKIEGO W MINIKOWIE. 
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Biała sobota —  w dniu 1 października br. Wójt Gminy Lubiewo zorganizował dla mieszkańców Gminy Lubiewo tzw. „Białą  
sobotę”. Po usilnych staraniach udało się  pozyskać specjalistów z różnych dziedzin, którzy w budynku Zespołu Szkół udzielali 
porad i konsultacji wszystkim zainteresowanym.  
Dzień rozpoczął się od spotkania mieszkańców z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ, którzy  przekazali 
informacje nt. leków dla seniorów 75+ oraz Zintegrowanego Informatora pacjentów.  
Po prelekcjach mieszkańcy przez kilka godzin mogli skorzystać z następujących badań i konsultacji: 
- badania usg tarczycy wykonywane przez dr Andrzej Myszkowskiego, 
- badania okulistyczne  - wykonywane przez dr Barbarę Kulas, 
- nauki samobadania piersi prowadzonej przez położną Paulinę Andrzejewską 
- porad dermatologicznych udzielanych przez dr Jadwigę Barczyk 
- konsultacji logopedycznych prowadzonych przez neurologopedę Honoratę Szanecką 
- nauki udzielania pierwszej pomocy prowadzonej przez druhów OSP Bysław: Weronikę Hoppe, Krzysztofa Glazika i Krystiana 
Puczyńskiego, 
- badania wydolności płuc – spiromertię wykonywane przez rehabilitantkę Edytę Hoppe 
- pomiary ciśnienia, cholesterolu, glukozy pobierane przez pielęgniarkę Hankę Zbilską,  
- przeglądy stomatologiczne prowadzone przez dr Karolinę Nowacką. 
Dużym powodzeniem cieszył się pokaz zdrowej żywności przygotowany przez p. Ewę Kuffel wraz z pracownikami oraz stoisko 
sanepidu i licznymi informacjami ważnymi dla każdego z nas, które obsługiwała p.  Grażyna Wolska. 
Ze względów od nas niezależnych nie udało zrealizować się oczekiwanych przez mieszkańców badań wydolności żył i tętnic  
tzw. USG DOPPLERA. Temat ten jest wciąż aktualny i mamy potwierdzenie, że p. dr. Zbigniew Stachowicz takie badania dla 
mieszkańców Gminy Lubiewo wykona w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu.  O terminie Urząd Gminy powiadomi w sposób zwyczajo-
wo przyjęty. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i z pewnością zostanie powtórzona w przyszłym roku. 
  

Szczepienia dla dzieci: zakończyła się realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, skierowanego do dzieci  
w wieku 24 - 36 miesięcy. Program  realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego wraz  
z gminami, które zadeklarowały swój 50% udział finansowy. Z terenu Gminy Lubiewo wytypowanych zostało 30 maluszków,  
a szczepienia przeprowadzała p. Anna Myszkowska z NZOZ w Bysławiu. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wynosi 
 9000,00zł, w tym udział Gminy Lubiewo to 4500,00zł.  
W roku 2017 Gmina Lubiewo ponownie zadeklarowała swój udział w tym programie, dzięki czemu kolejne dzieci będą mogły  
zostać zaszczepione. 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.  
 

Stomatologia — w bieżącym roku pozyskano  środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 8000,00zł na doposażenie 
gabinetu  stomatologicznego w Zespole Szkół w Bysławiu.  Funkcjonujący od kilku lat gabinet cieszy się wielkim powodzeniem 
wśród dzieci, dzięki miłej i profesjonalnej  pracy p. dr Karoliny Nowackiej. Opieką  stomatologiczną objęte są  wszyscy uczniowie 
z Bysławia oraz dodatkowo z innych szkół.  W dniu 3 listopada udało się zorganizować przewóz  uczniów ze szkoły z Klonowa  
na przegląd, wkrótce zorganizujemy podobną akcję dla dzieci z Suchej.  
 

Bądź widoczny na drodze - Wójt Gminy Lubiewo zaprasza mieszkańców do włączenia się  w akcję „Odblaski nosić warto  

– by nie wpaść pod auto” i jednocześnie apeluje do osób dorosłych by zaopatrzyli się w odblaski i zwrócili uwagę czy noszą  

je dzieci. Gmina dysponuje ograniczoną ilością elementów odblaskowych, po ich nieodpłatny odbiór Wójt zaprasza osoby dorosłe 

do Urzędu Gminy w Lubiewie (pokój nr 15 – sekretariat). Odblaski będą rozdawane również na spotkaniach okolicznościowych 

organizowanych na terenie gminy. 

Wioletta Szymczak 

DBAMY O ZDROWIE  I BEZPIECZEŃSTWO 
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Przypominamy o funkcjonowaniu na terenie Gminy Lubiewo BEZPŁATNEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA  

o wszelkiego rodzaju zagrożeniach np. meteorologicznych, awariach prądu, wody, itp. terminach zebrań wiejskich, imprez  

kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach.  

Krótka instrukcja: jeśli chcesz otrzymywać informacje na e-mail: zarejestruj się przez formularz na stronach internetowych 

www.lubiewo.pl lub www.sisms.pllub jeśli posiadasz telefon typu smartfon: pobierz za darmo aplikację „Komunikator SISMS” 

Możesz wybrać dowolną ilość serwisów informacyjnych, jednak do każdego serwisu wysyłasz odrębnego SMS-a z  kodem  

rejestracyjnym. Zalecamy rejestrację na e:mail lub smartfona, gdyż informacje mogą być wzbogacone o zdjęcia, plakaty, itp. 

Przy pierwszej rejestracji do systemu (niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia) należy zapoznać się z regulaminem  

i odesłać SMS o treści „ZGODA”.  

Bezpośrednią pomoc w rejestracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubiewie u p. Karola Iwickiego tel. 52 33 493 10 wew. 50. 

Jeśli posiadasz klasyczny telefon komórkowy:: zarejestruj się przez formularz on-line lub wyślij SMS* z wybranym kodem  

rejestracyjnym na numer  661 000 112  

Serwis informacyjny     Kod rejestrujący 

Wydarzenia kulturalne  

i sportowe               Tak.ctu041  

Zagrożenia i ostrzeżenia Tak.ctu042  

Sołectwo Bysław                Tak.ctu043  

Sołectwo Bysławek Tak.ctu044  

Sołectwo Cierplewo Tak.ctu045  

Sołectwo Klonowo Tak.ctu046  

Sołectwo Lubiewo Tak.ctu047  

Sołectwo Lubiewice Tak.ctu048  

Sołectwo Minikowo Tak.ctu049  

Sołectwo Płazowo Tak.ctu0410  

Sołectwo Sucha                Tak.ctu0411  

Sołectwo Trutnowo Tak.ctu0412  

Sołectwo Wełpin                Tak.ctu0413          

                          Wioletta Szymczak 

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza mieszkańców Gminy Lubiewo i gości na „Kolędową  

opowieść o radości stworzenia”. Najpiękniejsze polskie kolędy przeplatane wyznaniami 

dzieci o odwiecznej potrzebie miłości, radości, bliskości zatrzymają słuchaczy  

w świątecznym nastroju. 

 Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Lubiewie, w piątek 6 stycznia 
2017r. o godz. 18:00, a wystąpią: Dawid Kartaszewicz wraz z zespołem w składzie: 
Magdalena Borowiecka – wokal, Mikołaj Gasiewski – pianino i Karolina Kubicka – 
gitara. 

Wioletta Szymczak 

 
 

 

              
 

O szczegółach finału w Lubiewie będziemy informować na bieżąco.         Wioletta Szymczak 

BEZPŁATNY SYSTEM OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA  

KONCERT KOLĘD — 6 STYCZNIA 2017r. 

WOŚP 2017 — GMINA LUBIEWO 

15 STYCZNIA 2017. 

WOŚP 2017  - 25 FINAŁ 

JUŻ DZIŚ POMYŚL O FANTACH NA WIELKĄ LICYTACJĘ WOŚP DLA RATOWANIA  

ZDROWIA I ŻYCIA DZIECI I ZAPEWNIENIA GODNEJ OPIEKI MIEDYCZNEJ SENIOROM. 

FANTY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ SOŁTYSOM, ŚWIETLICOWYM 

 LUB DO URZĘDU GMINY  

                 Zachęcamy mieszkańców do instalacji aplikacji BLISKO 
(lub aktualizacji aplikacji "Komunikator SISMS", jeśli ją Państwo  
posiadają) na swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja posiada prosty 
interfejs, dzięki niej można otrzymywać wiadomości wysyłane przez 
urząd w systemie SISMS, jednak często dokładniejsze i rozszerzone  
o treści multimedialne (zdjęcia, linki) a także wysyłane częściej.  
Ponadto, za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać  
powiadomienia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
m.in. o zagrożeniach meteorologicznych oraz utrudnieniach  
na drodze w naszym regionie. Aplikację można zainstalować i używać 
za darmo na urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS oraz 
Windows. W przypadku rejestracji w klasycznym systemie SMS,  
prosimy o wpisanie swojego numeru telefonu w aplikacji, pozwoli  
to na obniżenie kosztów wysyłania wiadomości przez urząd. 
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„Płomień Miłosierdzia „ -  jak co roku 29 listopada 2016 roku dzieci z Koła Misyjnego oraz młodzież Szkolnego Klubu  
Wolontariusza wzięły udział w Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej. 
Uroczystość odbyła się w tym roku pod ogólnopolskim hasłem „Płomień Miłosierdzia” na lodowisku Tor-Tor w Toruniu. Znamy  
tę akcję z jej symbolicznej wigilijnej świecy symbolizującej jedność z najbardziej potrzebującymi,  która została zapalona  
w obecności 3000 dzieci. Cała impreza została poprzedzona zbiórką pieniędzy na gimnazjalistę Krzysztofa Lewandowskiego, 
który uległ wypadkowi drogowemu i pilnie potrzebuje rehabilitacji, aby mógł wrócić do zdrowia. My też nie byliśmy obojętni, nasza 
szkoła na ten cel zebrała 370 zł w ramach akcji: „Warto być bohaterem”. W miłej atmosferze i z wielką niecierpliwością wszyscy 
zgromadzeni  czekaliśmy na wizytę Mikołaja oraz na występy wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury. Ogromny zachwyt  
wzbudziły pokazy łyżwiarskie dzieci i młodzieży  oraz spektakl:” Bądźcie świadkami miłosierdzia” w wykonaniu uczniów  
Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Wszystkim dopisywały dobre humory, panowała świetna atmosfera. 

Katechetki 
 

„Podziel się posiłkiem” oraz „Świąteczna 
zbiórka żywności”  - tegoroczne zbiórki żywności  
tradycyjnie odbyły się w sklepach: p. Krzyżalew-
skich i GS Carrefour. Wzięło w niech udział  
45 wolontariuszy z klas I-III  Gimnazjum im. ks. 
Piotra Sosnowskiego w Bysławiu. Udowodniliśmy, 
że mamy wielkie i chętne do pomocy serca. 
Wspólnymi siłami zebraliśmy rekordowo jak do tej 
pory 640,21 kg. żywności. Wszystkie zebrane  
produkty trafiły do najuboższych rodzin z naszej 
okolicy. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy pomimo własnych wydatków, 
przyłączyli się do akcji wrzucając niezbędne  
produkty z myślą  o potrzebujących.  

Wolontariusze z opiekunem Renatą Szefler 
 

Światowy dzień pluszowego misia oraz 90-te urodziny Kubusia Puchatka - dnia 25 listopada 2016r. w naszej bibliotece  
obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia oraz 90-te urodziny Kubusia Puchatka. Uczniowie klas I – III SP przyszli  
ze swoimi pluszowymi misiami. Po 
obejrzeniu prezentacji multimedial-
nej prowadząca p. Lilla Walczak 
zadawała pytania na temat historii 
powstania pluszowego misia. Ha-
sło przewodnie brzmiało: „Czy to 
jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś”. Dzieci zaprosiły 
Kubusia Puchatka i złożyły mu 
wspólnie życzenia. Kubuś Pucha-
tek poczęstował wszystkich cukier-
kami. Następnie został rozstrzy-
gnięty konkurs na kartkę z życze-
niami dla Kubusia Puchatka: I miejsce – Kacper Dorsz; II miejsce – Igor Wilkowski;  III miejsce – Przemysław Juraszewski 
Wyróżnienia: Szymon Poraziński, Maria Gniot i Ola Boniek. 
Kubuś Puchatek zaprosił na swoje urodziny przyjaciół: Prosiaczka i Tygryska oraz postacie z innych bajek: Smerfetkę, Czerwone-
go Kapturka, Pipi, Myszkę Miki, Króla Maciusia I, Pyzę, Batmana oraz Królewnę Śnieżkę (przebrali się uczniowie z kl. IV b). 
Uczestnicy urodzinowej uroczystości rozpoznawali postacie bajkowych bohaterów. Każda klasa została zaproszona do wspólne-
go, pamiątkowego zdjęcia oraz otrzymała karty pracy do happeningu plastycznego. Ich zadaniem było namalowanie wybranych 
bohaterów z bajki pt.: „Kubuś Puchatek” A. A. Milne i wykonanie ilustracji Efekty pracy zostały umieszczone na korytarzu szko l-
nym.  Wyniki: Wyróżnienie –  klasa III a – Postać z bajki. Klasa III b – Ilustracja do bajki Pozostałe klasy otrzymały dyplomy za 
udział. Wszystkim towarzyszył uśmiech i radość ... 

Hanna Pilarska 
 

Pamiętamy! We wrześniu 2016 r. uczniowie klasy VI a i VI b Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bysławiu wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji Wyślij Kartkę Do Powstańca, upamiętniając uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznali syl-
wetki Polaków, dla których patriotyzm i walka o wolność były najważniejszymi wartościami. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięcz-
ność i pamięć. Uczestnikom Powstania chcieliśmy okazać szacunek, wysyłając im kartki.            Jolanta .Mówińska, Piotr Kapka 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYSŁAWIU 
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Szkolenie z pierwszej pomocy pod okiem specjalistów! 18 października uczniowie Klasy Ratowniczej z Zespołu Szkół  
w Bysławiu wzięli udział w szkoleniu strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów  
z Centrum Edukacyjnego Campus+.  
Podczas zajęć uczniowie m.in.: układali i przenosili poszkodowanego na desce, wykonywali RKO z użyciem AED, wynosili  
poszkodowanego z auta, udzielali pierwszej pomocy dziecku, które się zadławiło, układali rannego w pozycji bocznej.  
W czasie zajęć wysłuchaliśmy wiele ciekawych historii z życia zawodowego strażaka. 

Katarzyna Mrozik 
 

Szkoła przyjazna niewidomym - Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Bysławiu włączyli się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Białej Laski obchodzonego corocznie 16 października. 
Na  spotkaniu uczniowie poznali historię białej laski. Podczas prezentacji multimedialnej poznali m.in. sprzęty i urządzenia  
ułatwiające naukę i pracę osobom słabo widzącym i niewidomym. Obejrzeli filmy przygotowane z tej okazji przez organizatorów 
akcji. Omówiono również zasady zachowania się w towarzystwie niewidomego. 
Dzięki podjętym działaniom Gimnazjum im. Ks .Piotra Sosnowskiego w Bysławiu otrzymało Certyfikat Szkoły Przyjaznej  
Niewidomym. 

                                                                               Krystyna Krawczyk-Fryckowska  
 

30:2 – Pamiętaj! To może komuś uratować życie - 
17 października w Zespole Szkół w Bysławiu odbyła 
się „Lekcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
(RKO)”, przygotowana przez panią Katarzynę Mrozik  
i pana Piotra Kapkę, której celem było rozpropagowa-
nie wiedzy na temat RKO oraz nauczenie poprawne-
go wykonywania elementów resuscytacji: 30 uciśnięć 
klatki piersiowej oraz 2 wdechów ratowniczych. Udział 
w niej wzięli wszyscy uczniowie z naszego  
gimnazjum. Inspiracją do przeprowadzenia takich  
zajęć był Europejski dzień Przywracania Czynności 
Serca, obchodzony 16 października.  Na pierwszej 
lekcji prowadzący zajęcia: Martyna Słupińska oraz 
Paweł Jankowski przedstawili szczegółowo, co zrobić, 
gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz opisali  
dokładnie elementy resuscytacji krążeniowo oddechowej. Później uczniowie obejrzeli dwa filmy instruktażowe: „Pierwsza Pomoc” 
przygotowany przy współpracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz „Uratuj życie”.  Druga lekcja była praktycznym  
sprawdzeniem umiejętności gimnazjalistów. Pod czujnym okiem strażaków OSP, nauczycieli oraz bardziej doświadczonych  
kolegów wszyscy uczniowie, podzieleni na grupy, wykonywali na manekinach resuscytację. Każdy mógł sprawdzić, jak trudna  

i jednoczenie jak ważna jest to umiejętność. 
Katarzyna Mrozik i Piotr Kapka 

 

„Zabawa w Teatr” - we wtorek 29 listopada 2016r. 
odbył się XII Przegląd Teatrzyków  
Szkolnych „Zabawa w Teatr”. Na scenie  
Tucholskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się 
teatrzyki z okolicznych szkół. Organizatorem  
przeglądu była Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi.  
W przeglądzie wzięła udział  również grupa teatralna 
„Ekolesie” ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu.  
Przedstawiony spektakl „BAŚNIOWY AMBARAS” miał 
na celu zachęcić publiczność do czytania książek. 
Mali aktorzy podczas występu w sposób metaforyczny  
podkreślili rolę książki w życiu człowieka.  
Występujący wykazali się nie tylko talentem  
aktorskim, ale także muzycznym . Całość,  
z wielkim zaangażowaniem, została przygotowana 

przez członków koła teatralnego  klas IIb i IIIa SP. Widzowie, jak zaczarowani, przenieśli się w niezwykły świat pełen  
bajkowych postaci i dobrego humoru.  Przygotowania do występu trwały długo, ale opłaciła się ciężka praca wszystkich  
zaangażowanych w to przedsięwzięcie – dzieci i rodziców oraz opiekunów koła - Agnieszki Kujawa i Ewy Łepek.   
Uczniowie zdobyli nagrodę specjalną, a Kinga Rusnak, Kacper Spychalski i Nikodem Knitter - nagrody za najciekawsze 
kreacje aktorskie. Gratulujemy dzieciom.     
 

Agnieszka Kujawa, Ewa Łepek 
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 15-LECIE STOWARZYSZENIA „KLON” 
 

W sobotni wieczór, 19 listopada, sala naszej  
świetlicy zapełniła się przyjaciółmi stowarzyszenia 
"KLON", które świętowało 15-lecie swojego  
istnienia. Tyle lat minęło od momentu, kiedy miała 
zostać zamknięta szkoła w Klonowie. Wtedy  
mieszkańcy założyli stowarzyszenie, aby dzieci  
miały możliwość uczęszczania do szkoły w swojej 
rodzinnej miejscowości. Niektórzy nie dawali szans 
na dłuższe funkcjonowanie stowarzyszenia,  
a jednak upór, chęć niesienia pomocy dzieciakom  
i współpraca rodziców, nauczycieli, mieszkańców, 
władz samorządowych oraz sponsorów pokazały,  
że niemożliwe staje się możliwe. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wkładają małe i wielkie cegiełki  
w "budowę" naszej szkoły, którzy wierzą i wspierają 
działania stowarzyszenia na rzecz szkoły  
i mieszkańców Klonowa. Będąc z nami na  
obchodach 15-lecia pokazaliście nam, że warto walczyć o dalsze losy szkoły, a tym samym o rozwój najmłodszych mieszkańców 
Klonowa - naszych uczniów, którym staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do edukacji. Jeszcze raz dziękujemy za słowa 
uznania i liczymy na dalszą współpracę.          Honorata Szanecka 

 NIETYPOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Obchody zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo ,,BORY”, Parafię, 
Bibliotekę, Zespół Szkół w Lubiewie oraz Urząd Gminy odbyły się w dniu 13 listopada br.  marszem 
Nordic Walking oraz tradycyjnie wypiekanymi rogalami uczczono w Lubiewie Święto Niepodległości 
oraz otwarcie Podwórka Nivea. Już od wczesnych godzin porannych Panie przygotowywały  
przepyszne rogale marcińskie z nadzieniem lub makiem polane lukrem i obsypane orzechami.  
Ich liczba przekroczyła 550 sztuk. Świeże pachnące zaraz po wyjęciu z pieca członkinie  
Stowarzyszenia zawoziły na plebanię a tam dzięki uprzejmości Proboszcza, na schodach Plebani  
częstowano lubiewskich parafian po każdej mszy świętej. Przygotowano również zupę z brukwi  
na gęsinie, która czekała na uczestni-

ków Niepodległościowego Marszu Nordic Walking, który miał 
swoje zakończenie na nowo otwartym placu zabaw w Lubiewie.  
Główny cel to zbiórka cegiełek na fundusz stypendialny ale  
i integracja lokalnego środowiska, preferowanie zdrowego stylu 
życia oraz po części spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy 
tradycyjne wsparli akcję za co serdecznie dziękujemy w imienia 
wszystkich organizatorów. Dochód z cegiełek (po odliczeniu 
kosztów produktów) wesprze fundusz stypendialny  w kwocie 
852,00 zł.  
                                                                    Zarząd SRGL BORY  

 EWAKUACJA UCZNIÓW W LUBIEWIE 
 

W dniu 30.11.2016 r. w Zespole Szkół w Bysławiu Zarząd Gminny 
OSP RP w Lubiewie w celu przeprowadzenia ćwiczeń zainscenizo-
wał symulację pożaru kotłowni. Pan Woźny Grzegorz Bajkowski 
poinformował Panią Dyrektor Jolantę Kowalską o powstałym  
zagrożeniu, w związku z tym Pani Dyrektor zarządziła ewakuację 
wszystkich uczniów do sali sportowej. Ewakuacja przebiegła  
sprawnie, a całą akcję podsumował Komendant Powiatowy,  
a zarazem Komendant Gminny OSP RP w Lubiewie Paweł Urban, 
który był zadowolony z reakcji, ale i sposobu jej przeprowadzenia. 
Na ćwiczenia stawiły się OSP Lubiewo, która przybyła dwoma  

samochodami, jeden zastęp przyjechał również z OSP Bysław. Całość ćwiczenia koordynował Druh Krzysztof Glazik  
odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie symulacji. 

                                                                                                                                           Czesława Gromek 
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 WENECJA - BISKUPIŃ – ZIEMIA DOBRZYŃSKA 

W ramach Aktywizacji mieszkańców Gminy Lubiewo  we wrześniu i październiku zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do Wenecji  
i Biskupina oraz odwiedziliśmy Ziemię Dobrzyńską. 
Odbyły się one dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy oraz zaangażowaniu pań przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi. Mogli z niego skorzystać wszyscy dzięki temu wyjazd połączył pokolenia 
oraz zintegrował mieszkańców naszej gminy. Mieliśmy bardzo bogaty plan wycieczek, który dał nam możliwość zwiedzenia wielu 
ciekawych nowych miejsc min. z przewodnikiem Wenecji- Muzeum kolei wąskotorowej oraz ruin zamku, następnie Biskupina 
gdzie trwał  festyn archeologiczny.  
Kolejny wyjazd rozpoczął się zwiedzaniem Zamku w Golubiu a następnie przystankiem w Szafarni- Ośrodka Chopinowskiego, 
gdzie również opowiedziano nam o działalności wsi tematycznej Nocy i Dni, następnie pojechaliśmy do Płonnego gdzie  
w tamtejszej szkole podstawowej znajduje się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. Kolejne miejsce na trasie wycieczki  
to Agroturystyka ,,Trzy Kasztany” w Dulsku. Ostatnim miejscem w którym się zatrzymali uczestnicy wyjazdu była starówka  
Golubia, tam podążając za przewodnikiem zwiedzili kościół Św. Katarzyny oraz weszli na wieże widokową i z góry zobaczyli  
panoramę miasta oraz warownię.  
W imieniu organizatorów: Urząd Gminy Lubiewo, KGW, PZDR w Tucholi oraz własnym jeszcze raz serdecznie wszystkim dzięku-
ję za wspólnie spędzony czas  i zapraszam do kolejnych wspólnych przedsięwzięć zaplanowanych na nadchodzący 2017 rok.  

Joanna Jastak   

 DOŻYNKI W MINIKOWIE 
 

Organizatorem dożynek w Gminie Lubiewo  w roku 2016  
zostało sołectwo Minikowo. Przygotowania do imprezy trwały 
już od początku roku, w organizacji dożynek współuczestni-
czyły finansowo, ale również sprzętowo pozostałe sołectwa 
gminy. Oprawę artystyczną stanowiły Mażoretki  Bysławskie, 
a wokalnie Frantówki Bysławskie i Stokrotki. Starostami  
dożynek byli Katarzyna i Kazimierz Pilarscy, natomiast  
gospodarzem sołtys Adam Dudzik. Na uroczystości przybyli 
Pan Wójt Michał Skałecki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Winowiecki oraz wielu innych zaproszonych gości. 
Msza dożynkowa odbyła się przed kościołem pw. św. Floriana 
w Minikowie skąd pochód z delegacjami, a przede wszystkim 
z gospodarzem dożynek i wieńcem przeszedł za świetlicę 
wiejską, gdzie po obowiązkowych punktach programu zabawa 
trwała do białego rana.  

Czesława Gromek  
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W dniu 24.11.2016r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na najlepszy plakat „Zapobiegajmy  
pożarom”. Na konkurs przekazane zostały prace z wszystkich szkół 
oraz przedszkola: Na konkurs dotarło 139 prac plastycznych.  
Nagrodzeni w kategorii przedszkola i zerówki:  
I miejsce - Natalia Górnik  
II miejsce - Izabela Puczyńska 
III miejsce - Ksawery Grubicki 
IV miejsce - Oliwia Szulc  
V miejsce - Nikola Stanisławska  
 

Nagrodzeni w kategorii szkół podstawowych – klasy I-III 
I miejsce - Aleksandra Ostrowska  kl. III b Bysław 
II miejsce - Lena Fiedorek kl. II Klonowo  
III miejsce - Natalia Cherek kl. II Bysław  
 IV miejsce - Agnieszka Kłosowska kl. III a Lubiewo  
V miejsce - Damian Urban kl. III a Bysław   

 

Nagrodzeni w kategorii szkół podstawowych – klasy IV - VI 
I miejsce - Jakub Sikorski kl. IV a Lubiewo  
II miejsce - Michał Parzyszek kl. V b Bysław 
III miejsce - Martyna Szymańska  kl. IV  Bysław 
IV miejsce - Weronika Nowak kl. V  Lubiewo  
V miejsce - Hubert Wiśniewski  kl. IV a  Bysław 
 

Nagrodzeni w kategorii Gimnazjum  
I miejsce - Andżelika Kolasińska kl. III Bysław  
II miejsce - Marta Deręgowska kl. III b Lubiewo  
III miejsce - Hubert Babiński  kl. I Bysław  
IV miejsce - Natalia Nelke  kl. II a Lubiewo  
V miejsce - Klaudia Radaszewska kl. II Bysław  

Czesława Gromek 

Trzecia siłownia plenerowa w Gminie Lubiewo powstała ze środków budżetu Gminy Lubiewo oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu,  a jej lokalizacja została wybrana przez Wójta Gminy Lubiewo w  miejscowości  
Trutnowo. W miejscu nazwanym przez mieszkańców „Wehikuł czasu” w Trutnowie znajdują się następujące urządzenia: wioślarz, 
surfer, oraz wyciąg górny. Koszt inwestycji został  
znacząco pomniejszony dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
mieszkańców Trutnowa, którzy przygotowali teren i sami 
zamontowali wszystkie urządzenia. Społeczną inicjatywą 
wykazali się: Tomasz Łasiński, Paweł Gackowski,  
Katarzyna Glazik, Paulina Kuffel, Patryk Kuffel, Tomasz 
Grugiel, Krzysztof Kuffel, Szymon Kolassa, Kamil  
Szatkowski. Koordynatorem projektu budowy siłowni jest 
p. Paulina Kuffel.  Mieszkańcy już planują w przyszłości 
wzbogacenie siłowni plenerowej o kolejne urządzenia 
typu: twister, orbitek i prasę nożną. A już niedługo zosta-
nie zamontowany kosz do koszykówki, dzięki wygranej 
sołectwa w turnieju sołeckim.  
Siłownia przeznaczona jest dla osób dorosłych  
i dzieci powyżej 10 roku życia.  Dzieci poniżej  
14 roku życia mogą korzystać z urządzeń tylko pod  
opieką osoby dorosłej. Ćwiczenia na urządzeniach  
są łatwe, przyjemne i dostępne dla każdego, a efektem ćwiczeń  jest lepsza kondycja i szczuplejsza sylwetka. Ponadto siłownia 
plenerowa łączy aktywność fizyczną z możliwością przebywania na świeżym powietrzu. Przypomnijmy, że dwie siłownie  
plenerowe są już w naszej gminie od kilku lat tj. w Bysławiu i w Lubiewie. Zachęcamy do korzystania. 

  Wioletta Szymczak 

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

NOWA SIŁOWNIA PLENEROWA  
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IX OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG SZLAKIEM TRZECH WIEŻ NAD BORAMI.  

 

W dniu 10 września 2016 r.  
w Lubiewie odbył się IX  
Ogólnopolski Ekologiczny 
Bieg Szlakiem Trzech Wież 
Nad Borami.  Trasa wynosiła 
15 km  na odcinku Lubiewo - 
Bysław - Bysławek - Lubiewo. 
Na starcie stanęło ok. 90-
90  biegaczy z których ukoń-
czyło bieg  77. Pierwsze miej-
sce zdobył Piotr Pobłocki   
z Lęborka pokonując trasę  
w 0:51:15 (kategoria open 
mężczyzn). Pierwszą kobietą 
na mecie w kategorii open 
kobiet była Katarzyna  
Pobłocka 0:59:02, również  
z Leborka. W organizowanym 
biegu bierze udział coraz  
więcej biegaczy z Gminy  
Lubiewo. Po starcie zawodni-

ków na 15 km  odbywały sie biegi uliczne dla dzieci i młodzieży szkolnej  w wieku 6 - 15.  w biegach tych wystartowało 86 dzieci 
zdobywając medale i liczne nagrody. Impreza odbyła się dzięki pomocy licznych sponsorów. Dodatkową atrakcja był występ  
Bysławskich Mażoretek. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo :Bory” oraz Gmina Lubiewo. 

Paulina Kuffel 

 

Na PZU Trasie Zdrowia zawitała 50-osobowa grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza”.  „Sowy” i Żabki” ze swoimi paniami  Hanną Pozorska i Ewą Werner wybrały się na grzybobranie oraz  
ćwiczenie na  PZU Trasie Zdrowia. Grupę oprowadzały Krystyna Deręgowska i Paulina Kuffel. Dzieci szukając grzybów  
pokonywali sportowe przeszkody m.in: równoważnię zygzak, pachołki slalom, drabinkę. Pełne energii i zaangażowania  
wyzbierały z lasu tylko jadalne grzybki (które, niestety ze względu na brak naturalnych grzybów zostały wykonane z papieru). 
Świetna orientacja w terenie oraz znajomość grzybów pozwoliła na zapełnienie koszyków sowami, kurkami, borowikami i innymi 
jadalnymi grzybkami. Trujące muchomory, mimo, że piękne pozostały w lesie. Wszyscy uczestnicy za świetną zabawę  
i znalezienie grzybów otrzymali medale i słodycze. Wyłoniono również najlepszych grzybiarzy wg regulaminu: borowik – 3pkt., 
podgrzybek – 1 pkt,  kurka- 1 pkt, kania – 2 pkt.  i tym sposobem na podium stanęli: 

 
Dziewczynki   
 

I miejsce -  Maja Osowka   – 39 pkt. - ( 9 borowików,  
3 sowy, 6 podgrzybków) 
II miejsce – Alicja Czaplicka   – 29 pkt.  - (5 borowików, 
2 kanie, 10 podgrzybków) 
 III miejsce – Malwina Szymańska  – 25 pkt. - (7 borowi-
ków, 4 kurki) 
 
Chłopcy:  
 

I miejsce Hubert Wamka– 31 pkt.  - ( 8 borowików,  
3 sowy, 1 kurka) 
II miejsce -  Aleksander Hoppe – 29 pkt. - (9 borowików, 
1 kurka, 1 podgrzybek) 
III miejsce Oliwer Szwarc - 26pkt. - ( 1 kania, 7 borowi-
ków, 1 kurka,  2 podgrzybki). 

Paulina Kuffel 

KOLEJNE GRZYBOBRANIE NA PZU TRASIE ZDROWIA 

http://m.in/
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 UNIHOKEJ NIE TYLKO DLA UCZNIÓW 
 

W dniu 23.10.br. w sali sportowej przy Zespole Szkół w Bysławiu odbyły się zawody w unihokeja dla mieszkańców Gminy  
Lubiewo. Do rywalizacji w I grupie przystąpiły 4 sołectwa tj. Bysław, Lubiewice, Wełpin i Trutnowo. Mecze rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”. Mecz trwał 12 minut. Honor sołectwa Trutnowo uratowała Pani Sołtys Katarzyna Glazik, która strzelając jedyną 
bramkę pokonała drużynę z Lubiewic.  
Wyniki przedstawiają się następująco:  
Wyniki I Grupa 
I Miejsce- Bysław 100 pkt.  
II Miejsce– Lubiewice 80 pkt. 
III Miejsce Wełpin– 70 pkt. 
IV Miejsce – Trutnowo 60 pkt. 
II grupa sołecw tj. Klonowo, Sucha, 
Lubiewo również rozgrywała mecze 
systemem „każdy z każdym" trwające 
12 minut. Dwa mecze skończyły się 
remisem, natomiast 3 mecz wygrała 
drużyna z Klonowa. .  
Wyniki II Grupa : 
I Miejsce- Klonowo 100 pkt. 
II Miejsce – Sucha - 80 pkt., III Miejsce – Lubiewo 70 pkt. 
Warto wspomnieć że nad bezpieczeństwem zawodów czuwała OSP z Bysławia! Cieszy nas fakt że na każdym turnieju są obecni 
sołtysi z sołectw Lubiewa Pan Antoni Lewandowski oraz z Suchej Pan Zbigniew Karwasz! Dziękujemy! Świetna gra, super  
emocje i wspaniała rywalizacja. Gratulacje dla wszystkich uczestników. 

Paulina Kuffel 

CAPOEIRA – BRAZYLIJSKA SZTUKI WALKI W BYSŁAWIU 

 

W dniach 18. i 19. października bieżącego roku w Bysławiu odbywały się warsztaty oraz, w ramach lekcji wychowania fizycznego, 
zajęcia Capoeiry – brazylijskiej sztuki walki. W trakcie warsztatów odbyło się Batizado, czyli „chrzest” uczniów trenujących  
w bysławskiej grupie pod opieką Pawła Kiełpińskiego. 
Prowadzącymi warsztaty byli niesamowici goście: prezydent organizacji  Associação de Capoeira Mestre Bimba – Mestre  
Bamba, który do Polski przyleciał prosto z Brazylii, oraz goszczący już w czerwcu w Bysławiu Profesor Muzenza, Brazylijczyk 
prowadzący warszawską grupę ACMB.  
Pierwszego dnia warsztatów odbyły się zajęcia dla uczniów trenujących w bysławskiej grupie, tak aby goście mogli poznać  
bysławskich Capoeiristas oraz zapoznać się z ich umiejętnościami. Drugiego dnia warsztatów goście prowadzili zajęcia  
wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Bysławiu, a popołudniu odbył się trening otwarty dla 
wszystkich chętnych oraz Batizado, w trakcie którego siedmiu adeptów Capoeiry w Bysławiu zdało swój egzamin, co  
zaowocowało uzyskaniem pierwszego, jasnozielonego sznura. W przeprowadzeniu egzaminu pomagali również goście  

z bydgoskiej grupy ACMB. 
Dwa dni warsztatów były bardzo 
intensywne, zarówno dla  
uczestników jak i prowadzących, 
warto również dodać, że  
bysławska grupa trenująca  
Capoeirę została oficjalnie  
włączona w szeregi międzynaro-
dowej grupy Associação 
de Capoeira Mestre Bimba.  
Treningi bysławskiej grupy  
odbywają się dwa razy  
w tygodniu w Zespole Szkół  
w Bysławiu – w poniedziałki  
o godzinie 17:30 na sali  
gimnastycznej oraz w czwartki  
o tej samej godzinie na małej 
salce gimnastycznej. 

 

Agnieszka Kiełpińska 
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 IV TURNIEJ SOŁECKI PN. „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONE SOŁECTWO 
 W GMINIE LUBIEWO 2016”   

 

To już czwarta edycja turnieju odbywającego 
się w Gminie Lubiewo pod honorowym  
patronatem BS Koronowo oddział Lubiewo.  
Impreza mająca charakter sportowo –  
rekreacyjny trwała cały rok kalendarzowy.  
W ramach turnieju sołeckiego przeprowadzono 
trzynaście  imprez sportowych w różnych  
kategoriach wiekowych w takich dyscyplinach 
jak: futsal, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, 
piłka ręczna, slalom dla dzieci, Wielobój  
Sprawnościowy na PZU Trasie Zdrowia,  
unihokej, piłka nożna, kręgle, siatkówka  
plażowa oraz Wysiłek dla sołtysa. Sołectwa 
zostały podzielone wg zajętego miejsca  
w III edycji. Na zakończenie sportowych zmagań zorganizowano w Domu Kultury w Lubiewie, w dniu 4 grudnia br. imprezę, na 
której podsumowano roczne osiągnięcia oraz wręczono nagrody sołectwom oraz osobom najbardziej aktywnym.  Każde sołectwo 
do swojej nagrody otrzymało po dwa stroje sportowe dla dzieci.  A oto nagrodzeni: 
Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubiewo 2016 w I grupie  
I miejsce Sołectwo Bysław -  zdobyło 1055 pkt. – sołectwo otrzymało nagrodę  w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem  na 
zakup sprzętu sportowego – sportowcy chcą  m.in. kupić: piłkarzyki, stroje sportowe, gry, woreczki, zestaw do unihokeja, pachołki 
treningowe czy plastrony.   
II miejsce Sołectwo Lubiewice   -  zdobyło 1040 pkt. – sołectwo otrzymało nagrodę  w wysokości 700,00 zł przeznaczając na  
zakup trawy na boisko sportowe.  
III miejsce Sołectwo Trutnowo -  zdobyło 900 pkt. –  sołectwo otrzymało nagrodę  w wysokości  500,00 zł na sprzęt sportowy tj. 
zestaw do koszykówki, stroje sportowe, linie do siatkówki plażowej,   piłkę do kosza., 
IV miejsce sołectwo Wełpin – zdobyło 895 pkt, sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości  400,00 zł z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zakup stołu bilardowego.  
Najbardziej Usportowione Sołectwo w Gminie Lubiewo 2016 w II  grupie  

I miejsce Sołectwo Lubiewo zdobyło 1250 pkt. – sołectwo 
otrzymało nagrodę  w wysokości 1000,00 zł na sprzęt 
sportowy – m.in. na bandę do unihokeja czy 15 szt.  
strojów sportowych,  
II miejsce Sołectwo Sucha zdobyło 925 pkt. –  sołectwo 
otrzymało nagrodę  w wysokości  700,00zł  z przeznacze-
niem na dofinansowanie zakupu bramki 5*2m.  
III miejsce Sołectwo Klonowo – zdobyło 600 pkt. –  
sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości 500,00 zł  
z przeznaczeniem na stroje sportowe.   
Regulamin turnieju jest bardzo rygorystyczny i zakłada 
m.in., że jeśli sołectwo nie bierze udziału w więcej  
niż 50% rozgrywek zostaje wyłączone z dalszych  
zmagań. W tym roku cztery sołectwa nie dały rady,  
ale wierzymy, że w V edycji wzmocnią swoje siły  
i powalczą o nagrody. 
Wszystkie nagrody ww. zostały uzgodnione z sołtysami  
i opiekunami zespołu roboczego ds. sportu i rekreacji. 
Opiekę medyczną sprawowali druhowie z OSP  
z Bysławia, którzy otrzymali również nagrodę  
w wysokości 1000,00  zł na zakup sprzętu medycznego.   
Wszystkim przekazujemy serdeczne podziękowania,  
a w szczególności Sołtysom oraz opiekunom drużyn. 

Warto podkreślić, że Panowie Zbigniew Karwasz  (sołtys Suchej0 i Antoni Lewandowski (sołtys Lubiewo) wiernie wspierali swoje 
drużyny uczestnicząc z nimi podczas wszystkich rozgrywek. Za taką postawę zastali uhonorowani pięknymi pucharami.   
Za zaangażowanie i całoroczne zmagania sportowe, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki wszystkim uczestnikom zawodów 
ufundował wyjazd na jeden z obiektów w Fojutowie, tj. basen, lodowisko lub stok narciarski.  Wyjazd będzie zorganizowany  
w 2017 r.                                                                                         Paulina Kuffel  
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GMINY PARTNERSKIE 

PODWÓRKO NIVEA — JUŻ JEST!!! 

Marzenia się spełniają, po niemal dwumiesięcznej walce 
o każdy głos, gmina Lubiewo wygrała nowoczesny,  
o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych plac zabaw,  
a 13 listopada oficjalnie dokonaliśmy jego otwarcia.  
Nasze marzenie spełniło się dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców całej Gminy Lubiewo oraz przyjaciół  
z Polski, którym kolejny już raz składamy serdeczne  
podziękowania.  
Mimo ponurej aury, słońce na chwile wyjrzało zza chmur, 
a na  otwarcie przybyło wielu mieszkańców, a przede 
wszystkim dzieci, które nie czekały na oficjalne  
przecięcie wstążki, tylko ruszyły testować nowe  
urządzania. Radosna buźka dziecka to dla  nas  
największe podziękowanie.  Uroczystość była  
elementem obchodów odzyskania przez Polskę  
niepodległości.  Najlepszy dowód patriotyzmu  
to pomnażanie dobra naszej NIEPODLEGŁEJ POLSKI  
i dbanie o młode pokolenie. 
Na wiosnę wokół placu zabaw zostanie zbudowany  
płotek, a teren wokół obsiany trawą. Są już również  
plany modernizacji płyty boiska, budowy bieżni wokół 
boiska i innych elementów infrastruktury sportowej.  
Jednakże, te inwestycje uzależnione są od pozyskania 
środków zewnętrznych. Serdecznie zachęcamy  
mieszkańców do korzystania z obiektów sportowych  
i rekreacyjnych dla poprawy swojej kondycji  
i odstresowania.  

Wioletta Szymczak 


