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ZMIANA GODZIN PRACY  
URZĘDU GMINY  
W LUBIEWIE 

Aby ułatwić interesantom 
możliwość załatwienia 
spraw zmianie uległy  
godziny pracy. Od dnia  
2 stycznia 2019 r.   
obowiązują następujące 

godziny pracy w Urzędzie: 

Poniedziałek  7:00-15:00 

Wtorek         7:30-16:30 

Środa             7:00-15:00 

Czwartek        7:00-15:00 

Piątek            7:00-14:00 

Punkt udzielania  
nieodpłatnej  

pomocy prawnej 
czynny jest w każdy 

wtorek w godz.  
8:00-12:00  

(biuro nr 8, Urząd 
Gminy w Lubiewie)   

UWAGA: Nowe  
zasady udzielania 
pomocy na str. 11 

             Mieszkańcom Gminy Lubiewo oraz wszystkim  
             gościom, z okazji Nowego 2019 Roku, życzymy   

      wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, wielu  
sukcesów oraz samych radosnych chwil. Niech każdy dzień 

2019 roku dostarcza energii i optymizmu do realizacji nowych 
wyzwań, niesie nadzieję na pomyślną przyszłość i spełnia 

wszystkie plany i marzenia. 
Zofia Reszka                 Joanna Jastak 

        Przewodnicząca                                  Wójt 
    Rady Gminy Lubiewo                                               Gminy Lubiewo 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

W ostatnim kwartale roku 2018 w naszej gminie 

miały miejsce odbiory aż sześciu inwestycji  

drogowych! Szczegóły na str. 3. 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LUBIEWO W 2019 R. CELEM  
WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

 

L.p. Sołectwo Termin zebrania Godzina Miejsce zebrania 

1. Bysławek 14.01.2019 r. (poniedziałek) 17:30 Świetlica wiejska 

2. Płazowo 16.01.2019 r. (środa) 17:00 Świetlica wiejska 

3. Wełpin 17.01.2019 r. (czwartek) 17:30 Świetlica wiejska 

4. Sucha 18.01.2019 r. (piątek) 17:30 Świetlica wiejska 

5. Lubiewo 22.01.2019 r. (wtorek) 17:30 B-CKiP Gminy Lubiewo 

6. Minikowo 24.01.2019 r. (czwartek) 17:30 Świetlica wiejska 

7. Bysław 28.01.2019 r. (poniedziałek) 17:30 Dom Strażaka 

8. Trutnowo 29.01.2019 r. (wtorek) 17:00 Świetlica wiejska 

9. Lubiewice 29.01.2019 r. (wtorek) 18:30 Świetlica wiejska 

10. Cierplewo 31.01.2019 r. (czwartek) 16:30 Świetlica wiejska 

11. Klonowo 31.01.2019 r. (czwartek) 18:00 Świetlica wiejska 
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SZLACHETNA PACZKA W GMINIE LUBIEWO 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna  
i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy  
wolontariuszy  w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać  
wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. 
W listopadzie bieżącego roku Gmina Lubiewo podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Wiosna celem objęcia wsparciem SZLACHETNEJ 
PACZKI najbardziej potrzebujące rodziny z ternu gminy. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazali 
Liderowi szlachetnej Paczki 11 rodzin, które także wyraziły zgodę na udział w projekcie. Wolontariusze Akcji po indywidualnych spotkaniach 
ze wskazanymi rodzinami zakwalifikowali do wsparcia 5 rodzin, dla których zgłosili się wspaniali darczyńcy z chęcią udzielenia konkretnej 
pomocy. Rodziny te otrzymały już pomoc i jak poinformowały pracowników socjalnych są za nią ogromnie wdzięczne. 
Mając na względzie fakt, iż nie wszystkie wskazane rodziny mogły otrzymać pomoc ze SZLACHETNEJ PACZKI postanowiliśmy zorganizować 
wśród pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubiewie zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla 1 ze wskaza-
nych przez OPS rodzin. Z zebranych artykułów zostały utworzone paczki, które w dniu 21 grudnia 2018 r. wraz z kierownikiem i pracownikiem 
GOPS dostarczyłyśmy prezenty rodzinie w której wychowuje się 5 dzieci. Radosne uśmiechy i szczęśliwe oczy dzieci  to dla nas najlepsze 
potwierdzenie, że warto pomagać. Warto być blisko ludzkich spraw. 
Serdecznie Dziękuję Stowarzyszeniu Wiosna, Liderowi, Wolontariuszom, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu  
Gminy w Lubiewie, a także Wszystkim Darczyńcom za udział w Akcji i realne wsparcie udzielone rodzinom z terenu Gminy Lubiewo. 

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Lubiewo  

Joanna Jastak 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDYNKIEM EDUKACYJNO - 

PROMOCYJNYM W BYSŁAWIU 

Gmina Lubiewo zrealizowała przedsięwzięcie związane z budową Punktu  

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa infrastruktura PSZOK  

powstała przy oczyszczalni ścieków w Bysławiu.  Zadanie to zostało rozpoczęte 

w połowie lipca 2018 r. Wykonawcą był Zakład Usług Murarskich Jarosław  

Kołodziejski z Cekcynka, który zaproponował cenę 1.146.000,00 zł  za wykona-

nie robót budowlanych. W dniu 07 listopada br.  komisja powołana przez Wójta 

Gminy Lubiewo dokonała odbioru robót budowlanych.   

W ramach projektu pobudowano budynek edukacyjno-promocyjny wraz z parkin-

giem dla samochodów osobowych i fundamentami pod wagę najazdową, wiatę 

na odpady  wielkogabarytowe, boksy z przeznaczeniem na odpady budowlane, 

zielone, opony, tworzywa sztuczne, ogrodzenie o konstrukcji metalowej i utwar-

dzenie nawierzchni, 

oświetlenie typu led.  

 

Ponadto na teren PSZOK zakupione zostały kontenery i pojemniki na odpady. 

Głównym celem projektu jest redukcja ilości wytwarzania odpadów komunal-
nych oraz zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie roz-

woju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. 

Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Poziom dofinan-

sowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  

791.951,22 zł. 

Justyna Glazik 
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W ostatnim kwartale br. w naszej gminie miały miejsce odbiory sześciu inwestycji  
drogowych. Dotyczyły one projektów pn.: 
-„Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu” - wartość 1 295 597,42 zł 
-„Przebudowa drogi gminnej nr 010614 C Klonowo - Sucha od km 0+000 do km 3+904” – 
wartość 2 319 288,00 zł  
-„Przebudowa drogi gminnej nr 010604 C Iwiec - Bysław od km 0+000 do km 2+700” – 
wartość 1 602 075,00 zł 
-„Przebudowa drogi gminnej nr 010610 C Zamrzenica  - Klonowo od km 0+000 do km 
5+700” – wartość 4 074 778,29 zł 
-„Modernizacja drogi 010605C Bysław – Trutnowo od km 2+800 do km 3+650” - wartość 
158 982,11 zł 
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Bysławiu”. 
Realizacja takiej ilości inwestycji drogowych w naszej gminie możliwa była tylko dzięki 
uzyskaniu dofinansowania tych zadań ze środków zewnętrznych.  
Ulica Ogrodowa została dofinansowana kwotą 598 872,00 zł z dotacji celowej z budżetu 
państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  
na lata 2016-2019. Inwestycje na drogach Klonowo - Sucha, Iwiec-Bysław oraz  
Zamrzenica -Klonowo otrzymały dofinansowanie w formie promesy z rezerwy celowej  
budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
przyznanej w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej, za którą została uznana  
nawałnica z 11-12 sierpnia 2017 r. 
Dofinansowanie do drogi Klonowo – Sucha wyniosło 1 200 000,00 zł, Iwiec – Bysław 
1 000 000,00 zł, a do drogi Zamrzenica – Klonowo 3 257 578,00 zł.  
Droga Zamrzenica – Klonowo została dodatkowo dofinansowana przez Nadleśnictwo  
Zamrzenica kwotą  w wysokości 300 000,00 zł.  
Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy. 
Modernizacja odcinka drogi z Bysławia do Trutnowa została w całości pokryta ze środków 
budżetu gminy. Natomiast Przebudowa drogi wewnętrznej w Bysławiu ze środków  
sołectwa Bysław. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  
na  pierwsze cztery inwestycje zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wykonawcami wybranymi w ramach postępowania przetargowego zostali: 

• dla ul. Ogrodowej - Przedsiębiorstwo Komunalne  w Tucholi Sp. z o.o.; 

• dla drogi Iwiec – Bysław oraz Klonowo – Sucha - Konsorcjum Firm: 1/ Stabilizacja  
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Rospondek, 2/ Stabilizacja – Roboty Bu-
dowlane Kowalska Renata; 

• dla drogi Zamrzenica – Klonowo – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. było również wykonawcą modernizacji 

odcinka drogi Bysław – Trutnowo.  

• Firma Usługi Krzysztof Ragus wykonała przebudowę drogi wewnętrznej w Bysławiu. 
Paweł Chmara 

 
 

INWESTYCJE DROGOWE 
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INFORMACJE PODATKOWE 
TERMIN PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT 
Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2019 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. 
Istnieje dodatkowa możliwość uregulowania należności podatkowych - podatki i opłaty można płacić kartą płatniczą w Urzędzie Gminy  
w Lubiewie pok. nr 14. 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.  
 
STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2019 
Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego.  
Przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości na 2019r. uwzględniono wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat  
lokalnych podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 5 grudnia 
2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok. Podjęte stawki podatku od nieruchomości  
na 2019 rok ulegają zwiększeniu o wskaźnik 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku z wyjątkiem stawek od działalności 
gospodarczej, które pozostają bez zmian. 
Natomiast Uchwałą Nr II/12/2018 Rada Gminy Lubiewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2019 r. na terenie Gminy Lubiewo obniżono cenę 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 
do wysokości 40,00 zł – z ustawowej wynoszącej 54,36 zł za 1 dt, co stanowi wzrost o 2,6% do roku poprzedniego.  
Uchwały zamieszczono na stronie http://lubiewo.bip.net.pl/. 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. pozostaje bez zmian do roku 2018. 
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 

 

 
Od października br. w szkołach podstawowych w Bysławiu i Lubiewie odbywają się zajęcia dodatkowe z języków obcych dla dzieci. 

W projekcie uczestniczy 100 uczniów.  Zajęcia prowadzone są w formie  stacjonarnej oraz poprzez platformę e-learningową.  W ramach  
projektu każdy uczeń otrzymał materiały do zajęć. Uczniowie, którzy podniosą swoje kompetencje językowe w ramach projektu będą  
wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje również na zajęciach lekcyjnych, w czasie wolnym oraz po zakończeniu szkoły  
na dalszych etapach kształcenia i w życiu zawodowym. Projekt pn.: „Europejczyk XXI wieku” współfinansowany jest  z Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna  
edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. 
Całkowita wartość projektu wynosi -  124.567,25 zł.  
Dofinansowanie wynosi -  118.338,88 zł. 
Termin realizacji projektu  01.09.2018-31.08.2019 r.  

Danuta Rudnik 

,,EUROPEJCZYK XXI WIEKU" 

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej w roku 2018. W pierwszym terminie wpłynęło 335 wniosków na kwotę 340.276,56 zł, w drugim – 273 wniosków na kwotę 158.047,05 zł.  
W 2019 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia 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 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

• od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 1 sierpnia 2018 r.,  
a 31 stycznia 2019 r.  
Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego do 31 lipca 
2019 r. Informuję również, iż w 2019r. będą obowiązywały nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego. 

Marzena Ochendal 
 

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE  

http://lubiewo.bip.net.pl/
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
Utylizacja azbestu  
Dzięki współpracy Gminy Lubiewo, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz mieszkańców gminy Lubiewo w 2018 roku 
firma ECO-POL z Pruszcza odebrała i zutylizowała 74,699 tony płyt dachowych zawierających azbest. Odebrano i zutylizowano „azbest”  
z 31 nieruchomości. Całkowity koszt utylizacji azbestu z terenu gminy Lubiewo w 2018 r. wyniósł 25 144,71 zł. Wkład własny mieszkańców  
w wymienione powyżej zadanie wynosił 30 %. Mieszkańcy gminy, którzy w 2019 roku planują podjęcie działań związanych z utylizacją 
„azbestu” powinni do 31 stycznia 2019 r. złożyć w Urzędzie Gminy w Lubiewie wniosek o utylizację wyrobów zawierających azbest. Wniosek 
można pobrać na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Lubiewie pod adresem http://lubiewo.bip.net.pl/?a=30553  

          
Problematyczne odpady z gospodarstw rolnych 
Folie opakowaniowe po nawozach, kiszonkach, opakowaniach po nawozach dolistnych są odpadem „problematycznym”. Rolnicy posiadający 
wymienione odpady wielokrotnie zgłaszali do Wójta Gminy Lubiewo fakt, iż z utylizacją lub pozbyciem się tego rodzaju odpadów jest zwyczaj-
nie problem, ponieważ żaden przedsiębiorca nie chce takich odpadów przyjmować. W związku z powyższym, aby pomóc rolnikom rozwiązać 
problem z foliowymi lub plastikowymi odpadami ustalono z Panem Maciejem Baumgartem prowadzącym firmę w Wudzynie zajmującą  
się zbiórką tego typu odpadów, iż posiadacze odpadów foliowych i plastikowych z działalności rolniczej mogą indywidualnie kon taktować  
się w sprawie ich wywozu pod nr telefonu 505 073 668.  
 
Program EKOPIEC 2018 

Dotacja z Gminy Lubiewo i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na realizację przedsięwzię-
cia pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lubiewo”pozwoliła 10 mieszkańcom 
gminy Lubiewo na wymianę starych kotłów c.o. na kotły ekologiczne zasilane ekogroszkiem, pelletem oraz olejem 
napędowym. Kwota dofinansowania na wymianę pojedynczego źródła ciepła wyniosła 4000,00 zł. Gmina Lubiewo 
na dotację przeznaczyła 20000,00 zł, WFOŚiGW w Toruniu dotował przedsięwzięcie również w kwocie 20000,00 
zł. Program EKOPIEC będzie prawdopodobnie dotowany również w 2019 roku. W przypadku ogłoszenia konkursu 
mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o terminie jego rozpoczęcia i chętni będą mogli ubiegać się o dofinanso-
wanie na zadanie związane z wymianą kotłów centralnego ogrzewania w swoich domach. 

Tomasz Bonk 
 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY LUBIEWO 
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 3, Działanie  
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Gmina 
Lubiewo w dniu 14 grudnia br. złożyła wniosek pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii 
na terenie gminy Lubiewo”. 
Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje zakup i montaż 71 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które zostaną umiejscowione 
na lub w 66 gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubiewo. W wyniku realizacji powstanie 54 instalacji fotowoltaicznych do produkcji 
energii elektrycznej oraz dwa rodzaje mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej w tym: 7 instalacji kolektorów słonecznych do celów przygoto-
wania c.w.u. w budynkach mieszkalnych i 10 instalacji powietrznych pomp ciepła do celów c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Projekt realizo-
wany jest w formule "projektu parasolowego", gdzie Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego  - Gmina Lubiewo, a Beneficjenta-
mi końcowymi są mieszkańcy gminy, właściciele gospodarstw domowych na terenie, których powstaną planowane instalacje. 
Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Lubiewo stara się o dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, dzięki którym 50% 
kosztów kwalifikowanych może zostać pokryte przez uzyskane dofinansowanie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emitowanych 
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez spalanie paliw w nieefektywnych kotłach na paliwa stałe. Jednym z warunków konkursu było ogłoszenie 
przetargu na realizację ww. zadania  przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, w  dniu 07 grudnia br. zostało 
przesłane ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a po jego opublikowaniu 12 grudnia br. dokumentacja  
przetargowa została umieszczona na naszej stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na kwotę  
1 431 528,33 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 639 503,00  zł,  resztę zobowiązania finansowego pokrywa Beneficjent ostateczny  
ze środków własnych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 r. Termin realizacji dostawy wraz z montażem instalacji OZE 
zaplanowano do końca czerwca 2020 r. 

Justyna Glazik 

 
Dokonano zbycia dwóch działek w miejscowości Lubiewice w celu poprawy warunków gospodarowania oraz działki budowlanej w Lubiewie.  
Podpisano umowę na wykonanie pielęgnacji części lasu gminnego położonego w Bysławiu. Prace te polegają na wykonaniu trzebieży wcze-
snej na powierzchni ok. 0,5 ha. Finalizowana jest sprawa nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanej przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa dwóch działek w Płazowie, jedna pod boisko sportowe i rekreację , druga jako droga dojazdowa do nieruchomości.  
Dokonano wznowień granic dróg gruntowych będących w ewidencji Gminy Lubiewo w celu ustalenia właściwego ich przebiegu.  

 
Natalia Mięsikowska 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

http://lubiewo.bip.net.pl/?a=30553
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NOWE UMOWY DLA WŁAŚCICIELI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Od 2019 roku część przydomowych oczyszczalni ścieków - tych wybudowanych 5 lat temu - przestaje być własnością gminy i staje się  
własnością właścicieli nieruchomości na, których są wybudowane. 
W związku z tym rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy na dzierżawy tych urządzeń w ramach, których Zakład Komunalny świadczył 
usługę konserwacyjną za opłatą wynoszącą 10 zł miesięcznie uiszczaną przez właścicieli nieruchomości, pozostałe koszty pokrywane były  
ze środków budżetu gminy. Od 1 stycznia „nowi“ właściciele mogą podpisać jedną z dwóch rodzajów umów z Zakładem Komunalnym: 
1. tyko na wywóz osadu dwukrotnie w ciągu roku i utrzymywanie w sprawności wszyskich urządzeń na koszt własciciela za opłatą 10 zł  
miesięcznie. 
2. pełną konserwację wraz z wymianą podzespołów i za opłatą 30 zł miesięcznie. 
Z wzorami umów do osób, które będą mogły zawrzeć umowę zgłosi się Pani inkasenka odczytująca stan liczników za wodę.  

                                                                   Jerzy Bogusławski  
                                                   Kierownik Zakładu Komunalnego  

RADA GMINY LUBIEWO 

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Roboty budowlane nad realizacją projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Lubiewo” zakończono w grudniu br. Wykonawcą robót  
zgodnie  z wynikiem postępowania przetargowego była firma EURO-POL Tomasz  
Mierzejewski z Ostrołęki. W ramach projektu wybudowano 33 szt.  przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Wełpin, Minikowo, 
Lubiewo, Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca. Wartość robót budowlanych wyniosła 
798.500,60 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  
odnawialną i w oszczędzanie energii.” Wysokość dotacji wyniosła 63,6,3% kosztów 

kwalifikowalnych, tj. 413.077,00 zł, a pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. 

Danuta Rudnik 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

   
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Ostatnia sesja Rady Gminy – kadencja 2014-2018 

15 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy  

Lubiewo kadencji 2014-2018. Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Mirosław Winowiecki podsumował pracę Rady w latach 2014-2018. 

Mijająca kadencja nie była łatwa, Rada musiała zmierzyć się  

z różnymi przeciwnościami losu, często zmieniającymi  

się przepisami prawa i coraz większymi oczekiwaniami mieszkań-

ców. Pomimo tych przeciwności udało się Radzie wspólnie bardzo 

wiele zrealizować. Rada Gminy tej kadencji odbyła łącznie 50  sesji. 

Dwie pierwsze sesje Rady były praktycznie w całości sesjami organi-

zacyjnymi, 9 sesji było sesjami nadzwyczajnymi, pozostałe były typo-

wo roboczymi. W okresie kadencji Rada podjęła  333 uchwały: 

w 2014 r. podjęto 12 uchwał na 3 sesjach 
w 2015 r. podjęto  89 uchwał 11  sesjach 
w 2016 r. podjęto 76 uchwał na  11 sesjach 
w 2017 r. podjęto 90 uchwał na  13 sesjach 
w 2018 r. podjęto 66 uchwały na 12 sesjach 

Aktywność radnych na sesjach przejawiała się  głównie w dyskusjach i składaniu interpelacji i wniosków. Radni zgłosili w tej  
kadencji 731 wniosków i interpelacji wywodzących się  z ich okręgów wyborczych. W przeważającej  większości wnioski te zostały  
zrealizowane, bądź czynione są starania w kierunku ich realizacji. Działalność Rady miała swoje odzwierciedlenie głównie na sesjach oraz 
opierała się na działalności stałych  Komisji. Stałymi Komisjami Rady były: Komisja Rewizyjna, Komisja Finansowa, Komisja Infrastruktury  
i Rozwoju, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Oświaty i Zdrowia. Rada powołała dwukrotnie doraźną Komisję Statutową do opracowania 
Statutu Gminy,  
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której zadaniem było przygotowanie określonego zadania wynikającego z bieżącej działalności Rady i jej organów oraz przepisów prawa.  
Z reguły przed każdą sesją odbywały się posiedzenia poszczególnych stałych Komisji Rady, na których opiniowano projekty uchwał oraz inne 
sprawy związane z tematyką sesji, ale również zajmowały się sprawami wynikającymi z zakresu działalności danej Komisji. W trakcie trwania 
kadencji został powołany Klub Radnych o nazwie Wolni i Solidarni składający się z dwóch radnych. 
Najważniejsze tematy jakimi zajmowali się radni na sesjach Rady Gminy: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo, 
Funkcjonowanie gospodarki odpadami, 
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie, 
Stan dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy oraz zakres inwestycji drogowych, 
Działalność GOPS, PCPR i PKPS. 
Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, 
Funkcjonowanie i upowszechnianie kultury i promocji, 
Wykorzystanie obiektów sportowych na terenie Gminy, 
Analiza i przyjęcie budżetu Gminy,  
Realizacja inwestycji w Gminie, 
Stawki podatków i opłat lokalnych,  
Sytuacja w  rolnictwie oraz  ocena szkód łowieckich, 
Funkcjonowanie służby zdrowia, 
Funkcjonowanie placówek oświatowych . 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Winowiecki podziękował Wójtowi Panu Michałowi Skałeckiemu za pracę samorządową  

w okresie mijającej kadencji, do której wkładał całe swoje serce. Za skuteczność  rządzenia i podniesienia na wyższy poziom prestiżu gminy 
wraz ze wszystkimi pracownikami urzędu. W imieniu Rady i własnym podziękował również Sołtysom, łącznikom pomiędzy władzą gminy  
a mieszkańcami, za uczestniczenie w sesjach Rady, zgłaszanie występujących problemów i potrzeb mieszkańców. Dyrektorom szkół,  
przedszkola i żłobka za podniesienie poziomu rozwoju placówek edukacyjnych oraz wspomaganie inicjatyw wójta w rozwoju bazy  
oświatowej, przedstawicielom organizacji społecznych, stowarzyszeń, wszystkim instytucjom i osobom, które  
w jakikolwiek sposób współpracowały w tym okresie z samorządem Gminy. Jednak przede wszystkim dziękował Przewodniczący Rady Gminy 
Mieszkańcom – za aktywność oraz krytyczne i merytoryczne uwagi przekazywane przez całą kadencję. Podziękowania skierowano również  
do Rady za okazane zaufanie i powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady w tej kadencji. Za wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązania nałożone 
na Radnych zadań, zawsze z myślą  o mieszkańcach gminy. 

Ostatnia, 50-ta sesja miała wyjątkowo uroczysty charakter 
nie tylko dlatego, że kończyła kadencję Rady Gminy, lecz  
podczas tej sesji kończył współpracę z Radą Gminy Lubiewo 
Wójt Michał Skałecki, który od 20.02.1984 r. nieprzerwanie był 
gospodarzem tej Gminy, lecz zdecydował, że w wyborach 21 
października 2018 r. nie będzie ponownie kandydował na Wójta.  

Aby podziękować Wójtowi za lata pełnej zaangażowania 
pracy na sesję przybyli liczni goście. Kończąc obrady jako pierw-
szy podziękowania złożył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław 
Winowiecki, który od 1988 roku nieprzerwanie zasiada w Radzie 
Gminy. Następnie, po odczytaniu przez Przewodniczącego  
podziękowań od Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego  
za lata pracy na rzecz samorządu, podziękowania i życzenia 
składali radni oraz przybyli goście, między innymi Starosta  
Tucholski Michał Mróz oraz Wójtowie Jacek Brygman i Radosław 
Januszewski, którzy składając podziękowania za lata współpracy 
i serdeczne życzenia sprezentowali Wójtowi jednoślad zaznacza-
jąc, że jest to upominek od Starosty, Burmistrza i wszystkich 
Wójtów naszego powiatu. Kolejno podziękowania i życzenia skła-
dali Wójtowi Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Przedszkola, Żłobka,  
Dyrektor – Andrzej Myszkowski i lekarze NZOZ w Lubiewie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Komendant – Sławomir Paszkowski  
i funkcjonariusze ODK Służby Więziennej w Zaciszu, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – Tadeusz Juraszewski,  Komendant Gminny OSP 
RP Paweł Urban, oraz członek ZG OSP RP Przemysław Ziegert, przedstawiciele zespołu „Bysławskie Frantówki”, którzy ubrani w borowiackie 
stroje zaśpiewali Wójtowi między innymi 100 lat. Trudno wymienić wszystkich tak licznie przybyłych gości, którzy dziękowali Michałowi  
Skałeckiemu za lata wytężonej, pełnej oddania pracy na rzecz Gminy, życząc dużo zdrowia i sił w dalszej pracy na rzecz samorządu jako  
Radnemu Rady Powiatu Tucholskiego. Ustępujący Wójt oprócz podziękowań i życzeń otrzymał wiele upominków i bukietów kwiatów. 

Podczas tej wyjątkowej sesji nie obyło się bez wzruszeń, szczególnie ze strony Wójta, który dziękował pracownikom urzędu, radnym 
wszystkich kadencji oraz wszystkim, z którymi przez te ponad 34 lata współpracował. Ustępujący Wójt życzył nie tylko samorządowcom,  
ale przede wszystkim mieszkańcom, aby byli dumni ze swojej małej ojczyzny, by gmina jak najlepiej się rozwijała, aby mieszkańcy angażowali 
się w życie społeczno – gospodarcze, co niewątpliwie przyczyni się do realizacji wielu zadań i rozwoju gminy. 

Joanna Glazik 
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RADA GMINY LUBIEWO 
I sesja Rady Gminy – kadencja 2018-2023 

 
Pierwsza sesja Rady Gminy Lubiewo została zwołana na dzień 21 listopada 2018 r. 
na mocy Postanowienia nr 244/18  Komisarza Wyborczego  w Bydgoszczy z dnia  
3 listopada 2018 r. , na której złożono ślubowania przez nowo wybranych radnych 

oraz przez nowo wybranego Wójta Gminy Lubiewo Panią Joannę Jastak. 

Obrady I Sesji Rady Gminy Lubiewo otworzył i im przewodniczył zgodnie z regułą 
wynikającą z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
radny najstarszy wiekiem, Senior Rady Gminy Pan Bernard Juraszewski do czasu 
wyboru Przewodniczącego Rady. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy odbył się w głosowaniu tajnym, które przeprowadziła powołana 
przez Radę Komisja Skrutacyjna w trzy osobowym składzie. Przewodniczącą Rady 
Gminy Lubiewo została Pani Zofia Reszka, a Wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
Lubiewo Pan Tadeusz Mróz. Rada w drodze uchwały powołała stałe komisje: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisję Rewizyjną w składzie: 

• Monika Derengowska (przewodnicząca)  

• Bernard Juraszewski 

• Dawid Krzyżelewski (Z-ca przewodniczącej)   

• Marcin Nitka 

• Damian Ortmann 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

• Elżbieta Grzędzicka 

• Bernard Juraszewski (przewodniczący)  

• Marcin Lewandowski 

• Krzysztof Zielazny (Z-ca przewodniczącego)   

Komisję Finansową, Infrastruktury i Rozwoju w składzie: 

• Ireneusz Baumgart 

• Monika Derengowska 

• Dawid Krzyżelewski 

• Wojciech Słupiński (Z-ca przewodniczącego)   

• Mirosław Winowiecki 

• Krzysztof Zielazny (przewodniczący)  

Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: 

• Szymon Duks (Z-ca przewodniczącego)   

• Marcin Lewandowski (przewodniczący)  

• Paweł Łepek 

• Marcin Nitka 

• Mirosław Winowiecki 

 

Komisję Oświaty i Spraw Społecznych w składzie: 

• Ireneusz Baumgart 

• Szymon Duks 

• Paweł Łepek (przewodniczący)  

• Damian Ortmann (Z-ca przewodniczącego)   

• Wojciech Słupiński 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ZOFIA RESZKA 
przyjmuje interesantów we wtorki od 15:00 do 16:00 
 
Z-ca Przewodniczącej RG: TADEUSZ MRÓZ 

przyjmuje interesantów w czwartki od 11:00 do 12:00 

OBRADY SESJI,  A KOMISJE RADY GMINY LUBIEWO 
Sesje rady gminy są transmitowane na żywo na urzędowym kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/

UCxCkUjbCbkYafjcbsLdKudQ i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy w Lubiewie. Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje  
do określonych zadań. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć Przewodniczący Rady, radni nie będący  
członkami komisji oraz mieszkańcy, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zawiadomienia  
o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia komisji podaje się do wiadomości publicznej, umieszczając informację w Biuletynie Informacji  
Publicznej.  

Joanna Glazik 
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OTWARCIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W BYSŁAWIU 
28 listopada 2018r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia miasteczka 
ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu. Inwestycja powstała 
w ramach projektu dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji. Pozytywna weryfikacja wniosku przyniosła 
efekt w przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji, tj. 50 000,00zł. Udział 
Gminy w tym przedsięwzięciu wyniósł 5972,06zł. 
Warto podkreślić, że, dotację otrzymały tylko 4 samorządy z województwa 
kujawsko – pomorskiego, a 111 w kraju.  
Zakres rzeczowy zadania obejmował: 
utwardzenie ścieżek rowerowych kostką brukową – wykonawcą prac była 
Firma Handlowo – Usługowa ŁUK-MAR Mariusz Kawalerski z Prądocina 
wykonanie oznakowania poziomego łącznie z wymalowaniem ronda – wyko-
nawcą był Zarząd Dróg Powiatowych z Tucholi – w tym miejscu specjalne 
podziękowania dla p. dyrektora, dzięki któremu zadanie to zostało wykonane nieodpłatnie (użyczył farby i pracowników), zakupienie i montaż 
oznakowania pionowego i progów zwalniających  -  zakup Gmina Lubiewo, wykonawcą byli pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Lubie-
wo, woźni miejscowej szkoły oraz Pan Dawid Martin – wszelkie prace były wykonane nieodpłatnie, wymiana istniejącego systemu oświetlenia 
z lampy tradycyjnej na lampę ledową – zakup oprawy ledowej i wysięgnika do istniejącego słupa oświetleniowego – wykonawcą była Firma 
ENERGOTECH Józef Szulc, Justyna Szulc z Cekcyna, wykonanie ogrodzenia z profili ogrodzeniowych –wykonawcą była FIRMA  Produkcyjno 
– Handlowo – Usługowa „MARTIN” Andrzej Martin z Lubiewa.  
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 
Paweł Wygonowski – inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Michał Mróz – Starosta Tucholski, Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo, Michał Skałecki - były Wójt Gminy Lubiewo, radny Rady Powiatu 
Tucholskiego, Nadkomisarz Wiesław Gapa – komendant powiatowy policji w Tucholi, aspirant Sylwester Suchomski  - zastępca naczelnika 
wydziału prewencji i ruchu drogowego Komendy Powiatowej w Tucholi, sierżant sztabowy Bartosz Wiese – rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Tucholi, Krzysztof Kulczycki – naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Toruniu, Jerzy Bogusławski – Kierownik Zakładu Komunalnego w Lubiewie, Roman Chmara - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu, 
Jolanta Kowalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie, Pani Dorota Hass – Goliszek – dyrektor Przedszkola Samorządowego  
Gminy Lubiewo, Paweł Urban – prezes OSP Bysław, Andrzej Martin – właściciel firmy produkcyjno – handlowo – usługowej „Martin”  
z  Lubiewa, Władysława Socha – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 5 w Lubiewie, Bogumiła Kobierowska - 
członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów– koło nr 6 w Bysławiu, Katarzyna Mrozik nauczycielka m.in. edukacji  
dla bezpieczeństwa i koordynatorka wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem, nie tylko w ruchu drogowym, Uczniowie miejscowej 
szkoły wraz z opiekunami. Ze względów na wcześniejsze zobowiązania w uroczystości nie mogła uczestniczyć p. Zofia Reszka  
przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, która przekazała gratulacje, podziękowania i serdeczne pozdrowienia. Goście nie szczędzili słów  
uznania i gratulacji, jednakże najważniejszą kwestią jest fakt, że z nowo powstałej inwestycji będą korzystać nie tylko uczniowie szkół 
i wychowankowie przedszkoli z terenu Gminy Lubiewo, ich rodzice czy nauczyciele, ale również, i to jest nowość, seniorzy (członkowie Związ-
ków Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubiewa i Bysławia oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku). Planujemy systematyczne zajęcia eduka-
cyjne również dla tej grupy naszych mieszkańców. Miasteczko będzie wykorzystywane m.in. do: prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych w tematach tj. pieszy w ruchu drogowym, rowerzysta jako 
uczestnik ruchu drogowego, rozpoznawanie i znaczenie znaków drogowych (pionowych  
i poziomych), przejścia dla pieszych, zasady korzystania z przejść, przyczyny wypadków 
drogowych, itp. organizowania programów edukacyjno-profilaktycznych, np. symulacje  
zdarzeń drogowych podczas organizowanego cyklicznie Powiatowego Turnieju Pierwszej  
Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”;  „Mama, tata i ja znaki drogowe zna” – cykl 
zajęć dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców;  „Senior rowerem gna i znaki  
drogowe zna” – cykl zajęć dla seniorów, organizowanie cyklicznych spotkań  
z policjantami, strażakami i wielu innych ciekawych przedsięwzięć, organizowania eliminacji 
gminnych w corocznym turnieju BRD, a być może  i eliminacji powiatowych. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania miasteczka ruchu drogowego składamy serdeczne  
podziękowania, a uczniów, seniorów i pozostałych mieszkańców zachęcamy do korzystania.   

        
Wioletta Szymczak 
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UNIWERSYTET DZIECIĘCY WSG FILIA W LUBIEWIE 
 

GAUDEAMUS IGITUR UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO WSG 
W dniu 10.11.br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie miała miejsce inauguracja roku aka-
demickiego 2018/2019 Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki Filii w Lubiewie. 
Gośćmi uroczystości byli m.in.:  Profesor Wyższej Szkoły Gospodarki doktor Marek Chamot, 
dyrektor Centrum Usług Społecznych i Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych docent Przemysław 
Ziółkowski, Wójt Gminy Lubiewo – Michał Skałecki, Wójt elekt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, 
Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki, a przede wszystkim 62 słuchaczy 
Uniwersytetu Dziecięcego, którym towarzyszyli rodzice i opiekunowie. 
Uroczystość rozpoczęła się od krótkich wystąpień przedstawicieli władz uczelni i władz samorzą-
dowych, w których podkreślano znaczenie nowej inicjatywy dla dzieci, dziękowano rodzicom  
za zaangażowanie w rozwój swoich pociech, a słuchaczom życzono wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy, zapału, aktywnych działań na rzecz własnego rozwoju i wzajemnej integracji. Podkreśla-
no, że Gmina Lubiewo uniwersytetami stoi, gdyż od 2015r. funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego 

Wieku,  w tym roku zainaugurowano działalność Uniwersytetu Dziecięcego, a już 17.11. br. 44 uczniów klas VIII szkoły podstawowej  
i III gimnazjum z Bysławia i Lubiewo rozpoczęło uroczystą inauguracją w kampusie WSG  udział w projekcie Uniwersytet Młodego Odkrywcy.  
Po przemówieniach nastąpił uroczysty moment złożenia ślubowania, który poprowadził doc. Przemysław Ziółkowski.  Młodzi słuchacze  
powtarzali za prowadzącym „Wstępując do Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki, ślubuję  
uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi, dbać o dobre imię  
i godność studenta Uniwersytetu Dziecięcego”. 
Kolejne, równie emocjonujące wydarzenie to pasowanie każdego słuchacza  
na studenta osobiście przez p. profesora, wręczenie indeksów i drobnych upomin-
ków.  
Po emocjach inauguracyjnych i wspólnym zdjęciu, młodzi studenci pozostali sam 
na sam z profesorem Markiem Chamotem, aby wysłuchać wykładu pt. „Poczet 
Królów Polskich”. Po wykładzie, pan profesor był pod ogromnym wrażeniem  
aktywności i otwartości słuchaczy. Nie tylko słuchali, ale zadawali wiele pytań  
i aktywnie odpowiadały też na pytania profesora. Mamy nadzieję, że kolejne  
spotkania będą równie ciekawe. 

 
Wioletta Szymczak 

GWIAZDOR NA PODUSZKOWCU 
 
Nie mało atrakcji mieli młodzi studenci na kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Dziecięce-
go. Tym razem, wykładowca z Wyższej Szkoły Gospodarki zabrał słuchaczy  w „Świat 
poduszkowców i innych zabawek fizycznych”. Na zajęciach, przesympatyczny p. Łukasz 
Sitarczyk przedstawił zasadę działania poduszkowców i ich wykorzystanie w różnych 
dziedzinach życia (wojsko, policja czy zajęcia integracyjne). Poduszkowiec wykonany  
z płyty meblowej i zasilany odkurzaczem potrafi unieść ciała o masie nawet  150 kg 
i poruszać się praktycznie bez tarcia. Inne zabawki, które zaprezentowano to model 
mikrofonu. Omówiono zagadnienia związane z ciśnieniem atmosferycznym oraz  
powstawanie tornada na podstawie modelowo przedstawionych butelek z wodą. Dzieci 
bardzo aktywnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach, a p. Łukasz nie krył swojego 
zdziwienia posiadaną przez uczniów wiedzy i umiejętności. Nagrodą była możliwość 
wykorzystania poduszkowca w praktyce, gdzie każdy chętny mógł zostać nim przewie-
ziony.  

Ale na tym atrakcje się nie kończyły, 
bo na zakończenie wykładu do sali Domu Kultury zawitał Gwiazdor z mnóstwem prezentów. 
Na niektóre dzieci padł blady strach, bo okazało się, że Gwiazdor zna prawie wszystkie  
dzieci i mało tego to jeszcze wie, kto w ciągu roku broił czy nie słuchał rodziców. Jednak, 
wszystko dobrze się skończyło i wszystkie dzieci otrzymały prezenty. 
Kolejne spotkanie Uniwersytetu Dziecięcego odbędzie się 12 stycznia 2019r., również  
w Domu Kultury w Lubiewie, a wykład pt. „Być jak strażak” poprowadzi młodszy aspirant 
Krystian Frelke. 
Bieżące informacje z działalności Uniwersytetu Dziecięcego oraz galerie zdjęć znajdują  
się na stronie http://lubiewo.pl/uniwersytet-dzieciecy . 

 Wioletta Szymczak 

http://lubiewo.pl/uniwersytet-dzieciecy
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W dniu 1 września 2018 r. zorganizowaliśmy kolejny XI Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami.   Trasa biegu  
- 15 km - przebiegała wśród malowniczych pól i lasów Gminy Lubiewo, gdzie uczestnicy podczas biegu mijają trzy wieże kościelne:   
w Lubiewie, Bysławiu i Bysławku.  

W br. wystartowało ponad 100 biegaczy.  Przygotowano dodatkowe atrakcje na XI  Bieg: 
- występ Bysławskich Mażoretek, 
- biegi uliczne dla dzieci i młodzieży  
- animacje i konkursy dla dzieci m.in.: malowanie twarzy, kreacje z balonów, mega bańki mydlane, 
- zamek dmuchany 
- losowanie dodatkowych nagród w śród biegaczy 
- loteria fantowa, każdy los wygrywa+ kilka dodatkowych nagród z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkolnej z Gminy Lubiewo 
- symulator dachowania, 
- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, 
- pokaz udzielania pierwszej pomocy.  

Ewa Zielazna  
   Prezes SRGL „Bory” 

 
 
 

XI OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG SZLAKIEM TRZECH 
WIEŻ NAD BORAMI. 

W 2019 roku następuje rozszerzenie katalogu beneficjentów - uprawniona będzie osoba fizyczna, która złoży  

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo 

które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz 

poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda 

osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego 

oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porów-

naniu z dotychczasowym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały  

się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemoż-

liwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w szczególności w zakresie zadłużenia, 

spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami 

ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywają-

cych na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporzą-

dzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim 

umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy 

starostwa pod nr tel. (52) 559 07 51 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest w każdy wtorek w godz. 8:00-12:00 (biuro nr 8 Urzędu Gminy) 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  
ORAZ  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W LUBIEWICACH 
Tradycją stały się spotkania opłatkowe organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo. Każdego roku w inne j miejsco-
wości, tym razem przedstawicielki kół spotkały się wraz zaproszonymi gośćmi w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach.  
Wszystkich zebranych przywitała p. Małgorzata Oparka, przewodnicząca KGW Lubiewice, która złożyła świąteczno-noworoczne życzenia oraz 
podziękowała wszystkim za wielkie zaangażowanie i pomoc przy przygotowaniu uroczystości. Życzenia złożyli również Wójt Gminy Lubiewo  
p. Joanna Jastak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji p. Wioletta Szymczak, dyrektor oddziału Banku  
Spółdzielczego w Lubiewie p. Rafał Maliński, sołtys Lubiewic p. Aneta Niemczewska. W klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadził również 
ks. Kanonik Roman Walkows, który złożył życzenia oraz poświęcił opłatek i zaprosił wszystkich do wzajemnego składania życzeń.  
Oprócz suto zastawionych stołów, pięknych dekoracji, uroczystość została wzbogacona wspólnym śpiewem kolęd przy akordeonowym  
akompaniamencie p. Marcina Nitki. Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Gminy Lubiewo, w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich” w Lubiewie pn. „Nasze smaki”. 

Wioletta Szymczak 
 

Seniorzy z Gminy Lubiewo wykazują się ogromną aktywnością. Przez cały rok organizowali i uczestniczyli w licznych spotkaniach,  
zabawach, wyjazdach, itp. Na zakończenie roku, prezesi Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów również zorganizowali spotkania podsumowujące 
miniony rok.  

Emeryci z Bysławia, trochę w skromniejszej oprawie, bo spotkanie odbyło się 18 grudnia, czyli w czasie adwentowym, natomiast emeryci  
z Lubiewa spotkali się już po świętach, więc bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce w wykonaniu Pana Henryka Mrozińskiego  
z Lubiewa. Stoły uginały się od przysmaków, podziękowań dla członków nie było końca, podobnie jak z życzeniami. Naszym seniorom towarzyszyli 
goście z sąsiednich kół oraz przedstawiciele władz samorządowych.  Były to kolejne, bardzo udane imprezy, potwierdzające, że seniorzy są pełni 
wigoru i swoim poczuciem humoru i kondycją nie jednego młodego mogą zawstydzić. 
Dla seniorów i nie tylko zamiast tradycyjnych życzeń przekazuję RECEPTĘ na cały 2019 rok. 
Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy je dokładnie z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku, po czym  dzielimy każdy miesiąc na  30 lub 31 
części tak, aby zapasu wystarczyło dokładnie na rok. Każdy dzień przyrządzamy osobno z jednego kawałka pracy i dwóch kawałków   
pogody i humoru. Do tego dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i odrobinę taktu.  
Następnie całą masę polewamy dokładnie dużą ilością miłości. Gotową potrawę przyozdabiamy bukietem uprzejmości i podajemy  
codziennie  z radością i filiżanką dobrej, orzeźwiającej kawy. 

Wioletta Szymczak 
 

ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE SPOTKANIA NASZYCH  
SENIORÓW. 
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W listopadzie władze gminy odwiedziły 4 pary jubilatów, które obchodziły swe jubileusze. 
Dwie pierwsze pary, to jubilaci z 60 letnim stażem małżeńskim. Właśnie Diamentowe Gody 
mają za sobą Łucja i Leopold Górscy z Minikowa. Kiedy brali ślub, oboje mieli po 22 lata. 
Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, a mąż pracował też jako murarz. Wychowali  
4 dzieci, doczekali się 7 wnucząt, których od 55 lecia ich ślubu przybyło czworo. Irmgard  
i Henryk Pieczkowie mieszkają w Szumiącej. Jubilat z zawodu jest krawcem. Specjalizował 
się w tzw. krawiectwie ciężkim. Głównym jego miejscem pracy było jednak Nadleśnictwo 
Tuchola z siedzibą w Gołąbku. Kiedy 48 lat temu małżeństwo otrzymało mieszkanie,  
krawiectwo stało się dodatkowym zajęciem. Pani Irmgard zajmowała się prowadzeniem 
domu i wychowywaniem dzieci, których na świat przyszło pięcioro: 2 córki i 3 synów.  
Wspólnie dbają o ogród, który jest ich dumą. Radością obojga jubilatów jest 5 wnucząt. 
Teraz czekają na narodziny 2 prawnucząt. 
Szmaragdowe Gody, czyli 55 lecie ślubu obchodzili Elżbieta i Zygfryd Pilarscy z Płazowa. 
Poznali się w Wielkich Budziskach. Po ślubie wspólnie powadzili gospodarstwo rolne,  
wychowali  6 dzieci. Pan Zygfryd pracował w tucholskiej betoniarni. Para doczekała się  
14 wnucząt i 5 prawnucząt. 
50 lat przeżyli wspólnie Łucja i Benedykt Wolterowie, z tej też okazji Jubilaci otrzymali  
Medale za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie. Mieszkają w Klonowie, skąd oboje pochodzą. 
Pani Łucja pracowała w tartaku w Bruchniewie, potem małżeństwo prowadziło wspólnie  
7 hektarowe gospodarstwo rolne. Pan Benedykt słynął w okolicy z gry podczas wesel  
i zabaw. Wychowali 5 dzieci, a synowie odziedziczyli talent po ojcu. Ich gospodarstwo  
prowadzi najmłodszy syn. Państwo Wolterowie doczekali się 6 wnucząt. 

Łucja Koniarska 

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie wraz z członkami Rady Gminy uczestniczyli w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  
11 Listopada brali udział w Przeglądzie Pieśni i Piosenek Patriotycznej pt. „Dla Ciebie Niepodległa 1918-2018” zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Lubiewie,  gdzie odśpiewali pieśń wojskową „Przybyli Ułani pod okienko”. O godz. 11.11 w Urzędzie Gminy został odśpiewany 
Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego.   

Agnieszka Pieczka  

PRACOWNICY URZĘDU DLA NIEPODLEGŁEJ 
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PROJEKT PT. „KROK DO KULTURY” 

B-CKiP otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt. „Krok do kultury”. Wysokość dotacji  
wynosiła 17 tys. złotych i pochodziła z programu „Kultura Dostępna”, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu  
do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.Realizację projektu rozpoczęliśmy w sierpniu  
od zorganizowania warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży, które poprowadził Dawid Kartaszewicz. Na zakończenie wakacji odbyły się 
natomiast warsztaty teatralne z Barbarą Rogalską aktorką z Teatru Baj Pomorski z Torunia. 
Od września rozpoczęły swoją działalność dwie nowe grupy artystyczne. Zajęcia teatralne odbywają się w Bysławiu i prowadzi je  Izabela  
Kotlęga. Grupa wokalna spotyka się w B-CKiP w Lubiewie i ćwiczy pod okiem Izabeli Kameckiej. Zwieńczeniem prób był występ najmłodszych 
na Koncercie Listopadowym organizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Bysławiu.W ramach projektu odbyło się aż pięć 
bezpłatnych wyjazdów dla mieszkańców Gminy Lubiewo. Pierwsza wycieczka rodzinna odbyła się we wrześniu. Uczestnicy pojechali  
do Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy oraz Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl baletowy. W październiku natomiast zwiedziliśmy   
Muzeum Żywego Piernika i obejrzeliśmy spektakl pt. „Pan Lampa” do Teatru Baj Pomorski. Młodzież i seniorzy mieli okazję zobaczyć spektakl 
„Ghost” w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.  
W listopadzie dorośli i seniorzy wysłuchali koncertu w Filharmonii Pomorskiej oraz zwiedzili Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy. Na ostatnim wyjeździe mieszkańcy gminy mieli możliwość zwiedzenia Torunia z przewodnikiem a na końcu udaliśmy się  
na spektakl do Teatru im. W. Horzycy. Ponadto, Izabela Kotlęga stworzyła dwa scenariusze lekcji historycznych, podczas których przybliżyła 
dzieciom oraz młodzieży historię odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wydarzenia z II wojny światowej. Młodsze klasy, piąte i szóste 
zmierzyły się z tematem „Wojna w oczach dziecka”.Na klasy siódme i trzecie gimnazjum czekało trudniejsze zadanie. Wzięli oni udział  
w dyskusji pt. „Odzyskanie niepodległości – zasługa Piłsudskiego, czy nie tylko?”. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas działania 
spotkały się z uznaniem mieszkańców. 

Monika Januszewska 

W październiku 2018r. Gmina Lubiewo przystąpiła do realizacji projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY, którego twórcą 
oraz głównym wykonawcą jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.  

W ramach realizowanego projektu 45 uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej z Lubiewa  
i z Bysławia bierze udział w spotkaniach warsztatowych i wykładach z zakresu: kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej  
i ICT (robotyka, programowanie, nowoczesne technologie IT).  Spotkania odbywają się w soboty,  
łącznie odbędzie się 18 spotkań: w tym 8 wyjazdów do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”  
w Toruniu, 2 spotkania w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, 8 warsztatów i wykładów  
na terenie Gminy Lubiewo). 

Podczas wszystkich 8 spotkań dla uczniów, równolegle realizowane będą zajęcia  
warsztatowe dla rodziców z następujących tematów: 

kary i nagrody w procesie wychowania oraz postawy rodzicielskie, 
rozwijanie kompetencji społecznych dziecka, 
jak mądrze motywować dziecko do działania? 
czy i jak rozmawiać z dzieckiem wchodzącym w okres młodzieńczy? 
współpraca rodziców ze szkołą dziecka, 
skuteczna komunikacja z dzieckiem, 
wymagający rodzic – rozwój czy dramat udanego dziecka? 
jak przygotować się do dojrzewania dziecka? 

Uczestnicy spotkań mają zapewniony catering, pakiet materiałów dydaktycznych, a zajęcia prowadzi 
wykwalifikowana kadra trenerów. Ponadto, pomiędzy spotkaniami ogłaszane będą konkursy tematyczne dla uczniów z atrakcyjnymi nagroda-
mi; W ramach projektu. Wyższa Szkoła Gospodarki zapewnia bezpłatny transport autokarem na zajęcia do Centrum Nowoczesności „Młyn 
Wiedzy" w Toruniu  wraz z biletami wstępu. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w zajęciach i projekcie. 

Wioletta Szymczak 

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY 
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ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2018 
 
W dniach 30 XI 2018r. i 1 XII 2018r. na terenie Gminy Lubiewo odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Zbiórka została przeprowadzona dzięki współpracy Gminy Lubiewo ze Stowarzyszeniem Bank Żywności  
w Chojnicach. 
Akcja odbyła się przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie i Szkoły Podstawowej  
w Bysławiu w następujących punktach handlowych: 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Magdalena Hoppe w Lubiewie, 
Sklep „Carrefour” w Lubiewie, 
Sklep „Raz Dwa” J. Pepłowska w Lubiewie, 
Sklep Nr 20 GSSCH w Klonowie, 
Sklep Nr 5 GSSCH   w Suchej, 
Sklep „Carrefour” w Bysławiu, 
Sklep „Bogsia” Delikatesy G. Krzyżelewski w Bysławiu 
W zbiórkę włączyło się łącznie 97 wolontariuszy. Wśród nich byli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Bysławiu oraz Lubiewie, mieszkańcy naszej gminy, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Lubiewie. Pomoc wolontariuszy w zbiórce jest niezmiernie ważna. Dlatego w dniach 14 XII 
(Lubiewo) i 20 XII (Bysław) odbyły się spotkania, w których Wójt Gminy Lubiewo i kierownik GOPS dziękowały 
wszystkim zaangażowanym za okazaną pomoc, wsparcie i życzliwość podczas tegorocznej Akcji. 

Podczas 2-dniowej akcji zebraliśmy 863,13 kg artykułów spożywczych. Z zebranych produktów  pracownicy GOPS w Lubiewie utworzyli 
paczki, które zostały przekazane osobom starszym i samotnym z terenu Gminy Lubiewo podczas tegorocznego spotkania wigilijnego. 
Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom: młodzieży, dzieciom, osobom dorosłym oraz pracownikom GOPS, właścicielom 
punktów handlowych i ekspedientkom a także darczyńcom za wielkie zaangażowanie, wspaniałą postawę pełną życzliwości,  
zrozumienia i wsparcia.  
 
SPOTKANIE WIGILIJNE 2018 

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w nowootwartej Restauracji u Kumpli w Lubiewie  odbyło się spotkanie wigilijne dla osób 
starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie i Urząd Gminy  
w Lubiewie.  

W spotkaniu uczestniczyli: mieszkańcy Gminy Lubiewo, przedstawiciele Urzędu Gminy w Lubiewie: Wójt  Gminy - Pani Joanna 
Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo – Pani Zofia Reszka, Radny Powiatu Tucholskiego – Pan Michał Skałecki, a także kierownik  
i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli również księża proboszczowie 
Parafii p.w.  św. Mikołaja w Lubiewie, św. Maksymiliana Marii Kolbe w Suchej i Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu. 

Organizatorzy rozpoczęli spotkanie powitaniem wszystkich przybyłych gości i złożeniem świąteczno – noworocznych życzeń.  
Spotkanie  umiliły dzieci z Oddziału Przedszkolnego (zerówki) w Lubiewie, które wraz z opiekunami przygotowały i zaprezentowały przepięk-
ne świąteczne przedstawienie. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na wigilijnym stole nie brakowało tradycyjnych potraw  
takich jak: barszcz, paszteciki, pierogi,  ryby i świąteczne ciasta. 

 Wspaniałą atmosferę podczas spotkania uzupełniły również świąteczne paczki z żywnością, które otrzymał każdy z przybyłych 
mieszkańców gminy. Paczki powstały dzięki współpracy Gminy Lubiewo z Bankiem Żywności w Chojnicach. W porozumieniu i pod  
przewodnictwem Banku Żywności, przy udziale wolontariuszy przeprowadziliśmy zbiórkę na terenie naszej gminy w dniach 30 listopada  
i 1 grudnia br podczas której łącznie zebraliśmy 863 kg żywności, dzięki czemu utworzyliśmy paczki dla uczestników spotkania wigilijnego. 
            Ten wspólny czas upłynął w atmosferze pełnej serdeczności i  życzliwości. Wzajemne życzenia, płynąca w tle melodia kolęd, wesołe 
a także wzruszające występy dzieci wzbudziły w nas szczególne emocje. Wprowadziły wszystkich w okres świąteczny podkreślając, jak  
istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka.  

 Weronika Łepek 
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12 grudnia 2018 roku  w BCKiP w Lubiewie odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ze Słuchaczami Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu Wioletta Szymczak złożyła wszystkim zebranym słuchaczom świąteczno – noworoczne życzenia oraz 
odczytała życzenia od p. Wójt Joanny Jastak i Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Reszka. Każdy ze słuchaczy otrzymał drobny upominek  
w postaci ozdobnych bombek wykonanych przez p. Małgorzatę Oparka. Przy dobrej kawie i ciastku, zebrani mieli też okazję wysłuchać  
prelekcji sierżanta sztabowego p. Marcina Gornowicza na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa seniorów. Mowa była o konieczności nosze-
nia odblasków, oszustów na wnuczka, policjanta, itp., bezpieczeństwa w korzystaniu z internetu czy konieczności oświetlenia nr budynków  
na posesjach w celu łatwiejszego dotarcia służb. Tego rodzaju prelekcje będą kontynuowane na następnych spotkaniach studentów.  
Po części świąteczno-profilaktycznej, słuchacze UTW zapoznali się z rynkiem usług bankowych dla seniorów podczas wykładu  
poprowadzonego przez mgr Mariana Duchnowskiego. 

     Wioletta Szymczak 

UTW – ŚWIĄTECZNE I POŻYTECZNE SPOTKANIE PRZY 
KAWIE 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W LUBIEWIE „SZKOŁA 
Z POMYSŁEM” 

Stowarzyszenie na Rzecz szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” w ramach współpracy z PZU Fundacją projektu „AKTYWNIE- KREATYW-
NIE Z NIEPODLEGŁĄ” zorganizowało 9 listopada obchody Święta Niepodległości połączone ze świętem ulicy Hallera. Uroczystości rozpoczę-
ły się od przeglądu pieśni i piosenki patriotycznej,  a następnie odbył się przemarsz ulicą Hallera, podczas którego uczestnicy wręczali  
przechodniom biało – czerwone flagi. Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała gorąca grochówka. Był to dzień pełen wrażeń. 
Dnia 10.11.2018 roku mieliśmy okazję pojechać do Dworku w Wymysłowie (gmina Tuchola) gdzie znajduje się Stadnina Konna. Udział  
w zorganizowanej wycieczce przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” w ramach współpracy z Fundacją  
PZU projektu „AKTYWNIE-KREATYWNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI” brali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubiewie, którzy posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności. Jazda konna dla tych dzieci była metodą rehabilitacji ruchowej. Jest jedną z wielu form rehabilitacji  
wieloprofilowej połączonej ze świetną zabawą i wspólnym spędzaniem czasu. W wycieczce uczniom towarzyszyli również rodzice, którzy 
dzielnie wspierali swoje dzieci w podjęciu decyzji jazdy na koniu. To dzięki PZU Fundacji wkrótce odbędzie się kolejny wyjazd zorganizowany 
również dla naszych podopiecznych. 

Małgorzata Oparka 
Prezes Stowarzyszenia 
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DOŻYWIANIE DZIECI OD STYCZNIA 2019 R. 
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje o możliwości ubiegania się od miesiąca stycznia 2019r. o przyznanie  
dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkoły. 
          W celu otrzymania powyższej pomocy należy złożyć w tut. Ośrodku Pomocy wniosek o przyznanie posiłków oraz przedstawić  
zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
Informujemy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 792,00 zł netto. 

Weronika Łepek 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE GMINY LUBIEWO 
„BOROWIACKA TĘCZA’ 

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza". 
W związku z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości od września do grudnia 2018 r. głównym kierunkiem pracy  
w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" były temat "Jesteśmy Polką i Polakiem", w trakcie realizacji którego  
podjęliśmy następujące działania: 

Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu przedszkola 
Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców „Piękna nasza Polska cała” 
Konkurs grupowy na plakat „Polska – moja Ojczyzna” 
Przedszkolny konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś ?” 
Spotkania z historią prowadzone przez nauczyciela historii 
Poznanie zagadnień związanych z Polską i symbolami narodowymi 
Nauka wybranych tańców narodowych 
Poznanie legend polskich – w ramach działań „Poczytaj mi mamo” 
Uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy o Polsce dla  

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z powiatu tucholskiego 
„Jesteśmy Polką i Polakiem" 

Celem tych działań było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zaintere-
sowanie dzieci historią Polski i Polaków oraz przybliżenie polskich symboli  
narodowych. Propagowanie i kształtowanie wśród dzieci i dorosłych postaw patriotycznych oraz budzenie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny. 
 
Uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
 

Dnia 9 listopada 2018 obchodziliśmy w przedszkolu niezwykłą uroczystość w związku ze Świętem Niepodległości. Wzięli w niej udział dzieci  
i nauczyciele, rodzice, a także zaproszeni goście- wójt Michał Skałecki, pani wójt elekt Joanna Jastak, pani kierownik referatu oświaty, kultury 
zdrowia, turystyki i promocji Wioletta Szymczak, dyrektor Domu Kultury w Lubiewie – Monika Januszewska oraz przedstawiciele Rady  
Rodziców.  
Dzieci z najstarszych grup ubrane w barwy biało-czerwone przedstawiły program artystyczny, gdzie wierszem i piosenką uczciliśmy odzyska-
nie przez Polskę niepodległości. Piękny krakowiaczek, w wykonaniu dzieci z grupy „Misie” zachwycił wszystkich gości. Korzystając  
z okazji pięknym wierszem dzieci podziękowały panu Wójtowi Michałowi Skałeckiemu za wieloletnią współpracę, do życzeń dołączyły  
się mamy z Rady Rodziców oraz przywitaliśmy nową panią wójt. O godz. 11.11 wspólnie z gośćmi zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu  
państwowego.  

Dorota Hass - Goliszek 
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE GMINY LUBIEWO 
„BOROWIACKA TĘCZA’ 

Konkursy Przedszkolne 
 
W przedszkolu zorganizowane zostały następujące konkursy: 
konkurs recytatorski dla dzieci z Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo pt. "Kto Ty jesteś ?" 
konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców "Piękna nasza Polska 
cała" 
konkurs grupowy "Polska - moja Ojczyzna" 
powiatowy konkurs wiedzy o Polsce "Jesteśmy Polką i Polakiem" 
 
Dnia 8 listopada 2018 w naszym przedszkolu odbył się konkurs 
recytatorski pt. „Kto Ty jesteś” o tematyce patriotycznej. Wzięło  
w nim udział 15 dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz ich rodzice. 
Komisja w składzie: Hanna Ostrowicka, Izabela Kotlęga  
i Krystyna Krawczyk-Fryckowska oceniała piękne występy  

naszych małych aktorów, którzy w cudowny sposób oddali hołd niepodległej Polsce. 
W konkursie recytatorski wzięło udział 15 dzieci  w wieku 4 - 6 latnich z przedszkoli w Bysławiu i Lubiewie.  
I miejsc -  Ewa Jaszkowska z grupy Sowy z Bysławia. 
II miejsce - Miłosz Derengowski z grupy "Misie" z Bysławia 
III miejsce - Marcel Gackowski z Grupy "Pszczółki" z Lubiewa 
W konkursie plastycznym "Piękna nasza Polska cała" wzięło udział aż 30 prac przygotowanych przez dzieci i rodziców z przedszkoli z Bysła-
wia i Lubiewa. Wszystkie prace były piękne i pracochłonne dlatego jury miało bardzo trudne zadanie. Główne nagrody otrzymała następujące 
prace: 
I miejsce - Olek i Karol Knuth 
II miejsce- Agata Augustyńska 
III miejsce- Julia Szmaglińska 
Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia i nagrody. 
 
Powiatowy konkurs wiedzy o Polsce dla przedszkoli "Jesteśmy Polką i Polakiem" 

 
Dnia 1 grudnia 2018 roku w naszym przedszkolu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, którego byliśmy 
również organizatorami. Do udziału zgłosiło się 7 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z powiatu tucholskiego: 
• Przedszkole nr 1 w Tucholi, 
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubiewie, 
• Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo  „Borowiacka Tęcza”, 
• Przedszkole „Leśny Zakątek” w Cekcynie 
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Klonowie, 
• Przedszkole „Borowiaczek” ze Śliwic, 
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żalnie. 
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Każda grupa przyjechała wraz ze swoim opiekunem i rodzicami. Wszystkich powitała pani  dyrektor Dorotę Hass – Goliszek, która powiedziała,  
że nie jest ważne zwycięstwo ale dobra zabawa. W jury zasiedi: 
• Marek Sass- pisarz, poeta, historyk, wielki miłośnik naszego regionu, 
• Hanna Ostrowicka- pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Bysławiu, 

• Bożena Podgórska - emerytowany wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zajmująca się edukacją przedszkolną a przede wszystkim propa-
gatorka edukacji regionalnej w przedszkolach. 

Koordynatorkami i prowadzącymi konkurs były Hanna Pozorska i Monika Nelke, które na początku zapoznały wszystkich z zasadami konkursu  
dla dzieci, publiczności i opiekunów drużyn i czuwały nad wesołą zabawą wszystkich drużyn. Osoby z jury otwierały zamknięte koperty i przekazywały 
pytania paniom prowadzącym. Zadań było 10. Dzieci układały puzzle, wśród wielu innych wyszukiwało flagę Polski, rozwiązywały zagadki, przeprowa-
dzono 2 quizy, rozpoznawały zabytki Warszawy i Krakowa, układały obrazki na mapie, dopasowywały obrazek do wysłuchanego fragmentu legendy. 
Dzieci posiadały olbrzymią wiedzę o naszym kraju, za co zostały nagrodzone olbrzymimi brawami. Po części konkursowej, jury udało się na naradę  
i policzenie punktów, których było można zdobyć maksymalnie 40, a uczestnicy konkursu i goście zostali zaproszeni przez panią dyrektor na krótki 
poczęstunek przygotowany przez nauczycielki i pracowników administracji przedszkola organizującego tę uroczystość. Po krótkim występie dzieci  
z grupy „Sowy” nawiązującego do 100-lecia odzyskania niepodległości, jury przedstawiło wyniki konkursu i wyłoniło zwycięzców, a byli nimi: 
 
I miejsce- Przedszkole nr 1 w Tucholi, 
II miejsce- Przedszkole „Borowiaczek” w Śliwicach”, 
III miejsce – Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. 
Każda z drużyn biorących udział w konkursie otrzymała nagrody i dyplomy, dodatkowo  zwycięzcy otrzymali  puzzle i książki. 

Dorota Hass - Goliszek 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA  
W BYSŁAWIU 

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Bysławiu 
Dzień 9.11.2018 r. rozpoczął się pod znakiem muzyki – cała społeczność szkolna miała okazję wysłuchać występu artystów  

z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, poświęconego 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po koncercie udaliśmy  
się na „Marsz dla Niepodległej”. Wyruszyliśmy trasą, podobną do tej, którą przeszliśmy w roku 2017. Uroczysty przemarsz otwierały  
mażoretki, potem szedł p. dyrektor Roman Chmara, niosący biało-czerwoną flagę w asyście nauczycielek p. Izabeli Hoppe i p. Małgorzaty  
Juraszewskiej, poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum, uczniowie klasy III gimnazjum niosący długą flagę biało-czerwoną, 
zaproszeni na uroczystość goście w towarzystwie p. wicedyrektor Krystyny Krawczyk-Fryckowskiej, następnie uczniowie z kolejnych klas 
pod opieką wychowawców. Nad bezpieczeństwem pochodu czuwali druhowie z OSP w Bysławiu. Uczniowie mieli przypięte kotyliony,  
ponadto każda z klas przygotowała transparent z hasłem o treści patriotycznej. Mieszkańcy Bysławia obserwowali nas podczas przemar-
szu. Udaliśmy się do kościoła parafialnego w Bysławiu. Delegacja szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy grobie patrona naszego  
gimnazjum – ks. Piotra Sosnowskiego, zamordowanego za wiarę i Ojczyznę w Rudzkim Moście 27. października 1939 r. Potem w świątyni 
odbyło się krótkie nabożeństwo, po którym dziewczęta z klasy VIII i III gimnazjum odczytały referat pt.: „Kościół katolicki w walce o niepod-
ległość Polski”. Pochód zakończył się w szkole występem mażoretek pod opieką p. Pauliny Rewolińskiej. Dokładnie o godzinie 11.11   
został uroczyście odśpiewany hymn Polski. Zaproszeni goście udali się na skromny poczęstunek, a uczniowie na lekcje. Przygotowaniem 
marszu zajął się p. Dyrektor z pomocą  p. A. Grzymskiej i H. Pilarskiej. 
W niedzielę 11 listopada 2018r. poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyły w patriotycznych uroczystościach 
sołeckich w Bysławiu oraz powiatowych w Tucholi. 

                                                                   Anna Grzymska, Hanna Pilarska 
Otwarci na potrzeby innych! 
Uczniowie, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji oraz obsługi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
chętnie angażują się w szereg akcji charytatywnych. W pierwszym semestrze tego roku szkolnego włączyliśmy się w Świąteczną Zbiórkę 
Żywności, akcję „Warto być bohaterem” – pomoc dzieciom z Syrii, wspomożenie rodziny poszkodowanej w pożarze gospodarstwa, zbiórce 
wspierającej działalność Unicef  na rzecz głodujących dzieci w Sudanie Południowym, gdzie od 5 lat trwa konflikt wojenny, udział w ra-
mach Akcji „Szlachetna Paczka” dla rodzin z terenu Gminy Lubiewo. Działania koordynują: Dyrekcja, katechetki:  Małgorzata Juraszewska,  
Hanna Pilarska,. Renata Szefler, pedagog Hanna Ostrowicka,  Katarzyna Mrozik, Monika Bień-Skorupska. 

Katarzyna Mrozik  
„Świąteczna zbiórka żywności” 
Tegoroczna  „Świąteczna zbiórka żywności” tradycyjnie odbyła się w sklepach: p. Krzyżelewskich i GS Carrefour. Wzięło w nich udział  
43 wolontariuszy z klas III  gimnazjum oraz VII-VIII klasy Szkoły  Podstawowej   w Bysławiu. Udowodniliśmy, że mamy wielkie i chętne  
do pomocy serca. Wspólnymi siłami zebraliśmy  261,34 kg. żywności. Z zebranych darów zostały przygotowane  paczki,  które zostaną 
przekazane osobom starszym  podczas spotkania wigilijnego. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomimo własnych 
wydatków, przyłączyli się do akcji wrzucając niezbędne produkty z myślą  o potrzebujących. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, docenia-
my każdy miły gest, każde dobre słowo i każdy dar. 
Dziękujemy Kierownictwu Sklepu Gs/ Carrefour oraz Pracownikom za życzliwość i okazaną pomoc. 
Wolontariusze z opiekunem Renatą Szefler. 

Renata Szefler 
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W nagrodę na policję 
26. listopada laureaci II Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”, który w maju odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Bysławiu, na zaproszenie komendanta tucholskiej policji nadkom. Wiesława Gapy, mieli okazję skorzystać ze specjalnego wyróżnie-
nia – wizyty w tamtejszej komendzie.  
Uczniowie ze szkół w Gostycynie, Lubiewie i Bysławiu zobaczyli m.in. siłownię, niebieski pokój, salę odpraw do służby, pokój okazań oraz 
strzelnicę laserową, gdzie pod okiem instruktora mieli możliwość postrzelania z broni krótkiej. 
Kolejnymi punktami wizyty były: pokaz tresury psa policyjnego oraz prezentacja sprzętu służbowego i radiowozu. 
Dziękujemy komendantowi oraz policjantom tucholskiej policji za zaproszenie. Szczególne podziękowania kierujemy do: sierż. szt. Bartosza 
Wiese, mł. asp. Wojciecha Galińskiego, mł.asp. Tomasza Kuffel i sierż. szt. Tomasza Kozieleckiego.  
Mamy nadzieję na spotkanie w maju na kolejnej edycji naszego Turnieju. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO  
W LUBIEWIE  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA  
W BYSŁAWIU 

Szkoła Podstawowa w Lubiewie – Szkoła Ucząca Się 
 10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie odbyła się konferencja dla nauczycieli.  

Przybyli na nią nauczyciele z wielu polskich miejscowości, aby doskonalić swój warsztat pracy i uczyć się od kolegów z tutejszej placówki. 
Ceremonię rozpoczęcia i powitania uczestników uświetnili również Starosta Tucholski Michał Mróz oraz Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki.  

Konferencja upowszechniająca jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o Tytuł Szkoły Uczącej Się. Program ten prowadzi Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. Dotyczy on kompleksowych działań na rzecz podniesienia jakości 
polskiej oświaty poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Uczestniczące w programie szkoły wypracowują rozwiązania zmierzające 
do zwiększenia profesjonalizmu pracy nauczycieli, monitorowania efektów działań oraz dzielenia się między sobą najlepszymi praktykami. 

Szkoła Podstawowa w Lubiewie współpracuje z klubem SUS od wielu lat, rozwijając metody i techniki oceniania kształtującego.  
Nauczyciele nieustannie zastanawiają się, co jeszcze można zrobić, aby pomóc uczniom w lepszym i skuteczniejszym uczeniu się? W 2016 
roku podjęto decyzję o wprowadzeniu w szkole Praktyki Współpracy Nauczycieli pod nazwą Obserwacja Wybranych Uczniów.  Liderkami 
działania zostały dwie nauczycielki: Monika Wilkowska-Kowalska oraz Karolina Helmin. Przez dwa lata uczestniczyły w licznych warsztatach 
odbywających się w Warszawie i okolicach oraz koordynowały prace nad wprowadzaniem tej praktyki w Szkole Podstawowej w Lubiewie. 

Ukoronowaniem dwuletniej współpracy nauczycieli tej placówki jest organizowana przez nich konferencja. Ma ona na celu  
upowszechnienie praktyki OWU wśród innych polskich szkół  oraz promowanie oceniania kształtującego jako skutecznego sposobu poprawy 
jakości nauczania i uczenia się uczniów. 

W ramach konferencji odbyły się warsztaty oraz lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubiewie. 
Warsztat „OWU w pigułce” poprowadziły Monika Wilkowska – Kowalska oraz Karolina Helmin, warsztat „Metody rozwijające umiejętność  
czytania ze zrozumieniem” – Iwona Szumińska – Łyczywek oraz Justyna Bartnik, warsztat „Podstawowe metody i techniki OK” – Roman  
Gulatowski, Aleksandra Kołakowska, Wiesława Pianowska, Wiesława Gulatowska oraz Małgorzata Puwałowska. Lekcje otwarte poprowadzili: 
Beata Ziółkowska, Małgorzata Porożyńska (metody i techniki OK), Renata Szymczak (czytanie ze zrozumieniem) oraz Aleksander Kozłowski 
(OWU). 
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Na zakończenie moderator oraz asystent szkoły z ramienia Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Elżbieta Elmrych, przekazała dyrektor szkoły, 
Jolancie Kowalskiej, Tytuł Szkoły Uczącej Się. Jest on uhonorowa-
niem wieloletniego zaangażowania i rozwoju placówki w programie 
Szkoła Ucząca Się. Potwierdza, że dyrektor oraz nauczyciele szkoły  
w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości  
nauczania. Uczestnicy zajęć nie szczędzili miłych słów i pochwał  
skierowanych do dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów lubiewskiej szkoły.  
Podkreślali użyteczność szkolenia w codziennej pracy. Wszystkich 
obecnych poczęstowano tortem ufundowanym przez Radę Rodziców 
SP w Lubiewie. Uczeń klasy 3a gimnazjum Marcel Gulatowski zadbał 
o muzyczny nastrój podczas ostatniej części spotkania. 

Karolina Helmin 
Monika Wilkowska – Kowalska 

 
 

Unihokejowa jesień w Lubiewie 

Zakończyliśmy kolejny sezon rozgrywek unihokeja w naszej szkole. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze od zgarnięcia kompletu pierwszych miejsc 
w Mistrzostwach Powiatu. Po drodze zajęliśmy 2 drugie miejsca w silnie obsadzonych turniejach w Wojnowie. W Półfinałach Wojewódzkich 
zajęliśmy trzy drugie miejsca i jedno trzecie. Osiągnęliśmy też świetny wynik remisując 3:3 z aktualnym Mistrzem Województwa: drużyną 
Sicienka w kategorii chłopców gimnazjum. 

Waldemar Górecki 
Kodzirasy najlepsze w Lubiewskiej Lidze Unihokeja! 

 
Od 10 listopada do 15 grudnia odbywały się w naszej szkole rozgrywki unihokeja  
w ramach Lubiewskiej Ligi Unihokeja. Mieliśmy 12 zgłoszeń, ale dwie drużyny wycofały 
się w trakcie trwania turnieju. Pozostałe drużyny rozgrywały turniej systemem „każdy  
z każdym”.  Turniej rozgrywany był w kategorii Open czyli dla wszystkich od 13 roku 
życia. Po rozegraniu 45 spotkań ligowych wyłoniliśmy 3 grupy zgodnie z miejscami 
zajętymi w lidze. Turniej finałowy odbył się w sobotę 15 grudnia w 3 grupie spotkały  
się drużyny Team Bez Nazwy, Dziewczyny z Drużyny i Prestiżowe Mistrzynie. Pierwsze 
miejsce w grupie i 8 w turnieju zajęły Prestiżowe Mistrzynie przed Dziewczynami  
z Drużyny i Teamem Bez Nazwy. 
W drugiej grupie rywalizowali Książniczki, Dziki i Red Debils. Red Debils wygrali 
wszystkie mecze i zajęli 5 miejsce, 6 miejsce i puchar dla najlepszej drużyny kobiecej 
zajęły Książniczki, miejsce 7 zajęły Dziki. 
W turnieju finałowym rywalizowali Kodzirasy, Grubasy z 1 Klasy, FC Kozie Bobki 
i Szach Mat. W Półfinałach Kodzirasy pokonały Szach Mat 4:0, a FC Kozie Bobki  
pokonały Grubasy z 1 Klasy 2:1. W meczu o 3 miejsce Szach Mat musiał uznać  
wyższość zespołu Grubasy z 1 Klasy, który wygrywając 7:2 zapewnił sobie 3 miejsce  
w turnieju. W Wielkim Finale Zespół Kodzirasy pokonał FC Kozie Bobki 6:0 zdobywając 
puchar dla zwycięzcy ligi. 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję sportowej postawy i zaangażowania!  
Tytułem wyjaśnienia w turnieju rywalizowały drużyny kobiet i mężczyzn, a także jedna 
mieszana. Rozegraliśmy 55 spotkań podzielonych na 6 turniejów. Turniej przeprowadził 
i sędziował Waldemar Górecki. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Oliwii 
Glazik za wielką pomoc przy sędziowaniu turnieju. Do zobaczenia na następnej edycji 
wczesną wiosną!  

Waldemar Górecki 
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Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej jest bezinteresowne, poprzez pracę społeczną niesienie pomocy rodzinom oraz osobom  
samotnym, które z różnych przyczyn nie potrafią rozwiązywać swoich życiowych problemów. Szczególną uwagę organizacja zwraca  
na niesienie różnorodnej pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom patologicznym, bezradnym i ubogim.       
 W marcu bieżącego roku minęło 25 lat działalności PKPS w Lubiewie. Początek działalności to nawiązanie współpracy z organiza-
cją holenderską StichtingZuidwolde. Stowarzyszenie to objęło patronatem 200 rodzin z gminy Lubiewo niosąc im pomoc rzeczową dwa razy  
w roku w maju i październiku. Kilkanaście dzieci wyjeżdżało w czasie wakacji do tzw. rodzin adopcyjnych w Holandii. Inne formy pomocy  
wynikające ze współpracy to: wyposażenie wypożyczalni PKPS w sprzęt dla obłożnie chorych, przekazywanie i instalowanie zestawów  
komputerowych w domach uczniów, w  świetlicach wiejskich i profilaktyczno-wychowawczych itp. W roku 2008 po 15 latach współpracy  
z organizacją holenderską nastąpiło oficjalne rozwiązanie i pożegnanie spowodowane wygaśnięciem działalności StichtingZuidwolde.  
Wówczas PKPS w Lubiewie podjął inne formy pracy – organizację pikników, wyjazdy dzieci na imprezy wojewódzkie, organizacja wypoczynku 
dla osób niepełnosprawnych, realizacja programu unijnego PEAD, FEAD i wiele innych. 
 W roku 2018 pomocą rzeczową objęto 1287 osób z terenu gminy Lubiewo. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 367181,12 złotych. 
W bieżącym roku zorganizowano następujące formy pomocy: 

Program FEAD – Podprogram 2018, którym objęto 1160 osób. Przyjęto i rozdzielono 64190,52 kg żywności o wartości 363487,72 zł. 
PKPS zajmował się organizacją dowozu, rozładunku, rozdzielaniem otrzymanej żywności oraz prowadzeniem rozbudowanej  
dokumentacji. Dla 138 beneficjentów programu FEAD przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne z zakresu racjonalnego  
gospodarowania finansami domowymi, warsztaty dietetyczne oraz wyzwalające społeczne inicjatywy. Zarząd Wojewódzki przepro-
wadził  w bieżącym roku dwie kontrole, w dniu 06-02-2018 i 20-11-2018. Zakresem kontroli objęto sposób rozdysponowywania  
artykułów spożywczych, stan magazynu, zdolności obsługi administracyjnej, zgodność stanów magazynowych z prowadzoną  
dokumentacją, prowadzenie warsztatów towarzyszących. Wyniki kontroli nie budziły zastrzeżeń.  

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych „Pięć smaków – smacznie, zdrowo i prosto” w których brało udział 30 osób, szczególnie 
były to osoby mające dzieci w wieku szkolnym.Forma ta została dofinansowana w wysokości 1000,00 zł z Urzędu Gminy  
w ramachkonkursu ofert. 

Wycieczka do Poledna dla 25 dzieci niepełnosprawnych, wyjazd dofinansowany był w wysokości 400,00 zł z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tucholi. W Polednie dzieci zwiedzały wystawę zwierząt ze wszystkich kontynentów. Miały również możliwość 
zwiedzenia zamku i całego kompleksu edukacyjno-wypoczynkowego. Nie zabrakło pysznego poczęstunku. 

Wycieczka do kina w Świeciu dla osób dorosłych niepełnosprawnych połączona ze zwiedzaniem zabytków i poczęstunkiem.  Wyjazd 
dofinansowany był w wysokości 450,00 zł ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocniczego dla obłożnie chorych. W miarę możliwości chorych wyposażano w łóżka szpitalne, 
wózki inwalidzkie i chodziki. 

Współorganizacja Powiatowego Dnia Dziecka z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 
Udzielono losowej pomocy finansowej czterem osobom o łącznej wartości 1200,00 zł. 
Doraźna opieka nad kilkoma rodzinami niezaradnymi życiowo oraz dotkniętych zdarzeniami losowymi.  Udzielono powyższym pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej jak również włączono się w pomoc w załatwianiu różnych spraw związanych z funkcjonowaniem 
rodziny i załatwieniem spraw urzędowo-administracyjnych. 

 
Realizując wymienione działania Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubiewie współpracował z Kujawsko-

Pomorskim Zarządem Wojewódzkim PKPS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem 
Gminy w Lubiewie oraz szkołami, sołtysami i innymi organizacjami z terenu gminy Lubiewo. 

W imieniu Zarządu PKPS w Lubiewie za współpracę  składam serdeczne podziękowania.  
Bożena Ziółkowska 

Prezes ZG PKPS w Lubiewie 
 
 

                    

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ 
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Gmina Lubiewo realizuje projekt pn. ,,Aktywny przedszkolak -  
zdolny uczeń" w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci  
przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń  
dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych  
z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Zadanie o wartości 
o wartości 200 000,00 zł , zostało dofinansowane w wysokości 
170 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
170 000,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna eduka-
cja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 

10.2.1 Wychowanie przedszkolne.  

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie dysproporcji  
w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie 

Gminy Lubiewo i poprawa szans edukacyjnych. 

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017r.,  
a zakończenie przewidziane jest we wrześniu 2019r. Projekt składa 
się z trzech głównych zadań, tj.: Stworzenie nowych miejsc  
wychowania przedszkolnego w funkcjonującym OWP – realiza-
cja IX 2017 – VIII 2018r. Zadanie obejmowało utworzenie i funkcjo-
nowanie trzech nowych oddziałów przedszkola (69 miejsc) czyn-

nych docelowo 8,5 godziny dziennie od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Lubiewo powstały 
dzięki realizacji projektu zintegrowanego EFRR - poprzez rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Z uwagi na niską rekru-
tację dzieci przedszkolnych, projektem objęte były dzieci z dwóch oddziałów. Ze środków EFS zostały sfinansowane wynagrodzenia dwóch 
nauczycielek oraz woźnej oddziałowej. Ponadto, do realizacji zajęć zostało zakupione doposażenie w postaci materiałów i pomocy dydaktycz-

nych w zakresie rozwoju mowy, logopedii, rozwoju percepcji wzrokowo-słuchowej, motoryki małej i dużej i rozwoju emocjonalnego. 

Organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujących deficyty – realizacja IX 2018 – VI 2019r. Zadanie 
obejmuje rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz  
wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem  

funkcjonowania przedszkola. W ramach projektu zrealizowane zostaną:  

dodatkowe zajęcia logopedyczne dla 94 dzieci w wymiarze 0,5 godz. tygodniowo w okresie 30 tygodni roku szkolnego, 

dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 90 dzieci podzielonych na 9 grup (10 dzieci w grupie) w wymiarze 1 godz. tygodniowo  

(2 x po 0,5 godz.) w okresie 30 tygodni roku szkolnego, 

dodatkowe zajęcia rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów dla 94 dzieci  

do placówek kulturalnych w Toruniu (Muzeum Piernika, Teatr Baj Pomorski) i obiektu rekreacyjnego w Tucholi. 

 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nau-
czycieli – realizacja IX 2018 – VIII 2019r. Zadanie obejmuje podno-
szenie kwalifikacji nowo zatrudnionych 2 nauczycielek w zakresie 
pedagogiki specjalnej: kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika. 
kurs kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki mózgu), metodą Dr Den-
nisona, warsztaty metodyczne - stymulowanie rozwoju dziecka w 
wieku przedszkolnym, umiejętne stosowanie w praktyce różnych 
form stymulowania rozwoju dzieci, w tym tych ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, warsztaty metodyczne -stymulacja rozwoju 
dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne, - warsztaty 
metodyczne - dlaczego dziecko nie mówi ?,warsztaty metodyczne: 

kolor, dźwięk i słowo, czyli zabawy wspierające rozwój dziecka. 

Wioletta Szymczak 

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – ZDOLNY UCZEŃ 



 

 

Str. 24 Samorządowy Kurier Lubiewski 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Nakład: 1000 egz.  
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GMINY PARTNERSKIE 

Po długich staraniach udało się zrealizować wnioski mieszkańców  
i sołtysów dotyczące uruchomienia dodatkowej linii autobusowej  
łączącej naszą gminę z Tucholą. Od 2 stycznia PKS Chojnice Sp.  
z o.o. uruchomi nowa linię autobusową na trasie Tuchola-Bysław-
Lubiewo-Sucha-Lubiewo-Bysław-Tuchola. Przejazd na nowej linii  
możliwy będzie w dni nauki szkolnej. Autobus o godzinie 08:10 będzie 
wyjeżdżać z Tucholi, dojazd do Tucholi tym kursem planowany jest  
na godzinę 09:37. Szczegóły dotyczące trasy i godzin na których  
autobus będzie się zatrzymywał na poszczególnych przystankach  
dostępne są w rozkładzie jazdy na przystankach lub na 
www.pks.chojnice.pl/ 

Paweł Chmara 

NOWA LINIA PKS CHOJNICE 

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Lubiewie zostały wyznaczone 
miejsca parkingowe dla interesantów. Są to trzy miejsca na prawo 
od niebieskiej koperty (miejsce dla niepełnosprawnych). Wskazuje 
na nie oznakowanie pionowe znak D-18a czyli parking miejsce 
strzeżone z tabliczką. Wiosną zostanie dodatkowo wykonanie 
oznakowanie poziome w formie wymalowanych kopert. Dozwolony 

czas postoju do 1 godziny.  

Paweł Chmara 

MIEJSCA PARKINGOWE  
DLA INTERESANTÓW  

URZĘDU GMINY 


