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SETNE URODZINY MIESZKANKI  
GMINY LUBIEWO  

Sto lat temu w miejscowości Błądzim, w dniu 

13 kwietnia 1919 roku przyszła na świat  

dzisiejsza Jubilatka Władysława Pieczka   

z domu Gackowska.  Historię jubilatki  

opisujemy na stronie 2.  

 Stowarzyszenie na rzecz szkoły  w Lubiewie "Szkoła z Pomysłem wraz z rodzicami 
serdecznie zapraszają na Festyn Charytatywny "Walczymy dla Walczących" pod  
patronatem Wójta Gminy Lubiewo. Impreza odbędzie  się 3 maja 2019 r. od godziny 9:00  
do 18:00 przy Szkole Podstawowej w Lubiewie (ul. Hallera, parking przy Urzędzie Gminy). 
Dochód z imprezy przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Lubiewo. 
Czeka na Ciebie wiele atrakcji m.in: pokaz z wężami, średniowieczny pokaz walk, taniec 
Brazylijski Capoeira, Kalistenika, koncert Kapely Ludowej z Gąsawy, bieg charytatywny  

na trasie Lubiewo - Trutnowo - Lubiewice - Lubiewo, Nordic Walking - spacer z kijami ok. 2km., pokazy taneczne, 
namioty medyczne, gastronomiczne, loteria fantowa, gry terenowe, strefa animacji, konkurs wędkarski, warsztaty 

(dogoterapia, z alpakami), kącik plastyczny i malowanie twarzy. Zachęcamy do wzięcia udziału. 

Wójt Gminy Lubiewo oraz SRGL „Bory” serdecznie  zapraszają na rozpoczęcie sezonu turystycznego  

na promie w Wielonku dnia 1 maja br. o godz. 12:00.  Na przepływających promem  turystów i mieszkańców 

okolicznych gmin czeka wiele atrakcji i niespodzianek, m.in.: regionalne przysmaki nie tylko do degustacji  

ale i na majówkową biesiadę. Imprezę umili biesiadna muzyka  wykonana przez zespół Stokrotki i Frantówki  

Bysławskie. 

MAJÓWKA W GMINIE LUBIEWO 

DYŻUR DORADCY  
ROLNEGO 

mgr inż. Marcin Szwoch  
tel. 723 330 528 

Kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa  

Rolniczego pełni dyżur  
w Urzędzie Gminy  

w Lubiewie  
w środy w godz.  

8.30 – 14.00 - biuro nr 8 
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URODZINY MIESZKANKI GMINY LUBIEWO 
 Sto lat temu w miejscowości Błądzim, w dniu 13 kwietnia 1919 roku przyszła na świat 
dzisiejsza Jubilatka Władysława Pieczka  z domu Gackowska.  Ojciec Jan Gackowski  
z zawodu był kołodziejem i prowadził w Błądzimiu warsztat kołodziejski (zatrudniał 2 uczni  
i czeladnika). Matka Małgorzata z domu Chechła pochodziła z Bysławia. W Błądzimiu urodzili się 
wszyscy z siedmiorga rodzeństwa. Pani Władysława przyszła na świat  jako druga w kolejności. 

Starsza była tylko siostra Maria, następnie  urodziły się kolejne dzieci: Stefania, Jan, Mieczysława, Władysław i Halina.  
Z tak licznego rodzeństwa oprócz Władysławy, żyje jeszcze w Gdańsku 90-letnia siostra Halina. Jubilatka, dobrze wspomi-
na tamte lata swojego dzieciństwa, jak mówi „niczego im wówczas nie brakowało”.  Kiedy miała 11 – 12 lat, dla ratowania 
gospodarstwa z którego pochodziła matka Małgorzata, przeprowadzili się do Bysławia (gospodarstwo to wówczas liczyło 
150 mórg1). Jak wspomina Jubilatka nie było łatwo. W 1937 roku zmarł ojciec Jan. Następnie wybuchła II Wojna Światowa, 
jak wspomina, były to trudne lata dla wszystkich. Po wojnie w lipcu 1946 r. wyszła za mąż za Zenona Pieczkę z Sokola-
Kuźnicy, gdzie mieszka do chwili obecnej. W tej pięknej okolicy urodzili się i wychowali córka Elżbieta (1947)  i syn Marian 
(1952). Bardzo dobrze pamięta powstanie Zalewu Koronowskiego. Jak wspomina z synem Marianem przez rok stacjonował 
u nich duży ciągnik gąsienicowy, który karczował drewno z przygotowywanych do zalania terenów. Nie wykarczowano  
jednak wszystkich drzew, ich kikuty pozostają tam do dzisiaj.1 W Sokolu-Kuźnicy powstał ośrodek świeckiej celulozy,  
w którym pracę znalazł mąż Zenon, a następnie syn Marian. Uroki Zalewu przyciągały wielu wypoczywających. Wielu znala-
zło też miejsce do wypoczynku w gospodarstwie  Jubilatki Władysławy i jej męża Zenona, zaznając ich gościnności. Nato-
miast letnicy z okolicznych ośrodków zawsze mogli zaopatrzyć się, w jakże dzisiaj cenne produkty, świeże mleko, jajka itp. 
W tym okresie powstało wiele przyjaźni, które trwają do dnia dzisiejszego.  
Jubilatka Władysława doczekała 2 wnuków: Romana i Andrzeja. Wnuk Andrzej z żoną Agnieszką, po ślubie, zamieszkał  
u Babci Władzi i wujka Mariana na Sokolu. Dzisiaj wiele radości przynoszą wszystkim prawnuki Rafał, Jakub i najmłodszy 
niespełna sześcioletni Szymon. 

Z okazji tak pięknej i wzruszającej uroczystości setnych urodzin życzenia złożyli: Wójt Gminy Lubiewo Joanna  
Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Łucja Koniarska (prywatnie 
siostrzenica Jubilatki Władysławy). 

Łucja Koniarska 
_______ 

1. Historyczna jednostka powierzchni, używana w rolnictwie - 1 morga pruska mała (zwana też morgą magdeburską) = 0,2553 ha. 
2. W 1946 roku Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego zleciło ponownie profesorowi Pomianowskiemu i inż. Hoffmanowi opracowanie zanie-

chanego projektu  budowy tamy i siłowni (pierwsza koncepcja budowy kaskady Brdy powstała już w 1928 r.). Tym razem koncepcja przewidywała 
większy rozmach prac – np. zatopienie wioski Olszewka oraz zwiększenie spadu do 31,5 metrów brutto do rzędnej piętrzenia na zaporze 
w Pieczyskach 81,5 m n.p.m.   1.06.1960 r. rozpoczęto spiętrzanie zbiornika. Przeprowadzono je w 4 etapach, a ostateczny poziom spiętrzenia 
osiągnięto 30.11.1960 r., po czym zarządzono rozruch elektrowni w Samociążku. 4.03.1961 r. elektrownię przekazano do wstępnej eksploatacji. 
Zbiornik powstał z podpiętrzonej Brdy oraz połączenia wielu jezior rynnowych. Po powstaniu Zalewu, w latach 60. nad jego brzegami bydgoskie 
zakłady pracy ulokowały kilka ośrodków wczasowych. Z czasem wytworzył się nad zalewem specyficzny mikroklimat: rodziły się tu mikroskopijne 
lokalne niże, powodując letnie burze, których np. w Koronowie nikt nie słyszał. Rzadkie ongiś dzikie kaczki stały się dominującym gatunkiem ptac-
twa, pojawiły się kurki wodne, perkozy, łabędzie, błotniaki, żurawie, czaple, sokoły i orły bieliki. Wędkarze wiele mogliby opowiedzieć o bogactwie 
ryb. źródło: https://expressbydgoski.pl/zalew-jak-z-filmu-spielberga/ar/11194432 

DZIEŃ SOŁTYSA 
 

11 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Sołtysa. Pani Wójt Joanna Jastak wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Zofią Reszka złożyły  Paniom, Panom Sołtysom 
i Radom Sołeckim najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy 
uznania za codzienny trud i zaangażowanie na rzecz lokalnej 
społeczności. Przekazały również nadesłane dla sołtysów 
życzenia od Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Starosty Tuchol-
skiego Michała Mroza. 

Beata Napiątek 

https://expressbydgoski.pl/zalew-jak-z-filmu-spielberga/ar/11194432
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

W dniu 19 marca br. komisja przetargowa zakończyła pracę nad oceną ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
targowiska gminnego w Lubiewie”. W przetargu złożono 3 oferty. Zaproponowano następujące ceny:  452 730,71 zł 
(Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „.H.U.  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza), 512 600,10 zł (Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we Adam Zygowski z Koronowa) i 634 700,00 zł (Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z Cekcynka). Drugim kryte-
rium był okres gwarancji jakości. Każdy z Wykonawców zaproponował 60 – miesięczną gwarancję. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyło  P.H.U.  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza.  Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29 marca br. Zakres robót 
obejmuje utworzenie targowiska przy ul. Hallera 15 w Lubiewie. Projekt przewiduje budowę budynku higieniczno - sanitarnego 
o pow. zabudowy 24 m2, trzech zadaszonych wiat, ogrodzenia, utwardzenia powierzchni gruntu na terenie targowiska i oświe-
tlenia w postaci lamp solarnych. Na terenie targowiska powstanie 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 handlo-
wej targowiska pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, pozostałe 
stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów itp. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do 
końca września br. Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno – 
spożywczych i innych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych pro-
duktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego wynosi  260 025,00 zł. 

Justyna Glazik 

BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W LUBIEWIE 

W dniu 06 marca br.  została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej 
w Bysławiu". Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c.  
z Pruszcza, które zaproponowało cenę 519 995,96  zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony  
do 28 czerwca br. Inwestycja obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty kwalifikowane, czyli takie, na które 
uzyskano dofinansowanie, stanowi wyłącznie przebudowa wykonywana na I piętrze przedmiotowego budynku, m.in: zburze-
nie i wzniesienie nowych ścian działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie, płytkowanie,  
wymiana balustrady bezpieczeństwa na klatce schodowe, docieplenie ścian I piętra wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie 
dachu i montaż modułów fotowoltaicznych, przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, cen-
tralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacyjnej. Koszty niekwalifikowane obejmują m. in. docieplenie 
ścian i wykonanie elewacji na części budynku na parterze. Zostaną one pokryte w całości z budżetu gminy. Celem projektu 
jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych mieszkańcom sołectwa Bysław  
i turystom oraz zapewnienie warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu wolnego. Przebudowa I piętra budynku 
świetlicy wiejskiej w Bysławiu jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  

293 155,00 zł. 

Justyna Glazik 
 

,,PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BYSŁAWIU" 
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ZŁOTE, SZMARAGDOWE I ŻELAZNE  GODY 

W styczniu  br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiewie spotkały się trzy pary, aby świętować okrągłe rocznice  
zawarcia związku małżeńskiego. Życzenia dalszego wspólnego życia w zdrowiu, pełni sił i radości złożyły Przewodnicząca 
Rady Gminy Zofia Reszka, Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak i Łucja Koniarska – z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go.  Pary obchodzące Złote Jubileusze Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie małżeń-
skiego nadanymi  przez Prezydenta RP, które wręczyła Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak. 

Państwo Ryszard i Halina Lalowie stanęli na ślubnym kobiercu 50 lat temu. Mieszkają w Bysławiu, mają dwóch 
synów. Spotkali się w bydgoskiej kawiarni. Jak wspomina Jubilatka, że nie umawiali się  i była przekonana, że spotkanie było 
przypadkowe. Ale mąż ją wypatrzył, kiedy przychodziłam w to miejsce wcześniej. Jubilatka całe życie zawodowe  przepraco-
wała w jednej aptece przy rynku w Tucholi. Jubilat z kolei był kierowcą-mechanikiem w Państwowej Straży Pożarnej  
w Tucholi. Do Bysławia przeprowadzili się dopiero na emeryturze. 

Państwo Anna i Dominik Orlikowscy z Suchej to kolejna para, która stanęła na ślubnym kobiercu 50 lat temu. 
Jubilatka pochodzi z Witosławia (gmina Mrocza), jej mąż urodził się w Suchej. Poznali się w Witosławiu, gdzie mąż pracował 
przy wodociągach w bydgoskiej firmie. Przyjechał tam na delegację i mieszkał w barakowozie, który stał blisko domu jubilat-
ki. Pierwszy rok po ślubie mieszkali w rodzinnej miejscowości Pani Anny, następnie przeprowadzili się do Suchej. Jubilat całe 
życie zawodowe pracował w delegacjach, a jego żona zajmowała się domem i wychowywaniem trzech synów. Doczekali się 
siedmioro wnucząt (5 wnuczek i 2 wnuków) oraz sześcioro prawnucząt (1 prawnuczkę i 5 prawnuków). 

Państwo Adela i Edward Hoppe z Bysławia, świętowali szmaragdowy jubileusz – 55 lecie pożycia małżeńskiego.  
O swoim życiu mogliby bardzo dużo opowiadać. Do 1999 roku prowadzili wspólnie indywidualne gospodarstwo rolne, które 
przekazali synowi. Pracę na roli rozpoczęli będąc nastolatkami. Pan Edward, wspomina, że poznali się w Bysławiu, gdzie 
uczęszczali do szkoły rolniczej, którą zorganizowano w wiosce. W klasie znalazło się 16 chłopców i jedna dziewczyna – Pani 
Adela. Jubilaci wychowali 4 dzieci (3 synów i córkę). Doczekali się także pięciorga wnucząt (2 wnuczki i 3 wnuków).  
Do dzisiaj, o ile zdrowie tylko pozwala są aktywni i zawsze pomocni. 
 Żelazne Gody – 65 rocznicę ślubu świętowali Państwo Krystyna i Jan Klingerowe z Płazowa. Jubilaci wychowali  
4 dzieci, doczekali się 12 wnucząt i 10 prawnucząt . Od jubileuszu 60 lecia przybyło ich dziewięcioro. Pani Krystyna, w latach 
aktywności zawodowej prowadziła wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. Zajmowała się także prowadzeniem domu  
i wychowywaniem dzieci. Dodatkowo przez 15 lat pracowała w leśnictwie. Jubilat pracował w gospodarstwie, oprócz tego 
przez 26 lat m.in. w kopalni i tartaku.  
Gratulacje w domu Jubilatów, z okazji wyjątkowej pięknej rocznicy złożyli Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak,  
z-ca Kierownika USC Łucja Koniarska oraz sołtys Płazowa Elżbieta Grzędzicka. 

Łucja Koniarska 
 

Fotografia zbiorowa: 
Od lewej: Państwo  
Adela i Edward 
Hoppe; Państwo 
Halina i Ryszard 
Lala;  Państwo Anna i 
Dominik Orlikowski 
W II rzędzie od lewej: 
P r z e w o d n i c z ą c a 
Rady Gminy Lubiewo 
Zofia Reszka; Z-ca 
Kierownika USC 
Łucja Koniarska; Wójt 
Gminy Lubiewo Joan-
na Jastak. 
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KRĘGIELNIA I SALA ZABAW OPANOWANA PRZEZ DZIECI 
 

30 marca br. studenci Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki  
Filii  Lubiewo mieli możliwość skorzystania z kręgielni w Tucholi  oraz sali zabaw 
„Tucholiki”.  W wycieczce brało udział 39 dzieci z możliwością wyboru atrakcji.  
23 uczestników brało udział w zawodach w kręgle, 16 dzieci bawiło się na sali zabaw 
z animatorem. Na sali zabaw czekały na dzieci:  zjeżdżalnie, kolorowe pojazdy,  
trampolina, basen z piłeczkami, „małpi gaj” oraz sieć labiryntów z przeszkodami. 
Dzieci od razu rzuciły się w wir zabaw, skoków, zjeżdżania, pokonywania przeszkód  
i spontanicznej zabawy. 
Natomiast na kręgielni zorganizowane zostały zawody po wcześniejszej  
rozgrzewce.  Kręgle są łatwym oraz przyjemnym sportem – tak stwierdzają uczestni-
cy. Zawodnicy pokazali wysoki poziom gry, pomimo że korzystali z kręgielni po raz 
pierwszy. Na podium stanęli: Klasyfikacja indywidualna I miejsce Paweł Finc 104 
pkt., II miejsce Marcel Dorsz 103 pkt., III miejsce Maria Helmin 93 pkt. 
  
Klasyfikacja drużynowa I miejsce Łukasz Jaroch i Paweł Finc 227 pkt.,  
II miejsce Miłosz Gruszkowski, Maria Gackowska, Maksymilian Gackowski  
224 pkt., III miejsce Remigiusz Bonk, Wiktor Augustyński, Marcel Dorsz 211 pkt. 
Specjalne podziękowania kierujemy do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Tucholi, p. Janusza Zawadzinskiego, dzięki któremu dzieci mogły korzystać z kręgielni nieodpłatnie. Pozostałe atrakcje  
i dojazd sfinansowane były z budżetu Gminy Lubiewo.  

Paulina Ciepluch 
 

NIE UKRYWAJ SWOICH ZDOLNOŚCI! ZGŁOŚ SIĘ NA IGRZYSKA!  
W dniach 12-14 czerwca 2020 roku odbędą się w Sępólnie Krajeńskim XVI Igrzyska Olimpij-
skie Sportowców Wiejskich Sępólno Krajeńskie - Tokyo 2020, w których Gmina Lubiewo  
będzie brała udział.  
W związku z tym ważnym wydarzeniem przez cały bieżący rok trwają eliminacje w grach  
zespołowych tj. (piłka ręczna, siatkowa, plażowa, nożna, koszykówka), ale pozostają jeszcze 

dyscypliny, w których swój talent i zdolności mogą wykazać indywidualne osoby. Należą do nich m.in. kolarstwo,  
tenis, lekkoatletyka, łucznictwo, podnoszenie sztangielki 17,5kg, pojedynek strzelecki, strzelectwo sportowe, rzut pod-
kową, szachy, warcaby 100 -polowe, tenis stołowy, zapasy, podnoszenie ciężarów.  
Zapraszamy wszystkie osoby, które uprawiają dane dyscypliny sportowe i mogłyby reprezentować Gminę Lubiewo  
na Igrzyskach do zgłaszania swojego udziału. Więcej informacji u p. Pauliny Ciepluch pod numer tel. 517 049 645.  

Paulina Ciepluch 
 

KURENDA 
 

W związku z pojawieniem się problemu wałęsających się psów informuję, iż zgodnie z ustawą  
o ochronie zwierząt, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania  
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego,  

jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający  psu wyjście. 
       Informuję ponadto, iż Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie  

w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej  
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia 

Wójt Gminy Lubiewo 
/-/ Joanna Jastak 
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DO TRZECH RAZY SZTUKA, MOŻE TYM RAZEM SIĘ UDA… 

W marcu br., po raz trzeci, Gmina Lubiewo złożyła wniosek  
do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska  
do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej 
w Bysławiu. Taką samą próbę podjęto w ubiegłym roku, jednak bezsku-
tecznie. Całkowity koszt zadania wynosi  1 374 177,84zł, w tym wniosko-
wana dotacja 650 250,00zł. Zakres zadania obejmuje, m.in.:  
budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, o wym. 29x60m, z piłkochwytami, trybunami, budowę bieżni  
o nawierzchni poliuretanowej, czterotorowej, okólnej o dł. 200mb i prostej 

o dł. 100m zakończonej zeskokiem w dal. Ponadto, realizacja zadania będzie wymagała przebudowy istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej oraz częściowego utwardzenia terenu. Obecnie, wniosek podlega ocenie merytorycznej, na jej wyniki musimy poczekać 
do wakacji. W przypadku pozytywnej oceny i przyznaniu dofinansowania, realizacja tego zadania planowana jest na 2020r. 
Byłoby to boisko długo wyczekiwane przez entuzjastów piłki nożnej, a poliuretanowa bieżnia umożliwiłaby upowszechnienie 
lekkiej atletki wśród dzieci i młodzieży.  

Wioletta Szymczak 

PRZEBUDOWA I REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

W dniu 15.02.2019 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ,,Przebudowa i remont  
istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój  
infrastruktury wodno-ściekowej. Przebudową zostanie objętych 9 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie aglome-
racji Lubiewo.  Istniejące przepompownie ścieków są w złym stanie technicznym i nadają się bezwzględnie do wymiany.  
Proponowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie nowoczesnego monitoringu, a także pomp o zdecydowanie lepszych 
parametrach, co z kolei lepiej zabezpieczy tereny wokół przepompowni przed zalewaniem ściekami. Celem głównym projektu 
jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, ochrona zdrowia mieszkańców, rozwój 
gminy. Wartość całkowita projektu – 423.915,49 zł, koszty kwalifikowane – 344.646,74 zł, planowane dofinansowanie - 
292.949,72 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – IX. 2019r. – IX.2020r. 

Danuta Rudnik 

SPOTKANIE W SPRAWIE DRÓG 
Dnia 07.03.2019 r. z inicjatywy Pani Wójt Joanny Jastak oraz  
Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Reszka w Urzędzie Gminy  
w Lubiewie odbyło się spotkanie Radnych Gminy Lubiewo z przed 
stawicielami Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie planów  
inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych.  
Ze strony Zarządu Powiatu Tucholskiego gościli u nas Pan Michał 
Mróz Starosta Tucholski oraz Wicestarosta Pan Zenon Poturalski.  
Na spotkaniu obecni byli również radni Powiatu Tucholskiego  
Panowie Antoni Lewandowski i Michał Skałecki. W trakcie spotkania 
Pan Starosta i Wicestarosta przedstawili informacje na temat planów  
i możliwości w zakresie inwestycji  drogowych Powiatu Tucholskiego 
na terenie naszej gminy na najbliższe lata. Poruszyli również temat 
drogi powiatowej od DW240 do Stacji Błądzim. Opisali obecną  
zdolność finansowania przez Powiat Tucholski inwestycji drogowych, 
ilość środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w powiecie, 

możliwe źródła uzyskania dofinansowania oraz maksymalne poziomy dofinansowania z poszczególnych źródeł. Poruszono 
również temat bieżącego utrzymaniu dróg powiatowych.Podczas dyskusji Radni Gminy oraz Powiatu mieli możliwość zadawa-
nia pytań przedstawicielom Zarządu Powiatu Tucholskiego. W toku spotkania wyjaśniono sporo kwestii dotyczących dróg  
powiatowych. Pan Starosta i Wicestarosta wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach o ile wystąpi potrzeba  
ich zorganizowania. 

Paweł Chmara 



ROZBUDOWA UL. KS. CZARNOWSKIEGO W LUBIEWIE 
Informujemy, że umowa o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C ul. Księdza  

Czarnowskiego w Lubiewie” została podpisana. Kwota dofinansowania to 386 805,00 PLN, natomiast szacunkowy koszt  

realizacji inwestycji wynosi 733 799,32 PLN. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 podziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych”. W kwietniu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację ww. inwestycji. Termin wykonania robót budowlanych  

ustalono do 31 października 2019 r. 

Paweł Chmara 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

Trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez 

dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 r. 

W ramach ww. projektu planowany jest zakup i montaż 71 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które zostaną umiej-
scowione na lub w 66 gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubiewo. W wyniku realizacji powstanie 54 instalacji foto-
woltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz dwa rodzaje mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej w tym: 7 instalacji 
kolektorów słonecznych do celów przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych i 10 instalacji powietrznych pomp ciepła 
do celów c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Wnioskodawcą projektu jest  Gmina Lubiewo, a Beneficjentami końcowymi  
są mieszkańcy gminy, właściciele gospodarstw domowych na terenie, których powstaną planowane instalacje. 
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, wpłynie  
na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez  
spalanie paliw w nieefektywnych kotłach na paliwa stałe. 
Termin realizacji dostawy wraz z montażem instalacji OZE zaplanowano do końca czerwca 2020 r. 
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 1 431 528,33 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 639 503,00  zł,  resztę  
zobowiązania finansowego pokrywa Beneficjent ostateczny ze środków własnych. 
Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania  
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Justyna Glazik 

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ LUBIEWO 
 
W dniu 13 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyło się 
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo. 
Podczas zebrania zostało przedłożone sprawozdanie z działalności 
rzeczowej i finansowej Spółki za ubiegły rok oraz sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący GSWL Pan Roman Iwicki omówił 
plan działalności oraz plan budżetu Gminnej Spółki Wodnej na rok 
2019. Najważniejszym tematem porządku obrad było omówienie  
wniosku złożonego przez GSWL do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Toruniu na zakup koparko – ładowarki, ciągnika oraz 
kosiarki wysięgnikowej. W związku z ww. inwestycją Delegaci podjęli 
m.in. uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej w kwocie  
50 zł od 1 ha gruntów zmeliorowanych gruntów, jaką właściciele  
gospodarstw rolnych zobowiązani będą do wpłaty na rzecz Spółki  

w roku 2019. Przewodniczący GSWL Pan Roman Iwicki kontakt: gswlubiewo@gmail.com nr telefonu 507 891 228.   
Natalia Mięsikowska 
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W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, 
których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym 
zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.  
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  64 dzieci  
z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15 
lat). Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany  

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowe-
go  będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). 
Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.  
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-
pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogicz-
na. 
Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników. 
Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia: 

1. Stan zdrowia dziecka. 

2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR. 
Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się. 
1 Wskazania do rehabilitacji leczniczej: 
2 Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy. 
3 Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa. 
4 Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się. 
5 Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR: 

1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku 

kostnego. 

2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia 

zabiegowego. 

3. Choroba zakaźna w fazie ostrej. 

4. Czynna choroba nowotworowa. 

5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu). 
Niezdolność do samoobsługi. 
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie       o niepełnosprawności. 
Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej 
www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadcze-
nie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych 
od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS: 
• na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br., 
• na turnus rehabilitacyjny do CRR w Świnoujściu do dnia 19 czerwca br.,  

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 
220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel.  54 233-33-56 wew. 132 

lub 116.                     Wioletta Szymczak 

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW  

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 R. 

 Informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tucholskiego zostanie przeprowadzona w dniach 
02.04.2019 r.  i 25.04.2019 r. Gmina Lubiewo staje do kwalifikacji w dniach 12.04.2019 r. i 15.04.2019 r. oraz 24.04.2019 r. 
stają kobiety. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu udziela Inspektor Czesława Gromek pok. nr 6 tel. kon-

taktowy 52 3349310 wew.15. 

     Czesława Gromek 

http://www.krus.gov.pl
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
 

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 podsta-
wie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana 
w porównaniu z obowiązującym 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 uniemożliwia 
im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w szczególności w zakresie zadłużenia, spraw mieszka-
niowych lub zabezpieczenia społecznego.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje 
poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnio-
ną 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 z 
głosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 559 07 51. Dla mieszkańców Gminy Lubiewo nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela radca prawny Fundacji HONESTE VIVERE  
ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9 we wtorki w godz. 8:00 do 
12:00. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  
Szczegóły na: http://lubiewo.pl/harmonogram-swiadczenia-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2019-r oraz 
http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=1079&bip_id=11539 

Starostwo Powiatowe w Tucholi 

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLI 

Dnia 21.03.2019r. zostało przeprowadzone szkolenie w Urzędzie Gminy w Lubiewie nt. "Odpowiedzialna sprzedaż  
i serwowanie napojów alkoholowych" dla pracowników sklepów i lokali gastronomicznych. To wspólna inicjatywa 
Gminy Gostycyn, Kęsowo i Lubiewo oraz organizatora - Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Celem 
szkoleń było podniesienie wiedzy na temat alkoholu, zarówno jako specyficznego produktu handlowego, jak i substancji  
o określonym wpływie na organizm człowieka.  Polityka wobec alkoholu to nie zakazy i nakazy, ale przede wszystkim  
edukacja. Dlatego cieszymy się na możliwość wspólnej realizacji szkoleń kierowanych do osób, które na co dzień sprzedają 
alkohol mających bezpośredni kontakt z klientami. Jeśli oni będą więcej wiedzieli na temat odpowiedzialnego spożywania  
napojów alkoholowych, będą mogli przekazać tę wiedzę dalej, co może uchronić przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami 
klientów spożywających alkohol. 

Bożena Gniot 

POMOC DE MINIMIS DLA SEKTORA ROLNEGO 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska w dniu 22 lutego 2019 r. opublikowała  
rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 
I z 22.02.2019, str. 1). 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działal-
ność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego) został zwiększony z 15.000 euro do 20.000 
euro w okresie trzech lat podatkowych. 
Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jedno-
stek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych, został zwiększony z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro. 
Podwyższone limity obowiązują od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 

Bożena Gniot 

http://lubiewo.pl/harmonogram-swiadczenia-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2019-r
http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=1079&bip_id=11539
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
 
 

Roboty budowlane nad realizacją projektu pn.: „Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” zakończono  
w grudniu 2018 r.. Wykonawcą robót zgodnie  z wynikiem postępowa-
nia 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 Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędza-

nie energii.” Wysokość dotacji wyniosła 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 413.077,00 zł,   a pozostała kwota pochodzi  
z budżetu gminy.  W dniu 24.01.2019 r. odbyło się szkolenie nowych użytkowników z obsługi przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Szkolenie poprowadził Pan Marek Stasiak z firmy Mar Agency z Łodzi.  

Danuta Rudnik 

 

SZKOLENIE BENEFICJENTÓW 

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN WŚRÓD SENIORÓW  

Seniorzy z Gminy Lubiewo wykorzystują każdą okazję by spotkać się  
w miłym gronie i wypić dobrą kawę. Tym razem, taką okazją był Dzień  
Kobiet i Dzień Mężczyzn. Seniorzy z koła nr 5 w Lubiewie spotkali się  
w niedzielne popołudnie 3 marca, a seniorzy z koła nr 6 w Bysławiu  
w czwartkowe przedpołudnie 7 marca br. Wszyscy uśmiechnięci  
i w dobrych humorach przyjmowali życzenia od swoich prezesów,   
przedstawicieli Wójta Gminy Lubiewo p. Joanny Jastak, radnych  
powiatowych p. Michała Skałeckiego i Antoniego Lewandowskiego.  
Nie zabrakło upominków, wśród których znalazły się m.in.: czekolady  
przekazane przez sołtysa Lubiewa, były Wójt zadbał o poprawę krążenia,  
a najwięcej uśmiechu wywołały znane z dawnych lat goździki i rajstopy 
ufundowane przez sołtysa wraz z radą sołecką  z Bysławia. Spotkania były 
również okazją do przekazania istotnych informacji, złożenia sprawozdań  
z działalności za ubiegły rok. Warto podkreślić, że działalność seniorów jest 
imponująca i godna naśladowania. Ponad 200 osób bierze czynny udział  
w spotkaniach, wyjazdach krótszych i dłuższych, świetnie się bawią  
na wieczorkach czy zabawach. Plany na ten rok są równie ciekawe  
i bogate, tym bardziej cieszy fakt, że bardzo już liczne grono seniorów  
powiększa swoje szeregi. Uroczystość w Lubiewie była okazją  
do wręczenia pięciu nowym członkom legitymacji związkowych. Wiek  

również nie jest żadną przeszkodą. Czego przykładem jest piękna tradycja kultywowana w Bysławiu, uhonorowania najstar-
szej członkini życzeniami i kwiatami. W tym roku bohaterką była Pani Zofia Jaroch, która ukończyła 91 lat. Zebrani  
odśpiewali gromkie sto lat. Bardzo miłym gestem było podziękowanie dla opiekuna z urzędu gminy Wioletty Szymczak  
za pomoc i otwarte serce dla seniorów wyrażone słowami i bukietem róż przez członków zarządu koła w Bysławiu.   

 Wioletta Szymczak 
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NOWY KOMENDANT GMINNY 

W dniu 16.03.2019 r. w OSP Bysławek odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubiewie , 
jednym z punktów był wybór Komendanta Gminnego. Z dniem 1 marca br. z funkcji tej zrezygnował dotychczasowy Komen-
dant Gminny Paweł Urban. Nowym Komendantem Gminnym został druh Andrzej Zemke członek OSP Lubiewo oraz członek 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tucholi. 

Czesława Gromek 

NIEBIESKA LINIA 
Pogotowie „NIEBIESKA LINIA" pod nr 800 12 00 02 
(działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 
- udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy, 
- pomaga znaleźć rozwiązania prawnego do zastosowania w konkretnej sprawie, 
- informuje o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, 
- udziela informacji świadkom przemocy, 
- podejmuje interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami, działającymi w Twojej gminie lub powiecie. 
Telefon jest bezpłatny i działa przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli. W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują 
prawnicy, którzy udzielają porad prawnych.  
Dodatkowe dyżury prawne w poniedziałki i wtorki od 17.00-21.00 pod numerem (22)6662850 (koszt wg stawki operatora). 
Można  także napisać e-maila: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub skorzystać ze Skypa: pogotowie.niebieska.linia 
Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama. Specjaliści z Pogotowia „Niebieska Linia" mogą Ci pomóc! 800 12 00 02 
Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?  

• Porozmawiaj z kimś, komu ufasz - przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź 

się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty. 

• Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze  

i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie. 

• Nie usprawiedliwiaj przemocy – nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze  
odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty. 

• Wzywaj policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia „Niebieskiej 

Karty”. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo. Zbieraj dowody. 

• Szukaj pomocy u specjalistów – ustal, gdzie w Twojej okolicy znajduje się: powiatowe centrum pomocy rodzinie,  

ośrodek pomocy społecznej, punkt informacyjno-konsultacyjny, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,  
specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, poradnia leczenia uzależnień czy ośrodek interwencji kryzysowej. Kiedy uzyskasz 
wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej. 

• Zdobywaj wiedzę prawną – przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Nie zniechęcaj się, prawo jest po 

to, aby Cię chronić. 

• Pamiętaj przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim i swoich dzieci! 
Może się zdarzyć, że z powodu przemocy trzeba będzie ratować się ucieczką. Pamiętaj wtedy, żeby zabrać ze sobą ważne 
dokumenty i rzeczy, które mogą być Ci pomocne w późniejszym czasie. 
Weź ze sobą: 

•     dowód osobisty, prawo jazdy, paszport i inne ważne dokumenty, 

•     potwierdzenie ubezpieczenia, 

•     telefon komórkowy, w którym masz najważniejsze numery telefonów, 

•     pieniądze, karty płatnicze, 

•     klucze do mieszkania, 

•     kluczyki do samochodu, 
    ubrania i inne rzeczy niezbędne dla Ciebie i Twoich dzieci. 
Warto przygotować wszystkie rzeczy w jednym miejscu, gdyby trzeba było w pospiechu opuszczać mieszkanie. Porozmawiaj 
wcześniej z dziećmi, uprzedź je, że w sytuacji zagrożenia być może trzeba będzie uciekać z domu. Poszukaj bezpiecznego 
schronienia – zorientuj się, gdzie w okolicy znajduje się specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie lub inna placów-
ka świadcząca pomoc osobom doświadczającym przemocy, która może Cię przyjąć w sytuacji kryzysowej. 

Bożena Gniot 

mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info
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STRUKTURA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBIEWO W 2019 R. 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019r po uwzględnieniu zmian przewiduje plan dochodów w wysokości 
27.757.217,55 zł. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się planowane kwoty 

dochodów bieżących i dochodów majątkowych. 

 Dochody majątkowe w Gminie Lubiewo to środki z funduszy pomocowych UE zaplanowane w kwocie 804.850,00 zł. 

Dochody bieżące w Gminie Lubiewo to: 

- dochody własne zaplanowane w kwocie 7.829.343,00 zł, 

- subwencje zaplanowane w kwocie  11.698.127,00 zł (42%), 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie 6.946.793,92 zł, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowane w kwocie 337.100,00 zł, 

-środki z funduszy pomocowych UE zaplanowane w kwocie 141.003,63 zł. 

Udział w/w kwot planowanych dochodów w ogólnym budżecie przedstawia poniższa tabela: 

 

W uchwalonym budżecie Gminy Lubiewo zaplanowano wydatki w kwocie – 27.757.217,55 zł. W planie wydatków  

wyszczególnia się  planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. 

Wydatki majątkowe w Gminie Lubiewo to zadania inwestycyjne oraz środki z funduszy pomocowych zaplanowane  

w kwocie 2.430.850,00 zł (9% budżetu gminy). 

Wydatki bieżące w Gminie Lubiewo zaplanowano w kwocie 25.326.367,55 zł z czego największa część środków  
finansowych zostanie przeznaczona na oświatę – ponad 8 mln zł, tj. 32% wydatków ogółem. Ta kwota pokryje koszty  

związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli.  

Drugą pozycję zajmuje pomoc społeczna. Z łącznej kwoty ponad 8 mln zł (co stanowi 31% budżetu gminy) ponad połowa 

przeznaczona jest na realizowanie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus. 

Następną pozycją w budżecie są wydatki związane z administracją– ponad 2 mln zł (co stanowi 9% budżetu gminy), dalej  
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 2 mln zł (co stanowi 8% budżetu gminy) przeznacza się m.in.  na 

gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, ochronę klimatu, oświetlenie ulic. 

Udział w/w kwot planowanych wydatków w ogólnym budżecie przedstawia poniższa tabela: 

 

 Kwota 

Rolnictwo i łowiectwo           41 600,00 zł  

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę         459 476,00 zł  

transport i łączność         375 146,69 zł  

gospodarka mieszkaniowa           79 350,00 zł  

administracja publiczna, informatyka      2 819 334,00 zł  

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa         236 440,00 zł  

obsługa długu publicznego         391 150,00 zł  

różne rozliczenia         131 849,37 zł  

pomoc społeczna      8 691 556,92 zł  

oświata i wychowanie      8 879 043,00 zł  

gospodarka komunalna i ochrona środowiska      2 171 554,61 zł  

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      1 049 866,96 zł  

 majątkowe       2 430 850,00 zł  

SUMA:    27 757 217,55 zł  
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Małgorzata Wamka 

 Kwota 

dochody własne         7 829 343,00 zł  

subwencje       11 698 127,00 zł  

dotacje         7 283 893,92 zł  

środki z funduszy UE            141 003,63 zł  

dochody majątkowe            804 850,00 zł  

SUMA:       27 757 217,55 zł  

NOWE FORMULARZE PODATKOWE 
 
Jednolite wzory formularzy w zakresie podatków lokalnych, tj. w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku 
leśnym  Ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 
podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) zostały wprowadzone zmiany dotyczące ujednolicenia formularzy 
deklaracji podatkowych dla podatków lokalnych, w tym podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.  
 Celem wprowadzonych zmian było ujednolicenie wzorów formularzy: informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny 
- składanych przez podatników podatku rolnego, wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - składanych przez podatników podatku od nieruchomości oraz wzorów formu-
larzy do wymiaru i poboru podatku leśnego - składanych przez podatników podatku leśnego.  
 W obecnym stanie prawnym do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w podatku  
od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny upoważnione są rady gmin. W konsekwencji  
nie ma jednolitego wzoru tych formularzy. Same gminy decydują także o możliwości składania informacji i deklaracji za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej.  
 Jednak po wprowadzeniu zmian w ustawach dotyczących podatków lokalnych, które zaczną obowiązywać od 1.7.2019 r., 
formularze tych deklaracji podatkowych zostaną ujednolicone. Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporzą-
dzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji podatkowych w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości.  
 Ponadto wprowadzono powszechną możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  
 1) informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych;  
 2) informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny;  
 3) informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 

Bożena Gniot 

ZAPRASZAMY NA KORTY – SEZON ROZPOCZĘTY  

Gmina Lubiewo dysponuje dwoma pełnowymiarowymi kortami wraz z zapleczem. Korty Tenisowe znajdują się w Lubiewie 

(pow. tucholski) przy ul. Wincentego Witosa (53°27'45.6"N 18°

00'56.3"E) - ok. 50 km od Bydgoszczy,  35 km od Świecia nad Wisłą, 

20 km od Tucholi, 30 km od Koronowa. Jest to  idealna lokalizacja do 

gry dla tenisistów z okolic, a także spędzających wolny czas w Borach 

Tucholskich oraz nad Zalewem Koronowskim, a przede wszystkim dla 

mieszkańców gminy. W skład obiektu wchodzą: 2 korty o nawierzchni 

z mączki ceglanej, usytuowane wzdłuż osi północ - południe, ogrodzo-

ne stalową siatką,  budynek socjalny, ściana treningowa o długości   

9 m, wysokości 4m i 25 cm grubości, parking. Obok kortów znajduje 

się  podwórko Nivea – miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży! Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne,  

zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządzającym. Korty tenisowe są czynne w godzi-

nach: Poniedziałek – Sobota: 08:00 – 22:00, Niedziela: 10:00 – 20:00. Gminne korty w Lubiewie można wynajmować u 

nadzorującego kortami Pani Aliny Borchacz zamieszkałej w Lubiewie, ul. Lipowa 8, nr tel. 698 702 944. Serdecznie zapra-

szamy! 

Paulina Ciepluch 
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PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 R. 
O wykorzystaniu i podziale środków wyodrębnionych z budżetu gminy na Fundusz Sołecki zadecydowali mieszkańcy podczas 

spotkań na zebraniach wiejskich, które odbyły się w naszej gminie we wrześniu 2018r. Do podziału na 2019r. pomiędzy 11 sołectw była 
kwota 320 937,26zł, obliczana według wzoru zawartego w Ustawie z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Jej wysokość zależy od tego, 
ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. 

Najwyższe kwoty Funduszu Sołeckiego uzyskały sołectwa Bysław i Lubiewo. Sołectwo Bysław większą część Funduszu sołec-
kiego przeznaczy na utrzymanie i remont dróg w sołectwie, natomiast sołectwo Lubiewo planuje przeznaczyć 15000,00zł na renowację 
muru ogradzającego kościół i cmentarz. Inne ważne przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego w Gminie Lubiewo to: remont 
dachu na świetlicy wiejskiej w Minikowie, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubiewicach, przebudowa drogi gminnej 010620C 
Sucha Młyn-Cierplewo od km 14+000 do km 1+550 w sołectwie Cierplewo, Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe  
w dz. 188/2 w sołectwie Klonowo. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. w Gminie Lubiewo przedstawiają się następująco:  

 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia kwota 

Bysław 1.Utrzymanie i remonty dróg i chodników 26000,00 zł 

2. Utrzymanie terenów zielonych 6000,00 zł 

3. Dofinansowanie działalności świetlicy 6000,00 zł 

4.Dofinansowanie OSP Bysław-zakup karchera 3000,00 zł 

5. Upowszechnianie idei samorządowych 5025,71 zł 

  46025,71 zł 

Bysławek 1.Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów 13500,00 zł 

2. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3483,63 zł 

3. Utrzymanie terenów zielonych 1000,00 zł 

4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławku 2000,00 zł 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia 3000,00 zł 

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 5000,00 zł 

  27983,63 zł 

Cierplewo 1. Przebudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo od km 14+000 do km 1+550 10000,00 zł 

2. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie (zakup materiałów, paliwa, odśnieżanie, naprawa utwardzenie) 2000,00 zł 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (nasadzenia, koszenie itp..) 623,61 zł 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyj-
nych dla mieszkańców sołectwa 

1000,00 zł 

  13632,61 zł 

Klonowo 1. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe w dz. 188/2 10000,00 zł 

2. Modernizacja części drogi Klonowo- wyb. "Byki" 6000,00 zł 

3. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo 11000,00 zł 

4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych 3000,00 zł 

5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 2000,00 zł 

6. dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remonty świetlicy 1063,26 zł 

7. Dofinansowanie dla OSP Klonowo 5000,00 zł 

  38063,26 zł 

Lubiewice 1.Utrzymanie i remont dróg 5000,00 zł 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (utrzymanie boiska, nawóz, malowanie ławek, zakup 
paliwa do kosiarki) 

1500,00 zł 

3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej 1500,00 zł 

4. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2000,29 zł 

5. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubiewicach 12000,00 zł 

  22000,29 zł 
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Minikowo 1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej 10000,00 zł 

2. Remont dachu na świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, środki na bieżące naprawy w 
pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, 
zakup materiałów. 

12521,58 zł 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo 1800,00 zł 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej 2500,00 zł 

5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez 270,00 zł 

6. Dofinansowanie OSP Minikowo 800,00 zł 

  27891,58 zł 

Plazowo 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo(zakup materiałów, kruszywa, piasku) 1500,00 zł 

2. Doposażenie OSP Płazowo (materiały i wyposażenie) 1500,00 zł 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup wykaszarki, malowanie pomostu) 5000,00 zł 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy (zakup wyposażenia, środki czystości, gry, materiały 
papiernicze, remont podłogi, drobne naprawy) 

10000,00 zł 

5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkań-
ców (dożynki, ferie, wakacje letnie, wycieczki) 

3236,70 zł 

6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe 1500,00 zł 

  22736,70 zł 

Sucha 1. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, Bruchniewo- 2200,00, cmentarz 500,00) 5000,00 zł 

2. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa 20000,00 zł 

3. Utrzymanie tradycji poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych 3213,90 zł 

4. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia (naprawy, środki czystości, mate-
riały potrzebne do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci) 

3500,00 zł 

5. Doposażenie OSP w Suchej 5000,00 zł 

6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej 2500,00zł 

  39213,90 zł 

Trutnowo 1. Doposażenie OSP 500,00 zł 

2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkań-
ców sołectwa 

1000,00 zł 

3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy 3000,00 zł 

4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie 12000,00 zł 

5. Remont i utrzymanie dróg w sołectwie Trutnowo 2646,69 zł 

  19146,69 zł 

Lubiewo 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych 8000,00 zł 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie 8000,00 zł 

3. Doposażenie Sali nad OSP w Lubiewie 3025,71 zł 

4. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkań-
ców Sołectwa 

6000,00 zł 

5. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz 15000,00 zł 

6. Zakup samochodu NISSAN PICKUP dla OSP Lubiewo 6000,00 zł 

  46025,71 zł 

Wełpin 1.Utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Wełpin 8500,00 zł 

2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych 1500,00 zł 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 2000,00 zł 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remonty świetlicy 5526,18 zł 

5. Dofinansowanie dla OSP Wełpin 700,00 zł 

  18226,18 

  OGÓŁEM 320.937,26 zł 

Wioleta Zawadzinska 
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ATRAKCJE TORUNIA DLA SENIORÓW Z GMINY LUBIEWO 
13 marca br., 48 osobowa  grupa  seniorów z Gminy Lubiewo brała udział w wycieczce do Torunia. Zaplanowano trzy główne 
atrakcje, z których najważniejszą i wzbudzającą najwięcej emocji było zwiedzanie Niewidzialnego Domu. Czym jest Niewidzial-
ny Dom? To miejsce, w którym przez około 40 minut człowiek porusza  się w całkowitych ciemnościach. A wszystko  
po to, by przekonać się, jak na co dzień funkcjonuje osoba niewidoma. Podobnych miejsc jest tylko pięć na świecie.  
Na zbliżonych do toruńskiego Domu zasadach działają Niewidzialne Wystawy w Warszawie, Nowym Jorku, Budapeszcie  
i Pradze. Dodatkowo jest też część widzialna, gdzie uczestnicy dowiadują się jak osoba niewidoma funkcjonuje w dniu powsze-
dnim. Toruński Niewidzialny Dom działa w oparciu o zmysł i dotyk. Jego twórcy twierdzą, że „Często wydaje się nam, że świat 
jest taki jakim go widzimy. Nic bardziej mylnego. Wykorzystują to iluzjoniści, którzy bez trudu usypiają naszą czujność,  
wyłączają nasz wzrok, słuch, dotyk. W świecie Niewidzialnego Domu nie oszukujemy zmysłów, tylko poszerzamy płaszczyzny  
ich funkcjonowania. Odkrywamy to co jest  nieznane. Rozwijamy zdolności patrzenia na świat w inny niż dotąd sposób”. 
Niewidzialny Dom jest miejscem niezwykłym, który  pomoże zrozumieć co może czuć osoba niewidoma, a może przede 
wszystkim docenić jak wielką wartością jest możliwość widzenia.  
Nasi Seniorzy podczas pobytu dowiedzieli się również o bardzo ciekawych urządzeniach, które ułatwiają codzienne życie  
osobom niewidomym, np. colorino – małe urządzenie przypominające pilota do telewizora, które rozpoznaje kolory, przydatne 
zwłaszcza w kompletowaniu garderoby,  penfriend dzięki któremu niewidomi zgaszą światło np. po wizycie widzących  

znajomych, jak prać skarpetki, żeby wyjmować je z pralki 
sparowane. Ponadto, przewodnik opowiedział zwiedzają-
cym  o tym czy niewidzący ma np. szansę na wygraną  
w warcaby lub pobicie rekordu w układaniu kostki Rubika  
na czas, jak się nie pomylić, płacąc w sklepie, dlaczego 
książki pisane alfabetem Braille’a są grube i ciężkie oraz  
jak w internetowej wyszukiwarce na smartfonie znaleźć  
interesującą nas informację. Uczestnicy nie kryli emocji, byli 
zaskoczeni i zdumieni i jeszcze bardziej uzmysłowili sobie, 
że można nie widzieć nic, a jednocześnie zobaczyć  
wszystko nie koniecznie widząc fizycznie.   
Kolejny etap wycieczki to wizyta w Planetarium na seansie 
„W poszukiwaniu życia”, mówiący o poszukiwaniu warunków 

do rozwoju życia w Kosmosie. Seniorzy wyruszyli na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. Zobaczyli 
narodziny Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni, jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, po występowaniu katastrof 
i masowym wymieraniu gatunków. Na zakończenie poznali nowo odkryte planety poza Układem Słonecznym, z pytaniem  
czy na nich również odnaleźć można warunki do rozwoju życia.   
Na zakończenie zrobiło się bardzo słodko, a sprawiła to wizyta w Muzeum piernika, gdzie po  poznaniu tajników wypieku  
pierników, seniorzy spróbowali własnych sił i sami wypiekli smakowite pierniczki. 
Wyjazd został zorganizowany i współfinansowany przez Urząd Gminy w Lubiewie, a całodzienną opiekę nad seniorami  
sprawowała p. Paulina Ciepluch.  

Wioletta Szymczak 

NARADA  ROCZNA Z OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY  
LUBIEWO 

W dniu 26.02.2019 r. w celu sprawnego wdrożenia „Planu działania  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań  
obronnych, zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności 
na 2019 r.” w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyła się narada roczna  
z kierownikami zakładów pracy oraz pracownikami zajmującymi się  
realizacją tych zadań. Na odprawę zaproszono radnych, sołtysów, byli 
również Komendant Powiatowy Policji nadkom. mgr Wiesław Gapa,  
Powiatowy Lekarz Weterynarii Michał Mikołajczak, Prezes Zarządu  
Oddziału Powiatowego OSP RP w Tucholi dh Paweł Urban, Prezes  
Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiewie dh Tadeusz  
Juraszewski, Komendant Straży Leśnej Marek Gromek. 

Czesława Gromek 
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DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBIEWIE 
W dniu 22 marca 2019r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej 

Lubiewie odbył się Dzień Profilaktyki pod hasłem „Chcemy być wolni – 
wolni od uzależnień”, połączony jednocześnie z obchodami pierwszego 
dnia wiosny.   

Dla uczniów klas IV – VIII i III gimnazjum dzień rozpoczął się 
spektaklem profilaktycznym pt. "W niewoli nałogów". Przedstawienie 
wyreżyserowała Renata Szymczak, a w rolę aktorów wcielili się ucz-
niowie z klasy VIII b: Martyna Nowacka, Oliwia Weyna, Zuzia Kiełpi-
kowska, Caspian Jaszkowski - Johal, Kacper Hoppe, Kacper Mini-
kowski, Oskar Łepek, Kuba Polasik i Marcel Niemczewski. Obsługą 
techniczną zajęli się Wojtek Mróz i Bartek Krasoń. Spektakl miał na celu ukazanie młodzieży, jak łatwo można wpaść   
w sidła uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, hazardu. Najmłodsi przygotowywali zdrowe śniadanie pod opieką 
wychowawców oraz uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi  przebywających na terenie naszej 
szkoły w ramach Dnia Przedsiębiorczości. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniach ze specjalistami. 
Dzieci z klas 0 – III dowiedziały się uczestnicząc w spotkaniu z p. Mateuszem Gierszewskim – specjalistą ds. żywienia, jak 
ważne jest dbanie o własne zdrowie. Wraz z nauczycielami podziwiali też taneczne umiejętności Leny Barczyńskiej z klasy 

V b. Uczniowie klas IV -  V i VI a  SP mieli możliwość spotkać  
się z lekarzem p. Eweliną Gierszewską, mł. asp. Wojciechem  
Galińskim z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz uczestniczyć  
w warsztatach z psychologami: p. Marceliną Różycką – Wolską, Jagodą 
Kowalską. Dla młodzieży z klasy VI b, VII – VIII i III gimnazjum  odbyły  
się zajęcia ze specjalistką Psychoterapii Uzależnień p. Joanną Żukow-
ską, przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Tucholi p. Magdaleną Domeracką, sierż. szt. Marcinem Gornowi-
czem z Posterunku Policji w Cekcynie. 
Wkrótce zostaną też rozstrzygnięte trwające konkursy profilaktyczne  

a  na uczniów, którzy wezmą w nich udział czekają atrakcyjne nagrody. Najmłodsi mają możliwość wykazania się w plastycz-
nym konkursie „Dobrze wiem, co jem”.  Uczniowie klas IV – VI biorą udział w konkursie na komiks o tematyce profilaktycznej 
– „Przemoc w Internecie”. Młodzież z klas VII, VIII i III gimnazjum ma za zadanie przygotować komiks profilaktyczny  
pt. „Dopalacze – wypalacze”.  

Zakończeniem działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom będzie wyjazd najmłodszych uczniów  na musical 
profilaktyczny. 

Szkolny Dzień Profilaktyki jest okazją uczestniczenia w ciekawych, wartościowych działaniach profilaktycznych.  
Program miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych oraz  
wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Odpowiedzialnymi za realizację zadania i jego koordynatorami były Karolina Przybysz i Karolina Helmin.                         
Dzień Profilaktyki zrealizowany został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Lubiewie            
Karolina Przybysz 

KTO MOŻE NIECH POMOŻE… ZAWALCZYĆ O NAGRODY 

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 roku obchodzony będzie XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich  
w ramach, którego po raz XXV zorganizowany zostanie w całej Polsce „Sportowy Turniej Miast i Gmin 2019”.  Jest to najwięk-
sza impreza sportu masowego w kraju i w Europie.  Koordynatorem jest Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki. 
Gmina Lubiewo po raz kolejny zgłasza swój udział w tym przedsięwzięciu, które polegać będzie na zorganizowaniu na terenie 
gminy przez 7 dni imprez sportowo - rekreacyjnych. Chodzi o to by tych imprez było jak najwięcej i uczestniczyło w nich jak  
najwięcej mieszkańców. Szczegóły wkrótce na plakatach, stronach internetowych i mediach społecznościowych. 

Celem głównym jest aktywizacja ruchowa możliwie największej liczby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zachęca-
my wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w organizowanych imprezach sportowych. Do tej pory trzykrotnie udało  
nam się znaleźć wśród wyróżnionych, za co otrzymywaliśmy granty finansowe na zakup sprzętu sportowego. Mamy nadzieję,  
że w tegorocznej edycji również uda nam się być wśród najlepszych. 

Paulina Ciepluch 
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GAMIFIKACJA NA LEKCJACH 
 
W Szkole Podstawowej w Lubiewie eksperymentalnie zastosowano  
nową metodę pracy, w której wykorzystywana jest mechanika znana np. 
z gier fabularnych i komputerowych.  Celem działania jest  zwiększenie 
zaangażowania uczniów w proces zdobywania wiedzy. Uczniowie klasy 
siódmej (na biologii) oraz klas szóstych (na przyrodzie) mogą  
poczuć się jak w grze, ponieważ lekcje oparte zostały na fabułach  
wymyślonych przez nauczycielki (Małgorzatę Porożyńską i Karolinę  
Helmin).  Uczniowie klasy siódmej, poprzez wykonywanie zadań  
z działu „Układ krążenia”, zdobywają białe krwinki, które dają  
im odporność. W ten sposób pracują na swoją końcową ocenę. 
Szóstoklasiści z kolei wcielają się w rolę przybysza z obcej planety,  
któremu skończyło się na Ziemi paliwo w statku kosmicznym. Zadaniem 
uczniów jest napełnienie baku. Prowadzą dzienniki pokładowe,  

w których opisują  poszczególne strefy krajobrazowe Ziemi. Zadania są przeliczane na litry paliwa umożliwiające powrót  
na planetę. Gamifikacja ma zaktywizować uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Dzięki przeliczaniu zadań  
na konkretne gratyfikacje nie są oni oceniani. Efekty zadań wykonywanych przez dłuższy czas sumują się, a uczniowie  
na bieżąco mają informację zwrotną, na jakim etapie drogi do określonego celu się znajdują. Mogą, poprzez strategiczne  
planowanie, decydować o tempie swojej pracy, mając jednocześnie świadomość konsekwencji swoich decyzji. 

Uczniowie entuzjastycznie zareagowali na nową metodę i aktywnie pracują na lekcjach. Mamy nadzieję, że wiedza 
zdobyta w ten sposób będzie trwała, a zdobywanie jej da młodzieży wiele satysfakcji.  

Karolina Helmin 

WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO W ŚWIETLICACH WIEJSKICH 
 

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w związku 
ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi zorganizowała cykl zajęć 
rękodzielniczych w świetlicach wiejskich. W Lubiewie, Bysławiu,  
Bysławku, Wełpinie, Trutnowie, Lubiewicach, Klonowie i Minikowie 
odbyły się po dwa lub trzy spotkania. 
Zajęcia prowadziły opiekunki świetlic wiejskich – Krystyna  
Deręgowska, Martyna Bilińska, Kasia Pieczka i Magda Glazik,  
a także bibliotekarki – Joanna Baumgart i Daria Ochendal. W czasie 
zajęć uczestnicy ozdabiali akrylowe i styropianowe jajka różnymi 
sposobami, m. in. metodą decoupage, kanzashi, a także owijali  
je sznurkiem jutowymi i koronką. Kolejna rękodzielnicza technika  
to tworzenie przestrzennych kompozycji zamkniętych w akrylowym 

jajku. Tak wykonane ozdoby można zawiesić na wstążce i ozdobić okna naszych domów. W czasie zajęć uczestnicy  
przygotowali również stroiki wielkanocne, które ozdobią świąteczne stoły, a także wianuszki z bukszpanu do zawieszenia  
na drzwi. 

Wielkanocne zajęcia rękodzielnicze, podobnie jak poprzednie bożonarodzeniowe cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców naszej gminy i miały ponownie bezpłatny charakter. Materiały na zajęcia zostały zakupione  
z środków B-CKiP Gminy Lubiewo. To już drugi cykl zajęć rękodzielniczych dla dorosłych zorganizowanych przez naszą  
instytucję w świetlicach wiejskich. Jest nam niezmiernie miło, iż po zakończeniu każdego cyklu uczestnicy dopytują się  
o możliwość kolejnych spotkań. Cieszymy się, że aktywnie uczestniczycie w naszej ofercie kulturalnej, zatem do zobaczenia 
na kolejnych wydarzeniach i warsztatach. 

Monika Januszewska 
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KOLEJNY ROK Z NAUKĄ PŁYWANIA W LUBIEWIE. 
Wójt Gminy Lubiewo, w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Sportu 
w zakresie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 
2019 r. w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, zgłosił 
udział w projekcie wszystkich uczniów klas I - III szkół podstawo-
wych, tj. 7 grup po 15 uczniów. W dniu 14.02.br. Gmina Lubiewo 
otrzymała informację o wynikach konkursu i mimo, że była ona  
pozytywna, to nie do końca satysfakcjonująca. Wsparcie finansowe 
otrzymaliśmy tylko na 3 grupy. Program zakłada systematyczny  
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych  
zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Dla każdego 
uczestnika przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Dzieci 
naukę pływania, pod nadzorem instruktorów będą pobierać  
na basenie w Świeciu, a dotacja zostanie przeznaczona na wyna-
grodzenia dla opiekunów i instruktorów. Gmina zapewnia i opłaca wszystkie przejazdy (łącznie 20 wyjazdów do Świecia  
i powroty). Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie jeżdżą  na basen od  lutego, a zakończą zajęcia w czerwcu (opiekę 
nad dziećmi sprawuje p. Waldemar Górecki), natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu będą jeździły od września  
do grudnia. Łącznie każda grupa odwiedzi basen po 10 razy. Naukę prowadzą trenerzy z odpowiednimi kwalifikacjami.  
Główne cele programu to: nabycie przez dzieci pod-stawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania  
i korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpieczne-

go korzystania z akwenów. Projekt „Umiem pływać” 2019 jest  
finansowany przez Ministerstwo Sportu, Gminę Lubiewo oraz  
Kujawsko Pomorski Związek Pływacki. W związku z dużym  
zainteresowaniem programem nauki pływania rodzicie zapropono-
wali, że sfinansują koszty dodatkowej grupy. Dzięki takiej postawie 
rodziców, więcej dzieci może nabyć umiejętności nauki pływania. 
A jest to bardzo ważne, gdyż jak mówią badania i statystyki  
pływanie jest uważane za najbezpieczniejszą i najbardziej wszech-
stronną dyscyplinę sportu. Aktywność ta poprawia ogólny stan 
zdrowia, kondycję oraz wpływa zbawiennie na proporcje naszego 
ciała. Jest polecana dla wszystkich, zarówno dla osób aktywnych 
fizycznie, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają trenować.  
Na naukę pływania nigdy nie jest za późno, a korzyści wynikające 
z tej dyscypliny sportowej są ogromne.  

Wioletta Szymczak 
Waldemar Górecki  

 
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ETAP GMINNY W LUBIEWIE 

 

W dniu 22.03.2019 r. w Bibliotece-Centrum 
Kultury i Promocji  w Lubiewie przeprowadzo-
no etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
W turnieju brali udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Bysławiu opiekunem była Pani 
Katarzyna Mrozik i Szkoły Podstawowej  
w Lubiewie opiekunem był Pan Stefan  
Ochendal. 
Do etapu powiatowego, który odbędzie się  
w dniu 4 kwietnia br. w Nadleśnictwie Trzebci-

ny w grupie Szkół Podstawowych kl. I-VI zakwalifikowała się Roksana Gaca ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie, natomiast 
w grupie kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum zakwalifikowała się Mirella Łepek ze Szkoły Podstawowej w Bysławiu. 

 Czesława Gromek 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
PODZIĘKOWANIA 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi”.      (Jan Paweł II) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie składa serdeczne podziękowania dla Mieszkańca Gminy Lubiewo 
i Jego rodziny za przekazaneartykuły żywnościowe w ilości 100 kg, z przeznaczeniem dla potrzebujących mieszkańców. 
Przygotowane paczki zostały przekazane za pośrednictwem GOPS  4 osobom samotnym i 3 rodzinom z terenu naszej  
gminy. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość, empatię i udzielone wsparcie. 

 
Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla osób posiadających przynajmniej 

3 dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, banko-
wej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i 
usług. Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi ro-
dziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 
rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek 
w chwili składania wniosku (mogą to być również dzieci dorosłe, posiadające własne rodzi-

ny). Ponadto informujemy, iż o Kartę Dużej Rodziny można ubiegać się w formie tradycyjnej, a od stycznia 2018 roku rów-
nież w formie elektronicznej. 
Od stycznia br. zainteresowanie KDR cieszy się bardzo dużym powodzeniem, gdyż od 01.01.2019 r. do 25.03.2019 r.  
złożono 109 różnych wniosków o przyznanie KDR, przyznano 225 kart w formie tradycyjnej oraz 143 w formie elektronicznej, 
podczas gdy od początku realizacji programu tj. od 2014 r. do 2018 r. złożono 204 różnych wniosków, z czego przyznano 
911 kart w formie tradycyjnej oraz 115 w formie elektronicznej. 
 Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny --->>> (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne). 
Wniosek o przyznanie KDR oraz odpowiednie załączniki można uzyskać i  złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Lubiewie. 

 Marta Jagiełka 
 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie 
informuje, że w dniach 5 – 6  kwietnia 2019r.  
na terenie Gminy Lubiewo, została przeprowadzo-
na Wielkanocna Zbiórka Żywności. Akcja miała 
miejsce w 3 punktach handlowych:  
Carrefour w Lubiewie, Sklep Spożywczo –  
Przemysłowy M. Hoppe w Lubiewie oraz w Sklep  
GS w Suchej.  W zbiórce wzięło udział  
32 wolontariuszy – mieszkańców Gminy  
Lubiewo.  Zgromadzone artykuły żywnościowe 
zostały przekazane w okresie przedświątecznym 
osobom potrzebującym z terenu Gminy Lubiewo, 
w  szczegó lnośc i  osobom s ta rszym  
i samotnym. Akcja odbyła się  dzięki współpracy 
Gminy Lubiewo ze Stowarzyszeniem Bank  
Żywności w Chojnicach. 
 Dziękujemy niezawodnym wolontariuszom,  
właścicielom i pracownikom punktów handlowych  
i wszystkim darczyńcom za okazaną  
życzliwość i pomoc. 

 Weronika Łepek 

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
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„EUROPEJCZYK XXI WIEKU” 

Od  października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bysławiu i Lubie-
wie 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. Do końca lutego br.  
zrealizowano 324 godziny zajęć z języka angielskiego i 126 godzin z języka  
niemieckiego. W ramach projektu każdy uczeń otrzymał materiały do zajęć. 
Uczniowie, którzy podniosą swoje kompetencje językowe w ramach projektu 
będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności również na zajęciach lek-
cyjnych, 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 Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, w ramach Osi prioryte-
towej 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 

 
 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE LUBIEWO 
 
W 2018 roku do tut. Urzędu wpłynęły 133 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 85 decyzji pozytyw-
nych. Dotyczyły one przede wszystkim inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowie budynków inwentarskich w gospodarstwach rolnych, a także przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych. W 10 przypadkach odmówiono wydania  
decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wydano  7 decyzji zmieniających, 5 postępowań administracyjnych w sprawie  
wydania warunków zabudowy zostało umorzonych, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 6 wniosków zostało 
wycofanych. Drugi rodzaj decyzji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego to decyzje  ustalające lokalizację 
inwestycji celu publicznego. Łącznie w ubiegłym roku wydano ich 18. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu gminnym  
dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych służących do zasilania działek budowlanych.  
W dniu 28 marca br. Rada Gminy Lubiewo uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy  
z nich dotyczy działki nr 586/3 położonej w Lubiewie, która została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną z dopuszczeniem usług. Drugi plan uchwalono na teren działki nr 402/1 położonej w Bysławiu.  Ww. nieruchomość  
przeznaczona jest pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Ponadto obecnie trwa procedura opraco-
wywania dwóch kolejnych projektów planów miejscowych. Pierwszy z nich jest sporządzany dla działki nr ewid. 55/11 położo-
nej w Bysławiu z funkcją podstawową – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.  
Drugi projekt dotyczy działek nr 286/10, 286/11, 710/1, 710/2, 1114/4, 1114/3, 474/4 i 474/3 położonych w Bysławiu  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Justyna Glazik 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SIECI LUBIEWO_OPEN 

 W dniu 14.03.2019 r. ze względu na obwarowania projektowe został wznowiony Portal Rejestracyjny w sieci gminnej  
Lubiewo_OPEN. Wszyscy Beneficjenci uczestniczący w projekcie LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ aby móc skorzystać  
z internetu muszą zalogować się do sieci loginem i hasłem, które otrzymali w Urzędzie Gminy razem z zestawem komputero-
wym. Aby to uczynić należy połączyć się z siecią WiFi Lubiewo_OPEN, otworzyć przeglądarkę internetową a następnie  
wpisać otrzymany login i hasło. W przypadku braku automatycznego przekierowania na stronę logowania należy przejść  

na stronę: Portal.lubiewo.local  

 W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do administratora sieci Andrzej Donarski 501-543-471 

Andrzej Donarski 
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MAGDALENA WITKIEWICZ W B-CKIP – SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DUŻYCH I MAŁYCH 
ZE ZNANĄ AUTORKĄ. 

 
Tuż po świętach, we wtorek 23 kwietnia naszą instytucję odwiedzi Magdalena 
Witkiewicz, autorka „Awarii małżeńskiej”, „Szkoły żon” i „Opowieści niewiernej”, 
a także wielu innych książek, również książek dla dzieci. Pisarka szczególnie 
lubiana przez czytelniczki naszych bibliotek. Jej książki, praktycznie nie trafiają 
na biblioteczną półkę, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem, są w ciągłym 
obiegu. W swych powieściach porusza trudne tematy samotności, poszukiwa-
nia sensu życia, dokonywania niełatwych wyborów, miłości. Nazywana specja-
listką od szczęśliwych zakończeń, opowiada o poważnych sprawach w lekkim, 
a czasem nawet bardzo lekkim stylu. 
Autorskie spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w Bibliotece – Centrum Kul-
tury i Promocji Gminy Lubiewo. Na tę godzinę zapraszamy dzieci, które będą 
miały okazję poznać autorkę serii książek dla najmłodszych pt. „Lilka”.  
Będziecie mieli okazję dowiedzieć się jak to jest napisać książkę, jakie warunki 

trzeba spełnić, skąd biorą się pomysły? Tuż po spotkaniu dla najmłodszych czytelników zorganizujemy grę terenową z niety-
powymi zadaniami na podstawie książek poznanej autorki. 
Po wesołym rozruchu o godz. 17:00 Magdalena Witkiewicz spotka się ze starszą grupą swoich czytelników. Już teraz zachę-
camy Was, by zaplanować poświąteczne wtorkowe popołudnie i spędzić je z B-CKiP. Nurtujące Was pytania i refleksje  
po przeczytaniu książek Witkiewicz będą miały szansę, by znaleźć odpowiedź.  
 Jest to pierwsze tak duże, czytelnicze wydarzenie w naszej instytucji, dotychczas organizowaliśmy autorskie  
spotkania z naszymi lokalnymi autorami. Tym razem będziecie mogli poznać bestsellerową polską autorkę, która od ponad  
10 lat wzrusza i motywuje swoje czytelniczki. Jej książki są rozchwytywane zarówno w Polsce, jak i w Wietnamie, na Litwie 
oraz w Ameryce. Zatem czekamy na Was w B-CKiP! 

Monika Januszewska 
 

30 000 ZŁ NA DZIAŁANIA KULTURALNE, ALE MAMY NADZIEJĘ NA WIĘCEJ! 
Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała dwa 
dofinansowaniaz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pierw-
sze w wysokości 8 tys. zł, a drugie prawie trzykrotnie wyższe – 22 tys. zł. 
To jednak nie koniec naszych starań. Czekamy na rozstrzygnięcie i ocenę 
kolejnych dwóch, przygotowanych przez nas projektów. Dzięki pozyska-
nym środkom najbliższe miesiące wypełni wiele kulturalny i bibliotecznych 
atrakcji. Pierwsze dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu 
Partnerstwo dla książki na realizację projektu „Czytusie w akcji”! Stali  
czytelnicy bibliotek doskonale będą wiedzieli o co chodzi. „Czytusie”  
to zaczytane stworki, które pojawiły się w naszych bibliotekach dwa lata 
temu.  
Pierwsze dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu Partner-
stwo dla książki na realizację projektu „Czytusie w akcji”!Stali czytelnicy 
bibliotek doskonale będą wiedzieli o co chodzi. „Czytusie” to zaczytane 
stworki, które pojawiły się w naszych bibliotekach dwa lata temu. Dotych-
czas była to tygodniowa akcja, w którą angażowały się dzieci i młodzież. 

Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa biblioteka w Lubiewie oraz filia w Bysławiu przygotują moc atrakcji dla swoich czytelników. 
Projektowe działania rozpoczną się w czasie Tygodnia Bibliotek, tzn. od 8 maja, wtedy też nastąpi inauguracja konkursu 

Drugie dofinansowanie (22 tys. zł) przyznane zostało w ramach programu Kultura Dostępna na realizację projektu 
„Śladem legend”. Nasz projekt znalazł się na pierwszej stronie pozytywnie rozpatrzonych wniosków.  
W zeszłym roku po raz pierwszy, również dzięki dofinansowaniu z MKiDN, zorganizowaliśmy bezpłatne wyjazdy do opery,  
filharmonii, czy teatru muzycznego. Wówczas dofinansowanie wyniosło 17 tys. zł. Wielu mieszkańców po raz pierwszy mogło 
obejrzeć spektakl baletowy, koncert, czy musical. W tym roku mieszkańcy Gminy Lubiewo również będą mogli uczestniczyć  
w bezpłatnych, kulturalnych wyjazdach. Tematem przewodnim będą legendy i pod tym kątem będziemy poznawać poszczegól-
ne miasta. Dzięki wyjazdowej ofercie B-CKiP mieszkańcy gminy po raz kolejny będą mogli obejrzeć spektakle teatralne. 
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Tematyką przewodnią projektu jest poznanie przez mieszkańców naszej gminy polskich oraz regionalnych legend. Zatem  
zanim wyruszymy do Torunia, Malborka, Gniezna, czy Poznania w czasie spotkań z regionalistami poznamy legendy z terenu 
naszej gminy i powiatu. W czasie wakacji zorganizujemy dla dzieci warsztaty manualne i teatralne z artystami z Torunia, dzięki 
czemu będą mogły wykorzystać wiedzę na temat legend, a także rozwinąć swoje aktorskie i plastyczne pasje. Celem pracy 
dzieci z artystami będzie stworzenie autorskiego spektaklu, który będzie stanowił wizualizację lokalnych legend. 
 
Poza tegorocznymi dofinansowaniami z MKiDN Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo wraz z partnerami
(Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Bysławiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu, 
Stowarzyszenie „Szkoła z pomysłem”, Tygodnik Tucholski, prywatni przedsiębiorcy) realizuje projekt „PLAŻA – przyszłość, 
ludzie, animacja, życie atmosfera” (75 tys. zł w ramach programu Lokalne Partnerstwaz Polsko-Amerykańskiej Fundacji  
Wolności). Efekty naszych przygotowań zobaczycie już tego lata. Na plaży nad Jeziorem Bysławskim pojawią się leżaki i para-
sole z logo projektu, z których będziecie mogli bezpłatnie korzystać. Zorganizujemy weekendową strefę animacji dla dzieci. 
Zatem w każdy piątek i sobotę nasi animatorzy przygotują tematyczne zabawy dla najmłodszych.B-CKiP, nasi partnerzy,  
a także lokalni działacze zorganizują dla mieszkańców gminy weekendowe wydarzenia, takie jak Dzień Dziecka, festyn stra-
żacki pt. „Bezpieczne wakacje”, zabawa taneczna, czy piknik historyczny, a także wiele innych. Kalendarz „plażowych” imprez 
będzie mocno wypełniony.  „Czytusie w akcji”. W bibliotekach pojawią się „Czytusie”. Do każdego stworka dołączone będzie 
czytelnicze pytanie, a dla najbardziej zaangażowanych osób przewidzieliśmy wyjątkową nagrodę – wyjazd na spektakl  
do Teatru Baj Pomorski oraz zwiedzanie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. 
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zorganizujemy również warsztaty głośnego czytania dla naszych czytelników! Poprowa-
dzi je znany aktor – Dawid Kartaszewicz. Realizacja projektu będzie skupiała się na organizacji wielu atrakcyjnych form  
spędzania wolnego czasu z książką (tematyczne gry terenowe oraz „Czytusiowe” nocki), a zarazem stworzymy możliwość  
do podnoszenia swoich czytelniczych kompetencji. Dobra zabawa, edukacja oraz nadanie książce innego, realnego wymiaru 
– to najważniejsze cele realizowanego projektu. 
 
Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami  
i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku  
sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, 

które realizują projekty ważne dla lokalnych spo-
łeczności. Motyw przewodni podejmowanych dzia-
łań stanowi dobro wspólne. Dzięki wykonanym ba-
daniom fokusowym z mieszkańcami oraz przepro-
wadzeniu badań ankietowych powstał projekt 
„PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, at-
mosfera”. Jest to miejsce, które łączy mieszkańców 
Gminy Lubiewo, w związku z czym nasze działania 
tego lata skupią się właśnie w tym miejscu. 
 Z niecierpliwością czekamy na ocenę ko-
lejnych dwóch napisanych przez nas projektów. 
Pierwszy złożyliśmy na realizację programu „Lato w 
teatrze”. Jest to konkurs grantowy finansowany ze 
środków MKiDN. Nasza instytucja dzięki  
pozyskanemu dofinansowaniu będzie mogła zorga-
nizować dwutygodniowe teatralne półkolonie dla 
dzieci i młodzieży, które poprowadzą aktorzy i inni 
artyści z całej Polski. Powołana Komisja Ekspertów 
wybierze najciekawsze ze zgłoszonych projektów, 
które otrzymają dofinansowanie na ich realizację. 
Może ono wynieść maksymalnie 40 tys. zł. 

Drugi projekt złożyliśmy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019, który realizowany jest przez Narodowe 
Centrum Kultury. Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kul-
tury w życie lokalnej społeczności, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego. W ramach dofinansowania bę-
dziemy mogli przeprowadzić diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Lubiewo, a następnie opracować inicjatywy, 
które będą odpowiedzią na zbadane potrzeby. 

Monika Januszewska 
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NOWY e-DOWÓD OSOBISTY  
 
 Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić 
tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni 
obywatel, który mieszka w Polsce, jest zobowiązany posia-
dać dowód osobisty.  Od 4 marca 2019 roku wydawany 
jest e-dowód czyli  dowód osobisty z warstwą elektro-
niczną.  Dowód osobisty z warstwą elektroniczną  
(tzw. e-dowód) to wielofunkcyjny dokument, w którym 
umieszczone zostaną m.in. certyfikat identyfikacji  
i uwierzytelnienia służący do uwierzytelnienia posiadacza 
dowodu osobistego w systemach teleinformatycznych; 
certyfikat potwierdzania obecności,  który będzie potwier-

dzał obecność posiadacza dowodu osobistego w określonym miejscu i w określonym czasie  oraz opcjonalnie certyfikat  
podpisu osobistego, który będzie zaawansowanym podpisem elektronicznym. Nowością jest na pierwszej stronie e-dowodu 
(awersie) numer CAN, które jest również zapisany w kocie kresowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, jeśli 
zamierzamy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała 
zdalnie danych zapisanych w warstwie elektronicznej. Przy zamiarze użyciu elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze 
lub później w dowolnym urzędzie gminy, można ustalić kody PIN. 
Do każdego e-dowodu dołączony jest kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 
3-krotne podanie błędnego kodu PIN. Nie ma potrzeby odbioru kodu PUK wraz z e-dowodem, może być przechowywany  
w urzędzie. 
Dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo 
zastępować dotychczasowe dowody, w miarę jak te będą traciły swą ważność. Nowe dokumenty, tak jak dotychczas będą 
wydawane bez żadnych opłat.  
Dla podróżujących do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen 
oraz Albania i Czarnogóra, e-dowód jest się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Na niektórych lotniskach można korzystać z automatycznych bramek granicznych. Zawarcie  
w e-dowodzie aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) powinno zapewnić szybszą niż  
dotychczas odprawę na lotniskach. 
W przypadku kradzieży lub zagubienia e-dowodu należy zgłosić utratę e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez 
Internet  na stronie www.obywatel.gov.pl  – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu. Jeśli nie mamy pewności,  
że e-dowód został  utracony, nowością jest możliwość zawieszenia maksymalnie na 14 dni. Jeśli w tym czasie e-dowód  
nie odnajdzie się, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli e-dowód odnajdzie się w tym czasie, należy cofnąć 
zawieszenie w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl  – wtedy e-dowód zostanie unieważniony 
od razu. 
Przy zgłoszenie kradzieży e-dowodu na Policję, nie trzeba dodatkowo zgłaszać tego faktu w urzędzie gminy. 
 
Należy pamiętać, że kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo należy zgłosić w dowolnym banku, nawet jeśli nie  
posiadamy konta bankowego. Dzięki temu zadbamy o swoje bezpieczeństwo i ochronimy się przed oszustami 
 
Uwaga – ważna informacja dla osób przebywających poza granicami Polski:  
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika  
na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Obywatelskich i Administracji 
przedstawił stanowisko w tej sprawie. Nie ma możliwości odbioru e-dowodu przez pełnomocnika, ponieważ nie można 
uznać pobytu wnioskodawcy poza granicami Polski, np. w celach zarobkowych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 
maja 2007 r., sygn. II SA/Wa 390/07) za „inną niedającą się pokonać przeszkodę”. Na gruncie przepisów ustawy 
o dowodach osobistych jest to dodatkowo uzasadnione faktem, że osoby zamieszkujące poza krajem nie mają obowiązku 
posiadania dowodu osobistego, a jedynie uprawnienie. 
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl. 

Łucja Koniarska 

http://www.obywatel.gov.pl
http://www.obywatel.gov.pl
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W LUBIEWIE „SZKOŁA Z POMYSŁEM” 

„NIEPEŁNOSPRAWNI SAMODZIELNI I NIEZALEŻNI” 

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to, by dzieci z niepełnosprawnością nie musiały żyć  
w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista. Fałszywa informacja na temat  
niepełnosprawności lub jej brak uprzedza, a niepewność i niewiedza często skazuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny na 
izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie już od dzieciństwa oraz uczenie społeczeństwa tolerancji, akceptacji oraz 
pomocy osobom niepełnosprawnym. Z tą przesłanką Stowarzyszenie na rzecz szkoły w Lubiewie „Szkoła  
z pomysłem” realizowało projekt „ Aktywnie – Kreatywnie z Niepełnosprawnymi”, na który pozyskało dotację  
z Fundacji PZU. Projekt skierowany był do 12 niepełnosprawnych uczniów i miał na celu zwiększenie dostępności  
do specjalistów tj. fizjoterapeuty, trenera integracji sensorycznej oraz poprawę jakości życia i funkcjonowania tych dzieci.  
W ramach tego przedsięwzięcia troje uczniów miało zapewnione po 15 godzin rehabilitacji z fizjoterapeutą oraz jeden uczeń 
28 godzin terapii integracji sensorycznej. Pozostali uczniowie niepełnosprawni mieli możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych 
zajęciach i warsztatach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Stadniny Koni w Wymysłowie oraz do Rancza 
w Ostrowitem. Pracy niewątpliwie jest jeszcze wiele. Projekt wsparcia był jednak jednym z czynników aktywizujących oraz 
poruszających kwestie niepełnosprawności na wieli płaszczyznach. Dziękujemy PZU Fundacji za współpracę.  

Małgorzata Oparka 
 
„AKTYWNIE – KREATYWNIE Z NIEPODLEGŁĄ” 

Działające przy szkole Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły  
w Lubiewie „Szkoła z pomysłem” pozyskało we wrześniu   
dofinansowanie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  
w ramach środków „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Projekt nosi 
nazwę „Aktywnie – Kreatywnie z Niepodległą”. Już od września 
odbywają się zajęcia pozalekcyjne  –  teatralne, kreatywne, 
regionalne, dziennikarskie, kulinarne, taneczne, ruchowe,  
eksperymentalne oraz warsztaty mydlarskie. To szerokie spec-
trum oferty spędzania wolnego czasu, mające na celu odkrycie 
i rozwijanie drzemiących w dzieciach pasji, zdolności,  
umiejętności. Jednocześnie zajęcia te dają możliwość prak-
tycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy. Ponadto dzia-

łania  wzbogacone są o treści nawiązujące do Niepodległej Polski. I tak np. Mazurek Dąbrowskiego posłużył uczestnikom 
zajęć kulinarnych do poznania i przygotowania potraw ziemi włoskiej i polskiej, podczas warsztatów mydlarskich powstało 
biało – czerwone mydło, na zajęciach regionalnych dzieci przygotowywały informacje o generale Hallerze, a wszystko to 
skrzętnie dokumentowali  nasi” mali dziennikarze”. Projekt potrwa do czerwca i wiele ciekawych pomysłów jeszcze przed na-

mi. 

Małgorzata Oparka 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019  na realizację zadań publicznych 
  

L
p. 

  

Nr 
ofer-

ty 

  

Nazwa oferenta 
Nazwa zadania Termin realizacji Całkowity koszt 

zadania w zł. 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Wysokość 
przyznanego 
dofinansow. 

Liczba punk-
tów 

Realizacja zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu 
aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych. 

1 1 

Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwali-
dów - koło nr 6 w Bysła-

wiu 

W poszukiwaniu wro-
cławskich krasnali z 
lubiewską wiewiórką 
na czele, czyli Dolny 

Śląsk w pigułce. 

01.05.2019 

- 

31.10.2019 

29 812,00zł 7 000,00zł 7 000,00zł 19,5 

2 3 Koło Gospodyń Wiej-
skich w Bysławku 

W  krainie polskich 
smaków i tradycji 

01.05.2019 

- 

30.11.2019 

2 350,00zł 1 150,00zł 0,00zł 

0 – oferent 
nie uzupeł-

nił uchybień 
formalnych 

3 6 
Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwali-
dów - koło nr 5 w Lubie-

Bory Tucholskie – 
Zakopane – różnice 
widziane oczyma 

01.05.2019 – 
15.10.2019 24 840,00zł 7 700,00zł 7 700,00zł 19,5 

4 8 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bysławiu 

Bezpieczny wypoczy-
nek 

01.06.2019r. – 
31.07.2019 5 350,00zł 3 500,00zł 3 500,00zł 16,25 

5 10 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lubiewie 

Wsparcie organizacji 
obchodów jubileuszu 
110-lecia powstania 

OSP w Lubiewie jako 
przejaw kultywowania 
lokalnej tradycji stra-

żackiej 

08.04.2019r. – 
31.05.2019r. 

3 600,00zł 

  
2 880,00zł 2 650,00zł 14,5 

6 12 
Stowarzyszenie Edukacji 
i Rozwoju Wsi Klonowo 
n/Brdą „Klon” Klonowo 

I Regionalny Koncert 
dla regionu Kujaw i 
Pomorza „Filmowe 

hity w krainie muzyki” 

  

14.02.2019 – 
31.05.2019 5 250,00zł 4 150,00zł 4 150,00zł 20 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  podtrzymywania tradycji, pielę-
gnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej  

i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym 
organizacji imprez kulturalnych. 

71 202,00zł 26 380,00zł 25 000,00zł xxxxx 

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1 2 
Uczniowski Klub 

Sportowy „KADET” 
przy SP Bysław 

Ze sportem przez życie 01.04.2019 – 
01.12.2019 3 100,00zł 1 720,00zł 870,00zł 11,25 

2 7 
Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Lubiewo 

„Bory” 

XII Ogólnopolski Ekolo-
giczny Bieg Szlakiem 

Trzech Wież nad Borami 

09.01.2019 – 
30.11.2019 28 300,00zł 6 000,00zł 5 500,00zł 20 

3 9 

Akademia Piłkarska 
Gminy Lubiewo 

Bysław 

Piłka nożna – mój przyja-
ciel sportu 

01.04.2019 – 

15.12.2019 
19 700,00zł 10 000,00zł 9 000,00zł 18,5 

4 11 Uczniowski Klub 
Sportowy „Grom” Sportowy weekend 10.04.2019 – 

30.11.2019 6 440,00zł 5070,00zł 3 070,00zł 14 

5 13 Ochotnicza Straż Po-
żarna w Lubiewie 

Wsparcie organizacji 
zawodów sportowo-

pożarniczych dla jedno-
stek OSP z terenu Gminy 

Lubiewo 

10.04.2019 – 

30.07.2019 
3 365,00zł 1 865,00zł 1 560,00zł 16 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu 60 905,00zł 24 655,00zł 20 000,00zł xxxxx 

Realizacja zadań publicznych w zakresie  przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom. 

1 4 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 

Bysławek „OdNowa” 
Bysławek 

„Nauka przez zabawę” - 
zajęcia rozwojowe dla 

dzieci i młodzieży zagro-
żonych wykluczeniem 

społecznym 

10.05.2019 – 
31.10.2019 2 650,00zł 1 300,00zł 0,00zł 

0 – oferent 
nie uzupeł-
nił uchy-
bień for-
malnych 

2 5 
Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej w Lu-

biewie 

Zdrowo gotujemy, nic nie 
marnujemy – warsztaty 

kulinarne dla rodzin 

12.08.2019 – 
31.08.2019 1 440,00zł 1 100,00zł 1 100,00zł 16,5 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  przeciwdziałania patologiom 
społecznym i uzależnieniom. 4 090,00zł 2 400,00zł 1 100,00zł xxxxx 

Podsumowanie wszystkich działań 136 197,00zł 52 285,00zł 46 100,00zł xxxxxx 

Wioletta Szymczak 
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I SEMESTR UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO ZAKOŃCZONY 
 

W sobotę 2 marca zakończyliśmy I semestr Uniwersytetu Dziecięcego WSG filii w Lubiewie. 
Przypomnijmy, na zaproszenie Wójta Gminy Lubiewo w październiku ub. roku, do wstąpienia w szeregi studentów Uniwersytetu 
Dziecięcego zgłosiło się 62 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Przeprowadzone negocjacje z Wyższą Szkołą Gospodarki  
w Lubiewie zaowocowały  podpisaniem przez zainteresowane strony w dniu 15 października br. umowy o współpracy na orga-
nizację i realizację programu edukacyjnego.  
Główną ideą działalności uniwersytetu jest wprowadzenie najmłodszych uczestników do przygody jaką jest nauka, a także 
kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które mają znaczący wpływ na przyszłość edukacyjną dziecka. Dla  
najmłodszych „zabawa w studiowanie” to atrakcyjne wzbogacenie poznawanych w przedszkolu czy szkole tajników wiedzy. 
Podczas kilku spotkań młodzi studenci mieli okazję nie tylko wysłuchać ale również bardzo aktywnie uczestniczyć w wykładach 
prowadzonych przez kadrę naukową Wyższej Szkoły gospodarki w Bydgoszczy. Tematyka była bardzo różna, ale zawsze  
ciekawa, wzbudzająca zainteresowanie i niebywałe emocje. Uczestnicy poznali m.in.: poczet królów polskich, świat poduszkow-
ców i innych zabawek fizycznych, jak być strażakiem. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład „Gry komputerowe 
przyszłości, czyli trochę inaczej o EEG, okulografii i kontrolerach mózgu”. Z brzmienia nazwy, wykład wydawałby się  
trudny i skomplikowany, ale nie dla naszych studentów. Bardzo aktywnie uczestniczyły w prowadzonych przez wykładowcę 
doświadczeniach, bardzo trafnie odpowiadały na pytania, a swoimi pytaniami nie raz „zaginały” wykładowcę, zresztą nie tylko 
tego wykładu.  
Ze strony urzędu gminy, uczestnicy bawili się na zorganizowanym balu karnawałowym, pełnym dobrej zabawy, muzyki,  
konkursów, niespodzianek i dobrego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, którym serdecznie dziękuję. Semestr  
zakończyliśmy wspólnym wyjazdem do Świecia, gdzie jedna grupa dzieci mogła skorzystać z atrakcji pływalni, a druga  
przeżywała różne emocje na filmie „Corgi – psiak królowej”  oraz wyjazdem do Tucholi na kręgielnię i salę zabaw.  
Składam serdeczne podziękowanie dla rodziców, którzy aktywnie włączyli się i pomagali przy organizacji balu oraz  
sprawowaniu opieki podczas wyjazdów.  
Przed nami nowy semestr, przewidziane są również atrakcje wyjazdowe, a przede wszystkim  wykłady, tj. „Kreatywny gracz – 
stwórz własną grę planszową”, „Umysł jak Ferrari”, „Fascynujący świat kryminalistyki”, „Niesamowita Australia” i „Bon ton czyli 
savoir-vivre dla dzieci”. Zapowiada się ciekawie, tym bardziej zapraszamy nowych słuchaczy.  
Wszelkich informacji udziela koordynator UD w Lubiewie: Wioletta Szymczak osobiście w Urzędzie Gminy lub tel. 512 864 125. 

 
Wioletta Szymczak 



 

MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH 
 
Na terenie powiatu tucholskiego działa klub Morsy z Borów Tuchol-
skich. W tym roku rozpoczęli II sezon morsowania. 
Klub liczący dwoje członków w ubiegłym roku, w styczniu br. liczył 
już 40, a obecnie ponad 60 amatorów kąpieli w lodowatej wodzie. 
Już zdobyli puchar  za „Najliczniejszą grupę morsów”, ale bardziej 
dumni są ze zdobytego II miejsca w kategorii „Tor przeszkód”, który 
rozgrywany był w Łobodzie. Morsy z Borów Tucholskich rywalizo-
wały z grupami ze Starogardu Gdańskiego, Gdańska, Czarnej Wo-
dy, Skarszew, Malborka, Kościerzyny, Rytla, Zblewa i Śliwic.  
Naszym morsom do kąpieli odpowiada również jezioro bysławskie, 
które w dniach 20 stycznia i 13 kwietnia przeżywało prawdziwe 
oblężenie. Przy wsparciu Gminy Lubiewo, sponsorów i członków 

k l u b u 
udało się zorganizować wspaniałe imprezy promujące tę formę  
aktywności sportowej. Spotkania rozpoczęto rozgrzewką, potem 
wspólna kąpiel zakończona integracyjnym ogniskiem. Imprezom 
towarzyszył również pokaz udzielania pierwszej pomocy.  
Morsy zachwalają zbawienny wpływ tego rodzaju kąpieli na zdrowie 
i zapraszają wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi  
klubu. Więcej informacji można znaleźć na facebooku FANPAGE 
Morsy z Borów Tucholskich. Koordynatorem jest p. Rafał Szulc.  
Morsowanie to innymi słowy kąpiele w lodowatej wodzie,  
w otwartych zbiornikach wodnych. Główną zaletą jest hartowanie 
organizmu, spowolnienie procesów starzenia,  oraz poprawa samo-
poczucia. Podczas morsowania dochodzi do zwężenia naczyń 
krwionośnych. Uruchamia to procesy obronne, przez co  
przyśpiesza metabolizm. Morsowanie odbywa się w okresie  

jesienno – zimowym. Najczęściej w większej grupie osób, co dodaje otuchy jak również mobilizuje do działania. Nie ma ogra-
niczeń wiekowych, można zacząć morsować  w wieku 3-4 lat i kontynuować do później starości.  

 Wioletta Szymczak 
 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Nakład: 1000 egz.  
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