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ROZBUDOWA SZKOŁY W LUBIEWE ZAKOŃCZONA 

Zakończono roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Woj-
ska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych". Wykonawcą robót, zgodnie z wy-

nikiem postępowania przetargowego był Zakład Ogólnobudowlany z Sępólna Krajeńskiego.  

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 dotyczył zbyt wąskiej klatki schodowej, konieczności instalacji obu-
dowy, zamknięcia i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych i skrócenia dróg ewakuacyjnych. 
Szczególnie istotnym dla całości sprawy był brak możliwości zapewnienia, w aktualnym stanie technicznym pełnych wymogów 

w zakresie zabezpieczeń techniczno-budowlanych w budynku, na co nie pozwalały uwarunkowania eksploatacyjne obiektu.  

Zakres projektu obejmował m.in.: budowę zewnętrznej klatki schodowej, dobudowę segmentu z pomieszczeniami dydaktyczny-
mi, wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych oraz na poziomie parteru pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie istniejących pomieszczeń do nowego układu komu-
nikacyjnego, przemurowywanie oraz likwidację istniejących ścian wewnętrznych w budynku i części ścian zewnętrznych, likwi-
dację istniejącej klatki schodowej w budynku, wykonanie nowego wyjścia z budynku od strony boiska, wykonanie utwardzenia 

przed wejściem z kostki betonowej, przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.  

Wartość robót budowlanych  wynosiła 1.673 000,00 zł. 

Inwestycja składała się z dwóch rodzajów kosztów: niekwalifikowanych, tj. takich które nie podlegają dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej  ( 534 972,81zł) i  kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu z UE.  Na realizację ww. robót budow-
lanych i zakup wyposażenia  w części kwalifikowanej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR   
na kwotę 839 095,79zł w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz dla Poddziała-
nia 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. W związku z faktem, że projekt ten wpisany jest do Strategii Obszaru Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, a alokacja środków jest niewystarczająca, przyznane dofinansowanie wynosi 304 
818,76 zł. Jednak, pojawiła się nadzieja na zwiększenie kwoty dofinansowania z uwagi na pomyślne starania Zarządu Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego o uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji na inwestycje w infrastruk-

turę przedszkolną.  

W zakresie kosztów niekwalifikowanych, Gmina Lubiewo złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o dofinansowanie  
ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 267 486,00zł, tj. 50% kosztów. Po spełnieniu wymogów procedury apli-
kacyjnej, otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji w wnioskowanej kwocie. 12 września br. Wójt Gminy Lubiewo wspólnie  
z Panią skarbnik, na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisali z Panem Wojewodą Miko-

łajem Bogdanowiczem umowę na dofinansowanie.  

Inwestycja była realizowana od czerwca br., do 13 grudnia br. Okres prac to ekstremalne warunki czasowe, pogodowe i  organi-
zacyjne. Wiatry, nawałnice, niemalże ciągłe opady deszczu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, ponadto, od września nor-
malne funkcjonowanie szkoły, do której uczęszcza prawie 300 uczniów nie były w stanie przeszkodzić Wykonawcy, którego 
profesjonalizm, zaangażowanie i posiadane zasoby osobowo – techniczne tylko nas utwierdzały w pomyślne zakończenie 

przedsięwzięcia.  

Odrębną częścią zadania był zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo powstałych czterech oddziałów przedszkolnych, 
zrealizowany przez firmę Elmar z Błażowa. Wartość wyposażenia wynosiła  194. 551,78 zł. W ramach tego zadania zakupiono 
m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, tablice interaktywne z oprogramowaniem, laptopy, odkurzacz, szatnie, wykładziny, 

itp.  Łącznie do 4 oddziałów trafiło 1275 elementów wyposażenia. 

Z uwagi na fakt, że jest to projekt zintegrowany, Gmina Lubiewo zobowiązana była do równoległego złożenia wniosku  o dofi-
nansowanie tzw. „projektu miękkiego” w ramach  Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne 
i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowanego ze środków EFS. Zadanie pn. ,,Aktywny 
przedszkolak - zdolny uczeń" w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycz-
nych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych o wartości 

200 000,00 zł , w tym przyznane dofinansowanie 170 000,00 zł będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. 

Dzięki realizacji projektu zintegrowanego, w Gminie Lubiewo powstało 69 nowych miejsc przedszkolnych w oddziałach przed-
szkolnych w budynku szkoły w Lubiewie, spełnione zostały wszystkie wymogi prawne w zakresie wymagań przeciwpożarowych. 
Dodatkowo, obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a uczniowie i pracownicy będą mogli korzystać z nowo-

czesnego i estetycznego budynku.  

Wioletta Szymczak 
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Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. nazwa ulicy 13 Lutego 

w Bysławiu została zmieniona na ulicę Wiatrakową. 

Zmiana nazwy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.) nie ma 

wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.  

Oznacza to, że nie trzeba wymieniać dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumen-

tów zawierających dotychczasowa nazwę - są ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności. 

Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych. 
Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z ustawą ,,pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących 

ujawnienia zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat". 

Jedyne koszty, które leżą po stronie mieszkańców dotyczą wymiany tablic na domach (jeżeli zawierają nazwę ulicy).  Ten obo-

wiązek należy do właścicieli nieruchomości. 

Ponadto informujemy, że zostało wysłane pismo do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody 

Starostwa Powiatowego w Tucholi z prośbą o zmianę Państwa danych adresowych  w ewidencji gruntów i budynków.  

            

Danuta Rudnik 

ZMIANA NAZWY ULICY W BYSŁAWIU 

Po wystąpieniu w sierpniu br. na trenie Gminy Lubiewo klęski huraganu i deszczu nawalnego  
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem NR 252/2017 dnia 24 sierpnia br. powołał sześcioosobową komisję  
ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – huraganu i desz-
czu nawalnego w sierpniu 2017 roku w gminie Lubiewo. Komisja oszacowała straty w 231 gospodarstwach rolnych, na 3 458,09 
ha upraw. Straty w uprawach rolnych szacowane są na kwotę 5 012 494,30 zł. Protokoły sporządzone przez ww. komisję prze-
kazane zostały poszkodowanym rolnikom w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

                 Tomasz Bonk 

KLĘSKA HURAGANU I DESZCZU NAWALNEGO W 2017 R. W ROLNICTWIE NA TERENIE 
GMINY LUBIEWO 

Szkoła w Lubiewie—przed i po rozbudowie 



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  4  

 

INWESTYCJE DROGOWE 

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy została opublikowana 

ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na 2018r.  

Łącznie złożone zostały 74 wnioski, a wniosek Gminy Lubiewo znalazł się na najwyższym jak dotąd 14 miejscu. Oznacza to, że 
wsparcie finansowe zostanie udzielone, a ulica Ogrodowa wraz z łącznikiem stanowiącym dojazd do Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Bysławiu zostaną przebudowane.  

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie następujących elementów: projektowana jezdnia i zjazdy z kostki betonowej o 
szerokości 5,00m, projektowany chodnik z kostki betonowej o szerokości minimum 2,00m przy krawędzi jezdni, projektowane 
pobocza o szerokości 0,75m, kanalizacja deszczowa z wpustami krawężnikowo- jezdniowymi, branża elektryczna- wymiana słu-

pa elektroenergetycznego oraz przebudowa linii kablowej. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi: 1 1973 745,41 zł  brutto. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-

struktury Drogowej na lata 2016-2019 wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Realizacja zadania przewidziana jest na 2018r.   

 

Przebudowa drogi gminnej nr 010643C Sucha-Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej  
nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo od km 1+540 do km 2+277 do gruntów rolnych 

 

W dniu 20.11.2017r. inwestycja polegająca na przebudowie drogi łączącej gminę Lubiewo z Gminą Koronowo oraz powiat tuchol-
ski z bydgoskim została zakończona. Droga na długości ponad 1 kilometra zyskała nawierzchnię bitumiczną, co zdecydowanie 
poprawi jakość i komfort jazdy kierowców. Inwestycja została wykonana w oparciu o nową technologię polegającą na stabilizacji 

gruntu mieszanką cementu, wody oraz środka chemicznego.  

Oszczędność czasu i środków pieniężnych polegała na tym, iż nie było konieczności korytowania i wywozu nadmiaru ziemi. Wy-
korzystany został grunt rodzimy, który wcześniej został poddany analizie w laboratorium. Okazało się, że nowa technologia może 

zostać zastosowana na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym co przyczyniło się do szybkiej i tańszej realizacji zadania. 

W dniu 27.11.2017r. w świetlicy wiejskiej w Suchej odbyła się konferencja dotycząca modernizacji dróg współfinansowanych  

ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. 

Spotkanie zorganizowane było przez Gminę Lubiewo wspólnie z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu- Panem Wiesławem Czarneckim oraz Panem Andrzejem Rospondkiem- prezesem firmy Europol Che-

mical. 

W konferencji uczestniczyli m.in.: Pan Radosław Januszewski - Wójt Gminy Kęsowo, Pan Waldemar Moczyński - Wójt Gminy 

Drzycim, Pan Stanisław Gliszczyński - Burmistrz Koronowa wraz z zastępcą Panem Bolesławem Grygorewiczem 

Pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie, Cekcynie, Lnianie, Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Nadleśnictwa 

Zamrzenica, sołtysi sołectw Sucha oraz Cierplewa. 
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Przebudowa drogi gminnej w Trutnowie 

Jeszcze w tym roku planowana jest do wykonania przebudowa drogi gminnej w Trutnowie na działkach o nr ewid. 52/1, 116, 

117/1, 244. 

Pierwszy etap obejmował wykonanie koryta wraz z profilowaniem, warstwy odsączającej oraz podbudowy z gruzu betonowego 

i kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. 

Drugi etap będzie obejmował wykonanie 5 cm warstwy z kruszywa oraz 4 cm betonu asfaltowego. 

Remont drogi powiatowej 1036C w Klonowie 

Trwają prace polegające na remoncie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Klonowo na odcinku 800 metrów. 

Zakres zadania obejmuje: roboty pomiarowe, regulację kratek ściekowych, regulację włazów kanalizacyjnych, frezowanie  

nawierzchni bitumicznej, ścinanie i uzupełnienie poboczy, wykonanie warstwy ścieralnej 4 cm. 

Planowany termin zakończenia: 20.12.2017r. Wartość robót drogowych wynosi: 238.745,21 zł brutto. Gmina Lubiewo udzieliła 

Powiatowi Tucholskiemu dotacji na realizację zadania w wysokości: 35 000,00 zł. 

Arkadiusz Kowalikowski 

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE 

Gmina Lubiewo wykorzystała dotację na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lubiewo w 2017 r.” 
Dzięki pozyskanemu w 2017 r. dofinansowaniu z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Toruniu, z terenu Gminy Lubiewo zu-
tylizowano 53,275 Mg (ton) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych. 
Gmina pozyskała na powyższy cel dotację w wysokości 14 808,74 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 21 155,34 zł. W bie-
żącym roku wnioskodawcy, którzy chcieli pozbyć się azbestu ze swoich posesji partycypowali w kosztach zadania w wysokości 
30 %. Zadanie zrealizowane było na 26 zgłoszonych nieruchomościach do 16 października br., a wymiernym rezultatem podję-
tych działań jest osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego.   
 
„Wprowadzanie zadrzewień i krzewów w Gminie Lubiewo w 2017 r.” 
W 2017 roku uzyskano po raz kolejny dofinansowanie z WFOŚiGW na zadrzewienia i zakrzewienia  
w Gminie Lubiewo. Gmina pozyskała na powyższy cel dotację w wysokości 10 000,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania 
wyniosła 16 065,00 zł. Wymienioną dotację przeznaczono m.in. na zakup rodzimych drzew miododajnych – posadzono 57 szt. 
Lipy drobnolistnej. Ponadto na gruntach należących do Gminy Lubiewo posadzono: Brzozę brodawkowatą, Robinię akacjową, 
głóg, żywotniki i jałowce. Ogólna liczba posadzonych w 2017 r. drzew i krzewów wyniosła 326 szt. 
 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubiewo 
W miesiącach letnich bieżącego roku firma EkoDialog Maciej Mikulski przeprowadziła na terenie Gminy Lubiewo kompleksową 
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 900,00 zł.  
Środki na inwentaryzację azbestu pozyskano z Ministerstwa Rozwoju na zadania realizowane zgodnie  
z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na terenie Gminy Lubiewo zinwentaryzowano ogólnie 
4 834,85 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest. Dzięki kompleksowej inwentaryzacji azbestu w postaci zarówno tabelarycznej 
jaki i w wersji mapowej Gmina Lubiewo w kolejnych latach będzie mogła starać się o pozyskanie środków finansowych na utyli-
zację wyrobów zawierających azbest. Informacje o azbeście w Gminie Lubiewo znaleźć można na stronie internetowej https://
www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/ i zakładce GeoAzbest na ww. stronie internetowej. 
 
Usuwanie drzew i krzewów „po nowemu” 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonania zgłoszenia do organu (Wójta Gminy Lubiewo), zamiaru usunięcia drze-
wa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu  
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu  
klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszeniu podlegają również drzewa gatunku  
Orzech włoski!!!, który wcześniej traktowano jako drzewo owocowe, na które nie było wymagane zezwolenie na usunięcie. 
Szczegółowych informacji udziela w Urzędzie Gminy w Lubiewie autor informacji. 

Tomasz Bonk 

W miesiącu grudniu w tut. urzędzie tworzone są rejestry osób urodzonych w 1999 r., na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  
Termin kwalifikacji podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  

W razie pytań proszę zgłaszać się do pok. nr 6 inspektor Czesława Gromek tel. 52 3349310 wew. 15. 

Czesława Gromek 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 R. 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/
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TERMIN PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT 

INFORMACJA O NOWYCH STAWKACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI 
 
1. Dokonano częściowej przebudowy rurociągu w Bysławiu, odprowadzającego wody melioracyjne i burzowe. Zbyt mała przepu-
stowość oraz występujące częste awarie na rurociągu przyczyniły się do podtopień budynków , ulic oraz gruntów rolnych. Pozo-
stały odcinek rurociągu przebudowany zostanie w latach następnych. 
2. Zlecono wydzielenie gruntu z możliwością jego wykupienia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bysławiu, z przeznacze-
niem na powiększenie bazy dla Zakładu Komunalnego. 
3. Niesprzyjająca aura przyczyniła się do występowania znacznych podtopień i zalewisk. Wynikiem tego były i są ogromne utrud-
nienia związane ze zbiorem upraw oraz wykonywaniem prac polowych. Sytuacja taka ma bezpośredni wpływ na awaryjność 
urządzeń melioracyjnych, a tym samym na znacznie większy zakres prac wykonywanych przez tutejszą spółkę wodną. 

 
Edmund Górka 

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2018 roku: 

• od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku przekracza 100 zł.:15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września 

(III rata), 15 listopada (IV rata) - osoby fizyczne. 

• od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł.: 15 marca (całość podatku) - osoby fizyczne. 

• od środków transportowych: 15 lutego (I rata) i 15 września (II rata) 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 15 każdego miesiąca. 
Podatki i opłaty te można uiścić bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach banku Spółdzielczego w Lubiewie lub u sołtysów. 
Obecnie każdy podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada swój indywidualny numer konta bankowego, 
na który powinien uiszczać opłatę lub w Zakładzie Komunalnym w Bysławiu.  

Bożena Gniot 

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE  

W 2018 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położe-
nia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.: 

• od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. 

• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 1 sierpnia 
2017 r., a 31 stycznia 2018 r.  
Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego 
do 31 lipca 2018 r.  

Marzena Ochendal 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym, w styczniu 
otrzymacie Państwo zawiadomienie o wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Nie ma obowiązku 
składania nowej deklaracji „śmieciowej”. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w każdym roku bez wezwania na indywidualnych rachunek  
bankowy do 15-go każdego miesiąca.  
Stawki opłaty wynoszą: 

- 9,50 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
- 19,00 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.                                                     Bożena Gniot 
 

 

Istnieje dodatkowa możliwość uregulowania należności podatkowych. Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej podatki stano-
wiące dochody gminy można płacić kartą płatniczą. 
Nowy sposób zapłaty dotyczy podatków stanowiących dochody budżetu gminy, a zatem: podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty tar-
gowej, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 3 pkt 3c ordynacji podatkowej (op) użycie w ustawie pojęcia 
"podatek" oznacza również opłaty. A zatem karty płatniczej można użyć nie tylko przy opłacaniu np. podatku od nieruchomości 
od budynku mieszkalnego i działki, ale także np. opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) czy wydania decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (107 zł). 

Bożena Gniot 

ZAPŁAĆ PODATEK KARTĄ LUB BLIKIEM 
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STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2018 R. 

Od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku 
rolnego. Przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości na 2018r. uwzględniono wysokości górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/246/2017 
Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  
na 2018 rok podjęte stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok ulegają zwiększeniu o wskaźnik 2,5% w stosunku do stawek 
obowiązujących w 2017 roku. Natomiast Uchwałą Nr  XXXVI/245/2017 Rada Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w spra-
wie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 r. na terenie Gminy Lubiewo obniżono 
cenę 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego do wysokości 39,00 zł – z ustawowej wynoszącej 52,49 zł 
za 1 dt, co stanowi wzrost o 2,5% do roku poprzedniego.  
Uchwały zamieszczone na stronie http://lubiewo.bip.net.pl/. 

Marzena Ochendal 

INFORMACJA Z RADY GMINY   

Mija 2017 rok, następny rok działalności Rady Gminy Lubiewo. Celem wspólnej działalności, jest nie tylko realizowanie 
zadań wynikających z ustaw,  ale w również w maksymalnym stopniu rozwiązywanie problemów lokalnych oraz spełnianie, w 
miarę posiadanych możliwości oczekiwań społeczności gminnej. Aby te cele realizować Rada Gminy przyjęła w dniu 29 grudnia 
2016r. plan pracy Rady i Komisji Rady Gminy na rok 2017 i konsekwentnie go realizowała. 

W roku 2017, Rada Gminy odbyła ogółem łącznie 13 sesji, w tym 4 nadzwyczajne. Na sesjach podjęto 81 uchwał w tym: 
35 budżetowych, 3 podatkowe, 13 oświatowych, 16 organizacyjnych, 14 innych.  

Radni zgłosili 129 interpelacji, które najczęściej dotyczyły: remontów i napraw dróg gminnych i powiatowych oraz popra-
wy bezpieczeństwa na nich, w tym również ich oznakowania, ustawienia luster drogowych, wycinki drzew przydrożnych lub ich 
pielęgnacji, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, jak też rozbudowy sieci o dodatkowe punkty świetlne, poprawy estetyki 
miejscowości w gminie, ścieżek rowerowych, itp. 

Tematyka sesji wynikała z planu pracy Rady Gminy oraz z bieżących problemów, które wymagały rozpatrzenia na forum 
Rady Gminy w zakresie, których podejmowane były uchwały. Na sesjach przyjmowane były również sprawozdania, informacje 
czy programy, m.in.:  

- sprawozdanie i program rozwiązywania problemów alkoholowych, 
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi,  
- informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze  roku budżetowego,  
- sprawozdanie z funkcjonowania gospodarki odpadami, 
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, 
- sprawozdanie z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
- informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia, 
- sprawozdanie z działalności organizacji rolniczych działających na terenie powiatu,  
- informacje Wójta o wykonanych inwestycjach,  
- informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, 
- informacje Wójta Gminy Lubiewo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lubiewo o prowadzonej  działalności w okresie 

międzysesyjnym, stanie realizacji zadań czy planowanych przedsięwzięciach, w tym inwestycyjnych. 
W listopadzie br. Rada Gminy podjęła uchwały o podatkach i opłatach lokalnych, które kształtują wysokość budżetu.. 
Rada Gminy na bieżąco współpracowała z jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy, sołtysami, instytucjami z terenu 

powiatu i województwa. Szczegółowe  sprawy  były konsultowane i opiniowane przez Komisję Rady Gminy.  
Komisje Rady Gminy odbyły w roku minionym  36  posiedzeń w tym: 
Komisja Rewizyjna  5  posiedzeń i wypracowała 1  wniosek 
Komisja Finansowa  7  posiedzeń i wypracowała  2 wnioski 
Komisja Oświaty i Zdrowia  8  posiedzeń i wypracowała 5 wniosków 
Komisja Rolnictwa i  Leśnictwa  8 posiedzeń i wypracowała  1 wniosek 
Komisja Infrastruktury i Rozwoju 8  posiedzeń i wypracowała  28  wniosków 

Joanna Glazik 
 
 

http://lubiewo.bip.net.pl/
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INWESTYCJE REALIZOWANE I PLANOWANE 

Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu 
 Dnia 20 października 2017 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o powierzenie grantu do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno-promocyjnym w Bysławiu".  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: 
1/ budynku edukacyjno-promocyjnego (dz. nr 525/4 i 614/4) wraz z parkingiem dla samochodów osobowych  
i fundamentami pod wagę najazdową,  
2/ wiaty na odpady  wielkogabarytowe (dz. nr 412/3), 
3/ boksów na odpady (dz. nr 412/3 w Bysławiu)  z przeznaczeniem na odpady budowlane, zielone, opony, tworzywa sztuczne; 
4/ ogrodzenia o konstrukcji metalowej i utwardzenia nawierzchni (na części terenu dz. nr 412/3), 
5/ oświetlenia typu led. 
Ponadto projekt zakłada zakup kontenerów metalowych zamykanych z przeznaczeniem na zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, lampy fluorescencyjne, zużyte baterie i akumulatory, farby, lakiery, kleje, metal, odzież i tekstylia oraz pojemników 1100 l 
na szkło, papier i odpady wielomateriałowe.  
Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi 1 002 470,45 zł brutto. 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwali-
fikowanych. Zgodnie z pismem z WFOŚiGW w Toruniu wniosek o powierzenie grantu spełnia wymogi formalne i podlega 
dalszej procedurze oceny pod względem spełniania kryteriów merytorycznych szczegółowych.Termin rozstrzygnięcia 
konkursu przewiduje się na grudzień 2017 r. 
Zgodnie z kryteriami naboru realizacja i zakończenie całego projektu musi nastąpić do 30 czerwca 2018 r. 
 
Budowa targowiska gminnego w Lubiewie 
W dniu 16 listopada 2017 r. Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa targowiska gminne-
go w Lubiewie". Targowisko ,,Mój Rynek" będzie zlokalizowane na działce nr 415, przy ul. Hallera 15. Projekt przewiduje budowę 
budynku higieniczno - sanitarnego o pow. zabudowy 24 m2, trzech zadaszonych wiat, ogrodzenia, utwardzenia powierzchni grun-
tu na terenie targowiska i oświetlenia w postaci lamp solarnych. Na terenie targowiska przewiduje się 12 miejsc do handlu pod 
zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Zakłada się, że 
50% powierzchni handlowej targowiska przeznaczona będzie dla rolników sprzedających wyprodukowane produkty oraz ponad 
10% powierzchni handlowej targowiska pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa 
ekologicznego, pozostałe stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów itp. Szacunkowa wartość inwestycji 
wynosi 408 651,98 zł brutto.  Realizację inwestycji przewidziano do końca października 2018 r. Maksymalny poziom dofinanso-
wania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 63,63 % wydatków kwalifikowanych. 

            
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek II etap 

Informuję, że wniosek o dofinansowanie na budowę II etapu ścieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek został pozy-
tywnie rozpatrzony. Przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest  wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C, na odcinku pomiędzy 
miejscowościami Bysław i Bysławek. Budowa przedmiotowej ścieżki jest II etapem realizacji inwestycji na przedstawionym odcin-
ku. Etap I polegał na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2 m i długości 751 m biegnąca wzdłuż drogi po-
wiatowej od strony miejscowości Bysławek.  
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowę ścieżki rowerowej o  długości 1,464 km w technologii bitumicznej. Początek projek-
towanego odcinka zlokalizowany będzie za tylną bramą placu kościelnego kościoła parafialnego w Bysławiu. Projektowany ciąg 
na pierwszych 370 mb, czyli na terenie użyczonym przez Parafię Rzymskokatolicką pełnił będzie funkcję ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości zmiennej. W km 0+370 do km 1+464 projektuje się ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 
2m. Po realizacji przedmiotowego projektu obie ścieżki połączą dwie miejscowości – Bysław oraz Bysławek i umożliwią  
bezpieczne przemieszczanie się rowerem wzdłuż drogi powiatowej. 
Wnioskowane dofinansowanie ze środków działania Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020  wynosi 266.670,00 zł brutto. 
Szacunkową wartość zadania stanowi kwota 555.562,57zł brutto. 
Wykonanie prac budowlanych zaplanowano do końca lipca 2018 r.              Justyna Glazik 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo na lata 2017-2023 
W dniu 24.07.2017 r. Gmina Lubiewo otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, że „Lokalny Program Rewitali-
zacji dla Gminy Lubiewo na lata 2017-2023” przyjęty Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 czerwca 2017 r. 
uzyskał pozytywną opinię IZ RPO WK-P pod kątem spełnienia cech i elementów programów rewitalizacji. Tym samym program 
został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po przyjęciu Uchwały Nr 30/1374/17 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.07.2017 r.  Wpis do wykazu programów rewitalizacji Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego stanowi wymóg niezbędny w celu ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Działania 7.1 
na obszarach wiejskich. Program znajduje się na stronie internetowej:www.lubiewo.plI 
 
Inwestycja wodno-ściekowa 
Wójt Gminy Lubiewo w dniu 06.07.2017 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.; „Budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”.  
Projekt dofinansowany jest z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa”, Poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Szacunkowy 
koszt projektu – 1.423.490,99 zł, dofinansowanie – 736.396,00 zł. 
Realizację inwestycji przewidziano do końca października 2018 r. 

    
,,Europejczyk XXI wieku" 
W dniu 28.09.2017 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Europejczyk XXI wieku” dla Poddziałania 
10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja. 
Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla 100 uczniów oraz zakup wyposażenia 
pracowni językowych. Wniosek jest obecnie na etapie   oceny merytorycznej. Szacunkową wartość zadania stanowi kwota 
149 238,25 zł. brutto. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 141 738,25 zł brutto. Termin realizacji projektu – 01.09.2018-
30.06.2019 r.  

 
AGLOMERACJA 

Gmina Lubiewo zleciła opracowanie wniosku o weryfikację obszaru i granic Aglomeracji Lubiewo zawartej w Krajowym  
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem opracowania ww. dokumentu jest dostosowanie Aglomeracji Lubiewo do 
wymogów dyrektywy 91/271/EWG, tzw. dyrektywy ściekowej w zakresie spełnienia warunku dotyczącego niewystarczającego 
poziomu wyposażenia aglomeracji w system zbierania ścieków komunalnych. 
Wykonawcą dokumentacji jest firma „Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE” z siedzibą przy ul. Rzeźniczaka 41 a/9, 65-
119 Zielona Góra, a koszt jej opracowania wynosi   15 000,00 zł brutto. 
W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
- przygotowania i złożenia wniosku o weryfikację i zmianę  obszaru i granic Aglomeracji Lubiewo, 
- przygotowania nowego planu Aglomeracji, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 
2014 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, 
- wskazania w miejscach wyłączonych z Aglomeracji sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej  wraz z możliwymi źródłami fi-
nansowania. 

Danuta Rudnik 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Nowe przepisy zakładają utrzymanie 
obowiązku meldunkowego, pomimo wcześniejszych planów jego likwidacji w 2018 r. Jednocześnie rząd umożliwia 
zameldowanie się za pomocą Internetu co stanowi istotne ułatwienie. 

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu będzie miała każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo 
kwalifikowany podpis elektroniczny. Powstanie specjalnie utworzona do tego celu e-usługa, która pozwoli na zameldowanie się 
nawet poza godzinami pracy urzędów. 

Oszczędzi to obywatelom wizyty w urzędzie. Nowością jest też wprowadzenie jednego formularza meldunkowego. Za 
jego pomocą będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego (to samo działa w 
drugą stronę – będzie można zameldować się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldować z pobytu stałego). Takie rozwią-
zanie uprości procedurę i ograniczy zbędną dokumentację. 

Monika Ulatowska, Łucja Koniarska 

MELDUNEK PRZEZ INTERNET OD 1 STYCZNIA 2018 R. 

http://www.lubiewo.pl
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PRZETARGI 

Przetarg na kredyt 
W dniu 11 października br. Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysoko-
ści 1 mln zł na sfinansowanie zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie na potrzeby wygene-
rowania dodatkowych miejsc przedszkolnych". 
W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę 
złożył Bank Spółdzielczy w Koronowie, który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 121 976,10 zł brutto. 
Spłata kredytu nastąpi do 2025 roku. 

Justyna Glazik 
 
Przetarg na ubezpieczenie mienia 
W grudniu br. Gmina zakończyła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację usługi pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego".  
Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.  
Przedmiotem zamówienia obejmuje: 
1/ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 
2/ Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 
Na Część I zamówienia złożono 2 oferty, na Część II zamówienia złożono 3 oferty. 
Na Część I zamówienia ofertę najkorzystniejszą złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Gdańska 47, 85-
005 Bydgoszcz, które zaproponowało ceną brutto - 203 832,00 zł. 
Na Część II zamówienia wybrano ofertę Concordii Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-
059 Bydgoszcz z ceną brutto - 21 714,00 zł. 
Umowa z Wykonawcami zostanie podpisana w połowie grudnia br. Termin realizacji ww. usługi zaplanowano od 01 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Justyna Glazik 
 
Przetarg na energię 
Gmina jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi kom-
pleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubie-
wo”. Przedmiot zamówienia obejmuje oświetlenie ulic oraz budynków gminnych w okresie od 01.01.2018-31.12.2019 r.  W wy-
znaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Zaproponowana kwota 
wynosi 627.730,18 zł. brutto. Wkrótce zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.  

Danuta Rudnik 

SZMARAGDOWY JUBILEUSZ   

Państwo Zdzisława (71 lat)  i Ryszard (lat 77) Drzycimscy z Bysławia, obchodzili 
55-lecie pożycia małżeńskiego. Wychowali czworo dzieci, doczekali się ośmioro 
wnucząt i siedmioro prawnucząt.  
Jubilatka Pani Zdzisława, pracowała w restauracji w Teologu  jako kelnerka. 
Następnie została bufetową w Restauracji „Michałko” w Tucholi, skąd przeszła 
na emeryturę.  Jubilat Pan Ryszard, pracował jako zawodowy kierowca w firmie 
transportowo – budowlanej w Bydgoszczy, a następnie w Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Bysławiu. Od 20 lat aktywnie działa w Polskim Związku  
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kole nr 6  w Bysławiu. Obecnie sprawuje 
funkcję Przewodniczącego Koła. Życzenia w domu jubilatów w imieniu władz 
samorządowych złożyli Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki i  Monika Ulatow-
ska Z-ca Kier. Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiewie. 
 

Łucja Koniarska 
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA MOGIŁY ZBIOROWEJ Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ W KLONOWIE 

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ogrodzenia mogiły zbiorowej z 
okresu II wojny światowej w Klonowie” dofinansowana ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Pozytywna ocena złożonego o dofinansowanie wniosku 
przyniosła efekt w postaci uzyskania dotacji w wysokości 34 548,00zł, stanowiącej 

80% kosztów zadania. Pozostałe środki w wysokości 9 208,02zł zostało przekazane z budżetu Gminy Lubiewo. . 
W lipcu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy. Na wysłane zapytanie cenowe do trzech przedsiębiorców zajmują-
cych się produkcją i montażem tego rodzaju ogrodzeń, ofertę złożył tylko p. Andrzej Martin z Lubiewa. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na koniec października br.  
Inwestycja zakładała rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w 
tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli 
ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych. 
Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „Klon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie 
oraz Szkoła Podstawowa w Lubiewie. Rolą partnerów była nieodpłatna pomoc w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, 
oczyszczenia terenu z zakrzaczeń, zabezpieczenia podczas prac i wykonania dokumentacji fotograficznej. Przy realizacji zada-
nia pomocy udzielili również pracownicy Zakładu Komunalnego w Lubiewie. Wszystkim, składamy serdeczne podziękowanie, a 
szczególnie Panu Goreckiemu, który pozwolił na korzystanie podczas prac z jego gruntów.  
Przypomnijmy, w Klonowie,  w dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. 
Najwięcej  żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano 
i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbioro-
wej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych. 
Przez długie powojenne lata było to miejsce tylko symbolicznie oznaczone. W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie 
z władzami gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew. 
Pomnik wraz z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację 
pomnika (2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha 
(2005), wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik od drogi powiatowej (2009), itp. 
Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam 
bohaterów. Realizacja tej inwestycji ma na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy 
polskich poległych w okresie II wojny światowej.  
W okresie zimowym przygotujemy koncepcję zagospodarowania ogrodzonego terenu pod względem usunięcia części starych 
zakrzaczeń oraz nasadzenia nowych drzew, roślin ozdobnych oraz posiania trawy wzdłuż ogrodzenia.  

Wioletta Szymczak 
 



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 2  

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - PRZEZ INTERNET  

W bieżącym roku została uruchomiona usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez 
Internet.  Wybierając tę formę złożenia wniosku ograniczamy wizyty w urzędzie tylko do odebrania dowodu osobistego. Resztą 
formalności można załatwić przez Internet i również przez Internet można sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odebrania. 
W tym celu należy posiadać jedynie Profil Zaufany, który można uzyskać również online za pośrednictwem banku. Taki profil 
może założyć w zasadzie każdy z nas. A przynajmniej każdy dysponujący numerem PESEL.  Na chwilę obecną usługę udo-
stępnia 6 banków i Poczta Polska, która  w każdej placówce pocztowej oferuje możliwość założenia profilu i weryfikacji tożsa-
mości przez platformę ENVELO. 

 
 
 
 
 
 

Jeżeli posiadamy już certyfikat kwalifikowany, możemy go również wykorzystać do założenia Profilu Zaufanego. Podobnie jak 
w przypadku konta bankowego, posiadanie certyfikatu kwalifikowanego oznacza, że nasza tożsamość została już zweryfikowa-
na. Z tych samych względów nie musimy już jej potwierdzać w urzędzie. 
Możemy również w tradycyjny sposób wypełnić formularz na stronie www.pz.gov.pl. By zaoszczędzić czas, wypełnijmy w domu 
wniosek o Zaufany Profil. Takie zgłoszenie trzeba potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranym przez nas punkcie potwierdzającym. 
Adresy 1464 punktów potwierdzających dostępne są pod adresem: www.pz.gov.pl 
Profil Zaufany pozwala, między innymi, na korzystanie z platformy ePUAP, za jej pomocą możemy: 

składać wniosek o dowód osobisty, uzyskiwać odpisy aktów, zgłaszać urodzenie dziecka, rozliczyć podatki czy pobrać 
zaświadczenie o niekaralności. 

korzystać z kontaktów  z ZUS-em i jej Platformą Usług Elektronicznych. Za pomocą której możemy umawiać się na wizytę 
w placówce ZUS, wysyłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie czy nasze zgłoszenia do ZUS-u przez pra-
codawców. 

korzystać z usług CEIDG (założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, czy uzyskać dane osób prowa-
dzących w Polsce firmy). 

sprawdzić swoje punkty karne, nasze dane w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL. Pełna lista usług znajdu-
je się pod tym adresem  www.obywatel.gov.pl.  

Na chwilę obecną udostępnione jest  177 usług i 38 usług online.  Liczby te wciąż rosną. 
Zanim przystąpimy do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,  należy przygotować sobie plik z aktualną fotografią 
spełniającą urzędowe wymogi.  Musi to być plik o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB. 
Ponadto, warto wiedzieć jakie inne wymagania musi spełniać zdjęcie. Zdjęcie ma być:  

• aktualne (zrobione przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), 

• bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (z wyjątkiem, gdy wymaga tego wyznanie lub gdy mamy wadę wzroku), 

• twarz ma zajmować 70-80% zdjęcia,  

• twarz ma być przedstawiona en face, 
zdjęcie ma ukazywać głowę i górną część barków.  
Poniżej przykłady prawidłowych zdjęć.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Należy też unikać nienaturalnego kontrastu (np. zbyt blade zdjęcie), silnych refleksów na twarzy albo nierównomier-
nego oświetlania twarzy (np. cień z jednej strony). 
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Uwaga: Jeśli nie dołączy się do wniosku odpowiedniego zdjęcia, wniosek nie zostanie zrealizowany. 
Zapraszamy do serwisu OBYWATEL.GOV. PL, który przeprowadzi nas przez całą procedurą składania elektronicznego wniosku 
o wydanie dowodu osobistego. 
Po złożeniu wniosku o dowód na konto ePUAP  wpływa potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić  przez 
Internet, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w wybranym urzędzie.  Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie 
OBYWATEL.GOV. PL. 
Szczególnie polecamy opisaną metodę składania m.in. elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego, osobom przeby-
wającym za granicą. 

Na zakończenie  - informacje ogólne: dowód osobisty musi posiadać każdy dorosły obywatel. Jeśli utraciliśmy doku-
ment lub zmieniliśmy dane musimy wymienić dokument jak najszybciej. Dowodu osobistego nie trzeba wymieniać, jeśli zmienia 
się  adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał dowód. Jeśli dowód traci ważność to trzeba go wyrobić 30 dni przed 
upływem terminu ważności obecnie posiadanego dowodu.   Wniosek o dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w 
kraju.  

Wyrobienie nowego dowodu jest bezpłatne.  Trzeba go odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek. 
Przy odbiorze należy okazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.  

Ponadto można wyrobić dowód dla dziecka jeśli chcemy z nim wyjechać do innego kraju UE. W takim wypadku wniosek 
o dowód składa rodzic lub opiekun.  

Łucja Koniarska, Monika Ulatowska 

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM W GMINIE LUBIEWO”  - TRWA NABÓR DO DRUGIEJ TURY PROJEKTU  

02.11.2017 r. – 20.12.2017 – projekt realizowany przez Gminę Lubiewo wraz z Fundacją Gospodarczą ProEuropa. 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację form 
aktywnej integracji, kursów i szkoleń, zatrudnienia socjalnego oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla 
otoczenia) dla osób zagrożonych wykluczeniem społ. zamieszkujących na terenie gm. Lubiewo, korzystających ze świadczeń 
pomocy społ. zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w tym os. 

bezrobotnych z III profilu pomocy zgodnie z ust. o promocji zatrudnieniu i instrumentach rynku pracy. 

Szczegóły Projektu: 

1. Aktywizacja społeczna (Diagnoza UP, w tym oprac. indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej, przygot. i weryfikację 

umów w ramach PAL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Warsztaty, treningi i warsztaty- sale szkoleniowe  

na terenie Gminy Lubiewo) 

2. Aktywizacja edukacyjna (Szkolenia i kursy zawodowe – sale szkoleniowe na terenie Gminy Lubiewo), 

3. Aktywizacja zawodowa (Warsztaty, doradztwo zawodowe (ind. i grupowe), zajęcia z animatorem pracy – sale szkoleniowe 
na terenie Gminy Lubiewo. Staże – pracodawcy na terenie powiatu tucholskiego (W przypadku,gdy staże nie będą mogły być 

realizowane na tym terenie, zostanie wskazane inne miejsce na terenie Powiatu Chełmińskiego lub Świeckiego), 

Działania o charakterze środowiskowym (Wyjazd integracyjny – Gmina Miasta Toruń lub Bydgoszcz. Spotkanie integracyjne – 

sala na terenie Gminy Lubiewo) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie włączył się w Ogólnopolską Akcję Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła 
się na terenie naszej Gminy w dniach 1 i 2 grudnia 2017. Żywność zbierano w punktach handlowych w Lubiewie : W SKLE-
PACH CARREFOUR, RAZ DWA – J. PEPŁOWSKA  i SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWYM – M. HOPPE, a także w SKLEPACH 

GS W KLONOWIE I SUCHEJ oraz w SKLEPIE SPOŻYWCZYM  A. KUFFEL W TRUTNOWIE. 

      W zbiórce  udział wzięło 55 wolontariuszy z terenu Gminy Lubiewo. Owocem zbiórki są różnego rodzaju produkty spożyw-
cze w ilości 486kg, które zostaną przekazane osobom potrzebującym (samotnym i starszym) w formie paczek podczas spotka-

nia wigilijnego w dniu 20.12.2017r. 

     Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom: młodzieży i dorosłym, właścicielom i pracownikom punktów 
handlowych a także darczyńcom za wielkie zaangażowanie, wspaniałą postawę pełną życzliwości, zrozumienia  
i wsparcia. 

Weronika Łepek 

„KAŻDY GEST, NAWET NAJDROBNIEJSZY… ZMIENIA ŚWIAT…CZYJŚ ŚWIAT” 
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KOLEJNE  SUKCESY „A CO TAM”. 
Grupa teatralna ,,A co tam” miała bardzo pracowity i pełen emocji czas. Swój 
spektakl „Na smyczy”, który został doceniony Nagrodą Główną podczas 
Wojewódzkich Konfrontacji Teatralnych w  Świeciu, zespół miał przyjemność 
zaprezentowania w sąsiednich szkołach .Graliśmy dla Bysławia, dwóch szkół 
w Tucholi oraz dla Cekcyna. Motywem przewodnim spektaklu jest zjawisko 
dzisiejszych czasów - fonoholizm, którego konsekwencją  jest osłabienie więzi 

międzyludzkiej czy zubożenie języka. 

 W piątek 8.12 grupa na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
dała spektakl w Bydgoszczy  podczas warsztatów „Bawimy się w teatr” adre-
sowanych do nauczycieli i instruktorów zainteresowanych prowadzeniem dzie-
cięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Wzięła również udział w pokazo-
wych warsztatach, które prowadziła opiekunka zespołu Beata Ziólkowska. Zostaliśmy mile przyjęci i zebraliśmy same pozytywne 
opinie. Był to dla „A co tam” sprawdzian przed konkursem  odbywającym się kolejnego dnia, tym razem w Toruniu. Zespół z Lu-
biewa dostał się do finału XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru, po wstępnej elimi-
nacji, do której zgłosiły się 24 zespoły. W samym finale jury wyłoniło 8 spektakli. Było to już ogromne wyróżnienie. 
Finał odbył się w sobotę 9.12 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu. Zaprezentowały się teatry z Brodni-

cy, Inowrocławia, Chrostkowa, Kamienia Pomorskiego, Chełmna, dwa teatry z Torunia. 

Poziom był bardzo wysoki, teatry prezentowały się profesjonalnie i wiele można było się nauczyć czy podpatrzeć. Przedstawienie 
lubiewiaków zakończone było owacją na stojąco (ku zdziwieniu i radości występujących).Po spektaklu zbieraliśmy same gratula-
cje i budujące recenzje. Atmosfera była iście teatralna. Po spektaklu odbyła się rozmowa z jury w skład którego wchodzili: Dorota 
Nowak-aktorka (pedagog teatru), Barbara Rogalska-aktorka (pedagog teatru), Agnieszka Zakrzewska - pedagog teatru, specja-
listka do spraw teatru, Paweł Paszta - reżyser, dyrektor ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Jerzy Ro-
chowiak - autor tekstów, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Jury, jak stwierdził pan Paweł Paszta, 
było oczarowane spektaklem i dziećmi, chwaliło pomysł, grę aktorską, dykcję i dziecięcą swobodę, którą udało się ogarnąć mając 
tak liczną i zróżnicowaną wiekowo grupę. Miłe były słowa pani Barbary Rogalskiej, która stwierdziła, że chciałaby jeszcze raz 
obejrzeć spektakl ponieważ ją zaczarowaliśmy. Dużym plusem, wspominanym przez wszystkich, była gra zespołowa, co jest cen-
ne w teatrze amatorskim. Pan Rochowiak podziwiał umiejętność przemycania dowcipnych wątków w jednakże ważnym i trudnym 
temacie jakim jest fonoholizm.   
Zespół z Lubiewa, w towarzystwie tak ciekawych, niemalże profesjonalnych teatrów (byliśmy wiekowo najmłodszą grupą) zdobył 
II nagrodę pieniężną, którą przeznaczy na cele warsztatowe (mamy nadzieję wyjazdowe -z pomocą mile widzianych sponsorów). 

Dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe BCKiP w Lubiewie.   

Beata Ziółkowska 

W dniu 05.12.2017r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się 
finał konkursu gminnego na najlepszy plakat „Zapobiegajmy 

pożarom” 

Na konkurs dotarło 144 prac plastycznych z następujących 
szkół: 
Szkoły Podstawowej w Lubiewie 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu 
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Klonowie  
Szkoły Filialnej oraz Przedszkola w Suchej 
Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka 

Tęcza” w Bysławiu 

Z przekazanych z przedszkoli i zerówek nagrodzono nastę-
pujące prace: 
I miejsce Klaudia Strosyk  
II miejsce Zuzanna Jajor  
III miejsce Oliwier Szulc  
IV miejsce Elżbieta Gniot  

V miejsce Nikodem Lewandowski  

 
 

 

Z prac ze Szkół Podstawowych w kat. I-III nagrodzono na-
stępujące prace: 
I miejsce Julia Majer   
II miejsce Lilianna Ostrowska   
III miejsc Lena Fiedorek  
IV miejsce Olek Topoliński   

V miejsce Filip Zapłata   

Z przekazanych prac ze Szkół Podstawowych w kat. IV-VI 
nagrodzono następujące prace: 
I miejsce Seweryn Kiliański   
II miejsce Aleksandra Ostrowska   
III miejsce  Jan Górecki   
IV miejsce  Roksana Kulczyk   

V miejsce Oliwia Majer   

Z przekazanych prac w kat. Szkół Podstawowych VII-VIII i 
gimnazjów nagrodzono następujące prace: 
I miejsce Nina Fiedorek  
II miejsce Natalia Nelke   
III miejsce Dominika Drzycimska  
IV miejsce Anna Grzywacz   

V miejsce Patrycja Gensikowska                                                                

Czesława Gromek 

FINAŁ KONKURSU GMINNEGO NA NAJLEPSZY PLAKAT „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 
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ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO 

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo jest zaspokajanie bieżących potrzeb wspól-
noty samorządowej, m.in. poprzez: 
- dostarczanie wody, 
- odprowadzanie ścieków, 
- utrzymanie dróg gminnych, placów i zieleńców, 
- prowadzenie: „przytuliska dla psów”,  
- utrzymanie miejsca przeznaczonego do kąpieli w Bysławiu,  
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
- współpracę z innymi gminnymi jednostkami przy realizacji ich zadań własnych. 
 
Wodę dostarczamy mieszkańcom z trzech hydroforni: z Bysławia, Lubiewa i Suchej. Wadą naszego systemu jest brak  
połączeń między poszczególnymi stacjami oraz bardzo przestarzałe urządzenia w Bysławiu i Lubiewie. W tym roku wykonana  
została dokumentacja projektowa na budowę „sieci spinającej” poszczególne wodociągi. Dzięki zapewnieniom Zarządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na współfinansowanie tak potrzebnej inwestycji, mamy nadzieję na jej szybką realizację. .  
Na remonty stacji uzdatniania wody, przepompowni ścieków i budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków będzie-
my aplikować o środki finansowe po nowym roku. Ważnym elementem bieżącej działalności jest wymiana starych, skorodowa-
nych przyłączy wodociągowych. Wykonujemy to przed realizacją zaplanowanych inwestycji drogowych. Taką inwestycję wyko-
naliśmy w Bysławiu na ulicy Ogrodowej, która w przyszłym roku zostanie przebudowana.  
Odprowadzanie ścieków odbywa się poprzez sieć w większości grawitacyjną, jednak przy tak rozległym terenie jest ona wspo-
magana 16-toma przepompowniami. Wszystkie nieczystości komunalne płynne z naszej gminy trafiają do mechaniczno biolo-
gicznej oczyszczalni w Bysławiu. Od ponad roku mamy zwiększoną liczbę odpadów atmosferycznych i przy słabych kanaliza-
cjach deszczowych w zwartej rozbudowie często borykamy się z  podtopieniami. Jest to temat, który w ciągu kilku najbliższych 
lat będzie wymagał zaangażowania większych środków finansowych na remonty i inwestycje. 
W tym roku po sierpniowej nawałnicy kanalizacja deszczowa została w wielu miejscach zamulona piaskiem i przez kilka tygo-
dni pracownicy zakładu przywracali jej drożność i czyścili studnie rewizyjne. W niektórych miejscach wymienialiśmy stare po-
przerastane korzeniami roślin kolektory na nowe bardzo szczelne.  
Od wiosny do późnej jesieni, cyklicznie równamy i wałujemy gminne drogi gruntowe. Utrzymanie tych dróg nastręcza coraz 
większych problemów. Największym jest bardzo deszczowa pogoda oraz  ciężki tabor drogowy, które niweczą wszelkie stara-
nia na utrzymanie w należytym stanie naszych dróg.  Jedynym ratunkiem są duże ilości tłucznia i żużlu do nawożenia miejsc 
szczególnie zapadniętych. Temat dróg i ich utrzymania to stała współpraca sołtysów z pracownikami Urzędu Gminy i Zakładu 
Komunalnego. W sezonie letnim dużym wyzwaniem jest utrzymanie w czystości i ciągłe wykaszanie zieleńców i placów  
zabaw.  
 
Chlubą naszej gminy jest niewątpliwie miejsce przeznaczone do kąpieli wraz z wypożyczalnią sprzętu pływackiego w Bysławiu. 
Szczególnie osoby przyjeżdzające z zewnątrz chwalą nas za czystość, porządek i niskie ceny wypożyczeni sprzętów, a więc 
wspaniałe warunki do aktywnego wypoczynku.  
Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest prowadzenie przez zakład Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(zlokalizowany jest w tylnej części terenów oczyszczalni i ścieków w Bysławiu). Odbieramy od mieszkańców: zużyty sprzęt 
elektryczny, gabaryty (czyli meble i wykładziny) tzw. odpady bio, czyli głównie gałęzie, a także niewielkie ilości odpadów po 
drobnych remontach. W przyszłym roku planowana jest budowa nowego PSZOK-u z pełnym nowoczesnym wyposażeniem.  
Od kilku lat prowadzimy tzw. przytulisko dla bezpańskich psów. Nasze przytulisko prowadzą w ramach wolontariatu Panie o 
wielkich sercach i dzięki nim porzucone i często mocno schorowane zwierzęta znajdują swój nowy dom. Rocznie jest u nas 
ponad 30 takich adopcji. Paniom wolontariuszkom bardzo dziękuję za ich zaangażowanie i poświęcenie. 
Zakład Komunalny służy pomocą wszystkim, którzy jej potrzebują na miarę swoich możliwości finansowych i zasobów ludz-
kich. Staramy się pomóc w każdej, czasami nawet ekstremalnej sytuacji. Jesteśmy przy przygotowaniach, a później przy 
sprzątaniu po większości imprez kulturalnych i sportowych, naprawiamy oświetlenia w budynkach należących do gminy, wyko-
nujemy drobne remonty świetlic wiejskich, w tym malowanie pomieszczeń. W bieżącym roku wszystkimi możliwymi siłami 
wspomogliśmy pracowników obsługi w szkole w Lubiewie w sprzątaniu po przeprowadzonym remoncie, malowaniu pomiesz-
czeń nie objętych remontem, itp. Wsparliśmy realizację zadania prowadzonego przez Gminę Lubiewo przy przebudowie ogro-
dzenia kwatery poległych żołnierzy w Klonowie w zakresie przygotowania terenu pod nowe ogrodzenie. Takich działań w trak-
cie każdego roku jest bardzo dużo. Nasi pracownicy często są niewidoczni, a to dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i ciężkiej 
pracy, nie rzadko w bardzo trudnych warunkach realizowane są  zadania  zapewniające zaspokojenie bieżących potrzeb na-
szych mieszkańców.  
Tak jak w każdym domu i obiekcie potrzebna jest  „złota rączka”, tak dla Gminy Lubiewo taką „złotą rączką” jest  Zakład Komu-
nalny.  

Jerzy Bogusławski 
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MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA DLA DZIEWCZĄT Z SP LUBIEWO! 

23 listopada br. dziewczęta za szkoły podstawowej  
rozgrywały turniej finałowy Igrzysk Dzieci Szkolnego 
Związku Sportowego, czyli mistrzostwa województwa  
w unihokeju. Turniej rozgrywany był w Wielgiem. Na star-
cie imprezy stanęło 6 zespołów: SP Wielgie, SP Zbiczno, 
SP Dobre, SP Gąsawa, SP 3 Toruń i SP Lubiewo.  Były 
to drużyny, które wygrały swoje rozgrywki powiatowe  
i Półfinały Wojewódzkie. Poziom turnieju stał na bardzo 
wysokim poziomie. Świadczy o tym tabela rozgrywek,  
w której różnice pomiędzy drużynami były niewielkie.   
W pierwszym meczu zagraliśmy z Gąsawą, mecz  
na swoją korzyść rozstrzygnęliśmy w drugiej połowie 

strzelając przeciwnikom 3 bramki. Wynik 3:0 z silną drużyną był dobrym otwarciem. W drugim spotkaniu graliśmy z Toruniem. 
Mecz pozwolił nam na sprawdzenie całego zespołu ze względu na wysokie prowadzenie naszej drużyny od początku spotkania. 
Końcowy wynik 6:0 zrobił wrażenie na innych opiekunach zespołu. W następnym spotkaniu graliśmy z gospodyniami z Wielgie-
go. Jest to najsilniejsza ekipa od wielu lat. Spotkanie było zacięte, ale dzięki naszej dobrej grze na przerwę schodziliśmy z dwu-
bramkowym prowadzeniem. Po przerwie przeciwniczki rzuciły się na nas z animuszem co zaowocowało stratą bramki, było  
to jednak wszystko na co pozwoliliśmy przeciwniczkom. Wynik końcowy 2:1 pozwalał realnie patrzeć na końcowy sukces. Jest  
to jednak bardzo trudna sytuacja co dobitnie pokazał mecz nr 4 z Dobrem. Było to nasze najsłabsze spotkanie w całym turnieju. 
Zakończyliśmy je jednak zwycięstwem 1:0 i po 4 spotkaniach mieliśmy 8 punktów /w unihokeju za zwycięstwo przyznaje się  
2 punkty, za remis 1 punkt/. Nasz ostatni przeciwnik po 4 meczach miał na koncie 6 punktów i przy ich zwycięstwie to Zbiczno 
wygrałoby turniej. Nasza drużyna zagrała jednak koncertowo i praktycznie już w pierwszej połowie rozstrzygnęła spotkanie  
na naszą korzyść, tracąc zaledwie drugą bramkę w turnieju w 
ostatnich minutach. Zwycięstwo 3:1, szał radości po zakończeniu 
spotkania był całkiem usprawiedliwiony. Tytułem uzupełnienia kilka 
liczb aby uzmysłowić czytelnikom, że ta wygrana nie była  
przypadkowa,: 
Dziewczyny wygrały wszystkie mecze w tym roku, począwszy  
od Mistrzostw Powiatu to 9 spotkań. W turnieju finałowym strzeliły 
15 bramek / następna drużyna 9/, a straciły 2 / następna drużyna 
5/. 
Za każdym sukcesem stoi ciężka praca, ale także poparcie i po-
moc wielu osób. Chciałbym podziękować dziewczynom / nie tylko 
tym, które ten sukces osiągnęły ale wszystkim które brały udział w 
zajęciach dodatkowych/ za ciężką pracę i poświęcenie wolnego 
czasu; rodzicom, którzy dowozili dziewczęta na zajęcia; Pani Dy-
rektor za zawsze życzliwe spojrzenie na nasze potrzeby; Pani Si-
korskiej za pomoc w naprawie naszego sprzętu i Urzędowi Gminy, 
która od lat nas wspiera finansowo. W skład drużyny weszły:  
Kiełpikowska Zuzanna, Weyna Oliwia, Sobacka Sylwia, Socha Amelia, Deręgowska Ewa, Martyna Nowacka, Talaśka Kinga, 
Nowak Weronika, Paszkowska Zuzanna, Hoppe Julia, Glazik Klaudia, Daria Korzeniewska. 
Drużynę do turnieju finałowego przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego Krystyna Fiuk, Mateusz Wolski i Waldemar 
Górecki. Opiekunem drużyny był Waldemar Górecki 
Mamy nadzieję, że nasza drużyna zagra na wiosnę w Mistrzostwach Polski w Elblągu! 

źródło: www.zslubiewo.pl  

AKCJE CHARYTATYWNE W SZKOLE 

W Szkole Podstawowej w Lubiewie  prężnie działają rodzice oddziału przedszkolnego. Na przestrzeni półtora miesiąca zorgani-
zowali dwie zbiórki na rzecz chorych dzieci. Pani Katarzyna Zywert zmobilizowała chętnych rodziców do pieczenia ciasta, które 
za symboliczną złotówkę mogli nabyć uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Pierwsza akcja miała miejsce pod koniec  
listopada. Za pozyskane pieniądze w kwocie 380 zł zakupiono upominek mikołajkowy (czerwony samochód) dla  chorego  
Krzysia Zwiefki z Trutnowa, który dzielnie walczy z  chorobą i od pewnego czasu jego domem jest szpital. Druga akcja miała 
miejsce 9 grudnia. Tym razem  udało się zebrać niebagatelną kwotę, bo aż 711zł. Cała kwota została przekazana na leczenie 
chorego Łukasza Gradowskiego ze Śliwic. Dziękujemy bardzo rodzicom za zaangażowanie. Takie akcje przeprowadzone  
w szkole są niezwykle ważne, gdyż uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtują również pozytywną postawę wobec 
cierpiących i potrzebujących. 

Hanna Gawin 

http://www.zslubiewo.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSŁAWIU 

 W piątek 10 listopada 2017r. uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W  tym roku po raz pierwszy 
wyruszyliśmy ulicami Bysławia na „Marsz dla Niepodległej”. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami, 
nauczycielami, na czele z Dyrekcją szkoły. Każda klasa niosła transparenty, na których widniały patriotyczne hasła oraz biało-
czerwone chorągiewki. Kurtki ozdobiły kotyliony i biało-czerwone szaliki. Pochód uświetniły bysławskie mażoretki pod opieką p. 
Pauliny Rewolińskiej. Spotkaliśmy się z zainteresowaniem i sympatią przechodniów, którym wręczaliśmy przygotowane wcze-
śniej chorągiewki i kotyliony. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz na grobie Sługi Bożego ks. Piotra Sosnowskiego.  

                                                                                                                                                Hanna Pilarska 
 

W niedzielę 3.XII.2017r. w Bydgoszczy, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 

„Patriotyzm-umiłowanie tego, co ojczyste‘’. Wśród 79 prac, które nadesłano do organi-

zatora Fundacji Wiatrak, aż 4 osoby ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zdobyły na-

grody. W kategorii Gimnazjum I nagrodę zdobył G. Powalski, II nagroda przypadła J. 

Chabowskiej. W kategorii Klas IV-VI nagrodę I zdobyła  

A. Parszyk,  a III otrzymała Julia Finc. Gratulacje dla laureatów.  

Walczak Lilla 

W piątek, 17. listopada 2017 r. grupa 45 uczniów z udała się do Trójmiasta. Naszym celem był Gdański Teatr Szekspirowski 
– nowoczesny budynek upamiętniający działalność artystyczną  aktorów z Anglii epoki elżbietańskiej, którzy występowali w 
miejscowej szkole fechtunku XVII w., a przede wszystkim dzieło Williama Shakespeare’a. Po spotkaniu z panią Aleksandrą 
Kotapską, pracownicą Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, obejrzeliśmy budynek, który wyróżnia się wspaniałym zamy-
słem architektonicznym. Następnym punktem naszego programu była lekcja szekspirowska, przeprowadzona przez p. Ko-
tapską w języku angielskim. Uczniowie wzbogacili swą wiedzę na temat życia samego Shakespeare’a, ale także realiów tea-
tru okresu elżbietańskiego.  
Potem uczestnicy wycieczki mieli okazję pokazać swe własne możliwości aktorskie podczas warsztatów teatralnych. Wyko-
nywali zadania sceniczne z dużym zaangażowaniem.  
Wczesnym popołudniem opuściliśmy Gdańsk i pojechaliśmy do Gdyni, gdzie zwiedziliśmy ORP „Błyskawica”. Po krótkim 
odpoczynku, podczas którego uczestnicy wycieczki zjedli ciepły posiłek, pojechaliśmy do Sopotu, gdzie na Scenie Kameral-
nej Teatru Wybrzeże odbyło się przedstawienie pt. „Randka z feministą”.  

                                                              Anna Grzymska  

W dniach 2 – 6 października, na zaproszenie firm: Ardagh Group z Holan-
dii oraz Hydro z Niemiec, troje uczniów naszej szkoły (J. Chabowska, G. 
Powalski, K. Topolińki) wraz z opiekunem (P. Kapka) wzięło udział w za-
granicznej Zielonej Szkole Fundacji RECAL. Była to nagroda dla 5 najak-
tywniejszych placówek z całej Polski, które w roku szkolnym 2016/2017 
brały udział w Programie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. 
Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie zaangażowanie pani Gabrieli Gajewskiej 
– koordynatorki działań ekologicznych w gimnazjum. Program Zielonej 
Szkoły był niezwykle intensywny.  
Dziękujemy organizatorowi – Fundacji RECAL – za wspaniale zorganizo-
wany wyjazd oraz pani Gajewskiej za merytoryczne przygotowanie nas do 
wycieczki. 

       
 Uczestnicy wycieczki 

http://spbyslaw.edu.pl/473-zielona-szkola-fundacji-recal-na-zaproszenie-ardagh-group-z-holandii-oraz-hydro-z-niemiec-w-dniach-2-6-pazdziernika-2017-r
http://spbyslaw.edu.pl/473-zielona-szkola-fundacji-recal-na-zaproszenie-ardagh-group-z-holandii-oraz-hydro-z-niemiec-w-dniach-2-6-pazdziernika-2017-r
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSŁAWIU 

W środę 29 listopada 2017r. odbył się XIII 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 U KROLA  KARMELKA  
miał na celu zachęcić publiczność do zdrowego 
odżywiania. Mali aktorzy podczas występu  
przedstawili zabawną i pouczającą historyjkę  
o królestwie słodyczy, perypetiach jego mieszkań-
ców, gościa i oczywiście o królu Karmelku.  
Występujący wykazali się nie tylko talentem  
aktorskim, ale także muzycznym . 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.  Uczniowie zdobyli 
NAGRODĘ SPECJALNĄ, a K. Rusnak, W. Oko-
nek i K. Spychalski - NAGRODY ZA NAJCIEKAW-
SZE KREACJE AKTORSKIE. Gratulujemy  
dzieciom. 

 
Agnieszka Kujawa i Ewa Łepek 

 
 

Tegoroczne zbiórki żywności: „Podziel się posiłkiem” oraz 
„Świąteczna zbiórka żywności” tradycyjnie odbyły się w skle-
pach: p. Krzyżelewskich i GS Carrefour. 
Wzięło w niech udział 41 wolontariuszy z klas VII Szkoły Pod-
stawowej  i II-III  Gimnazjum w  Bysławiu. Udowodniliśmy,  
że mamy wielkie i chętne do pomocy serca. Wspólnymi siłami 
zebraliśmy rekordowo jak do tej pory 680, 81  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 potrzebują-
cych.  

Wolontariusze z opiekunem Renatą Szefler 
 
6 Grudnia 22 uczniów  Szkoły Podstawowej w Bysławiu wzięło udział w konkursie na Ozdobę Świąteczną, organizowanym 
przez Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddział w Lubiewie. Dzieci wykonały: bombki, stroiki, wieńce, bałwanki, choinki, kartki 
świąteczne i inne piękne dekoracje świąteczne. Komisja konkursowa nagrodziła z naszej szkoły następujące osoby: 
 Wszyscy uczestnicy w radosnym i świątecznym  nastroju zostali obdarowani drobnym upominkiem. 
 

Renata Szefler, Lilla Walczak 
 
 4 listopada Wolontariuszki z Bysławia:  M. Słupińska, N. Krajna, A. Rybczyńska, J. Gaca, K. Łobocka wzięły udział w warszta-
tach dla wolontariatu młodzieżowego “Na tropach własnego serca " w roku Św. Brata Alberta i  bł. Honorata Koźmińskiego  pod 
patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Renata Szefler 
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B-CKIP GMINY LUBIEWO 
Teatralna Jesień 
Od 8 października do 3 grudnia trwała zorganizowana przez B-CKiP akcja pt. „Teatralna Jesień”. Przygotowaliśmy ofertę sze-
ściu spektakli, z czego dwa dzieci i młodzież mogły obejrzeć w czasie bezpłatnych wyjazdów do Teatru Polskiego w Bydgosz-
czy na spektakl pt. „Pchła Szachrajka” oraz do teatru Baj Pomorski w Toruniu na „Robinsona Crousoe”. Łącznie zostały zapre-
zentowane cztery spektakle na sali widowiskowej w  Bysławiu oraz w Lubiewie. Zaprezentowały się dwa teatry z Krakowa: Teatr 
Duet oraz Teatr Maska. W październiku odbył się spektakl pt. „Wojtek Strażak”. Po przedstawieniu na wszystkich czekały dodat-
kowe atrakcję. Druhny i druhowie z OSP w Bysławiu zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. A na zakończenie 
dzieci mogły obejrzeć wozy strażackie. W listopadzie odbyły się kolejne spektakle pt. „Miś Podróżnik” w Lubiewie oraz pt.” „Na 
tropie afery, gdzie podziały się litery” w Bysławiu. Wstęp na wszystkie przedstawienia był bezpłatny. 

Monika Januszewska 
 
Dzień Seniora 
W niedzielę 22 października br. odbył się koncert Dawida Kartaszewicza w repertuarze 
Zbigniewa Wodeckiego. Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo zorgani-
zowała tę wyjątkową atrakcję z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. W muzyczną 
podróż po utworach Zbigniewa Wodeckiego zabrał lubiewską publiczność Dawid Karta-
szewicz. Na widowni zasiedli zaproszeni seniorzy oraz wszyscy miłośnicy twórczości 
zmarłego w tym roku artysty.Wokalista zaprezentował najbardziej znane utwory Wodec-
kiego, m.in.: „Zacznij od Bacha”, wielki przebój roku ’85, „Chałupy welcome to”, znane z 
koncertów życzeń, „Oczarowanie”, czy nastrojową „Izoldę”. Utwory przeplatane były 
wspomnieniami o zmarłym artyście. Dawid Kartaszewicz zaprezentował swój wyjątkowy 
wokal. Warstwę instrumentalną wypełnili towarzyszący mu muzycy: Dominika Krawczyk 
zagrała na skrzypcach, Mikołaj Gąsiewski na pianinie, natomiast Marcin Bączkowski  
na gitarze.                    Weronika Kurczewska 
 
Koncert Listopadowy 
W niedzielne popołudnie, 12 listopada Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu zagrała po raz siódmy koncert  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jak co roku mieszkańcy Gminy Lubiewo mieli okazję uczcić tak ważny dla naszej 
małej i dużej ojczyzny dzień.Dwugodzinny Koncert Listopadowy uroczyście rozpoczął sołtys Sołectwa Bysław, Wojciech Słupiń-
ski wraz z panią dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Moniką Januszewską. Po przywitaniu wszyscy 
stanęli na baczność, a orkiestra dęta odegrała hymn Polski. Następnie zebrana publiczność miała okazję wysłuchać pieśni  
narodowych w wykonaniu naszej orkiestry.Po krótkim, narodowym wstępie w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Bysławiu swoje 
wokalne umiejętności zaprezentował żeński chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares. Obecnie dyrygentem chóru jest 
Joanna Krause, absolwentka dyrygentury Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Po gościnnym występie chóru Medici Cantares swój 

szeroki repertuar zaprezentowała Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu.  
Na zakończenie koncertu kapelmistrz Andrzej 
Ponicki wręczył wybranym członkom orkiestry 
wyróżnienia za całoroczną pracę włożoną  
w rozwój muzycznych umiejętności. Dziękujemy 
mieszkańcom Gminy Lubiewo za liczne przybycie 
na Koncert Listopadowy oraz wspólne uczczenie 
narodowego święta. 

Izabela Kotlęga 

 

Mikołajki z B-CKiP 
Dnia 3 grudnia w niedzielne popołudnie odbyły się Mikołajki z B-CKiP. Z tej okazji dzieci wraz z rodzicami mogły obejrzeć spek-

takl pt. „Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach” w wykonaniu 
Teatru Maska z Krakowa. Głównym bohaterem był chłopiec Michał, którego 
marzeniem było poznanie prawdziwego przyjaciela. List z takim właśnie 
życzeniem napisał do św. Mikołaja. Niestety odkrył, że zły Elf zamienia 
wszystkie listy. Po wielu perypetiach udało się Michałowi dotrzeć ze swoim 
prawdziwym listem do Śnieżynki, a przy okazji poznać przyjaciela renifera. 
Na zakończenie spektaklu najmłodsi widzowie wzięli udział w quizie o świą-
tecznych zwyczajach. Z okazji Mikołajek wszystkie dzieci otrzymały upomin-
ki ufundowane przez sołtysa Lubiewa pana Antoniego Lewandowskiego, 
panią Jolantę Pepłowską oraz B-CKiP. 

Monika Januszewska 



S a m o r z ą d o w y  K u r i e r  L u b i e w s k i  —  s t r o n a  2 0  

 

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE W 2017 ROKU 

Pracami PKPS w Lubiewie kieruje Zarząd Gminny składający się z pięciu osób. Nadzór 
merytoryczny i finansowy sprawuje Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS  
w Bydgoszczy. Celem naszej organizacji jest bezinteresowne i dobrowolne niesienie  
pomocy rodzinom i osobom samotnym, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwią-
zywania swoich życiowych problemów. W szczególności niesienie pomocy ludziom  
chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom bezradnym  
i ubogim. 
W roku 2017 pomocą rzeczową objęto 1255 osób, a wartość udzielonej pomocy wyniosła 
283664 zł. 
W bieżącym roku zrealizowano następujące formy działalności: 

1. Kontynuacja Programu FEAD – Podprogram 2017, programem objęto 1156 osób  
z terenu gminy Lubiewo. Przyjęto i rozdzielono 62950 kg żywności o wartości 
273364 zł. PKPS zajmował się organizacją dowozu żywności, rozładunkiem oraz 
prowadzeniem szerokiej dokumentacji rozliczeniowej. Dla 75 osób otrzymują-
cych żywność przeprowadzono warsztaty edukacyjne. Transport towaru  
z Bydgoszczy do Bysławka opłacony był ze środków Gminy Lubiewo. 

2. Organizacja wycieczki do Człuchowa i do ZOO dla 40 dzieci z rodzin specjalnej 
troski. Wycieczka dofinansowana była z budżetu Gminy w ramach konkursu ofert. 

3. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych „20 zasad dobrego żywienia dzieci”. Warsztatami objęto 20 matek z rodzin  
wielodzietnych. Pod kierunkiem kuchmistrza przygotowano kilka zdrowych posiłków dla wieku dziecięcego. Omówiono 
również zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowanie złej diety. Dofinansowanie warsztatów było ze środków Gminy  
w ramach konkursu ofert. 

4. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano wyjazd do kina w Bydgoszczy. Wyjazd  
dofinansowany był z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 

5. W miarę możliwości zaopatrzono obłożnie chorych w sprzęt pomocniczy: łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, balkoniki. 
Całokształt zadań wykonany był wyłącznie poprzez pracę społeczną. Realizując wymienione zadania Zarząd Gminny PKPS 

współpracował z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim PKPS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tucholi, Urzędem Gminy w Lubiewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiewie, szkołami, organizacjami 
pożytku publicznego i sołtysami z terenu Gminy Lubiewo. Za pomoc i współpracę składamy serdeczne podziękowanie. 

Bożena Ziółkowska – Prezes  Zarządu Gminnego PKPS 

GMINA LUBIEWO W RANKINGACH OGÓLNPOLSKICH NA 2478 SAMORZĄDÓW 

Ranking JST pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców – gminy wiejskie 
Tuchola - miejsce 304 - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 82,20 
Gostycyn - miejsce 560 - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 72,06 
Cekcyn - miejsce 861 - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 62,62 
Śliwice  - miejsce 908 - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 61,18 
Lubiewo - miejsce 943 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 60,27 
Kęsowo - miejsce 1157 - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – 53,93 

 
Rozwojowe gminy. Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej 
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-
ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych 
wzorców. Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. 
wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodar-
czych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 
Śliwice - 247 miejsce 
Cekcyn – 295 miejsce 
Lubiewo – 314 miejsce 
Gostycyn - 329 miejsce 
Kęsowo – 481 miejsce 
 
Ranking ekspertów dwutygodnika samorządowego "Wspólnota” pt. „Wydatki inwestycyjne samorządów” 
O kolejności w rankingu decydowało, kto najwięcej zainwestował w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W zestawieniu, brano pod 
uwagę uśrednione dane z ostatnich trzech lat, a samorządy zostały w nim podzielone na następujące kategorie: województwa, 
miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, pozostałe miasta („miasta inne”), powiaty i gminy wiejskie.  
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Gmina Miejsce 2013-2015          Miejsce 2014-2016      Średnie wydatki inwestycyj-
ne percapita 2013-2015 

Lubiewo 159 106 1064,58 zł 

Kęsowo 102 186 886,47 zł 

Cekcyn 167 189 884,54 zł 

Śliwice 243 281 761,08 zł 

Gostycyn 727 461 631,53 zł 

Ranking gmin 2017 - dochód podatkowy na 1 mieszkańca.  
Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy 
na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszaco-
wano w tym roku na 1 596,67 zł.  
 Tuchola - miejsce 1169 - dochód 1171,48zł na mieszkańca 
 Śliwice  - miejsce 1351 - dochód 1100,74zł na mieszkańca 
 Lubiewo - miejsce 1580 - dochód 1014,60zł na mieszkańca 
 Cekcyn - miejsce 1758 - dochód 948,83zł na mieszkańca 
 Gostycyn - miejsce 1935 - dochód 883,78zł na mieszkańca 
 Kęsowo - miejsce 2172 - dochód 791,34zł na mieszkańca 
 
Ranking w zakresie obsługi  kosztów zadłużenia gmin  
Koszty obejmują przede wszystkim: oprocentowanie kredytów i 
pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji. 
miejsce 608 Tuchola - 514 954,38zł 
miejsce 762 Cekcyn - 405 592,90zł 
miejsce 1301 Śliwice - 230 184,44zł 
miejsce 1352 Gostycyn - 217 419,39zł 
miejsce 1486 Kęsowo - 186 980,41zł 
miejsce 1622 Lubiewo - 158 090,03zł - im niższe miejsce tym 
lepsza pozycja gminy. 
 

Gminy najbardziej aktywne społecznie 
Brane do oceny były 4 elementy 
1. frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 i parlamen-
tarnych i prezydenckich 2015 
2. liczba fundacji i stowarzyszeń wg stanu na koniec 2015r. w 
przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 
3. wsparcie finansowe NGO przez gminy w przeliczeniu na 1 
tyś. mieszkańców 
4. liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tyś. miesz-
kańców 
Lubiewo - 192 miejsce w rankingu 
Śliwice – 229 miejsce w rankingu 
Cekcyn – 851 miejsce w rankingu 
Gostycyn – 956 miejsce w rankingu 
Kęsowo – 1132 miejsce w rankingu 
  

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej  
w Klonowie pod kierunkiem pani Honoraty 
Szaneckiej zabrali się za pieczenie pierników. 
Dzieci przepisały do zeszytów przepis,  
samodzielnie ważyły produkty, odmierzały 
potrzebne płyny, ugniatały ciasto i upiekły 
około tysiąca pierniczków. Ręce i nawet nogi 
troszkę bolały, ale w klasie zapachniało  
świętami. Po kilku dniach uczniowie  
udekorowali ciasteczka. Każde dziecko zapa-

kowało swoje pierniki do dużego słoja, który wręczyło rodzicom podczas zebrania. Pozostałe 
ciastka zostaną zapakowane i rozwiezione wraz z kartkami do przyjaciół Małej Szkoły.  

Honorata Szanecka 

PIERNIKOWE ŚWIĘTO W KLONOWIE 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W CIERPLEWIE 

Tradycją stały się spotkania opłatkowe organizowane przez Koła  
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo. Każdego roku w innej  
miejscowości, tym razem przedstawicielki kół spotkały się wraz zaproszo-
nymi gośćmi w świetlicy wiejskiej w Cierplewie. Wszystkich zebranych, w 
klimat świąt Bożego Narodzenia, oprócz suto zastawionych stołów, pięk-
nych dekoracji wprowadziły dzieci ze szkoły filialnej w Suchej, które zapre-
zentowały bożonarodzeniowe jasełka. Następnie przyszedł czas, na po-
święcenia opłatka, złożenie życzeń, wspólne kolędowanie i degustację 
przygotowanych potraw.  
Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Gminy Lubiewo,  
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gminna Rada Kół 

Gospodyń Wiejskich” w Lubiewie pn. „Impresje kulinarno-kulturalne Gminy Lubiewo”. 
          Julita Winowiecka 
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Gmina Lubiewo dokonała podziału Funduszu Sołeckiego. O wykorzystaniu środków wyodrębnionych z budżetu gminy  

decydują mieszkańcy. Do podziału na 2018r. pomiędzy 11 sołectw była kwota 303.256,71 zł. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. w Gminie Lubiewo przedstawiają się następująco: 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

     

Bysław     
1.Utrzymanie i remonty dróg i chodników 22.000,00 

2.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 8.000,00 

3.Dofinansowanie działalności świetlicy  
wiejskiej, zakup wyposażenia oraz remonty 

pomieszczeń 

10.000,00 

4.Upowszechnianie idei samorządowych 

(festyny, imprezy, dożynki) 
3.483,90 

  43.483,90 

       
Bysławek 

      

1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, par-

kingów 
12.000,00 

2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bysławku 
2.000,00 

3. Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 

4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

wiejskiej 
5.000,00 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiej-

skiej oraz zakup wyposażenia 
3.438,21 

6. Upowszechnianie idei samorządowej po-
przez organizację imprez integracyjnych dla 
mieszkańców: (Ogólnopolski Festiwal Orkiestr 

Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) 

2.000,00 

7. Dofinansowanie renowacji muru cmentarne-

go w Bysławiu 
1.000,00 

  26.438,21 

   
Cierplewo 

    

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych  

w sołectwie 
10.500,00 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zielonych 
871,23 

3. Doposażenie OSP Cierplewo 500,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upo-
wszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez integracyjnych dla miesz-

kańców 

1.000,00 

  12.871,23 

1. Przebudowa drugiej ulicy w Klonowie 5.000,00       
 Klonowo 

      2. Modernizacja części drogi Klonowo (wyb. 

"BYKI") 
5.000,00 

3. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 

sołectwa 
11.961,19 

4. Samochód pożarniczy dla OSP Klonowo 10.000,00 

5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni 
1.000,00 

6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiej-

skiej oraz doposażenie i remonty świetlicy 
1.000,00 

7. Upowszechnianie idei samorządowej po-

przez organizację imprez integracyjnych 
2.000,00 

  35.961,19 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

 
Lubiewo   

      

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych 10.000,00 

2. Doposażenie OSP Lubiewo 6.000,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie tere-

nów zieleni na terenie sołectwa 
5.000,00 

4. Doposażenie salki nad remizą OSP 3.000,00 

5. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez kulturalnych 

dla mieszkańców 

3.983,90 

6. Renowacja muru ogradzającego kościół 
i cmentarz (obiekt istniejącej wieży wido-

kowej) 

15.500,00 

  43.483,90 

 
Lubiewice 

        

1. Utrzymanie i remont dróg 6.000,00 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 

na terenie soł. 
400,00 

3. Budowa oświetlenia ulicznego w miej-

scowości Lubiewice 
2.000,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 

wiejskiej oraz zakup wyposażenia 
1.359,24 

5. Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Lu-

biewicach 
6.000,00 

6. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez integr. dla 
mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, 

dożynki gm, inne imprezy kulturalne). 

1.200,00 

7. Zagospodarowanie boiska w Lubiewi-

cach 
4.000,00 

  20 959,24 

1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów 

użyteczn. publ. 
10.000,00  

Minikowo 

      
2. Zagospodarowanie i utrzymanie tere-

nów zieleni na terenie sołectwa Minikowo 
10.852,15 

3. Remont świetlicy i pomieszczeń socjal-
nych, środki na bieżące naprawy w po-
mieszczeniach będących w zarządzaniu 
przez sołectwo oraz zakup nowego sprzę-

tu AGD 

3.000,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 

wiejskiej 
2.500,00 

5. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez (dożynki 

gminne) 

260,00 

  26 612,15 

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 R. 
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Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

       

Płazowo   

      

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych  

w sołectwie Płazowo 
1.500,00 

2. Doposażenie OSP Płazowo 1.000,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni 
1.000,00 

4. Wyposażenie placu zabaw w Płazowie 6.000,00 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy, 

zakup wyposażenia i remonty 
7.000,00 

6 Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez kulturalnych dla 
mieszkańców (dożynki, ferie zimowe,  

wakacje letnie, wycieczka, inne). 

2 394,08 

7. Dofinansowanie renowacji muru  

cmentarnego w Bysławiu 
1.000,00 

8. Zagospodarowanie działki 123/2  

w Płazowie na boisko sportowe 
1.500,00 

  21 394,08 

1. Utrzymanie i remont dróg na terenie 

sołectwa 
20.000,00  

Sucha       
2. Doposażenie OSP (specjalistyczny 

sprzęt) 
1.500,00 

3. Utrzymanie terenów zielonych 

(kąpielisko, boisko, Bruchniewo 2.000,00) 
5.000,00 

4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie 
imprez kulturalnych (Bal Maskowy, Noc 
Kupały, Dzień Ziemniaka, Andrzejki, Sylwe-

ster) 

3.500,00 

5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz 

zakup wyposażenia 
4 830,86 

6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego 

w świetlicy wiejskiej w Suchej 
2.000,00 

  36 830,86 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

    
 Trutnowo 

      

1. Modernizacja ulicy w Trutnowie 10.000,00 

2. Doposażenie OSP Trutnowo 500,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni w sołectwie 
1 002,33 

4. Założenie oświetlenia nad stawem 2.000,00 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy 
wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetli-

cy 

2.000,00 

6. Upowszechnianie idei samorządowych 
poprzez organizację imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa (m.in. Dożynki, dzień 

dziecka) 

2.500,00 

  18 002,33 

1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa 

Wełpin 
8.000,00  

Wełpin     
2. Dofinansowanie OSP (doposażenie) 1.000,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zielonych 
2.500,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 

oraz doposażenie i remonty świetlicy 
3.819,62 

5. Upowszechnianie idei samorządowych 
poprzez organizację imprez integracyjnych 

(np. Dzień dziecka, dzień seniora, mikołajki) 

1.900,00 

  17 219,62 

      

  OGÓŁEM: 303 256,71 



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 4  

 

 

Wydawca: 

Nakład: 1000 egz.  
 

 

Artykuły na podstawie materiałów 

nadesłanych 
 

Druk: AM Poligrafia w Katowicach 
 

 

Wersja elektroniczna wydania 

www.lubiewo.pl 

Skład i opracowanie  

graficzne: 

Wioletta Szymczak 

Karol Iwicki 
 
 

Kontakt do redakcji:  

wiola192@op.pl 

512 864 125 

GMINY PARTNERSKIE 

 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Bezpłatne powiadomienia z Urzędu Gminy 

 

 

 


