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Lato powoli się kończy, zboża z pól już zwiezione, zatem nadszedł czas, by podziękować  
za plony i wspólnie świętować po ciężkiej pracy. W tym roku gminne dożynki obchodziliśmy  
w minioną sobotę 24 sierpnia w niewielkim Cierplewie, położonym na skraju gminy Lubiewo. 
Polową mszę świętą w podziękowaniu za otrzymane plony odprawił o. Marek Myśliński  
Prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego. To właśnie w tym miejscu zebrali się rolnicy  
z całej gminy oraz zaproszeni goście, m.in. pan Łukasz Szrajber, posłowie Piotr Król oraz 
Eugeniusz Kłopotek oraz jego żona i radna wojewódzka Agnieszkę Kłopotek. Na dożynkach 
w Cierplewie zagościli również Radni Rady Powiatu Tucholskiego: pan Michał Skałecki  
i Antonii Lewandowski, a przede wszystkim sołtysi sołectw z gminy Lubiewo. Rolnicy,  
mieszkańcy gminy, a także osoby spoza niej tłumnie wypełnili plac cierplewskiego boiska. 
Pani wójt Joanna Jastak dokonała oficjalnego otwarcia Gminnych Dożynek, które rozpoczęły 
się od złożenia podziękowań dla rolników za włożony trud w pracę na roli. Przedstawiono 
również tegorocznych starostów. W tym roku rolę tę pełnili Państwo Magdalena i Grzegorz 
Grochowina, którzy na co dzień prowadzą gospodarstwo rolne. Wychowują dwójkę synów. 
Pani Magdalena przez dwie kadencje była sołtysem sołectwa Cierplewo. Rodzinnie ze swoją 
mamą Jolantą prowadziły Koło Gospodyń Wiejskich. Tradycyjnie, w tej rodzinie od wielu lat 
plecie się wieniec dożynkowy. Zapraszamy na scenę i prosimy o zabranie głosu. Starostowie 
tradycyjnie przekazali chleb na ręce wójta gminy Lubiewo oraz przewodniczącej Rady Gminy 
Lubiewo, po czym chleb podzielony został pomiędzy wszystkich dożynkowiczów. Po tradycyj-
nej i oficjalnej części dożynek nadszedł czas na część artystyczną. Obchody Gminnych  
Dożynek tradycyjnie uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysła-
wiu. Następnie wystąpił chór „Stokrotki” oraz zespół folklorystyczny Frantówki Bysławskie,  
a także zespół pieśni i tańca „Karolaki” z Karolewa. Pani Krystyna Lewicka zaprezentowała 
nam minirecital ludowo-biesiadny, a na zakończenie byliśmy świadkami Elivis Show   
w wykonaniu Łukasza Zabrockiego. Na zakończenie tegorocznych dożynek odbyła  
się zabawa taneczna. 

Izabela Kotlęga 
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Realizacja inwestycji pn.: „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie” dobiega końca. Do tej pory pobudowano budy-
nek higieniczno - sanitarny z przyłączami, oświetlenie placu w postaci lamp solarnych i częściowo utwardzenie terenu.  

Ponadto, powstaną jeszcze trzy zadaszone wiaty, ogrodzenie terenu i wjazd. 

Wartość robót budowlanych wynosi  452 730,71 zł. Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe   

KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do końca września br. 

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno – spożyw-
czych 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 
produktów”, 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  260 025,00 zł. 

          Justyna Glazik 

W dalszym ciągu trwają prace związane z realizacją  
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C  
na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”.  
Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Tucholi. Wartość inwestycji wynosi 3 472 134,61 zł 
brutto. Inwestycja jest finansowana w 50% ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota pochodzi  
ze środków Gminy Lubiewo oraz Powiatu Tucholskiego. 
Wkład Gminy Lubiewo wynosi: 832 486,00 zł brutto. Wyko-
nawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu została 
firma MARBRUK SP. z o.o., ul Długa 1, 89-606 Charzyko-
wy. Termin realizacji inwestycji zamówienia wyznaczono  
do 30 września 2019 r.  
Zakres inwestycji obejmie odcinek 800 m zaczynający  
się przed skrzyżowaniem od strony Bysławia, a kończący 
się na skrzyżowaniu ul. Wincentego Witosa z ul. Sportową. 
W ramach inwestycji na skrzyżowaniu przed Lubiewem  

powstanie rondo o średnicy 30 m. Na części rozbudowywanej drogi od skrzyżowania ul. Wincentego Witosa z ul. Wojska  
Polskiego w stronę Bysławia  powstanie ciąg pieszo-rowerowy. 

Paweł Chmara 
 

BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W LUBIEWIE 

BUDOWA RONDA W LUBIEWIE 
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W wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn.: ,,Remont dróg na terenie Gminy Lubiewo 
w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ". W dniu 27.08.2019 r. Wójt 
Gminy Lubiewo zawarła 2 umowy na realizację zadania: ,,Remont dróg  
na terenie Gminy Lubiewo w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej". W 
ramach przetargu zamówienie podzielono na dwie części. Każda część obejmo-
wała remont innej drogi. Kryteriami oceny ofert była najniższa cena oraz okres 
gwarancji. 
Część numer jeden dotyczy zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 010628C  
w m. Bysław ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+495”. Wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu została firma Zakład Usług Komunalnych Juliusz,  
Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią. Zaoferowała ona 
wykonanie prac za kwotę 342 300,39 zł brutto oraz 60 miesięczny okres 

 gwarancji.   
Część numer dwa obejmuje zadanie pn.: „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 313 obręb Minikowo od km 0+000  
do km 0+126”. W przypadku tego zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK Marcin 
Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Wykonawca zaproponował realizacje przedsięwzięcia  za kwotę 67 449,13 zł 
brutto zapewniając 60 miesięczny okres gwarancji. 
W ramach zleconych prac na obu odcinkach wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Termin realizacji określono 
na 29.11.2019 r.  
Gmina Lubiewo otrzymała promesę sfinansowania remontów ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 

Paweł Chmara 

W czerwcu br. rozpoczęły się prace zwią-
zane z realizacją inwestycji pn.: 
„Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C 
ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”.  
W ramach inwestycji utwardzona zostanie 
droga na odcinku 236 m. Jezdnia wraz  
z chodnikiem wykonane zostaną z kostki 
betonowej. Wykonawcą zadania wyłonio-
nym w drodze przetargu zostało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „SOLO”  

Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Zaproponowało ono wykonanie prac w ramach przedmiotowej inwe-
stycji za kwotę 600 758,54 zł brutto. Zadanie jest finansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego „Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020”  oraz środków własnych budżetu Gminy Lubiewo. Termin realizacji zadania wyznaczono  
do 29 listopada 2019 r. 

Paweł Chmara 

W dniu 23.07.2019 r. Wójt Gminy Lubiewo zawarł umowę, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 010640C w miejscowości Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350”.  
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma Usługi  
komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy. 
Firma ta zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 429 323,14 zł brutto oraz 60 
miesięczny okres gwarancji. Zgodnie z umową wykonawca ma do 15 listopada 2019 r. 
czas na wykonanie zadania.  
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w formie promesy z rezerwy celowej budżetu 
państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznanej 
w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej. 

Paweł Chmara 
 

REMONTY DRÓG 

ROZBUDOWA UL. KSIĘDZA CZARNOWSKIEGO W LUBIEWIE 

PRZEBUDOWA UL. LEŚNEJ W SUCHEJ 



 

Str. 4 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

Od grudnia ubiegłego roku trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ener-
getycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”. Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1519/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ponownie dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-
merytorycznej w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: 
Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) co oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna  
przedmiotowego konkursu trwać będzie do dnia 30 września 2019 r.  
W ramach ww. projektu planowany jest zakup i montaż 71 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które zostaną umiejscowione 
na lub w 66 gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubiewo. W wyniku realizacji powstanie 54 instalacji fotowoltaicznych  
do produkcji energii elektrycznej oraz dwa rodzaje mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej w tym: 7 instalacji kolektorów słonecz-
nych do celów przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych i 10 instalacji powietrznych pomp ciepła do celów c.w.u. w budyn-
kach 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 nieefektyw-
nych 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 

W dniu 13.05.2019 r. na terenie Gminy Lubiewo przy drodze wojewódzkiej nr 240 zostały ustawione trzy nowe 
wiaty autobusowe. Wiaty zostały zamontowane w Płazowie, Szumiącej i Teologu. Koszt wiat wraz  
z montażem wyniósł 14 514,00 zł. Zakup i montaż wiat został sfinansowany w całości z budżetu Gminy  
Lubiewo. 

Paweł Chmara 

W dniu 05.08.2019 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Lubiewie informacja od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy odnośnie możliwości gazyfikacji miejscowości Bysław   i Bysławek.  Na podstawie przeprowadzo-
nego pod postacią ankietyzacji badania rynku, Polska Spółka Gazownictwa wykonała wielowariantowe analizy techniczno- ekono-
miczne. Wykazały one, że przy ówcześnie obowiązujących uwarunkowaniach rynkowych zarówno inwestycja polegająca na budowie 
gazociągu dystrybucyjnego doprowadzającego paliwo gazowe z kierunku Lubiewa jak i alternatywny wariant gazyfikacji powyższych 
miejscowości poprzez regazyfikację LNG nie spełniają warunku ekonomicznego dla tej inwestycji. Nie osiągnięto progu opłacalności 
dla przedmiotowej inwestycji. Polska Spółka Gazownictwa na chwilę obecną odstępuje od  dalszych analiz dotyczących budowy  
sieci gazowej na terenie Gminy Lubiewo. Jednakże w ww. piśmie nadmieniono, że w przypadku pojawienia się odbiorcy, którego 
zapotrzebowanie na paliwo gazowe zapewni zwrot poniesionych wydatków w określonym czasie nie wykluczy to zmiany decyzji.  

Danuta Rudnik 

 We wrześniu  br. Gmina Lubiewo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn: “Modernizacja oświetlenia uliczne-
go z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, 
Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia uliczne-
go w ramach polityki terytorialnej. Projekt zakłada modernizację oświetlenia ulicznego w ramach, którego nastąpi wymiana lamp na 
energooszczędne oprawy typu LED. W związku z realizacją projektu przewiduje się znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz 
mocy zainstalowanej. Zaplanowano modernizację 246 punktów oświetleniowych  w miejscowościach Bysław, Bysławek i Klonowo.  
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 521.428,59 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie wynosi 315.000,00 zł. 
Przewidywany termin realizacji projektu- 2020 r. 

Danuta Rudnik 
 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

GAZYFIKACJA GMINY LUBIEWO 

NOWE WIATY AUTOBUSOWE 
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Informujemy, że zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa I piętra świetlicy 
wiejskiej w Bysławiu”.  Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych na I piętrze 
świetlicy wiejskiej, stanowiących koszty kwalifikowalne współfinansowane ze środków 
unijnych i z budżetu gminy. Zakres rzeczowy inwestycji na I piętrze obiektu obejmował:  
wzniesienie nowych ścian działowych i kominów wentylacyjnych, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, wymianę balustrady bezpieczeństwa na klatce schodowej, docieplenie 
ścian I piętra i wykonanie elewacji, docieplenie dachu, montaż modułów fotowoltaicznych 
oraz przebudowę instalacji wewnętrznych Ponadto wykonane zostały roboty na parterze 
budynku, które stanowiły koszty niekwalifikowane i zostały pokryte w całości z budżetu 
gminy. Roboty polegały na m. n.  dociepleniu ścian i wykonanie elewacji, wymianie opraw 
świetlnych i okien, likwidacji krat okiennych, wykuciu i montażu tablic oraz uchwytów  
do flag. Zgodnie z wynikiem przetargu przedmiotową inwestycję zrealizowało Przedsię-
biorstwo Handlowo Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza za kwotę 519 995,96 zł  
brutto. Cel projektu to podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług 
kulturalnych mieszkańcom sołectwa Bysław i turystom oraz zapewnienie warunków  

do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.  

Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 293.155,00 zł ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty peł-

niące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.   

Justyna Glazik 

 Gmina Lubiewo jest jedną z nielicznych gmin w Polsce posiadająca własną sieć informatyczną. Sieć tę przypomnijmy 
udało wybudować i ukończyć w roku 2014 bez wkładu finansowego Gminy. Okres trwałości (darmowego internetu dla mieszkań-
ców Gminy, którzy są Beneficjentami w projekcie) mija  z dniem 06.06.2021 r. 
 W roku 2019 przyjęliśmy i naprawiliśmy ponad 60szt laptopów oraz kilka drukarek. Naprawy te są coraz poważniejsze 
np. wyłamane zawiasy matryc, pęknięte matryce, uszkodzenia dysków twardych,  itd. Część z nich udało naprawić się na miej-
scu, reszta została wysłana na serwis producenta Acer. Nie obyło się również bez wymian Access Pointów bezprzewodowych 
oraz anten zewnętrznych Radwin, które w większości uszkadzane były przez burze oraz  przerwy związane z brakiem zasilania. 
Wszystkie naprawy były bezpłatne dla Beneficjentów. 
  W roku 2018 nastąpiło dwukrotne zwiększenie przepustowości łącza światłowodowego przez operatora Orange. Obec-
nie wynosi ona 240Mbit/s. Ze względu na kończącą się umowę z operatorem Orange odbywają się negocjacje, aby prędkość  
ta znowu uległa podwojeniu jeszcze w tym roku i wyniosła 0,5 Gbit/s. Jeżeli uda się to zrobić to pod koniec roku  jakość internetu 
znowu ulegnie poprawie oraz zwiększą się przyszłościowe możliwości naszej sieci. 

Andrzej Donarski 

 Gmina Lubiewo zarejestrowała się w kolejnym internetowym programie, a następnie złożyła wniosek i pozyskała  
dofinansowanie w projekcie internetowym WiFi4EU. Kwota dofinansowania, którą udało się pozyskać to 15 tysięcy euro na ten 
cel. Projekt ten ma na celu udzielenie wsparcie na rzecz zapewnienia dostępu do internetu wysokiej jakości mieszkańcom  
i gościom w miejscach lokalnego życia publicznego na terenie Gminy Lubiewo. Projekt będzie zrealizowany poprzez wybudowa-
nie publicznych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w technologi WiFi w każdej miejscowości w Gminie Lubiewo.  
tj.: Lubiewo (3punkty Hotspot), Bysław (3punkty Hotspot), Bysławek (1 punkt  Hotspot), Minikowo (1 punkt  Hotspot), Wełpin  
(1 punkt  Hotspot), Trutnowo (1 punkt  Hotspot), Lubiewice (1 punkt  Hotspot), Bruchniewo (1 punkt  Hotspot), Sucha (1 punkt  
Hotspot), Cierplewo (1 punkt  Hotspot), Klonowo (1 punkt  Hotspot). 
Wykonanie zadania planowane jest na sezon letni w roku 2020. Projekt ten będzie miał okres trwałości 3 lata od zatwierdzenia 
poprawności realizacji projektu oraz będzie wbudowany do kwoty przyznanego wsparcia przy czym Gmina nie poniesie z tego 
tytułu żadnych kosztów jego budowy.    

           Andrzej Donarski 

PRZEBUDOWA I PIĘTRA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BYSŁAWIU 

GMINNA SIEĆ INTERNETOWA „LUBIEWO_OPEN” 

PROGRAM WIFI4U 



Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach dekla-
racji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednoli-
te wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieru-
chomości, podatek rolny i podatek leśny - Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o 
gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w spra-
wie wzorów informacji o lasach i deklaracji  na podatek leśny (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1126). 

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie 
podatki.gov.pl pod linkiem  

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/
formularze/ 

Bożena Gniot 
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Po wystąpieniu na trenie Gminy Lubiewo w lipcu br. klęski suszy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem NR 249/2019 
dnia 29 lipca br. powołał sześcioosobową komisję ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku nieko-
rzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku w gminie Lubiewo. W skład Komisji weszli: Pani  
Anna Kulesza – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Pan Piotr Niemczewski 
– przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Panowie: Tomasz Bonk, Karol Iwicki, Marcin Lewandowski i Marcin 
Nitka.  W bieżącym roku Komisja szacuje  straty w uprawach rolnych w ponad 450 gospodarstwach. Protokoły, które sporzą-
dzone zostaną przez Komisję, po weryfikacji przez pracowników podległych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przekazane 
zostaną poszkodowanym rolnikom w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Tomasz Bonk 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane gmin pod względem zamożności za 2018 r. W zestawieniu wzięto pod uwagę 
dochody własne - czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT, subwencję ogólną, dotacje celowe z budże-
tu państwa, a także środki unijne. Opublikowany przez GUS wykaz obejmuje 2478 samorządów. 
Najwyższe dochody na jednego mieszkańca ponownie osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie), która jest na czele 
tego rankingu odkąd GUS publikuje zestawienie, czyli od 2002 r. W ubiegłym roku gminną kasę zasiliło ok. 44 tys. zł per 
capita. Wysoka pozycja Kleszczowa jest efektem wysokich wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. 
Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największa w Polsce i Europie 
elektrownia opalana węglem brunatnym - Elektrownia Bełchatów. Najniższe dochody ogółem w przeliczeniu na mieszkańca 
odnotowano w gminach: Zawadzkie w woj. opolskim (3,2 tys. zł) oraz Bolesław w woj. małopolskim (3,2 tys. zł). Dochody 
poniżej 3,5 tys. zł na jednego mieszkańca odnotowano ponadto w gminach: Poręba (woj. śląskim), Ozimek (opolskie),  
Gręboszów (małopolskie) zł, Uchanie (lubelskie) i Wojkowice (śląskie). Tuż nad tą granicą ulokowała się natomiast gmina 
Nędza w woj. śląskim. 
Gminy z powiatu tucholskiego: 

Lubiewo – miejsce 128 – 6313,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 
Gostycyn – miejsce 185 – 5970,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 
Cekcyn – miejsce 206 – 5873,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 
Śliwice – miejsce 349 – 5459,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 
Kęsowo – miejsce 1063 – 4741,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 
Tuchola – miejsce 1410 – 4539,00 zł dochód na 1 mieszkańca. 

Źródło: www.samorzad.pap.pl 
Pełen wykaz gmin – https://europarlament.pap.pl/gus-najbogatsza-gmina-w-polsce-jest-kleszczow-najbiedniejsza-zawadzkie 

Wioletta Szymczak 

RANKING GMIN POD WZGLĘDEM ZAMOŻNOŚCI 

KLĘSKA SUSZY NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

NOWE FORMULARZE  
NA PODATKI LOKALNE 

 
Z a r z ą d z e n i e m  
z dnia 27 sierpnia 
2019 r. Pani Joanna 
Jastak - Wójt Gminy  
Lubiewo powołała 
swego zastępcę. Od 
dnia 1 września 
2019 r. na stanowi-
sko Zastępcy Wójta 
powołany został Pan 
Tomasz Bonk, który 
od 2007 r. jest pra-
cownikiem Urzędu Gminy. 

  Beata Napiątek 

ZASTĘPCA WÓJTA 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D20191126.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D20191126.pdf
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
http://www.samorzad.pap.pl
https://europarlament.pap.pl/gus-najbogatsza-gmina-w-polsce-jest-kleszczow-najbiedniejsza-zawadzkie
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Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 
poz. 1454 z zm.) Wójt Gminy Lubiewo zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 30 
czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubiewo wprowadzono 
nowe stawki. Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lipca 2019 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynoszą: 

• 13,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

26,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
W związku z powyższym proszę o wpłacanie wg nowych opłat lub uregulowanie różnic powstałych w związku z wpłatami  
wg poprzednich stawek. Terminy oraz indywidulane rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. 
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszka-
łych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
zmiany.   

Bożena Gniot 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkole lub  
w przedszkolu mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W celu otrzymania powyższej 
pomocy należy wypełnić  wniosek o przyznanie posiłków oraz przedstawić zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny  
nie to za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Informujemy, że obowiązujące kryterium dochodowe na osobę w wynosi 792 

zł. netto. 

Joanna Trawczyńska 

Jesienią 2019 znowu pójdziemy do urn. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Głosowa-

nie zostanie przeprowadzone w godz. 7-21. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.   

 W kujawsko-pomorskim wybierzemy 25 posłów i 5 senatorów. W zbliżających się wyborach parlamentarnych 2019 wystartuje 

88 komitetów. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Lubiewo należy do okręgu wyborczego nr 4, który 

obejmuje część województwa kujawsko-pomorskiego z następującymi powiatami: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakiel-

ski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz. Liczba posłów wybieranych w okręgu 

wyborczym wynosi 12. W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Lubiewo należy do okręgu wyborczego nr 9 –

tj.  część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: bydgoski, świecki, tucholski oraz miasta  

na prawach powiatu: Bydgoszcz. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. 

Najważniejsze terminy z kalendarza wyborczego: 
Do 13 września do wiadomości publicznej zostaną podane informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  

siedzibach komisji wyborczych.  
Tego dnia mija także termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Co ważne, o pracę przy  

wyborach można starać się za pośrednictwem pełnomocników komitetów wyborczych.  
13 września Państwowa Komisja Wyborcza  wylosuje też numery dla list wyborczych.  
Do 23 września gminy muszą sporządzić spis wyborców.  
Do 30 września wyborcy niepełnosprawni powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego, 

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.  
Od 28 września do 11 października do godz. 24:00 będą nadawane bezpłatne audycje wyborcze.  
Do 4 października wyborcy niepełnosprawni i  wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą skła-

dać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Głosować przez pełnomocnika mogą niepełno-
sprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posia-
dający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) nie-

zdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
 

PRZYPOMNIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 
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a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek  
pielęgnacyjny. 
Do 8 października można z kolei złożyć wniosek o dopisanie  
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie.  
11 października zakończy się kampania i rozpocznie cisza wyborcza. 
Jak głosować: 

• Głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory 

do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej 
(wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabe-

tycznej. 

• Głosowanie polega na postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej znaku x) w kratce przy nazwisku wybranego 

kandydata. 

• Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej 

z kart do głosowania można postawić jeden znak x. 
Komitet wyborczy danej partii lub wyborców,  aby mógł  brać udział w podziale mandatów do Sejmu, musi przekroczyć 5–proc. 
próg w skali kraju. Komitet koalicyjny musi zdobyć co najmniej 8 proc. ważnych głosów.  
Na terenie gminy Lubiewo głosowanie odbywa się w następujących obwodach głosowania i lokalach wyborczych: 

 

 - Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Wszelkie informacje dot. organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubiewo w zakładce: WYBORY I REFERENDA > WYBORY 
DO SEJMU I SENATU > Wybory do Sejmu i Senatu - 2019 

Łucja Koniarska 
Gminny Koordynator Wyborczy 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
Sołectwa: Lubiewice; Lubiewo-część: nr posesji 1 - 17, od 
63 do końca, ulice: Kościuszki, Wojska Polskiego; Trutnowo 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, 
Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo 

2 
Sołectwa: Bysław-część: nr posesji 1 - 25 oraz od 82 do 
końca, ulice: Główna, Okrężna, Jesionowa, Strażacka, 
Wodna, miejscowość Teolog; Wełpin 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, 
Kwiatowa 9, 89-510 Bysław 

3 Sołectwa: Bysławek; Minikowo; Płazowo 

Świetlica Wiejska, Bysławek 51A, 89-510 Bysław 

 

4 Sołectwa: Cierplewo; Sucha 

Świetlica Wiejska, Główna 19, 89-525 Sucha 

 

5 Sołectwo Klonowo Świetlica Wiejska, Klonowo 21, 89-526 Lubiewo 

6 
Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 18 - 62, ulice: ks. Czar-
nowskiego, Hallera, Lipowa, Polna, Sportowa, Wincentego 
Witosa, Wodna, miejscowość Brukniewo 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, 
Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo 

 

7 

Sołectwo Bysław-część: nr posesji 26 - 81, ulice: Krótka, 
Kwiatowa, Modrakowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Polna, 
Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Wiatrakowa, 
Zbysława, Zygmunta Pejasa 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, 
Kwiatowa 9, 89-510 Bysław 
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Wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpoczęło się w marcu 2019 
roku i ma się zakończyć w 2029 roku. Na terenie Naszej Gminy około 250 osób 
legitymuje się już nowym dowodem osobistym. Nie ma jednak konieczności 
wymiany dotychczasowych dowodów osobistych, które zachowują swoją 
ważność do upływu określonych w nich terminów. 
To właśnie e-Dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm 
uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny mają usprawnić komunikację 
obywateli z administracją, służbą zdrowia i innymi podmiotami. Pozwalają m.in. 
na to, by każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu, np. wniosek 
o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, podpisać, używając 
podpisu elektronicznego.  
Ponadto e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych.  
Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji  

w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje  
to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce  
medycznej bez użycia kodu PIN 
Nowy dokument został wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu. Fotografia dowodowa jest 
zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki  
zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywil-
nego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.  
Błędy w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 
W warstwie elektronicznej nowych dokumentów nie zapisano wymaganych ustawą danych, a mianowicie imion rodziców oraz 
nazwiska rodowego. Dotychczas wyprodukowano około 750 tys. takich dokumentów. MSWiA uspokaja, że wszystkie wydane 
dowody zachowują wszelką funkcjonalność. Zapewnia jednocześnie, że wszyscy, którzy zechcą wymienić dokumenty, będą 
mogli to zrobić bezpłatnie. Wszystkie dowody osobiste, które są wydane z tą warstwą elektroniczną, z tą nieścisłością są ważne 
i w pełni funkcjonalne, potwierdzają to ekspertyzy prawne. 
Szykują się kolejne zmiany 
Z początkiem sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie PE i Rady 2019/1157, które wprowadza nowe standardy związane 
z tym, jak powinien wyglądać blankiet dowodu osobistego. Powstaną jeszcze nowsze dokumenty tożsamości. Widoczny 
będzie musiał być np. dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument na tle unijnych symboli  
(12 żółtych gwiazd na białym tle). Nasz obecny wzór dowodu tego elementu nie zawiera. Ale nie to jest największą komplika-
cją. W warstwie elektronicznej dokumentu będą musiały być zawarte również dwa odciski palców posiadacza w formatach 
cyfrowych. Takich danych w naszym e-dowodzie nie ma a "dogranie" ich do obecnego blankietu jest niemożliwe z uwagi  
na to, jak skonstruowana jest warstwa elektroniczna. MSWiA potwierdza, że wstępne prace już się zaczęły. Rozporządzenie 
unijne daje państwom członkowskim tylko dwa lata (tj. do 2 sierpnia 2021 r.) na dostosowanie dowodów osobistych  
do nowych wymogów.  

 Monika Ulatowska 

W czasie dożynek wyłoniono laureatów Gminny Konkurs na Wieniec Dożynkowy lub Ozdobę  Dożynkową  
i Witacz Dożynkowy. Wyniki przedstawiają się następująco:  
Kategoria: wieniec dożynkowy 
I miejsce: KGW Cierplewo 
II miejsce: KGW Klonowo 
III miejsce: KGW Sucha 
Kategoria: ozdoba dożynkowa 
I miejsce: KGW Lubiewice 
II miejsce: KGW Trutnowo 
III miejsce: KGW Wełpin 
Kategoria: witacz dożynkowy 
I miejsce: KGW Bysławek 
II miejsce: KGW Trutnowo 
III miejsce: KGW Lubiewice, a także nagroda specjalna  dla KGW Cierplewo. 

E-DOWODY OSOBISTE—FUNKCJONALNOŚĆ, BŁĘDY I ZMIANY 

KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY 
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Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt, rencista 
ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe  

zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie.  
Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do swojej emerytury 
bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów 
wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne 
przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Natomiast o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci  
i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 
Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiąz-
kowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia. Jeśli nasze zarobki zbliżają się do progu, 
którego nie powinniśmy przekroczyć, bo w konsekwencji zostanie nam zmniejszona lub zawieszona wcześniejsza emerytura 
czy renta, to już teraz warto wiedzieć, że limity od września będą niższe – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny 
ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 
roku. W tym czasie seniorzy, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez żadnych konsekwencji 
do kwoty 3 387,50 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy 
aniżeli 130 % tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jed-
nak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 
599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 449,31 zł – zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 509,22 zł.  
Jeśli natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. kwotę 6291,10 zł – ZUS zawiesi wypłatę świad-
czenia. 
Dodatkowy przychód a renta socjalna Od 1 września niższa będzie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobiera-
jące rentę socjalną. Wynosi ona 3387,50 zł ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone. 
Rodzaje przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej: 
przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach 
stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną. 
W przypadku tego rodzaju renty wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach 
art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także: 

• przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy 

nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. 

• kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,  
a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. 
przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowa-
nych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. 
    Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

1 września 1939 roku Polska, jako pierwsza, stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej, totalitarnej nawałnicy. Pamięć o tej tragedii 
łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków. Jak w całej Polsce tak i w Gminie Lubiewo odbyła się 
uroczystość upamiętniająca bohaterów tamtych dni.  
Uroczystości przy kwaterze pomordowanych w Klonowie w niedzielne popołudnie zaszczycili swoją obecnością, m.in.: 
Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi, 
pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni - córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 

1939r. wraz z rodziną.  
księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie,  ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej oraz 

ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu, władze samorządowe, radni powiatowi, gminni, sołtysi, dele-
gacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych, nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu 
Gminy Lubiewo, licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo, 

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,  

ILE EMERYT I RENCISTA MOŻE DOROBIĆ OD WRZEŚNIA 

UROCZYSTOŚĆI PRZY KWATERZE POLEGŁYCH 
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Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Zarządu Gmin-
nego Ochotniczych Straży Pożarnych i wspólnego odśpiewania Hymnu 
Państwowego. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, 
Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych i wspólnego  
odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie Ks.  Kanonik Roman 
Walkows przewodniczył Mszy Świętej odprawianej w koncelebrze księ-
dza Piotra Lubeckiego i Wojciecha Głogowskiego w intencji pomordo-
wanych w okresie II wojny światowej.  Apel poległych odczytał Pan Ste-
fan Ochendal – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Głos za-
brała Pani Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która podkreślała zna-
czenie tej ważnej dla nas Polaków daty. „Mamy moralny obowiązek nie 
tylko pochylać się nad krzywdą tych co zginęli ale przede wszystkim 
przestrzegać żeby już nigdy nie powtórzył się tamten scenariusz. Pokój i wolność nie są nam dane na stałe. Trzeba o nie nieu-
stannie dbać, kierując się szacunkiem dla drugiego człowieka. Dobrem i wartościami chrześcijańskimi, które nigdy nie przemi-
ną. Bądźmy odważni nie tylko słowem ale i czynem. Ofiara patriotów, przed których tablicą stoimy jest testamentem, który  
zobowiązuje nas do dbałości o historię, o pamięć o tym, co się wydarzyło. A wszystko po to, aby tragiczne wojenne wydarzenia 
nigdy więcej się nie powtórzyły i aby Polska była Polską. Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów. Hołd poległym  

i wiązanki kwiatów przy dźwiękach werbli złożyła: pani Eugenia Wojewoda-
Stefaniuk z Gdyni - córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze  
w Klonowie, poległ 2 września 1939r. oraz delegacje, Polskiego Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych  
z  Tucholi, Wójta Gminy Lubiewo w imieniu mieszkańców Gminy Lubiewo, 
Radnych Gminy Lubiewo, Radnych Powiatu Tucholskiego, Sołtysów Gminy 
Lubiewo, Sołectwa Lubiewo Mieszkańców sołectwa Klonowo Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Szkoły Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Lubiewie, Szkoły Podstawowej w Klonowie, Przedszkola Samo-
rządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Nadleśnictwa Zamrzenica, 
Funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, Biblioteki – 
Centrum  
Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Zakładu Komunalnego w Lubiewie  

z siedzibą w Bysławiu, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą w Klonowie, Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5 w Lubiewie i chóru „Stokrotki”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła 
nr 6 w Bysławiu, Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo, Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości w Lubiewie, Zespo-
łu „Frantówki Bysławskie”, Stowarzyszenia Kulturalnego „Cisowy Łuk” w Bysławiu, Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klo-
nowo nad Brdą „Klon”, Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo 
„Bory”, 

Po uroczystościach wszyscy zebrani zostali zaproszeni na koncert pieśni 

patriotycznych, przygotowany przez Bibliotekę – Centrum Kultury i Promo-

cji. W pięknej oprawie scenicznej, w repertuarze piosenek patriotycznych 

wystąpili: uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubiewie, Szkoły Podstawowej 

w Bysławiu, Szkoły Podstawowej w Klonowie, Przedszkola Samorządowe-

go Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Zespół Frantówki Bysławskie, chór 

„Stokrotki” oraz delegacja radnych i pracowników Urzędu Gminy w Lubie-

wie. Pełna sala gości aktywnie wtórowała wykonawcom i wdzięcznie okla-

skiwała. Po zakończonym koncercie dla wszystkich został przygotowany 

słodki poczęstunek oraz wojskowa grochówka serwowana z kuchni  

polowej, która wzbogacona została pojazdem militarnym BRDM i innymi 

elementami wojskowymi z okresu II wojny światowej. Pani Wójt składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali  

w zorganizowaniu uroczystości. Specjalne podziękowania zostały skierowane do Pana dr Marka Sass z Lubiewa, który przygo-

tował treść, zdjęcia i schematy tablic, które zostały zamontowane przy kwaterze w Klonowie. 

Wioletta Szymczak 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

Przez długie powojenne lata, kwatera pomordowanych żołnierzy 
września 1939 r. była tylko symbolicznie oznaczonym miejscem. 
W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie z władzami 
gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie 
pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew. Pomnik wraz  
z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach 
wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację pomnika 
(2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie 
zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha (2005), wyko-
nanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik  
od drogi powiatowej (2009), przebudowę ogrodzenia całego tere-
nu (2017) itp. Przez lata, z małego symbolicznego miejsca  
pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne 
pochowanych tam bohaterów. W bieżącym roku przygotowano  
i zamontowano dwie tablice informacyjne, na których przedsta-

wiono tekstem, schematami i zdjęciami przebieg walk w rejonie Hamerski Młyn – Klonowo 1 i 2 września 1939r.  Ponadto,  
na jednej z tablic wypisano nazwiska 47  żołnierzy, które udało się ustalić w czasie ekshumacji. Ogółem w mogile zbiorowej 
spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Tekst opisu walk przygotował Pan dr Marek Sass, schematy przekazał  
p. Marek Świtała. Serdecznie dziękujemy.  

Wioletta Szymczak   

W lipcu br., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiewie odbyły się 2 uroczystości Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego. Życzenia 
dostojnym Jubilatom złożyły:  Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka, Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak i Łucja Koniarska –  
z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  W uroczystościach uczestniczyli również sołtysi: Zbigniew Karwasz z Suchej, Wojciech 
Słupiński z Bysławia, Aneta Niemczewska z Lubiewic, Paweł Łepek z Wełpina.  Pary obchodzące Złote Jubileusze Pożycia Małżeń-
skiego zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wrę-
czyła Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak. 

 
ZŁOTE JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO: 
Państwo Wanda i Jerzy Przytarscy mieszkają w Minikowie. Poznali się 

na potańcówce w Bysławku. Wspólnie wychowali 3 dzieci i doczekali się 4 wnu-
cząt. Pan Jerzy swoje życie zawodowe związał najpierw z lubiewskim kółkiem 
rolniczym, potem z Nadleśnictwem Tuchola. Pani Wanda zajmowała się wychowy-
waniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

.Państwo Teresa i Kazimierz Kleinowie. Pan Kazimierz urodził się w 
Wałbrzychu. Jak znalazł się na ziemi borowiackiej? Tak naprawdę moja rodzina 
wywodzi się z Suchej, ale dawniej z powodu nakazu pracy ojciec musiał się prze-
nieść do Wałbrzycha, gdzie pracował w kopalni. I stąd moje miejsce urodzenia. 
Kiedy miałem 7 lat, moi rodzice wrócili na gospodarstwo do Suchej – wspomina 
jubilat. Nie było mu jednak dane tu spędzić całego życia. Od 1960 r. do 2002 r. 
mieszkał w Gdańsku gdzie pracował w stoczni, jak żartobliwie określił – najpierw z 
Leninem, potem już bez Lenina. Z zawodu jest technikiem mechanikiem, ale przy-
szło mu pracować na różnych stanowiskach, m.in. ślusarza, montera maszyn, zaopatrzeniowca i handlowca. W latach 1967-1969 
odbył też służbę wojskową. Pani Teresa ze względu na chwilową niedyspozycję nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Zawodowo 
była związana przez 8 lat z tartakami w Bruchniewie i Wierzchucinie jako księgowa, a potem pracowała w gdańskim Mostostalu. Para 
wychowała 3 dzieci i doczekała się 5 wnucząt.  

Państwo Jadwiga i Marian Pikowie  z Bysławia. Wychowali 3 dzieci, doczekali się 9 wnuków i 2 prawnuków. Pan Marian 
jest mieszkańcem Bysławia od urodzenia, pomagał w gospodarstwie rolnym rodziców. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako 
traktorzysta w Kółku Rolniczym w Bysławiu potem w PKS w Chojnicach jako kierowca samochodu ciężarowego, a następnie w PKS 
Grudziądzu, jako kierowca autobusu dowożącego ludzi do pracy w Celulozie w Świeciu. Następnie pracował w Straży Zawodowej  
w Celulozie w Świeciu. Prowadził także działalność gospodarczą w zakresie Usług Transportowych i Asenizacyjnych w Bysławiu.  
Po uzyskaniu wieku emerytalnego firmę przekazał synowi. Pani Jadwiga po ukończeniu szkoły średniej w 1968 r. podjęła pracę 
 
 

TABLICE INFORMACYJNE PRZY KWATERZE POMORDOWANYCH 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 



Str. 13 

Numer 2019/3 

zawodową na stanowisku ds. agronoma i zootechnika w służbie rolnej w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Bysławiu, potem pracowa-
ła w Centrali Nasiennej. Większość pracy zawodowej Jubilatki skupiona była na kontakcie  z rolnikami – w zakresie doradztwa.  
Od 1973 roku podjęła pracę w Urzędzie Gminy Lubiewo jako pracownik administracyjny, a następnie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, z którego odeszła na rentę inwalidzką z uwagi na stan zdrowia, na której przebywała do uzyskania wieku emerytalnego. 
Od 1991 r. zajęła się pracą społeczną w KGW w Bysławiu, a po wyborach objęła zadanie przewodniczącej koła i sprawuje  
tę funkcję do dziś. W 2005 r. przy współudziale pani Jadwigi powstało Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich  
w Lubiewie którego jest członkiem. Od 1999 Jubilaci są współzałożycielami zespołu Frantówki Bysławskie, który w tym roku obchodzi 
20 lecie swego istnienia.  Państwo Maria i Henryk Sosnowscy z Bysławia. Wychowali 3 dzieci i doczekali się 4 wnuków. Poznali się 
w miejscowości Iwiec podczas zabawy tanecznej. Pani Maria mieszkała przed ślubem na Kruszce, a pan Henryk prowadził niewielkie 
gospodarstwo rolne w Bysławiu, dodatkowo pracował jako traktorzysta w Kółku Rolniczym. Gospodarstwo zostało przekazane  
najmłodszemu synowi. 
Państwo Danuta i Kazimierz Rożyńscy  z Suchej. Wychowali 4 dzieci, doczekali się 8 wnuków i 5 prawnuków. Ostatnia prawnuczka 
przyszła na świat w dniu uroczystości obchodzonej w USC w Lubiewie. Pan Kazimierz zawodowo pracował w Nadleśnictwie  

Zamrzenica, jako drwal motorniczy przez 25 lat. Równocześnie wraz z małżonką Danutą 
prowadzili gospodarstwo rolne i hodowlę trzody chlewnej. Obecnie obydwoje przebywają  
na emeryturze i cieszą się spędzanym czasem  z wnukami i prawnukami 
 
SZMARAGDOWE JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO: 
Państwo Zofia i Florian Janoszkowie z Wełpinia, obchodzili 55 lecie pożycia małżeńskie-
go. Wychowali 2 dzieci. Mają 1 wnuczkę. Pani Zofia pracowała  w gospodarstwie, a pan 
Florian był brygadzistą w Centrali nasiennej w Tucholi. 
Państwo Alina i Kazimierz Rytlewscy z Lubiewa. Wychowali 2 synów mają  
2 wnuczki i 2 wnuków. Poznali się na zabawie tanecznej, a ślub brali w poniedziałek.  
Dawniej Urzędy Stanu Cywilnego w sobotę nie pracowały – tłumaczył pan Kazimierz.  

Goście zjeżdżali się w niedzielę, a ślub był w poniedziałek. Weselisko na 120 osób odbywało się nie jak dziś w restauracji, a na wła-
snym podwórku. Państwo Rytlewscy prowadzili gospodarstwo rolne oparte na hodowli krów mlecznych oraz macior i tuczników. Pan 
Kazimierz wspominał też wartościowe wykłady z zakresu rolnictwa, które odbywały się w Lubiewie oraz wyjazdy na poletka doświad-
czalne. Były one cennym materiałem do przemyśleń, co można wprowadzić do swojego gospodarstwa, by je unowocześnić i rozwinąć, 
a także ułatwić sobie ciężką pracę. Dawały szansę na obejrzenie nowoczesnego sprzętu rolniczego i na wymianę doświadczeń mię-
dzy rolnikami. Obecnie gospodarstwo, któremu podwaliny dali jubilaci, prowadzi ich bratanek. 
 
DIAMENTOWY JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO: 

Państwo Janina i Franciszek Stachowscy  z Lubiewic. Wychowali 3 córki, doczekali się 8 wnuków i 2 prawnuków. Pani 
Janina pochodzi z Zalesia Królewskiego. Poznali się w Trutnowie na zabawie. Prowadzili 
gospodarstwo rolne do 1993 r., które przekazali córce i zięciowi. Pan Franciszek był sołty-
sem od 1982 r. do 2015 r.. Funkcję tę obecnie sprawuje córka Aneta, która jest już sołtysem 
II kadencję. Jubilaci, obecnie czas wolny spędzają - wyjeżdżając na wypoczynek organizo-
wany prywatnie jak i z KGW. Wiele satysfakcji czerpią również z prowadzenia ogrodu. 
W wrześniowej uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiewie życzenia Złotym 
Parom Jubilatów złożyli:  Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka, Z-ca Wójta Gminy 
Lubiewo Tomasz Bonk i Łucja Koniarska – z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   
W uroczystościach uczestniczyli również sołtysi: Elżbieta Grzędzicka z Płazowa i  Mirosław 
Winowiecki z Klonowa.  Pary obchodzące Złote Jubileusze Pożycia Małżeńskiego zostały 
również odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Helena i Fran-

ciszek Deręgowscy  z Bysławia. Wychowali 1 córkę, doczekali się 2 wnuków. Pani Helena uczyła się w szkole krawieckiej w Byd-
goszczy i udzielała usług krawieckich w domu. Pan Franciszek pracował  w PKP w Bydgoszczy. Chodzili z sobą bardzo długo,  
bo aż 5 lat.  Po ślubie przejęli gospodarstwo rolne po rodzicach p. Heleny, które prowadzili do emerytury. Następnie  gospodarstwo 
przekazali  córce i zięciowi. Państwo Janina i Jerzy Łangowscy  z Klonowa. Wychowali 4 dzieci i doczekali się 8 wnuków. Pani Jani-
na pochodzi z Małej Kloni. Poznali się u koleżanki. Po 3 miesiącach wzięli ślub. Małżonkowie prowadzili gospodarstwo rolne,  
a pan Jerzy dodatkowo pracował na tartaku w Bruchniewie. Pan Jerzy czerpie duże zadowolenie śpiewając w chórze Stokrotki.  
Państwo Agata i Henryk Pluschke  z Szumiącej. Wychowali 2 dzieci i doczekali się 2 wnuków. Pani Agata pochodzi z Wielkiej Kloni. 
Poznali się na ślubie u kuzynki. Po 2 latach znajomości pobrali się. Zamieszkali w Szumiącej i prowadzili gospodarstwo rolne, które 
przejęli po rodzicach. Jubilat już od 7 roku życia pasjonował się hodowlą gołębi pocztowych. Największy sukces osiągnął w 1972 r., 
zajmując trzecie miejsce wśród hodowców w byłym województwie bydgoskim. Pan Henryk nadal oddaje się swej pasji hodując obec-
nie 10 par gołębi pocztowych. Natomiast ulubionym relaksującym zajęciem Jubilatki jest pielęgnowanie kwiatów w przydomowym 
ogródku. Wszyscy Jubilaci otrzymali kwiaty,  listy gratulacyjne i drobne upominki. Wzniesiony został również  toast tradycyjną  lampką 
szampana. 

Łucja Koniarska 
 



 

Str. 14 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

Trwa realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, skierowanego do osób dorosłych w oparciu o szczepienia prze-
ciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Program realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego wraz z gminami, które zadeklarowały swój 50% udział finansowy. Z terenu Gminy Lubiewo w bieżącym roku będzie 
mogło skorzystać 30 jej mieszkańców, a szczepienia realizowane są w ośrodkach zdrowia w Lubiewie i w Bysławiu. Po zarejestro-
waniu się w ośrodkach, lekarze rodzinni kwalifikują pacjentów do szczepień, gdyż nie każdy może lub musi być szczepiony. Jeżeli 
komuś nie uda się skorzystać z tej formy profilaktyki, to w przyszłym roku gmina Lubiewo również przystąpi do tego programu dla 
kolejnych 30 mieszkańców. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wynosi 9000,00zł, w tym udział Gminy Lubiewo to 4500,00zł  
i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4500,00zł.  
Pneumokoki to groźne bakterie, które przyczyniają się do wielu poważnych chorób. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowe-
go jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). Szczegóły znajdziecie Państwo na załączonym zdjęciu.  
Nie ma skuteczniejszej walki z chorobami jak bardzo szeroko pojęta profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat. Zachęcamy 
mieszkańców gminy bez względu na wiek czy płeć do wszelkiego rodzaju dostępnych badań w celu zapewnienia sobie i bliskim 
spokojnego snu. 

Wioletta Szymczak 

PALLMED sp. z o.o. w projekcie DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ zapewnia zintegrowany model opieki nad pacjentem 
powracającym ze szpitala do domu. Indywidualny plan leczenia dla przewlekle chorych po leczeniu szpitalnym dla wymagają-
cych rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, neurologicznym, dla przewlekle chorych. Pomoc koncen-
truje się na poprawie jakości życia pacjenta i akceptacji sytuacji związanej z chorobą.  
 3 Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz wizyty domowe zapewniają wielospecjalistyczną opiekę zarówno dla pacjentów do-
rosłych jak i dzieci realizując projekt o nazwie: „ Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu 
bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 
Wielospecjalistyczna opieka domowa dla pacjentów przewlekle chorych w powiatach bydgoskim, nakielskim, sępoleńskim, 
tucholskim, świeckim oraz w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bydgoszczy, Tucholi ul. Bydgoska 7 i Świeciu. W zależ-
ności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka przez 5 dni w tygodniu w Dziennym Domu Opieki Medycznej 
lub wizyty zespołu medycznego w domu pacjenta. Codzienny dostęp do centrum koordynacji, pozwala na wskazanie optymal-
nej formy opieki i wysłania właściwej pomocy medycznej dla pacjenta. 

SZCZEPIENIA DLA DOROSŁYCH 

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PO POBYCIE W SZPITALU 
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Głównym celem projektu jest minimaliza-
cja efektów ubocznych leczenia szpital-
nego. Pomoc rodzinom w godzeniu  
pracy z opieką nad chorym. Szkolenie  
i edukacja z podstawowych czynności 
pielęgnacyjnych, higienicznych i rehabili-
tacyjnych. Dotarcie do jak największej 
liczby odbiorców: chorych, opiekunów  
i ich rodzin. 
WITAJ W DOMU – zapewniamy całe 
spectrum pomocy specjalistycznej:  
lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta,  
psychologa aby pacjenci wymagający 
stałej opieki czuli się bezpiecznie.  
Kompleksowe, rzetelne usługi dostoso-
wane są do indywidualnych potrzeb  
pacjenta. 
 
Kwalifikacja: 
do Dziennych Domów Medycznych  

powinny się zgłaszać osoby ze skierowaniem wypełnionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, razem z wypełnioną 
skalą Barthel (40-65). Wskazany jest też pobyt w ostatnich 12 miesiącach w szpitalu. 
Powinni to być pacjenci narażeni na częste hospitalizacje, potrzebujący edukacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej 
opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną. osoby, które nie kwalifikują się już do pobytu na oddziale, ale ich 
stan zdrowia nadal wymaga opieki medycznej – pielęgniarskiej. 
 
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty (skierowanie ze skalą Barthel) dostępne są:  www.ddom.org 
ddom@domsueryder.org.pl ;  tel. 52 3290095 wew. 4 oraz w naszych ośrodkach zdrowia w Lubiewie (52 33 493 79) i w Bysła-
wiu (52 33 496 26). 

Wioletta 
Szymczak 

 
 

http://www.ddom.org
mailto:ddom@domsueryder.org.pl
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W środę 21 sierpnia br. w Bibliotece-Centrum Kultury i Promocji  w Lubie-
wie spotkali się członkowie Kół Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubiewa, 
Bysławia, Tucholi, Świecia, Świekatowa, Bukowca, Cekcyna i Drzycimia na VII Inte-
gracyjnym Pikniku Seniorów. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli goście z Bysławka, 
Jeziorek i Bydgoszczy. Ponad 100 osób świetnie się bawiło do późnych godzin wie-
czornych przy muzyce w wykonaniu p. Henryka Mrozińskiego. Gości przywitała prze-
wodnicząca koła w Lubiewie p. Władysława Socha, dziękowała wszystkim za  
tak liczne przybycie, co dowodzi, że atmosfera na lubiewskich piknikach jest sympa-
tyczna i przyjazna. Podziękowania dla seniorów za ich obecność, aktywność wraz  
z życzeniami udanej imprezy w imieniu p. Wójt Gminy Lubiewo skierowała  Wioletta 
Szymczak.  
Była to kolejna bardzo udana impreza, potwierdzająca, że seniorzy są pełni wigoru i swoim poczuciem humoru i kondycją nie jed-
nego młodego mogą zawstydzić. Praktycznie, przez cały czas trwania imprezy na parkiecie wirowały tańczące pary. Bo jak mówią 
emeryci -płynąca muzyka porywa ich do tańca, zarówno ta wolna, szybka i nawet bardzo szybka. Spalone kalorie, seniorzy uzu-
pełniali pysznościami przygotowanymi przez p. Władzię i jej domowników.  

Są to bardzo sympatyczne spotkania, służące wspólnej integracji i dobrej zabawie. Obecne, było również okazją do ponow-
nego zachęcenia do wstąpienia w szeregi studentów Uniwersytetu III wieku, który w październiku rozpocznie już piąty rok 
swojej działalności, zachęcenia wnuków i prawnuków do studiowania na Uniwersytecie Dziecięcym oraz do przekazania 
ważnych i ciekawych spraw dla seniorów.  

Wioletta Szymczak 

 Ruszył nowy projekt pt. „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni” 
Gmina Lubiewo przystąpiła do projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej 
grapy”. 
W lipcu br. Wójt Gminy Lubiewo, pani Joanna Jastak i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Lubiewie-pani Weronika Łepek podpisały umowę na realizację projektu objętego gran-
tem „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni” nr 2019/WiDPG/4 współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. 
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
     Realizatorem projektu  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie, a beneficjentami  
są osoby z Gminy Lubiewo w wieku 50+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
     W miesiącu sierpniu br. w wyniku rekrutacji zakwalifikowano 14 osób (13 kobiet i 1 mężczyznę)  
do udziału w w/w projekcie. W dniu 30.08.2019r. w Restauracji  „u Kumpli” w Lubiewie odbyło się 
pierwsze spotkanie z zakwalifikowanymi osobami, które  podpisały umowy uczestnictwa w projekcie. 
     W trakcie trwania projektu przewidziane są m. in. działania integracyjno-warsztatowe, kulturalne  
i środowiskowe, wsparcie psychologa, radcy prawnego, dietetyka. 
         Weronika Łepek 

„Bierni wczoraj, aktywni dziś” to kolejny projekt, który będzie realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. Umowę na realizację tego przed-
sięwzięcia podpisały Pani Wójt i kierownik GOPS w dniu 30.08.2019r. Projekt ten 
również będzie realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do boro-
wiackiej grapy” i  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    Do udziału w tym projekcie zaprosimy 12 mieszkańców gminy Lubiewo w wieku   
od 18 do 35 roku życia i/lub os. niepracujące (nieaktywne zawodowo i/lub zarejestro-
wane w Powiatowym Urzędzie Pracy). Celem projektu będzie podniesienie aktywno-
ści i integracji społecznej w/w osób. 
  Realizację działań planujemy rozpocząć w styczniu 2020 roku. 
Zapraszamy do śledzenia informacji na temat projektu na stronie internetowej 
www.gopslubiewo.pl lub w biurze GOPS. 

Weronika Łepek 

„50+ DOJRZALI, AKTYWNI, POTRZEBNI” 

„BIERNI WCZORAJ, AKTYWNI DZIŚ” 

JAK SIĘ BAWIĆ TO TYLKO Z SENIORAMI 

http://www.gopslubiewo.pl
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Zakończyliśmy czwarty rok funkcjonowania Uniwersytetu III 
Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy filia  
w Lubiewie. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to bardzo inspiru-
jąca forma spędzania wolnego czasu dla osób w tzw. pięk-
nym wieku,  dlatego też cieszymy się, że powstała ona  
w Gminie Lubiewo, nadal trwa i mamy nadzieję, że będzie 
się rozwijała. Studenci podczas całego roku uczestniczyli  
w cyklu wykładów z zakresu medycyny konwencjonalnej  
i naturalnej, kosmetologii, turystyki, geografii, historii  
i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. Ale Uniwersytet  
to nie tylko wykłady, również możliwość różnego rodzaju 
wyjazdów, spotkań, warsztatów, z których nasi żacy  
skrzętnie korzystali. Oprócz tradycyjnych spotkań przed-

świątecznych, w obecnym roku akademickim, słuchacze UTW skorzystali z wyjazdu do Torunia, gdzie główną atrakcją było  
zwiedzanie Niewidzialnego Domu. Czym jest Niewidzialny 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. Niewidzialny Dom jest miejscem niezwykłym, który  pomoże zrozumieć co może czuć osoba niewidoma,  
a może przede wszystkim docenić jak wielką wartością jest możliwość widzenia. Uczestnicy nie kryli emocji, byli zaskoczeni i zdu-
mieni 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 narodzi-
ny Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni, jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, po występowaniu katastrof i masowym wy-
mieraniu gatunków. Na zakończenie poznali nowo odkryte planety poza Układem Słonecznym, z pytaniem czy na nich również od-
naleźć 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. 
Słuchacze UTW mieli również możliwość udziału w wyjazdach na kręgielnię do Tucholi, a także aktywnie uczestniczyli w Europej-
skim Tygodniu Sportu dla wszystkich.  
Wszystkie wyjazdy zorganizowała Gmina Lubiewo i pokryła koszty przejazdów. 
Na przedostatnim spotkaniu grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie ,,A co tam” zaprezentowała słuchaczom UTW  
sztukę ,,Dobrostan” wg scenariusza Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej, która ukazuje, jak bardzo subiektywne może być 
pojęcie dobrostanu, na który składa się zarówno dobrostan fizyczny jak i psychiczny. Znalezienie równowagi i optymalnego zrówno-
ważonego stanu utrudnia chęć podporządkowania się wartościom, zasadom i normom postępowania narzucanym przez środowisko  
w którym wzrastamy i przebywamy. Bohater od kołyski poddawany presji osiągnięć, obciążony spełnianiem ambicji najbliższego 
otoczenia, gubi własne ja. 
Uroczystość zakończenia IV roku odbyła się 19 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie. Dyplomy ukończenia roku akade-
mickiego wręczył Dziekan UTW Wyższej Szkoły Gospodarski dr Cezary Kościelak. Oprócz gratulacji i życzeń skierowanych  
do słuchaczy, Pan Dziekan nie szczędził słów pochwały dla samorządu, który, jak określił,  „rozpieszcza” swoich studentów. Filii 
UTW prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy jest ponad 50 i doświadczenie p. dziekana pozwala na sformu-
łowanie takich wniosków.  Nie zabrakło gratulacji, życzeń, upominków, ale również planów na następny rok akademicki. Zachęcali-
śmy słuchaczy do większej aktywności integracyjnej oraz zgłaszania własnych inicjatyw, na które Wójt Gminy Lubiewo przekazała 
nagrodę finansową na wyjazd integracyjny w dowolne wybrane przez słuchaczy miejsce. W imieniu słuchaczy UTW podziękowania 
dla p. dziekana złożyła Wioletta Szymczak, podkreślając, że mimo wielu obowiązków już czwarty rok p. dziekan niezawodnie do nas 
przyjeżdża, przez co czujemy się bardzo docenieni.   
Na zakończenie uroczystości studenci wysłuchali ostatniego w tym semestrze wykładu i udali się na zasłużone wakacje. 
Zachęcamy naszych mieszkańców do wstąpienia w zacne szeregi studentów UTW. Jest to wspaniała okazja do spotkania  
się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania dodatkowych umiejętności. Słuchaczem UTW WSG może 
być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby. 
Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 50 zł (opłata na pół roku) i ma prawo korzystania z 20% zniżki na 
kursy i warsztaty, które dobrowolnie sobie wybiera. Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry. Ruszamy od października  
i spotykamy się co dwa tygodnie w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.  
Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu (biuro referatu oświaty, kultury, 
sportu, turystyki i promocji, tel. 512 864 125). 
 

         Wioletta Szymczak 

UNIWERSYTET III WIEKU 
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Jeśli lubisz grać w kręgle i chcesz się sprawdzić w rywalizacji - masz  
okazję wziąć udział w pierwszej kolejce Amatorskiej Ligi Seniorskiej  
w kręgielni w Tucholi. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy seniorzy. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu na kręgielni w Tucholi.   
Regulamin dostępny na stronie www.lubiewo.pl. Grupa 12 zawodników 
jest już po 3 spotkaniach. Rzucają 2 razy po 10 rzutów,  potem się bawią 
w strzelca tzw. króla i tak spędzają godzinę na kręgielni. Podczas  
spotkania, zawodnikom nie tylko towarzyszy rywalizacja, ale przede 
wszystkim uśmiech i miło spędzony czas.  

Obecnie, na prowadzeniu po 3 rundach jest Pani Grażyna Komorowska z ilością punktów 314, tuż za nią Pani Elżbieta  
Ciechanowska  301 pkt. i na trzecim miejscu klasyfikuje się Pani Genowefa Zywert.  
Może jeszcze nigdy nie grałeś? Pora spróbować! Więcej informacji pod numerem telefonu 517 049 645. 

Paulina Ciepluch 

             W przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego, Wójt Gminy 
Lubiewo Joanna Jastak wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo  
Zofią Reszka i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Pro-
mocji Wiolettą Szymczak spotkali się z uczniami, którzy znaleźli się w gronie 
„Najlepszych z najlepszych roku szkolnego 2018/2019”.  Wśród tego zaszczyt-
nego grona znalazło się aż 73 uczniów ze szkół w Lubiewie i w Bysławiu,  
którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyższą. 
Najwyższą średnią w Gminie Lubiewo uzyskała absolwentka oddziału  
gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w  Bysławiu Marta Walczak. Uzyskała  
imponujący wynik  5,56. 
Najzdolniejszym uczniom towarzyszyli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysła-
wiu Roman Chmara,  dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie Jolanta Kowal-
ska, wicedyrektor SP Lubiewo Roman Gulatowski. Wręczenie listów  
gratulacyjnych oraz nagród finansowych odbyło się w sali widowiskowej  

Spotkanie z najlepszymi uczniami było również okazją do wręczenia po raz 
pierwszy nagród Stowarzyszenia wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży 
„Skała”. Stowarzyszenie to powstało w bieżącym roku, a jego celem jest  wspie-
ranie i nagradzanie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo wy-

różniających się prospołeczną postawą i osiągających 
sukcesy edukacyjne. 
Listy gratulacyjne, statuetki oraz nagrody finansowe  
w wysokości 300,00zł każda z rąk przedstawiciela  
Stowarzyszenia „SKAŁA” Pana Michała Skałeckiego 
odebrali: Kacper Minikowski absolwent Szkoły Podstawo-
wej w Lubiewie i Natalia Muszczak absolwentka Szkoły 
Podstawowej w Bysławiu. Gratulacje złożyli również  
dyrektorzy szkół, a specjalne uznanie skierował dyrektor 
z Bysławia do Sofii Yatsyshyn uczennicy klasy IVa, która 
do bysławskiej szkoły trafiła rok temu z Ukrainy,  
a już osiągnęła tak wysokie wyniki edukacyjne.  
Na zakończenie uroczystości p. Michał Skałecki  

w imieniu zebranych złożył życzenia i wręczył kwiaty p. Wójt Joannie Jastak, która właśnie w tym dniu obchodziła swoje  
urodziny, a zebrani odśpiewali gromkie sto lat. .  
Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje za uzyskane wyniki, a słowa podziękowania kierujemy do rodziców i nauczy-
cieli, bez których zaangażowania, sukcesy nie byłyby możliwe do osiągnięcia.  

Wioletta Szymczak 

KRĘGLE DLA SENIORA 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2018/2019 W GMINIE LUBIEWO 

http://www.lubiewo.pl
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubie-
wie wyróżniający się w nauce ze średnią 
powyżej 5,00 w roku szkolnym 2018/2019 
 
Szkoła Podstawowa 
Klasa IVb 

Maria Helmin – 5,25 
Dominika Kiełpikowska – 5,08 
Julian Neumann – 5,08 
Krystian Pacek – 5,00 

Klasa Va 
Ewa Siuda – 5,08 
Adam Piasek – 5,08 
Natalia Jaremek – 5,00 
Mateusz Weyna – 5,00 
Maria Łepek – 5,00 
Anna Łepek – 5,00 

Klasa Vb 
Arkadiusz Kowalski – 5,31 
Roksana Gaca – 5,23 
Julia Lewandowska – 5,15 
Aleksandra Ostrowska – 5,08 
Amelia Jastak – 5,00 
Karolina Steffan – 5,00 

Klasa Vc 
Agnieszka Kłosowska – 5,00 
Krystian Mroziński – 5,00 

Klasa VIa 
Wiktoria Regent – 5,08 
Maria Junka – 5,00 

Klasa VIb 
Mateusz Junka – 5,42 
Jakub Piasek – 5,25 

Klasa VII 
Weronika Nowak – 5,07 
 

Klasa VIIIb 
Kacper Minikowski – 5.11 
Oliwia Weyna – 5.11 
Zuzanna Kiełpikowska – 5.06 

 
Oddział gimnazjalny 
IIIa 

Marcel Gulatowski – 5,44 
Jakub Dorsz – 5,11 
Mateusz Musolf – 5,06 
Agata Steffan – 5,06 
Weronika Mrozik – 5,00 
Oliwia Zawiślak – 5,00 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bysła-
wiu wyróżniający się w nauce ze średnią 
powyżej 5,00 w roku szkolnym 2018/2019 
 
Szkoła Podstawowa 
Klasa IV a: 
Zuzanna Sząszor– 5,45 
Wiktoria Szwaracka  – 5,18 
Paweł Porożyński – 5,09 
Marcel Hoppe  – 5,00 
Aleksandra Jankowska  – 5,00 
Nikodem Knitter  – 5,00 
Mateusz Kutnik  – 5,00 
Tomasz Płatników  – 5,00 
Sofia Yatsyshyn  – 5,00 
Klasa IV b: 
1. Igor Wilkowski – 5,45 
2. Tymon Glazik – 5,00 
Klasa V a:  
Zuzanna Puczyńska – 5,42 
Kinga Rusnak – 5,42 
Wiktoria Okonek – 5,17 
Olga Jendryczka  – 5,08 
Laura Gracz – 5,08 
Klasa V b: 
Wiktor Łyczywek – 5,42 
Kacper Dorsz – 5,17 
Paulina Kamińska – 5,17 
Maria Zapert – 5,08 
Klasa VI a 

Marika Walczak – 5,23 
Kinga Czarnowska – 5,15 
Marta Selka- 5,08 
Julianna Śledź – 5,08 
Klasa VI b 
Maja Nowakowska – 5,31 
Oliwia Topolińska – 5,23 
Wiktoria Deja  – 5,08 
Patrycja Przydryga – 5,08 
Klasa VII a  
Hubert Nowak  - 5,07 
Klasa VII b 
Amelia Jankowska – 5,21 
Monika Czerwińska – 5,14 
Klasa VIII a 
Konrad Łyczywek  - 5,00 
Klasa VIII b 
Natalia Muszczak – 5,39 
Szymon Kutnik – 5,28 
Paulina Recka – 5,11 
Oddział gimnazjalny 
Klasa III   
Marta Walczak – 5,56 
Aneta Bączkowska – 5,44 
Amelia Gracz – 5,39 
Honorata Urban – 5,39 
Aleksandra Pieczka – 5,22  
Joanna Chabowska – 5,11 
Magdalena Landowska-  5,00 

 
Wioletta Szymczak 

Radość, jaką przeżywaliśmy 18 maja 2019 roku na  Festynie  Rodzinnym  „Bądźmy  
Razem” w Myślęcinku, organizowanym przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Mia-
sto Bydgoszcz jest nie do opisania. W tym dniu grupa 46 uczniów z Koła Misyjnego 
oraz Wolontariatu, w nagrodę za zaangażowanie szkolne i społeczne  mogła wyje-
chać i skorzystać z wielu atrakcji, jakie tego dnia czekały na dzieci m.in.: loteria 
z nagrodami, stanowiska służb mundurowych, pitbike, motocykle crossowe, namioty 
z grami i animacjami, stanowiska organizacji państwowych, pomocowych 
i profilaktycznych. Imprezę uświetniły także występy artystyczne. Każde dziecko 
otrzymało również paczkę, którą przygotował partner strategiczny festynu – Jeroni-
mo Martins właściciel sieci sklepów Biedronka oraz owoce i warzywa. Cieszymy się, 
że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania kieruje-

my  pod  adresem Pana  Dyrektora Romana Chmary, który umożliwił nam ten wyjazd. Mogliśmy zobaczyć i doświadczyć ogro-
mu pracy i zmagań podjętych dla drugiego człowieka, co zaowocowało radością nas wszystkich. Serdecznie dziękujemy.  

Katechetki 
 

FESTYN RODZINNY „BĄDŹMY RAZEM” W MYŚLĘĆINKU 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

 
W okresie od  01.10.2018 r. do 

30.06.2019 r. w Szkołach  
Podstawowych w Bysławiu i  
Lubiewie odbywały się zajęcia  
dodatkowe z języków obcych dla 
dzieci. W projekcie uczestniczyło 
100 uczniów. Zajęcia prowadzone 
były w formie  stacjonarnej oraz 
poprzez platformę e-learningową. 
Zrealizowano 600 godzin zajęć z 

języka angielskiego i 240 godzin z języka niemieckiego. W ramach projektu każdy uczeń otrzymał materiały do zajęć. Projekt 
współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS,  
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu wyniosła 124.567,25 zł., kwota dofinansowania 118.338,88 zł. 

Danuta Rudnik 

     Grupy teatralne ,,A co tam 2” (młodsza)  i ,,A co tam” (starsza), pod opieką Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Kurczewskiej,  
w tym roku szkolnym miały sporo pracy i emocji. Wzięliśmy udział w konkursach teatralnych odbywających się w naszym woje-
wództwie, jak i również poza. Pierwszym etapem było nadesłanie zgłoszeń oraz zarejestrowanego na płycie nagrania spekta-
klu. Po weryfikacji udało nam się zakwalifikować na Grudziądzką Kieszeń Sceniczną o zasięgu regionalnym, jak i na Ogólnopol-
ską Wiosnę Teatralną  w Rypinie, a także do Solca Kujawskiego na wojewódzki  konkurs Teatr bez granic .W skład zespołu , 
,A co tam 2” wchodzą uczniowie klas IV -VI, istniejemy od września 2018r. ,,Zamknijcie oczy" to  pierwsze przedstawienie, które 
zrealizowaliśmy. Przemycamy w nim, poprzez zabawę (czasami mroczną), obraz dzisiejszego świata. Dzieci są permanentnie 
narażane na nadmiar  bodźców, przed którymi nie mogą się uchronić. Pokazujemy wirtualny świat, który  kusi i bawi, do tego 
stopnia, że świat realny miesza się z fikcją. Grupa ,,A co tam” (uczniowie od III SP do III Gim) zrealizowała sztukę ,,Dobrostan” 
wg scenariusza Beaty Ziółkowskiej i Weroniki Karczewskiej. W dniu 15 i 16 maja podczas Grudziądzkiej Kieszeni Scenicznej 
zaprezentowało się 20 zespołów ocenianych przez jury w składzie: Magdalena Jasińska - kierowniczka literacka Teatru Baj 
Pomorski, Agnieszka Zakrzewska - pedagożka teatru, animatorka kultury, instruktorka teatralna, Zbigniew Kulwicki - reżyser 
teatralny. Grupy z Lubiewa zdobyły  Statuetkę dla najlepszego zespołu dziecięcego oraz wyróżnienie.  
Musimy dodać, że podczas Gali, jako jedyni, zostaliśmy poproszeni o zaprezentowanie obu spektakli na scenie! To dodatkowe 
wyróżnienie ! Zespół starszy został również zaproszony na konkurs teatralny KATAR, który odbywać się będzie w Toruniu  
w grudniu tego roku. Młodszy zespół, 18 maja reprezentował naszą szkołę, jak i powiat w Rypinie. Podczas dwudniowego  
przeglądu pokazało się 19 grup z różnych stron Polski. W skład jury wchodzili: Barbara Rogalika – aktorka teatru Baj Pomorski, 
Justyna Motylewska - instruktorka RDK oraz Piotr Szwedes - aktor telewizyjny i teatralny. Jurorzy nie szczędzili nam pochwał: 
naturalności na scenie, swobody i zabawy słowem i ruchem. Gratulowali pomysłów reżyserskich i swobodnej relacji z młodymi 

aktorami. Na werdykt musieliśmy czekać do soboty. Zdobyliśmy nagrodę dla najlepszego zespołu dziecięcego!!!  

Grupa wzięła również udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Solcu Kujawskim, gdzie zdobyła najwyższą nagrodę ! To 

był dla „A co tam” bardzo udany rok!!!       Beata Ziółkowska 

 

EUROPEJCZYK XX WIEKU 

A CO TAM Z NAGRODAMI 
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Gmina Lubiewo zrealizowała projekt pn. ,,Aktywny przedszkolak -zdolny uczeń"  
w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy 
dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych  
z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Zadanie o wartości 200 000,00 zł , 
zostało dofinansowane w wysokości 170 000,00 zł ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 170 000,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna eduka-
cja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie 
przedszkolne. Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie dysproporcji  
w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie 
Gminy Lubiewo i poprawa szans edukacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła  
się we wrześniu 2017r.,a zakończyliśmy we wrześniu 2019r. Projekt składał się  
z trzech głównych zadań, tj.: Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkol-
nego w funkcjonującym OWP – realizacja IX 2017 – VIII 2018r. Zadanie obejmowa-
ło utworzenie i funkcjonowanie trzech nowych oddziałów przedszkola (69 miejsc) 
czynnych docelowo 8,5 godziny dziennie od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 
Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Lubiewo 
powstały dzięki realizacji projektu zintegrowane-
go EFRR - poprzez rozbudowę i przebudowę 
Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Z uwagi na 
niską rekrutację dzieci przedszkolnych, projek-
tem objęte były dzieci z dwóch oddziałów. Ze 
środków EFS zostały sfinansowane wynagrodze-
nia dwóch nauczycielek oraz woźnej oddziało-
wej. Ponadto, do realizacji zajęć zostało zakupio-
ne doposażenie w postaci materiałów i pomocy 

dydaktycznych w zakresie rozwoju mowy, logopedii, rozwoju percepcji wzrokowo-
słuchowej, motoryki małej i dużej i rozwoju emocjonalnego. Organizacja zajęć dodatko-
wych zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujących deficyty – realizacja IX 
2018 – VI 2019r. Zadanie obejmowało rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przed-
szkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównują-
ce zdiagnozowane deficyty. Dodatkowe zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem indy-
widualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci 
objętych wsparciem. Zajęcia były realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania 
przedszkola. W ramach projektu zrealizowane zostały: dodatkowe zajęcia logopedyczne 
dla 94 dzieci w wymiarze 0,5 godz. tygodniowo w okresie 30 tygodni roku szkolnego, do-
datkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 90 dzieci podzielonych na 9 grup (10 dzieci w 
grupie) w wymiarze 1 godz. tygodniowo (2 x po 0,5 godz.) w okresie 30 tygodni roku 
szkolnego, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów 
dla 94 dzieci do placówek kulturalnych w Toruniu (Muzeum Piernika, Teatr Baj Pomorski) i obiektu rekreacyjnego w Tucholi. 
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – realizacja IX 2018 – VIII 2019r. Zadanie obejmowało 
podnoszenie kwalifikacji nowo zatrudnionych 2 nauczycielek w zakresie pedagogiki specjalnej: kurs kwalifikacyjny – oligofre-
nopedagogika, kurs kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki mózgu), metodą Dr Dennisona, warsztaty metodyczne - stymulowa-
nie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, umiejętne stosowanie w praktyce różnych form stymulowania rozwoju dzieci,  
w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztaty metodyczne -stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem 
metody Weroniki Sherborne, - warsztaty metodyczne - dlaczego dziecko nie mówi ?, warsztaty metodyczne: kolor, dźwięk  
i słowo, czyli zabawy wspierające rozwój dziecka. 

Wioletta Szymczak 

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK—ZDOLNY UCZEŃ 
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Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z Pomysłem” napisało Projekt do Fundacji 
PZU. Projekt nazywa się „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” i nosi tytuł 
„Walczymy dla walczących”. Projekt oparty jest na realizacji łącznie 460h zajęć dla dzieci niepeł-
nosprawnych z integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, Biofeedback i socjoterapeutycznych.  
Dodatkowo odbędą się warsztaty kulinarne i wycieczki. Jedna z wycieczek odbyła się już  

6 sierpnia do Myślęcinka. Kolejna wycieczka przed nami. Zapowiada się pracowity rok szkolny 2019/2020. Współpraca  
z Fundacją PZU będzie trwała do końca stycznia 2020 roku.  

Katarzyna Laskowska 

Mieszkańcy sołectwa Sucha  w przeddzień wa-
kacji otrzymali piękny prezent w  postaci plene-
rowej siłowni z elementami placu zabaw.  Fun-
datorem inwestycji była firma DE HEUS -   
ekspert w żywieniu zwierząt i lider w dostarcza-
niu rozwiązań żywieniowych wśród polskich firm 
paszowych. 18 czerwca wspomniana firma przy 
udziale p. sołtysa, członków rady sołeckiej, 
 strażaków miejscowej OSP i urzędu gminy  
w Lubiewie zorganizowała piknik z okazji odda-
nia do użytku siłowni.  
Radości nie kryli mieszkańcy, szczególnie dzieci 
ale również p. Wójt Joanna Jastak i p. sołtys 
Zbigniew Karwasz. Podziękowania skierowane 
były do wszystkich pracowników firmy DE 
HEUS, ale najwięcej słów uznania skierowanych 

było do Pani Katarzyny Tomaszewskiej – pracownicy DE HEUS, któ-
ra była główna inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięcia.  Firma 
DE HEUS oprócz swojej podstawowej działalności  jest firmą społecznie 
odpowiedzialną, czyli dbającą o etykę, społeczeństwo i ekologię, utrzy-
mującą relacje z interesariuszami.  Od 2016r. prowadzi program prospo-
łeczny „Działamy i wspieramy”. W ramach programu pracownicy De 
Heus, zwani wolontariuszami  tworzą i realizują projekty,  kontaktują się 
ze społecznościami oraz władzami lokalnymi, poznając ich potrzeby. 
Następnie realizują przedsięwzięcia, angażując i inspirując społeczność 
do działania. Im samym działanie i wspieranie przynosi satysfakcję z 
niesienia pomocy i dawania dobra. Pozwala także rozwijać pasje oraz 
zdobywać i kształtować wiele umiejętności. 
Przez cztery lata firma zrealizowała kilkanaście różnych projektów, w 
tym budowa siłowni w Suchej.  
Wartość przekazanych przez firmę DE HEUS  urządzeń, ogrodzenia, 
impregnatów, paliwa oraz koszt zorganizowania pikniku wyniósł łącznie 
ponad 30 tyś. zł. Koszty opracowania dokumentacji technicznej pokryto 
ze środków funduszu  
sołeckiego Suchej i Gminy Lubiewo, a pracę jaką wykonali strażacy 
OSP Sucha, członkowie Rady Sołeckiej Suchej z p. sołtysem na czele 
można tylko wycenić miarą dobrego serca i społecznego zaangażowa-
nia.  

Wioletta Szymczak 

NIEZWYKŁA SIŁOWNIKA PLENEROWA W SUCHEJ 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W LUBIEWIE „SZKOŁA Z POMYSŁEM” 
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.PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROGRAMU FEAD – PODPROGRAM 2019 
W dniu 13-08-2019 zostały zatwierdzone wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące działań  
realizowanych w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Planowany okres 
realizacji dostaw artykułów żywnościowych to od grudzień 2019 do lipiec 2020, Będą następujące produkty w Podprogramie 
2019 : groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron 
jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, kasz gryczana, herbatniki, mleko UHT, ser, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet 
wieprzowy, filet z makreli, cukier, olej i gołąbki. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód netto 
nie przekracza 1402 zł dla osób samotnych i 1056 zł na osobę w rodzinie. Formą przekazywania artykułów spożywczych będą 
tak jak poprzednio paczki żywnościowe składające się z co najmniej trzech artykułów. Podprogram 2019 obejmuje artykuły 
spożywcze w łącznej ilości 50,4 kg. W trakcie realizacji ilość ta może zmniejszyć się do 40,3 kg. ZG PKPS planuje wstępnie  
do uczestnictwa w Podprogramie 2019 1200 osób. Warsztaty i szkolenia zaplanowano dla 180 osób. Żywność wydawana  
będzie jak dotychczas w Świetlicy Wiejskiej w Bysławku. Według Rozporządzenia MPRiPS żywność winna być wydawana  
w odległości nie większej niż 30 km od miejsca zamieszkania. Informacje o dniach i godzinach dystrybucji będą na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach, w sklepach oraz na stronie internetowej GOPS-u. 

WYCIECZKA DO ZOO 
W dniu 30-07-2019 zorganizowano wycieczkę dla 20 uczestników do ZOO-Campol koło Człuchowa. W wycieczce brały udział 
dzieci specjalnej troski wraz ze swoimi opiekunami. Po kilkugodzinnym spacerze w ZOO i terenie rekreacji uczestnicy zasiedli 
do obiadu. Wyjazd dofinansowany był w wysokości 500,00 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 

 
WYJAZD DO POLEDNA 

Był to już drugi wyjazd do Poledna organizowany przez PKPS. W tym roku uczestnikami były osoby dorosłe  mające orzecze-
nie o niepełnosprawności. Po zwidzeniu obiektu w tym parku ze starodrzewem i pomnikami przyrody udano się na wystawę 
edukacyjno-przyrodniczą. Wystawa to ponad 200 eksponatów dzikich zwierząt z różnych kontynentów świata w scenerii  
przypominającej środowisko naturalne. Zrobiło to na uczestnikach ogromne wrażenie. Podczas posiłku w restauracji były  
specjalne życzenia od właściciela Pałacu i dodatkowy poczęstunek. Po odpoczynku na placu rekreacyjnym i wspólnym  
śpiewaniu piosenek z repertuaru „Frantówek” skierowano się w drogę powrotną.  

 
WARSZTATY KULINARNE PN „ZDROWO GOTUJEMY – NIC NIE MARNUJEMY 

Miejscem realizacji zadania było zaplecze kuchenne w Szkole Podstawowej w Bysła-
wiu. W warsztatach brały udział, szczególnie matki rodzin wielodzietnych jak również 
beneficjenci programu FEAD. Podczas warsztatów prowadzonych w trzech grupach 
uczestnicy doświadczyli jak można zdrowo, szybko nie marnując składników przygoto-
wać kilkanaście potraw mięsno-warzywnych. Zwrócono uwagę jak ważna jest ekonomia 
w kuchni. Między innymi przygotowano zdrowe zamienniki  ulubionych przez dzieci 
słodkości oraz naturalne desery i soki. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 
1100,00 zł ze środków Urzędu Gminy w ramach konkursu ofert. 

     Prezes PKPS Lubiewo 
      Bożena Ziółkowska 

 
PODSUMOWANIE PROGRAMU FEAD PODPROGRAM 2018 

Podprogram 2018 realizowany był w okresie od listopada 2018 do czerwca 2019. Programem 

tym objętych było 1175 osób z terenu Gminy Lubiewo. Skierowania kwalifikujące do otrzymy-

wania żywności  wydawane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

Wszystkie prace związane z odbiorem żywności  z Bydgoszczy, rozładunkiem i rozdzielaniem 

towaru oraz prowadzeniem rozbudowanej dokumentacji prowadzone były społecznie.  

W okresie Podprogramu 2018 (listopad 2018 – czerwiec 2019) wydano 69 ton 978 kg artyku-

łów spożywczych  o wartości 354438,90 zł. Z ogólnych zasad realizacji programu wynika obo-

wiązek objęcia beneficjantów szkoleniami. Zarząd Wojewódzki PKPS przeprowadził płatne 

warsztaty dla 71 osób, a Zarząd Gminny PKPS społecznie dla 102 osób. Opłaty za transport 

żywności sfinansowane były przez Urząd Gminy 

MIGAWKI Z PRAC POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE 
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W  pierwszej  połowie lipca,  tradycyjnie  Stowarzyszenie na 
Rzecz Szkoły w Lubiewie   „Szkoła  z  Pomysłem „ zorganizowało  
kolonie do  Wilkowic. Uczestniczyło w niej  40 uczniów   
ze  szkoły w Lubiewie i Bysławiu. Na  uczestników  czekało  wiele 
atrakcji.   Uczestnicy  korzystali  z  atrakcji Parku  Rozrywki   
w  Energylandii  w  Zatorze. Ciekawym  doświadczeniem  było  
odkrywanie podziemnych  tajemnic Jaskinia Swobody na  Słowa-
cji  oraz zapoznanie  się  z  pracą  górników  w  Kopalni  srebra  
w  Tarnowskich  Górach,  o której  opowiedział  nam  Skarbnik 
tejże  kopalni.  Korzystaliśmy  nie  tylko  z  atrakcji podziemia  ale  
i  unieśliśmy  się  ponad  ziemię.  Umożliwiło nam  to  wjazd   
kolejką  na  Chopok  oraz  Górę  Żar  i  Szyndzielnię.  Daliśmy  
pod  ocenę  swą  sprawność  fizyczną  wędrując po  trasach  
w parku  linowym  pod  Górą  Żar. Nie  zabrakło  też  akcentów  
wodnych.  Korzystaliśmy  z atrakcji Strefy  wodnej w Energylandii  

oraz Parku  Wodnego  Tropikana  w  Hotelu  Gołębiewski w Wiśle. Niebywałą  atrakcją  okazało  się podziwianie  skoczków  
naszej  kadry  narodowej  podczas treningu  na  skoczni  w  Wiśle.  Pojawiły  się  także  akcenty  historyczne.  W  tym  roku  
przypada setna  rocznica  wybuchu  powstań  śląskich.  W  związku  z  tym  zwiedzaliśmy Muzeum  Powstań  Śląskich   
w  Świętochłowicach.  Ogromne  wrażenie  wywarła  na  uczestnikach  wizyta w Auschwitz  Birkenau.  W  ciszy  i  skupieniu 
słuchaliśmy  słów  przewodnika.   Na  rynku  w  Żywcu  stanęliśmy w  miejscu  gdzie  składali przysięgę i wyruszali  ochotnicy  
do  legionów  Polskich .   W  Cieszynie  weszliśmy na Wzgórze  Zamkowe i  Wieżę  Piastowską  A  następnie   do rotundy  
św.  Mikołaja. Atrakcji  jak  widać  w  tym  roku  było  sporo.  Każdy  mógł znaleźć  coś  dla  siebie.   Nowym  doświadczeniem  
była  podróż  pociągiem.  Pogoda  również  nam  dopisała.  Organizatorzy  mają  nadzieję,  że  uczestnicy  mile  będą  wspo-
minać  tę  przygodę.  Pragniemy  dodać,  że  wyjazd  został  dofinansowany  ze  środków  Gminnej  Komisji  Alkoholowej  
oraz  ze  środków  pozyskanych w  ramach  projektu  z  Kuratorium  Oświaty  w  Bydgoszczy. 

Szkoła Podstawowa w Bysławiu po raz piąty została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „SKO w SGB”. Konkurs polegał  
na systematycznym oszczędzaniu pieniędzy przez członków SKO oraz na zaangażowaniu się przez nich w działania promują-
ce oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz upowszechniające wiedzę z zakresu edukacji finansowej. Orga-
nizatorem konkursu był SGB - Bank S.A. w Poznaniu.  
W ostatnim dniu roku szkolnego odwiedził naszą szkołę Dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Lubiewie Pan 
Rafał Maliński, który wręczył nagrody: dla szkoły – bon upominkowy doq sieci księgarni Empik w wysokości 500 zł., dla   
30 najsystematyczniej oszczędzających uczniów – plecaki, dla Opiekuna SKO – bon upominkowy do Empik o wartości 200zł. 
Wszystkim uczniom dziękujemy za systematyczne oszczędzanie i zaangażowanie. Serdecznie zapraszamy do udziału  
w konkursie w przyszłym roku szkolnym. 

 Renata Szefler  

 
Dnia 11 maja 2019r. w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Poezji Maryjnej. Celem kon-
kursu jest popularyzacja sanktuariów maryjnych na Kaszubach. Obejmuje on teren Diecezji Pelplińskiej, a jego adresatami  
są dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli. To wyjątkowe wyda-
rzenie gromadzi ponad 1000 uczestników: poetów i recytatorów, którzy sławią Matkę Bożą. Konkursowi towarzyszyła promocja 
czwartej antologii poezji maryjnej pt.: „Pomorska Pani”, poświęconej  Matce Bożej Piaseckiej. Uczniowie naszej szkoły uczest-
niczą w tym konkursie od 17 lat. W tym roku reprezentowało nas troje uczniów: Remigiusz Bonk – w kategorii klas I – III, Nata-
lia Cherek – w kategorii klas IV – VI i Patrycja Dębicka – w kategorii klas VII i gimnazjum. Remigiusz otrzymał nagrodę Burmi-
strza Miasta Kościerzyny, a Natalia – wyróżnienie. Gratulujemy!!! Wielką niespodzianką była też Nagroda Kustosza Sanktua-
riów Maryjnych ks. Antoniego Bączkowskiego dla – Małgorzaty Juraszewskiej. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Romano-
wi Chmarze za to, że od tylu lat nasi uczniowie mogą uczestniczyć w tym konkursie i godnie reprezentować szkołę. Wszystkim 
uczestnikom gorąco gratulujemy!!! To była piękna uczta duchowa. Zachęcamy do udziału w przyszłym roku! 

KOLONIE W WILKOWICACH 2019 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSŁAWIU LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO  
KONKURSU „SKO W SGB” 

KONKURS POEZJI MARYJNEJ 
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22 czerwca br. zakończy-
liśmy I rok funkcjonowa-
nia Uniwersytetu Dziecię-
c e g o  W S G  f i l i i  
w Lubiewie. Uroczystość 
została poprzedzona 
fantastycznym wykładem 
prowadzonym w formie 
warsztatów przez dr inż. 
Emila Smyka „Płyny – 
zwykłe, a jednak niezwy-
kłe”. Liczne doświadcze-
nia i zaskakujące efekty 
wzbudziły w młodych 
studentach tak wiele 
emocji, że trudno było 
nad nimi zapanować.  
Po wykładzie nastąpił 

uroczysty moment wręczenia dyplomów ukończenia roku akademickiego 2018/2019r.  Dyplomy wraz z medalami  
i upominkami odebrało łącznie 63 słuchaczy. Słowa gratulacji i podziękowań dla uczestników i ich rodziców skierowały: Wójt 
Gminy Lubiewo Joanna Jastak i koordynator UD w Lubiewie Wioletta Szymczak. Specjalne gratulacje i dodatkowe upominki 
otrzymało 15 studentów za 100% frekwencję podczas całego roku. Uroczystość zakończono grupowym zdjęciem. 
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 naj-
młodszych „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 wykła-
dach prowadzonych przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz przedstawicieli innych jednostek. 
Tematyka była bardzo różna, ale zawsze ciekawa, wzbudzająca zainteresowanie i niebywałe emocje. Uczestnicy poznali 
m.in.: poczet królów polskich, świat poduszkowców i innych zabawek fizycznych, jak być strażakiem, poznali fascynujący 
świat kryminalistyki, poznali niesamowitą Australię, a także zapoznali się ze światem gier komputerowych i planszowych. 
Dla większości studentów wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, dla części, szczególnie tych najmłodszych może 
czasami były za trudne i nie zrozumiałe, ale i tak  wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez wykładow-
ców doświadczeniach, bardzo trafnie odpowiadały na pytania, a swoimi pytaniami nie raz „zaginały” wykładowców.  
Ze strony urzędu gminy, uczestnicy bawili się na zorganizowanym balu karnawałowym, pełnym dobrej zabawy, muzyki, kon-
kursów, niespodzianek i dobrego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, którym serdecznie dziękuję. W trakcie roku 
akademickiego zorganizowaliśmy wyjazd do Świecia, gdzie jedna grupa dzieci mogła skorzystać z atrakcji pływalni, a druga 
przeżywała różne emocje na filmie „Corgi – psiak królowej”. Kolejny wyjazd to sala zabaw Tucholiki i kręgielnia w Tucholi. 
Gdy najmłodsi się bawili, starsi na kręgielni ujawnili swoje talenty i dzielnie rywalizowali. Najlepszym zawodnikom zostały 
wręczone nagrody. Na kolejny rok przewidziane są również ciekawe wykłady i liczne atrakcje. Zapowiada się interesująco.  
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję na spotkanie w następnym roku akademickim. Zaprasza-
my również nowych studentów, bo w szeregi Uniwersytetu Dziecięcego można wstąpić mając od 5 do 12 lat zawsze.  
Wystarczy tylko kontakt rodziców lub opiekunów z pracownikami urzędu gminy, wypełnienie formularza i podpisanie umowy. 
Jest to wspaniała okazja do spotkania się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania dodatkowych 
umiejętności.  
Koszt opłaty semestralnej wynosi 100 zł (opłata na pół roku). Rok akademicki UD WSG filii w Lubiewie rozpoczyna się  
w październiku i trwa dwa semestry.  
Szanowni rodzice/opiekunowi, serdecznie zapraszamy do składania formularzy przystąpienia do Uniwersytetu (biuro refera-
tu oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji, tel. 512 864 125). 

Wioletta Szymczak 
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Czy to możliwe, że wakacje już minęły? Wykorzystaliście ten wyjątkowy czas 
na słodkie lenistwo, czy też wybraliście aktywne formy spędzania wolnego  
czasu? Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo wykorzystała  
niemal każdy dzień na organizację atrakcji dla mieszkańców gminy Lubiewo  
i to dosłownie! Tegoroczne wakacje trwały 74 dni, z czego w letnich atrakcjach 
mogliście uczestniczyć przez 65 dni. 
Tradycyjnie w każdej świetlicy wiejskiej zorganizowane zostały wakacyjne  
zajęcia. Uczestniczyło w nich blisko 150 dzieci. Wspólne gry, zabawy, spacery  
i plastyczne działania wypełniły łącznie dwa tygodnie wakacji. Odbyły się  
również 2 gry terenowe, w której uczestniczyło ponad 30 dzieci. 
Tradycją naszych bibliotek są wakacyjne wycieczki rowerowe, których cykl roz-
poczyna w pierwszym tygodniu wakacji rajd rowerowy pt. "Odjazdowy bibliotekarz”. W tym sezonie nasi czytelnicy uczestniczyli 
w 7 rowerowych wycieczkach.  Przemierzyliśmy wspólnie ponad 160 km. W rajdach uczestniczyło blisko 40 osób! Rowerową 
trasę przemierzała z nami głównie młodzież, ale także dorośli i seniorzy. 
Aktywny wypoczynek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym zorganizowaliśmy 5 wyjazdów, w których 
udział wzięło 250 osób. Odbyły się dwa wyjazdy do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz dwa do parku trampolin  
w Bydgoszczy. Były to wyjazdy adresowane do dzieci. Pod koniec sierpnia odbył się bezpłatny, piąty wyjazd do Gniezna  
i Kruszwicy w ramach realizacji projektu "Śladem legend". Uczestniczyły w nim dzieci oraz seniorzy. 
Wakacje to czas wypoczynku, lecz dobrą zabawę warto połączyć z edukacją. 27 dni wypełniły warsztaty artystyczne, w których 

udział wzięło ponad 70 osób! W lipcu B-CKiP realizowało projekt "Bez Gęby"  
w ramach programu Lato w teatrze. Dwa tygodnie wypełnione zostało wyjątko-
wymi, artystycznymi warsztatami. Zorganizowaliśmy również warsztaty dla  
młodzieży ze street artu w ramach projektu "PLAŻA - przyszłość, ludzie, anima-
cja, życie, atmosfera”. Na przełomie lipca i sierpnia oraz na końcu  
sierpnia odbyły się warsztaty plastyczne oraz teatralno – scenograficzne,  
dofinansowane z MKiDN w ramach projektu "Śladem legend". Tego lata uczest-
nicy wszystkich warsztatów mieli okazję poznać 8 różnych artystów, którzy 
przyjechali na tydzień lub dwa do naszej instytucji i przekazali pewien wycinek 
swojego warsztatu pracy. 
Nowością w tym sezonie była weekendowa strefa animacji na plaży  

w Bysławiu. W piątki i soboty odbywały się tematyczne zajęcia dla dzieci. W zadania i zabawy angażowały się całe rodziny. 
Łącznie zorganizowaliśmy 11 tematycznych dni, w których uczestniczyło blisko 250 osób. 
Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo zorganizowała lub współorganizowała również 11 wydarzeń plener-
wych. Tu liczby uczestników nie sposób dodać. Można jedynie dopowiedzieć, że tegoroczne wakacje liczyły 11 weekendów. 
Wakacje już za nami, ale we wrześniu nie zwalniamy tempa. Zapoznajcie się z wrześniowym harmonogramem! 

Monika Januszewska 

Dnia 8 czerwca 2019 r. na stadionie w 
Lubiewie przeprowadzono etap gminny 
zawodów sportowo-pożarniczych, w 
których uczestniczyło 10 drużyn mę-
skich i 6 drużyn żeńskich.  Była  to 
rekordowa liczba drużyn, a szczególnie 
żeńskich. Po raz pierwszy drużyny 
żeńskie wystawiły OSP Lubiewo, OSP 
Bysławek  i OSP Klonowo. Rywalizacja 

była wyrównana.W kategorii drużyn żeńskich I miejsce zajęła OSP Bysławek, II 
miejsce OSP Lubiewo, III miejsce Bysław. W kategorii drużyn męskich I miejsce zajęła OSP Klonowo, II miejsce zajęło OSP 
Lubiewo, III miejsce zajęła OSP Minikowo. 
Dodatkowe wyróżnienie otrzymała drużyna z OSP Minikowo – żeńska i OSP Bysław – męska  za wzorowo przeprowadzoną 
musztrę.Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, medale oraz nagrody. 

Czesława Gromek 
 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY LUBIEWO 

WAKACJE Z B-CKIP W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 
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W sobotę, 10.08 br. na kortach w Lubiewie odbył się  
I  turniej deblowy tenisa ziemnego o puchar Wójta  
Gminy Lubiewo. Turniej zgromadził łącznie 16 zawodni-
ków z powiatu tucholskiego, ze Świecia, Bydgoszczy  
i spod Poznania. Turniej oficjalnie otworzyła Pani Joan-
na Jastak Wójt Gminy Lubiewo, nie tylko słownie ale 
również wprawiając w ruch pierwsze piłki. Pani Wójt 
ciesząc się z obecności zawodników, podkreśliła,  
że turniej jest kontynuacją poprzednich tego rodzaju  
spotkań i zapewniała, że będą kolejne. Życząc  
zawodnikom dobrych piłek i wspaniałej atmosfery, tym 

samym na dobre przegoniła kłębiące się od rana deszczowe chmury. Turniej odbył się systemem do 2 setów natomiast przy 
remisie decydował Tie break.  Zawodnicy grali w 2 grupach po 4 pary. Z każdej grupy wyłoniły się 2 pary, które grały w półfina-
le. Mecze były na wysokim poziomie, a gra upłynęła w atmosferze przyjacielskiej i fair play.  Zawodnicy bardzo chwalili organi-
zację turnieju i jakość techniczną kortów. Wyniki: 
I miejsce: Przemysław Urbański i Adam Berdysiak, II miejsce: Sławomir Rybicki i Leszek Kłosek 
II miejsce: Zbigniew Pietrzykowski i Krzysztof Łukaszewski 
Na zakończenie turnieju, kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Turystyki i Promocji zwycięskim parom wręczyła pamiątkowe 
statuetki, a ponadto wszystkim zawodnikom upominki rzeczowe. Turniej zorganizowała Pani Paulina Ciepluch, inspektor ds. 
sportu i organizacji pozarządowych z Urzędu Gminy w Lubiewie przy pomocy Pani Aliny Borchacz opiekuna kortów. Serdecznie 
zapraszamy do korzystania z lubiewskich kortów, a wynajmować je można u nadzorującego kortami pod numerem 
698 702 944. 

Wioletta Szymczak 
 

Gmina Lubiewo w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 r.  aktywnie włączyła się w organizację imprez sportowych w ramach 
XI Europejskiego Tygodnia Sportu oraz XXV SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN. W tym okresie wszystkie placówki 
oświatowe, Rady Sołeckie, Uczniowskie Kluby Sportowe,  organizacje pozarządowe, animatorzy, pracownicy urzędu  
gminy, GOPS-u i innych instytucji przygotowali dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  bogate programy imprez sporto-
wych, turystycznych, rekreacyjnych. W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowano 96 imprez sportowych, w których łącznie brało 
udział  2970 osób. Główne rozgrywane dyscypliny sportowo-rekreacyjne to: piłka nożna, lekkoatletyka, biegi, tenis ziemny, test 
Coopera, rajdy rowerowe, nordic walking, rolki, itp.  
W ostatecznej klasyfikacji w kategorii gmin od 5 do 7,5 tyś,. mieszkańców  Gmina Lubiewo zajęła I miejsce w woj. kujawsko – 

pomorskim i IV miejsce w Polsce na 44 biorące udział w 
eliminacjach. Największym zaangażowaniem wśród sołectw 
wykazały się: Trutnowo, Minikowo, Klonowo i Lubiewice, 
natomiast wśród placówek oświatowych - Przedszkole Sa-
morządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza„.  
Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację 
imprez na terenie gminy Lubiewo, dzięki którym osiągnęliśmy 
tak wspaniały wynik sportowy w kraju i województwie. Tydzień 
aktywności sportowej korzystnie wpłynął na nasze zdrowie oraz 
świetną promocję naszej gminy. Zapraszamy za rok do aktyw-
nego wzięcia udziału, termin pozostaje bez zmian od Dnia Matki 
do Dnia Dziecka.   

Paulina Ciepluch 
 

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO W LUBIEWIE 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 
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W miniony czwartek (4 lipca br.) Gmina Lubiewo wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej 
zorganizowali tzw. konsultacje terenowe dla organizacji pozarządowych z 
terenu Gminy.  
W spotkaniu, które odbyło się w restauracji „Wrzos” w Wielonku, wzięło 
udział 35 osób, które reprezentowały 18 organizacji.  
Ponadto, gośćmi spotkania były: p. Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo,  
p. Justyna Górska przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspie-
rania Ekonomii Społecznej oraz p. Magdalena Kurpinowicz – prezes Stowa-
rzyszenia Partnerstwo „Lokalna Grupa Działa Bory Tucholskie”. 
Przed rozpoczęciem merytorycznej części szkolenia, głos zabrała p. Wójt, 
dziękując wszystkim za przybycie, za dotychczasową działalność i fakt,  
że są osoby w naszej gminie, dla których działalność społeczna jest ważna i 
mimo różnych trudności nie zrażają się i ją dalej prowadzą. Zachęcała zebra-
nych do aktywnego udziału w szkoleniu i innych spotkaniach organizowa-

nych dla organizacji, a przede wszystkim w konsultacjach programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 
które odbędą się jak każdego roku na przełomie września i października. Następnie głos zabrała Pani Justyna Górska, która 
zapoznała przedstawicieli organizacji o działalności KPOWES, pomocy jaką ten ośrodek może udzielać stowarzyszeniom, do-
radztwie, konsultacjach, zasadach tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz źródłach pozyskiwania środków na działal-
ność statutową organizacji.  
Po przerwie obiadowej, p. Magdalena Kurpinowicz zaprezentowała strategię rozwoju lokalnego „Dekel do borowiackiej grapy” 
Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Omówiła cele, przedsięwzięcia oraz źródła finansowania, a także  
poinformowała o konkursach, które m.in. dla organizacji pozarządowych będą ogłaszane.  
Kolejnym tematem spotkania było omówienie przez p. Paulinę Ciepluch pracownika Urzędu Gminy zasad wypełniania druków 
ofert i sprawozdań związanych z otwartymi konkursami ofert. Zebrani mieli bezpośrednią możliwość zapoznania  
się z poszczególnymi tabelkami i zapisywania sugestii czy wytycznych.  
Na zakończenie, zebrani otrzymali ankiety aktualizacyjne dotyczące swojej organizacji oraz ankiety opiniujące spotkanie  
i dotychczasową współpracę naszych organizacji z samorządem gminy Lubiewo. Nie ukrywamy, że wyniki ankiety 
(anonimowej) bardzo nas ucieszyły, gdyż mimo różnych głosów, które do nas docierają, przedstawiciele organizacji w  zdecy-
dowanej większości ocenili naszą współpracę jako bardzo dobrą i dobrą. Tylko dwie osoby oceniły na dostateczną, a cztery 
osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi. Jest to dla nas satysfakcja, że dotychczasowe działania są odbierane pozytywnie,  
mimo, że na niektóre, jako pracownicy urzędu nie mamy wpływu, np. jeśli chodzi o druki ofert czy sprawozdań, których wzory 
określone są ustawowo. Naszym celem jest by ta współpraca była jeszcze bardziej efektywna i będziemy czynili wszelkiego 
rodzaju starania by tak się stało. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury, Sportu,  
Turystyki i Promocji.  

Wioletta Szymczak 

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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Na terenie gminy jest wiele wspaniałych jezior, jak tu nie organizować zawodów w dyscypli-
nie tj. rowerki wodne, kajaki turystyczne, kajaki sportowe oraz wyścigi na materacach. I tak 
też się stało w Bysławiu 3 sierpnia br. Impreza pn. „Mix wodno - sportowy dla amatorów i 
pasjonatów kajakarstwa, rowerków wodnych po jeziorze bysławskim” zgromadziła ponad 60 
osób. Trasa zawodów obejmowała 100m do przepłynięcia za pomostem. Natomiast w obrę-
bie pomostu, na trasie między jego początkiem, a końcem najmłodsi ścigali się na matera-
cach. Wszystko to przyprawione szczyptą adrenaliny w walce o nagrody w postaci sprzętu 
sportowego związanego z konkurencjami wodnymi, które  ufundowała Pani Joanna Jastak 

Wójt Gminy Lubiewo. Po zawodach, przed samą dekoracją pokaz kalisteniki dał Ścibor Winkel z Lubiewic. Wraz z nim ćwiczyli 
wszyscy chętni. Zainteresowani trenowaniem kalisteniki mogą się zgłaszać bezpośrednio do Pana Ścibora pod numerem tel. 
881 732 936.  Organizatorem była Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, natomiast współorganizatorami: CWZS Stowa-
rzyszenie Kajakowe Zawisza i Kierownik Zakładu Komunalnego – Pan Jerzy Bogusławski. Nad bezpieczeństwem czuwali 
druhowie z OSP z Bysławia.  Tegoroczna impreza stała się impulsem do organizowania podobnych wydarzeń co roku z jesz-
cze większym rozmachem i zaangażowaniem, tak by jak najbardziej uatrakcyjnić i przyciągnąć jeszcze więcej amatorów tego 
rodzaju zawodów.   
Wyniki  
Kajaki Turystyczne dziecko plus rodzic  
I miejsce Marek Milczewski (sam) II miejsce Magdalena Nitka i Kacper Przydworski III miejsce Brygida i Mikołaj Przydworski 
Kajaki turystyczne dorośli  
 I miejsce Barbara i Marcin Ohler; II miejsce Maria i Emiel Purmer: III miejsce Katarzyna Nitka i Krzysztof Zbanuszek   
Rowerki wodne dorośli 
 I miejsce Katarzyna i Krzysztof Zbanuszek; II miejsce Emiel i Piet Purmer; III miejsce Barbara i Marcin Ohler 
Rowerki wodne rodzic plus dziecko   
I miejsce Magdalena Nitka i Kacper Przydworski; II miejsce Brygida i Mikołaj Przydworski; III miejsce Maria i Marcel Purmer 

Paulina Ciepluch 

Gmina Lubiewo we współpracy z firmą „Mobilne Centrum Diagnostyki i Osteoporozy” ma ponownie możliwość zrealizowania 
dla mieszkańców Gminy Lubiewo specjalistycznych badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy. Poprzednie bada-
nie było wykonywane w 2017r. i wielu z pacjentów winno po dwóch latach je powtórzyć.  

W tym roku, badanie odbyłoby się w Lubiewie (parking przy Urzędzie Gminy)  
w dniu 21 października w godz. od 8:00  do 16:00.  
W osteobusie istnieje możliwość wykonania następujących badań densytometrycz-
nych: biodra – 39,00 zł, kręgosłupa lędźwiowego – 39,00 zł, kręgosłupa i biodra – 
59,00 zł, kręgosłupa i obydwu bioder – 79,00 zł.  Lekarz po wstępnej diagnostyce 
pacjenta zasugeruje, który rodzaj badania byłby najefektywniejszy dla badanego i 
ewentualnego, dalszego leczenia.  
Badanie jest bezbolesne, trwa nie więcej niż 5 minut, a pacjent po badaniu otrzymuje 

wynik w formie wydruku wraz z krótkim opisem i ustnymi wskazówkami, co do dalszego postępowania.  
W związku z tym zapraszam Państwa do rozważenia naszej propozycji i zarejestrowania się pod nr telefonu 512 864 
125. Przy rejestracji proszę podać imię i nazwisko, wiek, pesel i nr kontaktowy.  
Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. W Unii Europejskiej z powodu 
osteoporozy co 30 sekund dochodzi do złamania. A można im łatwo zapobiec. Wystarczy dbać, by w codziennej diecie była 
odpowiednia ilość wapnia, witaminy D i białka. Osteoporoza, inaczej zrzeszotnienie kości, to choroba, w przebiegu której 
dochodzi do zaniku tkanki kostnej, w konsekwencji czego zwiększa się częstość występowania złamań. Najczęstsze i naj-
wcześniejsze są złamania kręgów, z których tylko 25-30 proc. objawia się w postaci ostrego bólu. Inną szczególnie groźną 
konsekwencją osteoporozy jest złamanie bliższego końca kości udowej. W jego wyniku 50 proc. poszkodowanych traci zdol-
ność samodzielnego poruszania się.  

Osteoporoza to choroba podstępna - nie daje żadnych wczesnych objawów, nie powoduje bólu.  
Dlatego jest nazwana "cichym złodziejem kości". 

Wioletta Szymczak 

GMINA LUBIEWO STAWIA NA SPORT WODNY! 

OSTEOPOROZA– OKAZJA DO BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
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W dniu 7 września 2019 r. zorganizowaliśmy kolejny, XII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Bora-
mi.  Tym razem trasa biegu - 15 km -  przebiegała wśród malowniczych pól i lasów miejscowości Lubiewo i Sucha, gdzie 
uczestnicy podczas biegu mijali również Tartak Bruchniewo. 
Impreza została wpisana do kalendarza Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 2019 

W br. mimo nie sprzyjającej pogody bieg ukończyło 153 biega-
czy.  Pierwszy zawodnik przekroczył metę po 48 min 46 sek Pan 
Klaybor Dawid, pierwszą kobietą była Pani Anna Arseniuk z czasem 
58 min 31 sek. Co roku przybywa również biegaczy z Gminy Lubiewo. 
Przygotowano dodatkowe atrakcje na XII  Bieg: 
- krótkodystansowe biegi uliczne dla dzieci i młodzieży - wystartowało 
143 zawodników 
- animacje i konkursy dla dzieci m.in.: malowanie twarzy, kreacje z 
balonów, mega bańki mydlane,  
- zamek dmuchany 
- losowanie dodatkowych nagród wśród biegaczy 
- loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywa + kilka dodatkowych na-
gród z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkolnej z Gminy 

Lubiewo 
- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, 
- fotobudka 
Wyniki biegu: https://elektronicznezapisy.pl/event/3809/results.html   
Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo oraz pomoc finansową i rzeczową. 
Ponadto dziękuję wszystkim osobom i organizacjom za zaangażowanie i za pomoc w organizacji Biegu oraz dbanie o zabez-
pieczenie całej imprezy biegowej. 

7 września, w ramach XII Ogólnopolskiego, ekologicznego 
biegu „Szlakiem trzech wież nad borami” zostały zorganizo-
wane krótkodystansowe biegi uliczne dla dzieci i młodzieży. 
Młodzi sympatycy zdrowego, aktywnego trybu życia mogli 
sprawdzić swoją aktywność fizyczną w ośmiu kategoriach 
wiekowych, w oddzielnych klasyfikacjach dla dziewcząt   
i chłopców. W kategorii 2004 -2003 nie zostały zgłoszone 
osoby do biegu.  Łącznie w biegu wystartowało 143 zawod-
ników. Nagrody, puchary, medale i słodkości  zostały ufun-
dowane przez Wójta Gminy Lubiewo. Impreza została przy-
gotowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz pomocy 

wolontariuszy. Z uwagi na zwiększającą się liczbę uczestników,  
w przyszłym roku biegi uliczne dla dzieci i młodzieży zostaną  
częściowo przeprowadzone przed biegiem głównym i po wystar-
towaniu dorosłych biegaczy.  Już dziś zapraszamy za rok,  
kategorie wiekowe zostaną bez zmian.   
       
   

Paulina Ciepluch 

XII EKOLOGICZNY BIEG SZLAKIEM TRZECH WIEŻ NAD BORAMI 

KRÓTKODYSTANSOWE BIEGI ULICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

http://m.in
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Felektronicznezapisy.pl%2Fevent%2F3809%2Fresults.html%3Ffbclid%3DIwAR2U2ge8yYv3CudnmBAAw65irBXWCXDmubPeYxjMzhci13tAJL2nsol2UEE&h=AT1h7a3rpBpAw027OW9o3wxrMnUbwsKQjWEvUtAoy_1VpOTTUrtK5N-4yqmJNITodGz3SdrO_WHkrFnJi8SQ4z
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Wyniki: 
Bieg szlakiem trzech wież nad borami – biegi krótkodystansowe dla dzieci i młodzieży – 7 września 2019 r. 
 
Kategoria wiekowa 2018 – 2017                                                                                 50m 

CHŁOPCY    DZIEWCZĘTA 

I Mikołaj Szymański I Paulina Ulatowska 

II Igor Remus  II Kornelia Gwizdała 

III Korneliusz Ciepluch III Klara Klamczyńska 

Kategoria wiekowa 2016 – 2015                                                                                 50m  
CHŁOPCY    DZIEWCZĘTA      
I miejsce Franek Wamka   I miejsce  Magdalena Kolasa  
II miejsce Seweryn Pestka   II miejsce Wiktoria Budek  
III miejsce Michał Gumiński   III miejsce Zuzanna Korzeniewska 
 
Kategoria wiekowa 2014 – 2013                                                                                 100m  
CHŁOPCY    DZIEWCZĘTA 
I miejsce   Marcel Gackowski  I miejsce  Martyna Marczak 
II miejsce Olaf Anguelov   II miejsce Julia Iwicka  
III miejsce Mikołaj Kurek    III miejsce Katarzyna Jendryczka 
 
Kategoria wiekowa 2012 – 2011                                                                                 100m  
CHŁOPCY                       DZIEWCZĘTA 
I miejsce Alan Nowak   I miejsce  Gabriela Krzywoszyńska 
II miejsce Antoni Nowacki   II miejsce Zosia Flatów 
III miejsce Jan Hoppe  III miejsce Lena Kulczyk 
 
Kategoria wiekowa 2010 – 2009                                                                                 300m  
CHŁOPCY        DZIEWCZĘTA  
I miejsce Igor Wilkowski   I miejsce Julia Grabowska 
II miejsce Nikodem Knitter   II miejsce Julia Majer  
III miejsce Krystian Pacek    III miejsce Karolina Gwiazdowska 
 
Kategoria wiekowa 2008 – 2007                                                                                 300m  
CHŁOPCY      DZIEWCZĘTA 
I miejsce  Nikodem Łada   I miejsce  Paulina Kaminska 
II miejsce Jakub Chmielewski  II miejsce Zuzanna Szaszor 
III miejsce Hubert Krzywoszyński  III miejsce Agata Milczewska 
 
Kategoria wiekowa 2006 – 2005                                                                                 600m  
CHŁOPCY      DZIEWCZĘTA 
I miejsce Michał Pietrzak   I miejsce  Julia Hoppe 
II miejsce Remigiusz Winiarski II miejsce Weronika Nowak 
III miejsce Kacper Minikowski III miejsce Paulina Sobiechowska 
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U R Z Ą D  G M I N Y   W  
L U B I E W I E  

Gmina Lubiewo pełna uroku, o każdej porze roku 

PROMESA NA REMONT DROGI 1030C LUBIEWO– BRUCHNIEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11.09.2019 r. naszą gminę odwiedził Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj 

Bogdanowicz. Wojewoda wraz z Panem Jerzym Kowalikiem spotkali się w BCKiP  

w Lubiewie z przedstawicielami władz samorządowych, m.in.: Panem Michałem Mrozem -

Starostą Tucholskim, Panią Joanną Jastak – Wójtem Gminy Lubiewo, Panem Tomaszem 

Bonkiem – Zastępcą Wójta Gminy Lubiewo Panią Zofią Reszka – Przewodnicząca Rady 

Gminy Lubiewo, Panem Tadeuszem Mrozem – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Lubiewo, Panem Antonim Lewandowskim– Radnym Powiatu Tucholskiego oraz Radnymi 

Gminy Lubiewo. Celem spotkania było wręczenie promesy na dofinansowanie w wysoko-

ści 1 001 417,00 zł remontu drogi powiatowej Lubiewo – Bruchniewo w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. Powiat Tucholski planuje realizację ww. remontu jeszcze w tym 

roku. Spotkanie uświetnił spontaniczny występ zespołu „Stokrotki”. 

Paweł Chmara 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Nakład: 1000 egz.  
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