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„Cicha noc, święta noc,  
Pokój niesie ludziom wszem...” 

 

 

 

Niech słowa tej kolędy staną się rzeczywistością  

i w naszych domach zagości świąteczna atmosfera  

pełna ciepła, życzliwości i miłości. 

Cudownych Świąt i dobrego Nowego Roku. 

życzą: 
 

         Zofia Reszka                                                 Joanna Jastak 
       Przewodnicząca                                          Wójt Gminy Lubiewo 
  Rady Gminy Lubiewo 

Informujemy,  że od listopada br.: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie ma swoją siedzibę w budynku Banku 
Spółdzielczego w Lubiewie przy ulicy Hallera 7 (parter). 

 

• dokonano zmiany nazwy Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji  
na Referat Oświaty i Spraw Społecznych, który obecnie mieści się w Lubiewie,  przy  
ul. Wojska Polskiego 8 (byłej siedziby GOPS). 

 

• od dnia 20.11.2019r., terapeuta-psycholog będzie przyjmował w każdą środę  
od 17:15-19:00 w punkcie pomocy rodzinie w Lubiewie, który jest przeniesiony z byłego 
budynku GOPS do Urzędu Gminy Lubiewo pok. nr 9. Natomiast od godz. 15:00 - 17:00 
przyjmuje w Bysławiu – Ośrodek Zdrowia w Bysławiu, ul. Słoneczna 3. 

Bożena Gniot, Weronika Łepek, Beata Napiątek 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE GMINY W LUBIEWIE 
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIEWICE 

Trwa inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku 
świetlicy wiejskiej w Lubiewicach.  Zadanie podzielono na dwa etapy 
ze względów finansowych. Pierwszy etap obejmuje wykonanie stanu 
surowego zamkniętego i zadaszonego tarasu.  Powierzchnia zabudo-
wy świetlicy zwiększy się o 34,06 m2, natomiast powierzchnia tarasu 
wyniesie 44,84 m2.. 
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo  
Usługowe  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza, który został wybrany  

w trybie zapytania ofertowego. Wartość I etapu inwestycji wynosi 69 834,69 zł brutto. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zada-
nia pochodzą z budżetu gminy i funduszu sołeckiego. Termin realizacji umowy ustalono do 16 grudnia 2019 r. 
Realizacja II etapu przedsięwzięcia przewidziana jest w 2020 r. 

   Justyna Glazik 

NOWY DACH NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MINIKOWIE 

Dobiega końca realizacja inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego w budynku świetlicy 
wiejskiej w Minikowie. Płyty eternitowe zostaną zastąpione blacho dachówką. Jest to kontynuacja inwe-
stycji, rozpoczętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Minikowie, która z własnych środków wyremonto-
wała wieżę strażniczą. Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Schweda Wiesław  
z Cekcyna. Wartość robót wynosi 89 298,00 zł brutto. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania 
ofertowego. Prace mają być zrealizowane do końca listopada.. Środki finansowe na realizację  
przedmiotowego zadania pochodzą z budżetu gminy i funduszu sołeckiego. 
                    Justyna Glazik 

DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE 
Na początku listopada br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznaniu dofinansowania na realizację  
projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”. Otwarcie ofert 
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. 
zadania odbyło się 5 listopada. Na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wpłynęły 3 oferty.  
Najniższą cenę w wysokości 1 259 790,21 zł zaproponowała firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Cena przekra-
cza kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie fotowoltaiki o 14 019,81 zł.Postępowanie przetargowe na dostawę  
i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła (części nr 2) zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  
W związku z tym, przetarg na ww. mikroinstalacje zostanie ponownie ogłoszony.Przypominamy, iż 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 słonecznych do celów przygotowania c.w.u. w budynkach  
mieszkalnych i 10 instalacji powietrznych pomp ciepła do celów c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Wnioskodawcą projektu jest  Gmina 
Lubiewo, a Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy gminy, właściciele gospodarstw domowych na terenie, których powstaną planowane 
instalacje. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, wpłynie na zmniej-
szenie 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. Wniosko-
wana wysokość dofinansowania na wszystkie trzy rodzaje instalacji wynosi 639 503,00  zł,  resztę zobowiązania finansowego pokrywa  
Beneficjent ostateczny ze środków własnych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych.  

         Justyna Glazik 
 

 
 

REMONT UL. KWIATOWEJ W BYSŁAWIU ORAZ 126 M  DROGI W MINIKOWIE 

Gmina Lubiewo realizuje dwa zadania drogowe w ramach Fun-
duszu Solidarności Unii Europejskiej. Pierwszym z nich jest 
„Remont drogi gminnej nr 010628C w m. Bysław ul. Kwiatowa 
od km 0+000 do km 0+495” Zadanie obejmuje remont  
nawierzchni ul. Kwiatowej. Wykonawca, którym jest Zakład 
Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła 
nad Notecią wycenił prace na kwotę 342 300,39 zł brutto udzie-
lając jednocześnie 60 miesięczny gwarancji. W ramach drugiego 
zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid.  

313 obręb Minikowo od km 0+000 do km 0+126” wyremontowana zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltowa od figury w stronę lasu. Tutaj 
również udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Wykonawcą robót drogowych jest firma Usługi Ogólnobudowlane MAR-
BRUK Marcin Kwiatkowski z Charzykowy. Wartość zadania wynosi 67 449,13 zł brutto  

Paweł Chmara 
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 TARGOWISKO GMINNE ,,MÓJ RYNEK” W  LUBIEWIE 

W pierwszej połowie października br. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie”.  
W ramach operacji pobudowano budynek higieniczno - sanitarny z przyłączami, trzy wiaty czterosta-
nowiskowe, oświetlenie placu w postaci lamp solarnych, ogrodzenie, utwardzenie terenu oraz wjazd. 
Wartość robót budowlanych wyniosła  452 730,71 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza.  Na sesji w dniu 30 października br. Rada Gminy 
Lubiewo podjęła uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój Rynek” w Lubie-
wie i ustalenia opłaty targowej. Celem projektu jest wsparcie 
lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzeda-
ży produktów rolno – spożywczych i innych. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w 

targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 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 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010640C W MIEJSCOWOŚCI SUCHA UL. LEŚNA  
OD KM 0+000 DO KM 0+350 

W pierwszej połowie listopada miał miejsce odbiór 
prac związanych z realizacją ww. zadania. W ramach 
inwestycji powstało 350 m drogi z kostki betonowej. 
Całkowita wartość wykonanych prac to 429 323,14 zł 
brutto z czego 341 000,00 zł to dofinansowanie  
w ramach rezerwy celowej Skarbu Państwa pozosta-
jącej do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w związku z usuwaniem skutków  
intensywnych opadów deszczu w dniach 16-17 kwiet-
nia 2018 r.  Pozostała kwota 88 323,14 zł to wkład 
własny Gminy Lubiewo. Inwestycję wykonała firma 

AMAR Mariusz Rudnik z Lichnowy. Okres gwarancji na ww. roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
Paweł Chmara 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1030C NA ODCINKU OD KM 12+600 DO KM 
13+400 ETAP II  

W dniu 13 listopada br. miał miejsce odbiór prac 
związanych z realizacją ww. zadania. W ramach 
inwestycji rozbudowano 800 m odcinek drogi wraz z 
budową ronda. Powstał również ciąg pieszo-
rowerowy. Wykonawcą była firma MARBRUK SP.  
z o.o., ul Długa 1, 89-606 Charzykowy. Zamawiają-
cym był Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi. War-
tość inwestycji to 3 472 134,61 zł brutto. 50% tej 
kwoty pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Pozostała kwota to wkład Gminy Lubie-
wo oraz Powiatu Tucholskiego. Gmina Lubiewo 

dofinansowała zadanie w wysokości 832 486,00 zł brutto. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość jaką się wykazali w związku z utrudnieniami  
w ruchu drogowym z którymi mieliśmy do czynienia z powodu prowadzonych prac. 

Paweł Chmara 

GMINA LUBIEWO INWESTUJE W BEZPIECZEŃSTWO SWOICH MIESZKAŃCÓW 

Już wkrótce Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu wzbogaci się o nowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy. W dniu 31 paź-
dziernika br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta firmy 
FHUP PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa. Przedsiębiorca zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 255 000,00 zł. 
Odbiór samochodu przewidziany jest w grudniu br. Nowy samochód ułatwi prowadzenie trudnych akcji ratowniczych. 

                   Justyna Glazik 
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PSZOK W BYSŁAWIU- EDUKACJA EKOLOGICZNA  

Za nami 5 spotkań edukacyjno- promocyjnych z cyklu „SELEKTYWNA ZBIÓRKA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE LUBIEWO”. Zajęcia zorganizowane zosta-
ły dzięki współpracy Wójta Gminy Lubiewo, pracowników Referatu Planowania Prze-
strzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubie-
wie, Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo oraz Dyrektorów Szkoły Pod-
stawowej w Bysławiu i Lubiewie. Uczniowie, którzy odwiedzili PSZOK w Bysławiu 
dowiedzieli się, że na terenie naszej gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych i jakie odpady powinny tam trafiać. W ramach zajęć eduka-
cyjnych dzieci zwiedzały teren PSZOK w Bysławiu oraz wysłuchały prelekcji o jego 
powstaniu i funkcjonowaniu, a także  zapoznały się z zasadami prawidłowej segrega-
cji odpadów komunalnych. Ponadto, ochotnicy wzięli  udział w mini- konkursie prak-
tycznej wiedzy segregacji odpadów, który polegał na przyporządkowaniu odpadu do 
właściwego pojemnika na surowce wtórne, np. do którego pojemnika wyrzucić liście, 

co zrobić ze zużytą baterią, gdzie wyrzucić karton po mleku lub po soku?. Zajęcia swoją tematyką wpisały się w założenia projektu pn.:  
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno – promocyjnym w Bysławiu”. 

Magdalena Hoppe 

SUSZA 2019 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku susza spowodowała straty w 
uprawach rolnych. Tegoroczna sucha zima oraz wiosenny brak opadów spowo-
dowały niepokojąco niskie zasoby wody w glebie. Pierwsza dekada czerwca na 
przeważającym obszarze kraju była bardzo sucha z opadami poniżej 5 mm, a 
miejscami w ogóle niewystępującymi. W dniu 29 lipca br. Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski powołał komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód 
doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- suszy w 2019r. 
w gminie Lubiewo. Komisja składająca się z 6 członków oszacowała w terenie 
straty w 402 gospodarstwach rolnych. Szacunkowe straty w uprawach rolnych 
na terenie gminy Lubiewo wyniosły ponad osiem milionów złotych. W tym roku 
szacowanie szkód odbywało się z uwzględnieniem poszczególnych kategorii 
glebowych. To Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB określił na pod-
stawie swoich badań czy na danym gruncie można było uwzględniać suszę czy 
też nie. Zgodnie z wytycznymi IUNG suszę można było określać wyłącznie na I i 
II kategorii gleb, sporadycznie III – i to nie we wszystkich gminach. 
Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 listopada 2019r.  
W tym roku pomoc suszowa przyznawana była w dwóch formach: 
- jeżeli straty wyniosły 30% lub więcej w produkcji rolnej całego gospodarstwa, wówczas pomoc suszowa była przyznawana w ramach 
pomocy krajowej,  
- jeżeli jednak strata w danej uprawie wyniosła co najmniej 30%, ale straty w całej produkcji rolnej były niższe niż 30%, wówczas pomoc 
suszowa była przyznana w formule pomocy de minimis. 
Jeżeli gospodarz nie miał ubezpieczonych co najmniej połowy upraw rolnych od minimum jednego ryzyka, wówczas stawka pomocy suszo-
wej była obniżona o połowę.    

Magdalena Hoppe 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE LUBIEWO 

Informuję, iż Wójt Gminy Lubiewo wydała do końca listopada br. 55 decyzji o warunkach zabudowy.Dotyczyły one przede wszystkim inwe-
stycji polegających na: budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowie budynków 
inwentarskich w gospodarstwach rolnych, a także przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych i gospodarskich.  Drugim 
rodzajem decyzji wydawanych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego są decyzje  ustalające lokalizację inwestycji celu 
publicznego. Łącznie w bieżącym roku wydano ich 19. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu gminnym to głównie projekty polegające na 
budowie sieci elektroenergetycznych służących do zasilania działek mieszkańców naszej Gminy.W tym roku wydano dotychczas 132 za-
świadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji. W dniu 30 października br. 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 286/10, 286/11, 710/1, 710/2, 1114/4, 
1114/3, 474/4, 474/3 położonych w m. Bysławw bliskim sąsiedztwie jeziora bysławskiego. Obszar objęty planem wyznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Ponadto trwa procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 412/43, 412/45, 
412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław. Planowane przeznaczenie dla tego terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. 
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W ostatnim czasie wszczęto procedurę uchwalenia dwóch planów miejscowych. Pierwszy dla terenu działki nr 760/4 położonej  
w m. Bysław z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej. Drugi dla terenu działek nr 5/2, 5/6, 4/5 i 5/5 położonych w m. Sucha  
z przeznaczeniem na teren usług (ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy wraz z niezbędną komunikacją, infrastrukturą techniczną oraz ziele-
nią towarzyszącą). 

        Roksana Olszowy 

 
W TROSCE O DROGI I ZNAKI GRANICZNE 

Wójt Gminy Lubiewo apeluje do wszystkich właścicieli gruntów przyległych do dróg, aby prowadzili prace polowe w sposób racjo-
nalny, nieniszczący nawierzchni oraz pasów drogowych. Grozi za to grzywna nawet do 1000 złotych. Niestety, wciąż część rolników zwęża  
w ten sposób drogi. Doprowadzanie do degradacji dróg jest naganne, gdyż są to przecież drogi dojazdowe do Państwa domostw i mają słu-
żyć przede wszystkim Państwu. Nie zawsze takie działania są umyślne, ale wciąż jest ich dużo. Drogi asfaltowe są stopniowo pozbawiane 
poboczy, a trakty gruntowe tracą określoną w planach szerokość. Zdarzają się przypadki, że zamiast kilkunastu metrów zostają np. trzy.  
Ponadto, często dochodzi do zaorywania rowów melioracyjnych. Jest to tym bardziej istotn, ponieważ współczesne maszyny rolnicze potrze-
bują coraz szerszych dróg.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z późn. zm.) obowiązu je 
zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejsze-
nie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób 
pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego (dotyczy to również składowania materiałów, w tym kamieni polnych). Powoduje to utrudnienia w bieżącym utrzymaniu 
dróg oraz niszczenie sprzętu - kosiarek.  

Kolejnym problemem występującym na terenie naszej gminy jest niszczenie oraz przesuwanie znaków granicznych. Jest to prze-
stępstwo, za które przewiduje się kary, zgodnie z art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2128).  
Gmina Lubiewo każdego roku ponosi duże koszty nowych wskazań geodezyjnych granic działek. W przypadku wystąpienia sytuacji nagmin-
nego łamania powyższych przepisów i zaleceń, sprawcy będą zgłaszani na policję. Osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą 
pociągane do odpowiedzialności. 

Natalia Mięsikowska 

 
OŚWIETLENIE ULICZNE 

W dniu 25.09.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn: “Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii 
LED na terenie Gminy Lubiewo” w ramach Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,  
Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada modernizację oświetlenia ulicznego, w ramach którego nastąpi wymiana lamp na energo-
oszczędne oprawy typu LED. W związku z realizacją projektu przewiduje się znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz mocy zainstalo-
wanej. Zaplanowano modernizację 246 punktów oświetleniowych w miejscowościach Bysław, Bysławek i Klonowo. Szacunkowa wartość 
inwestycji wynosi 521.428,59 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 315.000,00 zł. Zgodnie z założeniami inwestycja ma być 
zrealizowana do końca września 2020 r. Obecnie trwa procedura oceny naszego wniosku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego   
w Toruniu. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

 
PRZEBUDOWA I REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

W dniu 08.11.2019 r. otrzymaliśmy informację o przyznanym dofinansowaniu projektu pn.: ,,Przebudowa i remont istniejących 
przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie 9 przepompowni ścieków, 
które są w złym stanie technicznym i nadają się bezwzględnie do wymiany. Proponowane rozwiązania pozwalają na zastosowanie  
nowoczesnego monitoringu, pomp o zdecydowanie lepszych parametrach, co z kolei lepiej zabezpieczy tereny wokół przepompowni przed 
zalewaniem ściekami. Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, 
ochrona zdrowia mieszkańców, rozwój gminy. Całkowita wartość projektu to 423.915,49 zł, z czego 292.949,72 zł stanowi kwotę dofinanso-
wania w ramach Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Natalia Selke-Klamczyńska 
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CHROŃ SWOJE DANE! 
Tożsamość to cechy i dane personalne konkretnej osoby, które pozwalają ją zidentyfikować. O kradzieży tożsamości mówimy więc w sytua-
cji, w której ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie danych osobowych innej osoby i wykorzysta je wbrew jej woli. Mówiąc wprost – podszywa 
się pod inną osobę, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
Chronić dane, to znaczy postępować tak, aby w niepowołane ręce nie wpadły jakiekolwiek informacje identyfikujące nas, czyli: imię i nazwi-
sko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin. 
Jakich zasad przestrzegać? 

• Przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. 

• Nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim, jeśli nie jest to konieczne. Nie pozostawiaj ich wypożyczając np. sprzęt sportowy, nie 

kopiuj, jeśli nie jest to uzasadnione. 

• Niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane. 
Nie podawaj swoich danych w trakcie rozmów telefonicznych z osobami, których nie znasz, nawet jeśli podają się za przedstawicieli banku 
czy innej instytucji finansowej. 
Nie mniej istotne jest to, jak zachowujemy się korzystając z Internetu. W ostatnim czasie do sieci przeniosła się większa część aktywności, 
które kiedyś załatwialiśmy „face to face”. Stwarza to wiele możliwości kradzieży naszych danych, które po prostu w sieci są. 
Konieczne jest więc wpojenie sobie kilku zasad i wyrobienie właściwych nawyków dotyczących zachowań w Internecie. Przede 
wszystkim należy: 

• wybierać bezpieczne sklepy internetowe 

• dokonywać płatności wykorzystując certyfikowanych pośredników 

• nie otwierać e-maili nieznanego pochodzenia 

• używać różnych haseł dostępu i zmieniać je regularnie 

• nigdy nie podawać loginów i haseł innym osobom 

• nie zezwalać na zapamiętywanie hasła przez przeglądarkę 

• sprawdzać, czy w adresie internetowym banku znajduje się fraza https, jeśli nie, nie powinno się tam pozostawiać żadnych danych 

• starać się nie kopiować numeru rachunku bankowego do przelewu i zawsze go sprawdzać 

• wylogowywać się z bankowości internetowej po zakończeniu transakcji 

• być czujnym w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych ofert pracy 

• używać oprogramowania pochodzącego z autoryzowanych źródeł i aktualizować je regularnie 
używać programów antywirusowych 
Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód – www.obywatel.gov.pl 
Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Jeśli jesteś za granicą, 
zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód. Jeśli my-
ślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie, 
kiedy go znajdziesz. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku. 
Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala  
on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, 
wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony 
z dniem zgłoszenia policji. Zmiany od 12 stycznia 2020 - Nowe podstawy wydawania dowodów osobistych 

• Inna nowelizacja rozszerzyła z kolei katalog przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego o nieuprawnio-
ne wykorzystanie danych osobowych posiadacza dowodu w tym serii, numeru oraz tzw. kradzież tożsamości. 

• Projekt rozporządzenia zakłada utworzenie nowego formularza, na którym będzie można zgłosić w urzędzie, że doszło  
do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

• Dokonano również stosownych zmian we wzorach wniosku o wydanie dowodu osobistego - w formularza pojawi się nowy powód 
wymiany dokumentu - „kradzież tożsamości”. 
• Projekt trafił m.in. do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zmiany mają wejść w życie 12 
stycznia 2020 r. 
 
Monika Ulatowska 

DOŻYWIANIE DZIECI OD STYCZNIA 2020R. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że dzieci korzystające z dożywiania w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym 
2019/2010 posiadają decyzje ważne do 20 grudnia 2019r. Rodzice zainteresowani  korzystaniem z wyżej wymienionej formy pomocy  
od stycznia 2020r. proszeni są o złożenie do tut. Ośrodka stosownego wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodach netto za miesiąc  
poprzedzający złożenie wniosku. Informujemy, że kryterium dochodowe nie uległo zmianie i nadal wynosi 792,00 zł netto na osobę w rodzi-

nie. 

              Joanna Trawczyńska 
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„WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS” 

Od października 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 
GOPS”. Wniosek został złożony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi priorytetowej: II efektywne polityki  
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 190.320,00 zł. Projekt 
nie wymagał wkładu własnego, całość jest finansowana z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. 
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiewie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności 
pomocy społecznej w gminie Lubiewo. Zmiana organizacji będzie polegała na oddzieleniu części zdań administracyjnych Ośrodka od pracy 
socjalnej i usług, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS. W ramach działań projektu zostaną wyłonione: stano-
wisko do spraw pierwszego kontaktu, stanowisko do spraw świadczeń przyznawanych decyzją oraz utworzony zespół do spraw pracy socjal-
nej i usług.  
Realizacja projektu obejmuje okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.i podzielona jest na 3 zadania: 
Zadanie 1: Przygotowanie Ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych. 
Zadanie 2: Przygotowanie pracowników do zmian organizacyjnych w GOPS. 
Zadanie 3: Wdrożenie zmian organizacyjnych. 
W ramach w/w zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dostosowany zostanie pokój rozmów i pomieszczenie przeznaczone  
na magazyn oraz doposażone zostaną stanowiska pracy pracowników socjalnych w niezbędne meble i urządzenia biurowe. Pracownicy  
socjalni będą zaangażowani w szereg szkoleń, które pogłębią, uzupełnią i usystematyzują posiadaną wiedzę, wykorzystywaną podczas  
codziennej pracy. Pracownicy otrzymają również wsparcie superwizora i psychologa. 

Weronika Łepek 

 

DOJRZALI, AKTYWNI, POTRZEBNI. 

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje projekt pt. "50+ dojrzali, aktywni, potrzebni". W wyniku rekrutacji 
w sierpniu br. zrekrutowanych zostało 14 osób – 13 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach realizacji projektu zaplanowano takie zajęcia jak:  

• działania integracyjno – warsztatowe realizowane przez Lidera – animatora oraz inne podmioty zlecone, 

• działaniach o charakterze kulturalnym tj.  2 wyjazdy do kina, wyjazd do teatru lub opery lub innej formy predysponowanej przez 
uczestników projektu, wyjazd poznawczo – integracyjny. 

• działania  o charakterze informacyjno – edukacyjnym w ramach których realizowany jest Punkt Wsparcia w którym przewidziano 
zajęcia indywidualne i grupowe z takimi specjalistami jak: prawnik, psycholog, dietetyk.- działania o charakterze środowiskowym  
w ramach którego zaplanowano - spotkanie wigilijne oraz spotkanie podsumowujące projekt. 

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące działania: 

• spotkania grupowe i indywidualne z prawnikiem,  psychologiem i dietetykiem w ramach Punktu Wsparcia,  

• w ramach działań integracyjno – warsztatowych zrealizowano w Warsztatowni Matyldowej Zagrody w Lubiewicach warsztaty kosme-
tyczne, mydlarskie, krawieckie (szyliśmy zapachowe serca oraz ściereczki do rąk), kulinarne (lepiliśmy pierogi, piekliśmy pierniki), 
uczestniczyliśmy w pikniku, 

• zwiedziliśmy Twierdzę Fort IV oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, 

• byliśmy na koncercie „Między niebem a ziemią” w Toruniu 

• podczas zajęć z Liderem - animatorem przygotowaliśmy wiązanki nagrobne, stroiki Bożonarodzeniowe, przygotowywaliśmy się  
do słuchowiska i śpiewu kolęd, 

Projekt dofinansowany jest przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. 
  Marta Jagiełka – Kraś, Inga Kwiatkowska, Weronika Łepek 
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PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020r.  

W Gminie  Lubiewo dokonała podziału Funduszu Sołeckiego. O wykorzystaniu środków wyodrębnionych z budżetu gminy decydują miesz-

kańcy poszczególnych sołectw. Do podziału na 2020r. pomiędzy 11 sołectw była kwota 339 901,19 zł. Przedsięwzięcia realizowane  

w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r. w Gminie Lubiewo przedstawiają się następująco: 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

1.Utrzymanie i remonty dróg 10.000,00   

  

  

Bysław   

2. Utrzymanie terenów zielonych 15.000,00 

3. Dofinansowanie działalności świetli- 13.000,00 

4.Dofinansowanie OSP Bysław 5.000,00 

5. Upowszechnianie idei samorządo-

wych 
5.808,33 

  48808,33 

Bysłwek       1. Utrzymanie i remont dróg, chodni-

ków, parkingów 
8.000,00 

2. Upowszechnianie idei samorządo-
wej poprzez organizację imprez kultu-

3.175,46 

3. Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 

4. Dofinansowanie działalności świetli- 1.500,00 

5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej 16.000,00 

  29675,46 

Cierplewo     1. Przebudowa drogi gminnej 010620C 

Sucha Młyn-Cierplewo 
5.000,00 

2. Utrzymanie i remont dróg gminnych 

w sołectwie 
2.000,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie 
terenów zielonych (postawienie wiaty, 

nasadzenia, koszenie, itp.) 

5.996,07 

4. Dofinansowanie działalności świetli-
cy, upowszechnianie idei samorządo-
wej poprzez organizację imprez inte-

gracyjnych dla mieszkańców sołectwa 

1.500,00 

  14496,07 

Klonowo  

  

  

  

  

  

  

 

1. Zagospodarowanie terenu po byłym 
placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2-

wiata 

10.000,00 

2. Projekt modernizacji części drogi 

Klonowo –Osady 
10.000,00 

3. Bieżące utrzymanie i remont dróg 

gminnych sołectwa Klonowo 
10.000,00 

4. Upowszechnianie idei samorządo-
wych poprzez organizację imprez 
integracyjnych dla mieszkańców sołec-

twa 

4.000,00 

5. Zagospodarowanie i utrzymanie 

terenów zielonych 
2.000,00 

6. Dofinansowanie działalności świetli- 925,21 

7. Dofinansowanie dla OSP Klonowo 3.000,00 

    39925,21 

Sołec-
two 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

 Lubiewo
   

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych 8.000,00 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 
zielni w sołectwie 

10808,33 

3. Doposażenie OSP Lubiewo 5.000,00 

4. Doposażenie Sali nad OSP Lubiewo 1.000,00 

5. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa 

6000,00 

6. Renowacja muru ogradzającego kościół i 
cmentarz 

15.000,00 

7. Wymiana okien w budynku OSP Lubiewo 3.000,00 

  48808,33 

Lubiewi-
ce       

1. Remont i utrzymanie dróg 3.000,00 

2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na 
terenie sołectwa 

500,00 

3. Dofinansowanie działalności świetlicy 
wiejskiej 

1.660,12 

4. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizację imprez integracyjnych 
dla mieszkańców sołectwa 

1.000,00 

5. Rozbudowa i przebudowa budynku świetli-
cy Wiejskiej w Lubiewicach 

18.000,00 

  24160,12 

1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów 
użyteczności publicznej 

10.000,00  Minikwo
   

2. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń 
w świetlicy, wykonanie  elewacji i ocieplenia 
budynku świetlicy, remont placu zabaw, 
środki na bieżące naprawy w pomieszcze-
niach będących w zarządzaniu przez sołec-
two oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup 
materiałów (zakup potrzebnego sprzętu do 
świetlicy, łazienek i kuchni, żarówki, zamki 
itp., zakup usług) 

14.073,08 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 
zieleni na terenie sołectwa Minikowo 

1.600,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 
wiejskiej 

2.600,00 

5. Upowszechnianie idei samorządowej 
poprzez organizacje imprez (dożynki gmin-
ne) 

300,00 

6. Dofinansowanie OSP Minikowo 1.200,00 

  29773,08 
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Sołec-

two 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

 Płazowo

       

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołec-

twie Płazowo 
2.000,00 

2. Doposażenie OSP Płazowo 5.000,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni 
4.000,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 8.500,00 

5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez kulturalnych dla mieszkań-

ców 

2.562,51 

6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko 

sportowe 
2.000,00 

  24062,51 

1. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko-

3000,00, boisko, Bruchniewo 2.700,00) 

10.700,0

0 
  

  

  

  

  

Sucha   

2. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa 16.140,6

5 

3. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie 

imprez kulturalnych 
4.000,00 

4. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup 
wyposażenia (naprawy, i środki czystości, mate-
riały potrzebne do prowadzenia zajęć świetlico-

wych dla dzieci) 

3.000,00 

5. Doposażenie OSP w Suchej 6.000,00 

6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w 

świetlicy wiejskiej w Suchej 
1.500,00 

  41340,65 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

 Trutnowo   1. Doposażenie OSP Trutnowo 500,00 

2. Upowszechnianie idei samorządowych 
poprzez organizację imprez kulturalnych dla 

mieszkańców sołectwa 

3.140,00 

3. Budowa oświetlenia „Nad wehikułem cza-

su” (projekt) 
5.000,00 

4. Utrzymanie i remont dróg gminnych w 

sołectwie Trutnowo 
2.000,00 

5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni w sołectwie 
6.120,95 

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

2.860,00 

  19620,95 

 Wełpin   1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Weł-

pin 
5.000,00 

2. Upowszechnianie idei samorządowych 

poprzez organizację imprez kulturalnych 
2.800,00 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zielonych 
5.000,00 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 

wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy 
4.030,48 

5. Dofinansowanie OSP Wełpin 400,00 

6. Opracowanie dokumentacji związanej z 
budową obiektów małej infrastruktury w miej-

scu publicznym 

2.000,00 

  19230,48 

  OGÓŁEM: 339901,1
9 

 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno  
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych dla osób posiadających przynajmniej  
3 dzieci obecnie lub kiedykolwiek (bez względu na wiek dzieci w chwili składania wniosku  - 
mogą to być również dzieci dorosłe, posiadające własne rodziny). 
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży  
spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych 
oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 
Ponadto informujemy, iż o Kartę Dużej Rodziny można ubiegać się w formie tradycyjnej,  
a od stycznia 2018 roku również w formie elektronicznej. Członek rodziny wielodzietnej, który 
złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi 
opłaty za wydanie drugiej formy karty, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej 
przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

Od stycznia br. zainteresowanie KDR cieszy się bardzo dużym powodzeniem, gdyż od 01.01.2019 r. do 22.11.2019 r. złożono 178 
różnych wniosków o przyznanie KDR, podczas gdy od początku realizacji programu tj. od 2014 r. do 2018 r. złożono 204 różnych wniosków. 
  Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny --->>> (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne). 

 
Wniosek o przyznanie KDR oraz odpowiednie załączniki można uzyskać i  złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Lubiewie (ul. Hallera 7). 
                                                                                                                                      Marta Jagiełka - Kraś 

 
 
 

Wioleta Zawadzinska 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUBIEWO 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października 
br. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie. 
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, 
pracowników związanych z oświatą, to czas na podsumowania i refleksje, 
ale przede wszystkim na podziękowania za pracę  oraz życzenia. 
Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek  
oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, nauczyciele uhonorowani Złotymi  
i Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej, pedagodzy nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo, nagrodze-
ni przez dyrektorów szkół i przedszkola nauczyciele i pracownicy  
administracji i obsługi, Pan Paweł Łepek Przewodniczący Komisji Oświaty  
i Spraw Społecznych Rady Gminy Lubiewo oraz Pani Teresa Warczak – 

Prezes Zarządu ZNP oddziału w Lubiewie. 
Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, Pani Zofia Reszka Przewodniczą-
ca Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji obecnym na spotkaniu oraz na ręce 
dyrektorów z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom i pracownikom 
administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młode-
go pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, 
udzielania wsparcia, dbania o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki 
oraz życzyli aby codzienna służba stanowiła źródło satysfakcji z pracy z 
dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z 
sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub cza-
sami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały się z 
uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego. Nagrodzeni 2019: 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę 
-Krystyna Krawczyk – Fryckowska – zastępca dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Bysławiu, 
-Hanna Pozorska - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gmi-
ny Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 
-Ewa Werner - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy 
Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,  
-Piotr Kapka - nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Bysławiu. 
Medale Komisji Edukacji Narodowej 
-Monika Bień – Skorupska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w 
Bysławiu, 
-Monika Wilkowska – Kowalska - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Lubiewie, 
Nagrody Wójta Gminy Lubiewo 
-Krzysztof Ostrowicki  - nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Bysławiu, 
-Violetta Hoppe - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy 
Lubiewo„Borowiacka Tęcza”, 
-Karolina Przybysz - nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Lubiewie, 
-Beata Ziółkowska - nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Lubiewie,-
Jolanta Kowalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie 
-Roman Chmara - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu, 
-Dorota Hass – Goliszek – dyrektor Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,  
 
Wyróżnienie Wójta Gminy Lubiewo – Beata Kończyk nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu 
 
Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiewie  

Roman Gulatowski – zastępca dyrektora, 
Monika Wilkowska - Kowalska – nauczycielka, 
Barbara Oleksiak – nauczycielka, 
Stefan Ochendal – nauczyciel, 

Aleksander Kozłowski – nauczyciel, 
Hanna Reszkowska – Lipińska - nauczycielka, 
Hanna Gawin – nauczycielka, 
Mateusz Wolski – nauczyciel, 
Aleksandra Kołakowska – nauczycielka, 
Agnieszka Kaniowska – pracownik administracji 
Halina Łyczywek - pracownik obsługi, 
Katarzyna Sikorska – pracownik obsługi. 
 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu  
Krystyna Krawczyk – Fryckowska – zastępca dyrektora,  
Izabela Hoppe  – nauczycielka,   
Ewa Łepek – nauczycielka,                                              
Katarzyna Mrozik  - nauczycielka,                           
Iwona Pik   – nauczycielka,                                      
Iwona Skorupa  – nauczycielka,                                         
Hanna Urban – nauczycielka,                                
Damian Ortmann – informatyk,               
Bernadeta Łepek – pracownik obsługi 

Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubie-
wo „Borowiacka Tęcza”  

Monika Trybocka – nauczycielka, 
Iwona Nowakowska – nauczycielka, 
Marta Hoffmann-Pestka – pracownik administracji.  

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego: 
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 

Joanna Joppek - nauczycielka Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,  

Paulina Kula – Pilarska - nauczycielka Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. 

 
Wioletta Szymczak 
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V URODZINY PZU TRASY ZDROWIA 

3 listopada 2019 r.  zostały zorganizowane V urodziny PZU Trasy Zdrowia Lubiewice – Trutnowo. Organiza-
torem imprezy, która zgromadziła ponad 100 osób, byli: Pani Wójt Gminy Lubiewo, Sołectwo Lubiewice oraz 
OSP i KGW w Trutnowie. Przypomnijmy,  że w roku 2014 r. z grona 154 gmin z całej Polski, które wniosko-
wały o wybudowanie PZU Trasy Zdrowia, Gmina Lubiewo, jako jedyny samorząd z powiatu tucholskiego  
i jeden z dwóch w województwie kujawsko- pomorskim znalazł się w grupie trzydziestu gmin w Polsce,  
w których powstała PZU TRASA ZDROWIA. Koszt inwestycji to 50 000,00zł, z czego 40 000,00zł pochodzi  
z pozyskanej dotacji. Dodatkową nagrodą dla gminy było  otrzymanie grantu animacyjnego w wysokości 
5.000,00zł na organizację imprez sportowych (taki grant otrzymało tylko 5 samorządów z największą liczbą 
punktów za zgłoszone projekty) , a 10 najlepiej ocenionych planów animacji (w tym nasz) uwzględniających 
otwarcie wypożyczalni sprzętu sportowo - rekreacyjnego, otrzymało na jej uruchomienie grant specjalny  
w postaci dodatkowego dofinansowania w kwocie 2000 złotych. PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekrea-
cyjno-sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instala-
cje trasa do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Inicjatorem programu i koordynatorem wszelkich 
działań jest Paulina Ciepluch pracownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. Jak to na urodzinach bywa, 

nie zabrakło gości, a tymi szczególnymi byli Adrianna Sułek – lekkoatletka, brązowa medalistka siedmioboju Mistrzostw Świata Juniorów 
w Lekkoatletyce z 2018r., które odbyły się w Tempere w Finlandii. Nasza mistrzyni poprowadziła rozgrzewkę, przeszła całą trasę zalicza-
jąc wszystkie urządzenia, a na zakończenie przeprowadziła instruktaż dla dzieci skoków przez płotki. Drugim gościem był  Pan Franciszek 
Trzciński - trener Federacji Polski Nordic Walking oraz instruktor pływania. Pan Franciszek dla grupy zwolenników Nordic Walking prze-
prowadził krótkie szkolenie prawidłowego korzystania z kijków, również zaliczył wszystkie urządzenia na trasie, a ponadto pokazał jakie 
ćwiczenia ruchowe można wykonać z kijkami. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez Adriannę, uczestnicy pokonali 2,4 km trasy na której 
jest zamontowanych  9 prostych instalacji. Przy każdym urządzeniu były osoby, które pokazywały ćwiczenia, bez tych osób impreza by się 
nie odbyła,  byli to: Oliwia Glazik, Martyna Zabłocka, Bartłomiej Turzyński – Nikolow, 
Brian Turzyński – Nikolow, Zuzanna Wieczór,  Ścibor Winkel, Ignac Talaśka, Marta 
Jażdzewska, Natalia Fiedorek, Patryk Kamiński, Natalia Fiedorek, Nikola Jażdzewska, 
Monika Socha, Tomasz Kowalski, Maciej Rybak, Wiktor Pieczka, Amelia Glazik, Bar-
tosz Glazik. Dodatkową atrakcją było losowanie nagród dla najbardziej aktywnych 
uczestników, którzy przeszli pozytywnie weryfikację wykonanych ćwiczeń na wszyst-
kich urządzeniach na trasie. Szczęśliwcy wylosowali akcesoria sportowe m.in: , śpiwo-
ry, kijki nordic walking, matę,  piłki, rakietki,  Imprezę zakończono zjedzeniem pyszne-
go urodzinowego tortu. Na trasie uczestnikom towarzyszyły nasze wiewiórki: mała i 
duża, a na zakończenie imprezy wszyscy  odśpiewali tradycyjne 100 lat i skosztowali 
pysznego tortu urodzinowego.    Składamy serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, 
którzy włączyli się w zorganizowanie uroczystości 5-tych urodzin, a szczególnie Pani Alinie Borchacz, sołtysom Lubiewic i Trutnowa, stra-
żakom z OSP Trutnowo i Bysław, mieszkańcom Lubiewic i Trutnowa, animatorom sportowym czuwającym nad prawidłową realizacją 
ćwiczeń na urządzeniach  za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania. 
Aktywność fizyczna jest nie tylko chwilowym trendem, którym żyje dziś niemal cały świat. Ruch daje nam energię, dynamikę i siłę do dzia-
łania. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Lubiewo do aktywnego korzystania z nowej trasy zdrowia. 

Paulina Ciepluch, Wioletta Szymczak 

KONKURS PLASTYCZNY – ZAPOBIEGAJMY POŻAROM – ETAP POWIATOWY 

Wyniki etapu powiatowego Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego pn.„Zapobiegajmy Pożarom” 
Dnia 20 listopada 2019 r. w Tucholi odbyło się podsumowanie XXII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zapobiegajmy 

pożarom”. Z gminy Lubiewo przesłano 20 prac z czterech grup wiekowych.   
Wyróżniono następujące prace: 
Grupa I przedszkole-zerówka 

I miejsce Kierzkowska Aurelia Szkoła Podstawowa w Klonowie Oddział Przedszkolny, opiekun Aleksandra Pietrzyk 
II miejsce Zwiefka Krzysztof Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie, opiekun Hanna Gawin 
 Grupa II kl. I-III 
III miejsce Siwa Klaudia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu, opiekun Iwona Pękała 
 Grupa III  kl. IV-VI 
I miejsce Ziółkowska Kornelia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie, opiekun Wiesława Gulatowska  
V miejsce Kujawa Konrad Paweł Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie, opiekun Wiesława Gulatowska  
 Grupa IV  kl. VII-VIII 
I miejsce Majer Oliwia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu,  opiekun Lilla Walczak 
II miejsce Topolińska Oliwia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu, Lilla Walczak 

 Czesława. Gromek 
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KONKURS PLASTYCZNY – ZAPOBIEGAJMY POŻAROM – ETAP GMINNY 

W dniu 31.10.2019 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na 
najlepszy plakat pn. „Zapobiegajmy pożarom” 
Na konkurs dotarło 120 prac plastycznych przekazanych ze szkół: 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
Szkoły Podstawowej w Klonowie 
Szkoły Podstawowej w Lubiewie Filia w Suchej 
Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu i Lubiewie 

Grupa I przedszkole i zerówki 
I miejsce 
Krzysztof Zwiefka  „0” Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 
Lubiewie opiekun Hanna Gawin 
II miejsce 
Oskar Jóźwiak „0” Szkoła Podstawowa w Klonowie Oddział Przed-
szkolny opiekun Aleksandra Pietrzyk 
III miejsce 
Nikola Siuda  „0” Szkoła Podstawowa w Lubiewie Filia w Suchej  
opiekun Barbara Oleksiak 
IV miejsce 
Marcin Ostrowski „0” Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 
Lubiewie opiekun Hanna Gawin 
V miejsce 
Aurelia Kierzkowska „0” Szkoła Podstawowa w Klonowie Oddział 
Przedszkolny opiekun Aleksandra Pietrzyk 

Grupa II  kl. I-III  
I miejsce 
Oliwia Szulc  kl. I Szkoła Podstawowa w Klonowie  opiekun Honorata 
Szanecka  
II miejsce 
Patrycja Zwiefka   kl. II Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  
w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska 
III miejsce 
Seweryn Pik kl. II A Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Hanna Urban 
IV miejsce  
Julian Jóźwiak kl. III Szkoła Podstawowa w Klonowie  opiekun  
Izabela Gromowska  
V miejsce 
Klaudia Siwa kl. I Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Iwona Pękała 

Grupa III kl. IV-VI  
I miejsce 
Paweł Konrad Kujawa  kl. VI Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskie-
go w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska  
II miejsce 
Kornelia Ziółkowska kl. VI Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska  
III miejsce  
Aleksandra Ostrowska kl. VI b Szkoła Podstawowa im. Wojska  
Polskiego w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska 
IV miejsce  

Tymon Glazik  kl. V b Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu  opiekun Lilla Walczak 
V miejsce 
Maria Zapert kl. VI Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 

 Grupa IV  kl. VII-VIII  
I miejsce 
Oliwia Majer kl. VII A Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
II miejsce 
Oliwia Topolińska  kl. VII B Szkoła Podstawowa im. Janusza Korcza-
ka  w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
III miejsce  
Martyna Szymańska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Janusza Korcza-
ka w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
IV miejsce 
Grzegorz Mazur  kl. VII B Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
V miejsce 
Pieczka Julia   kl. VII B Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
Wyróżnienia 
Grupa I Przedszkole i Zerówka 
Bartosz Czerwiński 5 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Iwona Nowakowska   
Łucja Zakryś 4 lata„0” Szkoła Podstawowa w Klonowie Oddział 
Przedszkolny opiekun Aleksandra Pietrzyk 
Maja Łepek 6 lat „0” Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Monika Trybocka 
Nina Pankau 6 lat 5 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Wiesława Rydzkowska   
Filip Piasek  6 lat „0” Szkoła Podstawowa w Lubiewie Filia w Suchej 
opiekun Barbara Oleksiak 
Wiktor Guzinski 6 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Wiesława Rydzkowska  
Arkadiusz Karwasz 5 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Hanna Pozorska    
Ksawery Pieczka „0” Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Lubiewie opiekun Monika Trybocka 
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Na PZU Trasie Zdrowia zawitała 32-osobowa grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. „Misie” i Wiewiórki” ze swoimi paniami  Moniką Trybocką, Wiesławą 
Rydzkowską i Sylwią Smoleń wybrały się na grzybobranie oraz ćwiczenia na  PZU Trasie Zdrowia. Dzieci 
szukając grzybów pokonywali sportowe przeszkody m.in: równoważnię zygzak, pachołki slalom, drabin-
kę. Oczywiście przed ćwiczeniami była rozgrzewka przeprowadzona przez Paulinę Ciepluch, wszystkim 
zrobiło się cieplej. Uczestnicy pełni energii i zaangażowania wyzbierali z lasu tylko jadalne grzybki   
i te naturalne i wykonane z papieru. Świetna orientacja w terenie oraz znajomość grzybów pozwoliła  
na zapełnienie koszyków  kurkami, borowikami i podgrzybkami. Trujące muchomory, mimo, że piękne 
pozostały w lesie. Wszyscy uczestnicy za świetną zabawę i znalezienie grzybów otrzymali medale,  
kolorowankę oraz na wzmocnienie owoc tj. banan. Nadeszła chwila wyłonienia zwycięzców w kategorii 
dziewczynek i chłopców. Zasady były następujące: borowik – 3 pkt., podgrzybek – 2 pkt,  kurka- 1 pkt.   
i tym sposobem na podium stanęli.  
 
Wyniki:  
Dziewczynki   
I miejsce -  Martyna Dejewska - Senska  – 20 pkt.  
(5  borowików, 2 podgrzybki, 1 kurka) 
II miejsce – Natalia Krawczyk  – 15 pkt.  
(3 borowiki, 2 podgrzybki,  2 kurki ,) 
 III miejsce – Olimpia Okonek   – 11 pkt.  
(3 borowiki, 1 podgrzybek) 
Chłopcy:  
I miejsce Ksawery Pieczka   – 22 pkt.  
( 6 borowików, 1 podgrzybek, 2 kurki ) 
II miejsce Fabian Straszewski – Szews – 16 pkt.  
(5 borowików, 1 kurka) 
II miejsce Nikodem Stanisławski -11pkt.  
( 3 borowiki, 2 kurki ) 
Zwycięzcy otrzymali grę grzybobranie oraz puchary. Przy wręcze-
niu nagród  uczestniczyły wiewiórki: duża i mała. Nagrody zakupio-
no ze środków budżetu gminy Lubiewo, a osobą koordynującą 
wydarzenie była Paulina Ciepluch – pracownik UG w Lubiewie.   

Paulina Ciepluch 

GRZYBOBRANIE ORAZ ĆWICZENIA REKRACYJNE  NA PZU TRASIE ZDROWIA! 

Grupa II  
kl. I-III 
Emilia Klamann kl. I Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Iwona Pękała 
Jakub Stachowski kl. III Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  
w Lubiewie opiekun Wiesława Pianowska  
Zuzanna Pieczka kl. II Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  
w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska  
Wiktoria Mroczek kl. II Szkoła Podstawowa Lubiewie Filia w Suchej 
opiekun Barbara Lutostańska  
Grupa III  
Kl. IV-VI 
Paweł Porożyński V A Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
Amelii Jastak kl. VI Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  
w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska  
Julia Ulatowska kl. V B Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
Julia Lewandowska kl. VI Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska  
Grupa IV 
Kl. VII-VIII 
Marika Walczak kl. VII A Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 

      
     

Czesława Gromek 

http://m.in/
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TO JUŻ PIĄTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO LUBIEWSKIEGO UTW 

W dniu 16 października 2019 roku o godz. 16.00 w sali BCKiP  
Gminy Lubiewo odbyła się uroczysta inauguracjaI semestru roku 
akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
Na uroczystość oprócz czterdziestu słuchaczy przybyła Pani Wiolet-
ta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, 
która w imieniu Pani Wójt oraz swoim otworzyła piąty rok  
akademicki. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Seksualność osób 
starszych cz.2 ” wygłosił dr n.med. Piotr Czynsz. Słuchacze  
otrzymali długopisy i zeszyty, aby mogli prowadzić swoje notatki. 
Przed nimi 8 wykładów: tematy wykładów są następujące:  
80 rocznica wybuchu II wojny światowej, Włoskie Dolomity – świato-

we dziedzictwo UNESCO, Święta Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej, Alternatywne metody leczenia ze Wschodu, Problem 
"niskiej emisji" na tle nielegalnego spalania odpadów. Zapraszamy osoby chętne, które chciałaby dołączyć do kolegów i koleżanek. Studenci 
nie tylko chodzą na wykłady ale również organizują wycieczki lub wyjazdy np. do kina jak to było 20 listopada, gdzie wybrali się na film  
pt: „1800 gram”. Film wszystkim się bardzo spodobał, zamierzają się wybrać na kolejny ciekawy film w najbliższym czasie. Chcesz wstąpić 
do UTW zapisz się u Pauliny Ciepluch pod nr tel. 517 049 645.  

Paulina Ciepluch 

Podczas wakacji letnich oraz w trakcie roku szkolnego wykonano następu-
jące inwestycje i remonty bieżące: 
- wymieniono 9 okien i założono 9 rolet zewnętrznych w budynku szkoły  
w Bysławiu,  
- dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń świetlicy, czytelni i koryta-
rza w szkole w Bysławiu (prace jeszcze trwają),  
- ogrodzono plac zabaw przedszkola samorządowego w Bysławiu,  

• zamontowano roletę w celu przerobienia szatni na magazyn  
w przedszkolu w Lubiewie, 
- wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły w Lubiewie  
od strony boiska szkolnego,  
- wykonano przebudowę pomieszczeń przy sali sportowej w Lubiewie,  
- dokonano częściowej wymiany lamp na ledowe w szkole w Lubiewie,  

• dokonano napraw pieców centralnego ogrzewania w szkołach  
w Lubiewie, Suchej i Bysławiu wynikających z przeglądów technicznych,  
- wykonano modernizację instalacji elektrycznej w pracowni technicznej  

w szkole w Lubiewie i zakupiono zlewy,  

• wymalowano pomieszczenia szkolne i korytarze w szkole w Lubiewie. 
Szczególne podziękowanie składam pracownikom obsługi szkół w Bysławiu i w Lubiewie: Krzysztofowi Partyce, Janowi Rewolińskiemu  
i Grzegorzowi Bajkowskiemu za wykonanie większości prac remontowych. Dzięki ich inicjatywie, zaangażowaniu i pracy realizacja tych  
zadań wymagała jedynie nakładów materiałowych. 
Pozostałe prace wymagające kwalifikacji i odpowiedniego sprzętu zostały zlecone podmiotom zewnętrznym. 
 
Ponadto, udało się pozyskać dodatkowe środki na funkcjonowanie placówek oświatowych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej  
z 0,4%. 
Pozyskano: 
20 000,00zł na zakup wyposażenia do dwóch nowych pomieszczeń dydaktycznych powstałych w wyniku przebudowy pomieszczeń przy sali 
sportowej w Lubiewie, 
33 643,00zł na pokrycie kosztów zwiększenia zadań oświatowych powstałych w trakcie roku szkolnego.  
Na ocenę oczekuje jeszcze wniosek na dotację w wysokości 5 000,00zł na zakup dwóch komputerów do szkoły w Bysławiu. 
 
Nie udało się niestety pozyskać środków na realizację programu  „Posiłek w szkole i w domu” – w kwietniu br. Gmina Lubiewo złożyła wnio-
sek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację tego zadania  dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie na kwotę 100 0002,47zł, w tym wkład 
własny 20 165,13zł i  dla Szkoły Podstawowej w Bysławiu na kwotę 31 675,00zł w tym wkład własny 6 675,00zł. (Lubiewo, ze względu  
na funkcjonowanie kuchni może ubiegać się o większą dotację) 
Wniosek nie otrzymał dofinansowania, jednakże jest to rządowy program na lata 2019-2023, dlatego też w przyszłym roku ponowimy nasz 
wniosek.  

 Wioletta Szymczak 
  

INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
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Gmina Lubiewo złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach programu "Szkolnych Klubów Sportowych".  
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na realizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szko-
łach podstawowych w Lubiewie i w Bysławiu. Koordynatorem programu jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych  
w Bydgoszczy. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży i adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on umoż-
liwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Celem programu jest m.in. 
poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego  
i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie 
oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.  
W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach 
minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 2019 roku. W naszych szkołach 
dodatkowe zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, a harmonogram zajęć i dyscypliny znane są wszystkim uczniom.   

Wioletta Szymczak 

PROGRAM „SZKOLNE KLUBY SPORTOWE” 

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” 

W odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Sportu w zakresie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem 
Pływać” 2019 r. w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego, 
Gmina Lubiewo zgłosiła udział w projekcie wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych. Wniosek 
został oceniony pozytywnie, ale niestety, ze względu na ograniczone środki, wsparcie finansowe otrzy-
maliśmy tylko na 3 grupy (dwie z Bysławia i jedna z Lubiewa). Program zakłada systematyczny  
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 
pływania. Dla każdego uczestnika przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Dzieci naukę  
pływania, pod nadzorem instruktorów pobierają na basenie w Świeciu, a dotacja jest przeznaczona  
na wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów. Gmina zapewnia i opłaca wszystkie przejazdy (łącznie 
20 wyjazdów do Świecia i powroty). Wyjazdy są rozłożone na cały 2019 rok. Główne cele programu to: 
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania 
wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bez-
piecznego korzystania z akwenów.  

Wioletta Szymczak 

SEZON MORSOWANIA ROZPOCZĘTY 

Na terenie powiatu tucholskiego działa klub Morsy z Borów Tucholskich. W tym roku rozpoczęli III sezon morsowania. Klub rozrasta się  
w błyskawicznym tempie.  Amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie spotkali się 9 listopada nad jeziorem bysławskim na otwarciu sezonu. Impre-
za odbyła się przy wsparciu  sponsorów, członków klubu i Gminy Lubiewo.  Spotkanie rozpoczęto rozgrzewką, potem wspólna kąpie l zakoń-
czona integracyjnym ogniskiem. Imprezie towarzyszył również pokaz udzielania pierwszej pomocy.  A dzień później, w bardzo nietypowy 
sposób, w tym samym miejscu, nasze morsy uczciły 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Morsy zachwalają zbawienny wpływ tego rodzaju kąpieli na zdrowie i zapraszają wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi  
klubu. Morsowanie to innymi słowy kąpiele w lodowatej wodzie, w otwartych zbiornikach wodnych. Główną zaletą jest hartowanie organizmu, 
spowolnienie procesów starzenia,  oraz poprawa samopoczucia. Podczas morsowania dochodzi do zwężenia naczyń krwionośnych.  
Uruchamia to procesy obronne, przez co przyśpiesza metabolizm. Morsowanie odbywa się w okresie jesienno – zimowym. Najczęściej  
w większej grupie osób, co dodaje otuchy jak również mobilizuje do działania. Nie ma ograniczeń wiekowych, można zacząć morsować   
w wieku 3-4 lat i kontynuować do później starości.  

Wioletta Szymczak 
 



 

Str. 16 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

PROFILAKTYKA PONAD WSZYSTKO 

Ponad 40 osób skorzystało z badań densometrycznych w 
kierunku osteoporozy, które zostały zorganizowane przez 
Wójta Gminy Lubiewo 21 października br. Badania wykony-
wane były w Lubiewie w tzw. Osteobusie przez firmę 
OsteoDENS Pana Grzegorza Pozorskiego z Sienna. Bada-
nie było bezbolesne, a pacjenci po badaniu otrzymali wynik 
w formie wydruku wraz z krótkim opisem i ustnymi wska-
zówkami, co do dalszego postępowania. Wśród przebada-
nych osób, aż u kilku stwierdzono osteoporozę, a u wielu 
osteopenię, czyli wczesne stadium osteoporozy. Nieleczo-
na osteopenia może doprowadzić do rozwoju tej choroby, dlatego należy jak najszybciej wdrożyć 

odpowiednie leczenie. 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 najwcześniejsze 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 zdolność samodzielnego poruszania się. Osteoporoza to choroba  
podstępna – nie daje żadnych wczesnych objawów, nie powoduje bólu. Dlatego jest nazywana „cichym złodziejem kości”. Dziękujemy 
wszystkim odważnym, którzy skorzystali z możliwości profilaktycznego badania.   

Wioletta Szymczak 

I RODZINNE ANIMACJE REKREACJI RUCHOWEJ 

I rodzinne animacje rekreacji ruchowej pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy 
Lubiewo Pani Zofia Reszka, odbyły się 15 listopada br. na sali sportowej w Bysławiu. 
Imprezę uroczyście otworzyła Pani Zofia Reszka i zaprosiła do aktywnej zabawy.  
Koordynatorem imprezy była Paulina Ciepluch – pracownik Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych. Osoby pomagające: Alina Borchacz, Oliwia Glazik, Martyna Zabłocka, 
Marta Jażdzewska, Nikola Fiederek, Zuzanna Wieczór, Klaudia Glazik. Nad  
bezpieczeństwem czuwała OSP z Bysławia. W imprezie uczestniczyło 35 dzieci  
i ich rodzice. Na początku została przeprowadzona rozgrzewka, ćwiczenia pokazywała 
nasza wiewiórka, zachęcając  
jednocześnie do aktywności.  
Na sali sportowej  znajdował się 
kącik sportowo – rekreacyjny  
dla dzieci od roku do 3 lat. Naj-

młodsi uczestnicy skakali, biegali, pokonywali przeszkody i następnie  zjeżdżali do base-
nu suchego z piłkami. Dla pozostałych uczestników był przygotowany wielki tor prze-
szkód z różnymi zadaniami tj. toczenie piłki fitness, slalom z piłką do nogi, przejście 
przez tunel, trafienie do celu itp. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, certyfikat spraw-
ności, a osoby, które stanęły na podium otrzymały upominki. Nagrody zostały ufundowa-
ne ze środków budżetu Gminy w Lubiewie.  Sprzęt został użyczony przez Przedszkole 
Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Szkołę Podstawową w Bysławiu  
i w Lubiewie oraz sprzęt prywatny Pauliny Ciepluch.  
Jak można zauważyć wiele imprez na terenie gminy jest skierowanych dla dzieci naj-
młodszych. Zależy mi na tym żeby kontakt ze sportem i rekreacją rozpoczynali najmłodsi. Najlepszym przykładem są rodzice i tutaj zachęcam 
rodziców do aktywnego trybu życia: spacery, rowery, zabawy sportowe itp.  

          Paulina Ciepluch 

NIE UKRYWAJ SWOICH ZDOLNOŚCI! ZGŁOŚ SIĘ NA IGRZYSKA! 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo 
W dniach 12-14 czerwca 2020 roku odbędą się w Sępólnie Krajeńskim  XVI Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Sępólno Krajeńskie - 
Tokyo 2020, w których Gmina Lubiewo będzie brała udział.  
 W związku z tym ważnym wydarzeniem, przez cały bieżący rok odbywają się eliminacje w grach zespołowych. Przykładem może być mecz  
w piłkę nożną kobiet Gmina Lubiewo – Gmina Pruszcz, który odbył się 5 października br. o godz. 15:00 na gminnym boisku w Lubiewie.   
Wynik  meczu to 4:0 dla Pruszcza. Rewanż się nie odbył, z uwagi na wniesienie przez Gminę Lubiewo protestu, z uwagi na udział  w meczu 
zawodniczek z Gminy Pruszcz niemających uprawnień. Natomiast 6 osobowa grupa świetnie grająca w siatkówkę reprezentowała gminę  
na eliminacjach  w Lnianie dnia 20 października br. Nie przeszliśmy do dalszych eliminacji, zabrakło trochę szczęścia.  
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KILKUDNIOWE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W TRUTNOWIE 

Mieszkanki sołectwa Trutnowo realizowały  projekt dla mieszkańców gminy pn. ”Pyra, kartofel, czy  
grula?  Wszystko się kręci wokół fascynującej historii ziemniaka” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultu-
ry w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 
 17 października 2019 r. rozpoczęły się warsztaty dla dzieci w  Trutnowie o godz. 16.00 Zadanie było jedno,  
wykopać ziemniaki, które znajdowały się na polu. Nie wszystkie dzieci wiedziały jak się to robi. Każdy mógł 
używać tzw. motyki i spróbować wykopać ziemniaki. Dziewczyny i chłopcy  zbierały oddzielnie do swoich  
koszy. Po ciężkiej pracy dzieci, na placu przed świetlicą stworzyli ziemniaczaną buźkę z ziemniaków oraz  
z kredy, namalowali piękne, różne rodzaje ziemniaków.  W świetlicy wykonali pieczątki z ziemniaków, została 
przybliżona historia ziemniaka. Następnie została wykonana fotobudka 3 różne ziemniaki (batat, żółty ziem-
niak, czerwono - fioletowy ziemniak). Bawiliśmy się w kelnera oraz hop ziemniaczku,  dorośli aktywnie wspierali 
swoje pociechy uczestnicząc w zabawach z dziećmi.  Tydzień później, 24 października spotkaliśmy  
się na naszym placu tzw.  Wehikule czasu w Trutnowie, pomimo złej pogody udało się nam namalować farba-
mi drogowymi  na chodniku ziemniaczane klasy i ziemniaczanego chińczyka. Pomysłodawcą gier była Paulina 
Ciepluch, dzieci będą mogły z tego korzystać grając rózniwż ziemniakami. Po malowaniu spotkaliśmy  

się w  świetlicy, tam czekały ziemniaczane chipsy tzw. zakręcona frytka, które przygotowały Pani Grażyna Komorowska i Pani Aleksandra 
Nowak. Dzieci dodatkowo  pomalowały kolorowanki. Na drugi dzień dokończyliśmy nasze piękne arcydzieła ziemniaczane, bo farba wyschła  
i mogliśmy domalować pozostałe elementy.  
30 października przybyli do nas Pan Dariusz Jóźwik i Pani Małgorzata Peryt - kucharze, którzy opowiedzieli nam o właściwościach ziemniaka 
i zaprosili nas do gotowania.  Panie Iwona Kuffel, Grażyna Komorowska, Aleksandra Nowak, Katarzyna Glazik pokazały jaką mają maszynkę 
do ziemniaczanych  chipsów i teraz dzięki temu projektowi nasunął się pomysł i sołectwo Trutnowo na wszystkich imprezach będzie robić 
ziemniaczane zdrowe chipsy. Na imprezie kucharze przygotowali dania proste i smaczne. Ziemniaczana sałatka, frytki ze słodkich batatów, 
sałatka nicejska, ziemniak „Gratiner” „Daufinos”. Animatorki projektu  przygotowały w trakcie  zakręcone frytki. Pani Paulina Ciepluch pokaza-
ła jak się robi placki ziemniaczane z twarogiem czosnkowym (plińce z pomoćką) – danie kaszubskie. Wszystkie przepisy są dostępne  
u Pani Pauliny Ciepluch, osoby zainteresowane mogą się zgłosić po przepisy. Wszyscy wyszli zadowoleni i najedzeni, pełni wiedzy i różnych 
ciekawostek, które będą wykorzystać w swojej kuchni.   
3 listopada przy świetlicy w Trutnowie odbyło się zakończenie projektu, czyli święto ziemniaka.  Na imprezę przybyli Pan Z-ca wójta Gminy 
Lubiewo – Tomasz Bonk, Pani Monika Januszewska - dyrektor  BCKiP , goście i mieszkańcy. Imprezę rozpoczęto  występem Zespołu Karola-
ków. Historia zespołu pieśni i tańca „Karolaki” sięga końca lat 60. Powstał w szkole rolniczej w Bydgoszczy, która w roku 1969 przeniesiona 
została do Karolewa. Obok świetlicy było zrobione duże ognisko gdzie piekły się ziemniaki. Panie przygotowały zakręcone frytki. Dodatkowo 
został przygotowany konkurs Master Chef dla par, który pole-
gał  na przygotowaniu potrawy ziemniaczanej z produktów, 
które znajdowały się na stole.  Nie ukrywając, panowie wyka-
zali się świetnymi umiejętnościami kulinarnymi.   Jury w skła-
dzie Monika Januszewska, Iwona Kuffel, Aleksandra Nowak, 
Grażyna Komorowska  podjęły decyzję: I miejsce zajęli Mag-
dalena i Marcin Wamka, II miejsce Adrianna Sułek i Eryk 
Twardowski, III miejsce Irena i Eugeniusz Karnowscy.  Dla 
dzieci odbył się konkurs tj.  namalowanie kredą rodziny ziem-
niaka  oraz wykonanie stworka ziemniaczanego. Wszyscy 
dostali drobne upominki. Animatorki warsztatów: Katarzyna 
Glazik, Paulina Ciepluch, Grażyna Komorowska, Iwona 
Kuffel , Anna Grubicka. 

         Paulina Ciepluch 
 

Pozostają jeszcze dyscypliny, w których swój talent i zdolności mogą 
wykazać indywidualne osoby. Należą do nich m.in. konkurencje  
lekkoatletyczne: 100m, 200m, 400m, 600m, 800m, 1.000m, 1.500m, 
3.000m, półmaraton, sztafeta 4*100m, sztafeta 4*400 m, sztafeta 
olimpijska, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, kula 3kg, kula 4kg, kula 
5kg, kula 7,26 kg, dysk 1kg, dysk 1,5kg, dysk 2kg, oszczep 500g, 
oszczep 700g, oszczep 800g, podnoszenie sztangielki 17,5kg, poje-
dynek strzelecki, strzelectwo sportowe, rzut podkową, szachy, warca-
by 100-polowe, podnoszenie ciężarów, tenis.  
Zapraszamy wszystkie osoby, które uprawiają dane dyscypliny  
sportowe i mogłyby reprezentować Gminę Lubiewo na Igrzyskach do 

zgłaszania swojego udziału. W której dyscyplinie chciałbyś reprezentować gminę Lubiewo? Więcej informacji u Pani Pauliny Ciepluch pod 
numer tel. 517 049 645. Informacje zbieramy do dnia 31.12.2019 r.  

         Paulina Ciepluch 

https://www.facebook.com/NarodoweCentrumKultury/?__tn__=K-R&eid=ARAqKlWomH_xNXgtdf_rJRqZG1SxJfexSCwe5etIGRPUIbvMqONDl2noyszp7a-ylFhJmVX7EdZXshIu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDL0JfiuZix34_vYgR7XzwMhV-__Cj1v_rihmZp50MPNkrQV3YDnBwbvGQs_ClnrqWNCfb6989JgVo_pR
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UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „SZKOŁA  PAMIĘTA” 

Dnia 28 października 2019 r. uczniowie klasy V a wraz z wychowawczynią 
p. Katarzyną Mrozik oraz  Hanną Pilarską wybrali się na cmentarz parafial-
ny w Bysławiu, by uporządkować bezimienne i opuszczone groby. Okaza-
ło się, że pracy było sporo, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej gru-
py po 3 godzinach pielenia i zagrabiania cieszyliśmy się widocznymi efek-
tami. Wspólnie ustaliliśmy, że za rok chętnie powtórzymy tę akcję. 
Inne działania w ramach akcji „Szkoła pamięta”: 
- w tygodniu poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie 
wraz z wychowawcami i nauczycielami odwiedzali grób Sługi Bożego  
ks. Piotra Sosnowskiego, który był proboszczem naszej parafii przed  
wybuchem  II wojny światowej.  W dniu 26 października 1939 r. został 
aresztowany, a następnego dnia rozstrzelany przez Niemców podczas 
jednej z egzekucji w Rudzkim Moście. W latach 2006 – 2019 był on patro-
nem naszego gimnazjum. 
-  dnia 26 października 2019 r. podczas XXIII Dni Społecznych Akcji Kato-
lickiej uczniowie wraz z nauczycielami – p. Izabelą Hoppe, p. Jackiem 

Janiakiem oraz Hanną Pilarską przygotowali program słowno-muzyczny poświęcony 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego  
ks. Piotra Sosnowskiego.   

                                                                                                                                               Hanna Pilarska 

AKCJA „UCZNIOWIE – UCZNIOM” 

Przez cały miesiąc październik (ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesią-
cem Misyjnym) Koło Misyjne prowadziło akcję „UCZNIOWIE - UCZNIOM”. Polegała ona  
na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z krajów misyjnych. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczniom i  Rodzicom, którzy czynnie włączyli się w tę akcję i ofiarowali  
jakiekolwiek przybory szkolne (zebrano ponad 12 kilogramówJ). Zostały one posegrego-
wane i policzone, a następnie wysłane Misjonarzom Werbistom do Pieniężna, skąd trafią  

do jednej ze szkół w Togo (Afryka Zachodnia). 

Hanna Pilarska 

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻSZE MUZEUM? 

Na to pytanie mogli sobie odpowiedzieć uczniowie klasy IV, którzy 7 listopada 2019 r. pojechali do Tucholi, by lekcje historii i języka polskie-
go spędzić w Muzeum Borów Tucholskich. 
 Duże zainteresowanie wzbudziła sala poświęcona historii Tucholi, gdzie znajduje się makieta grodu, a pani przewodnik bardzo c iekawie 
opowiedziała legendę o świętej Małgorzacie.  
 Kolejne pomieszczenie - nowe wrażenia. W chacie borowiackiej uczniowie odkrywali, jak wyglądało życie codzienne dawnych pokoleń,  
a także mogli poznać cechy haftu borowiackiego. Wiele uśmiechów pojawiło się na twarzach, gdy niektórzy założyli regionalne stroje. 
 Następna sala przeniosła uczniów w świat fauny i flory Borów Tucholskich. Tutaj też można było zobaczyć narzędzia, które wykorzystywano 
w pracy leśników, bartników czy rybaków. 
 Podczas takiej lekcji można było znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i odkryć nowe obszary wiedzy godne poznania.                                                                                                  

     Jolanta Mówińska, Piotr Kapka 
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UDZIAŁ UCZNIÓW SP W BYSŁAWIU W XI MARSZU SZLAKIEM WALK ŻOŁNIERZY 
WRZEŚNIA 1939 

5 października uczniowie klas siód-
mych wzięli udział w XI Marszu  
Szlakiem Walk Żołnierzy Września 
1939 roku. Marsz rozpoczął się w 
Pruszczu. W kościele parafialnym 
odbyło się nabożeństwo w intencji 
poległych. Przypomniano nam o 
zdarzeniach z 1-2 września oraz 
poznaliśmy historię kościoła. Na 
cmentarzu przykościelnym złożyli-
śmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy 
znicz, przy grobie 22 polskich żołnierzy poległych w 1939r. 
Pogrążeni w myślach maszerowaliśmy z Pruszcza do leśniczówki Pieńkowo słuchając opowieści o wydarzeniach z tego okresu.  
W leśniczówce Leontynowo czekała na nas prawdziwa grochówka i słodkości. W marszu towarzyszyli nam rekonstruktorzy w mundurach,  
z wyposażeniem z okresu kampanii wrześniowej. Maszerowaliśmy 11 kilometrów. Przy parkingu przy jeziorze środkowym (średniak), za-
kończyliśmy marsz wspólnym zdjęciem. Trasa była bardzo ciekawa historycznie, poznaliśmy miejsca, o których mało wiedzieliśmy. 

Lilla Walczak, Zbigniew Walczak 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH W NASZEJ SZKOLE 

Tradycyjnie już w październiku obchodzimy jedno z najważniejszych „świąt” bibliotecznych: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 
który w tym roku przebiegał pod hasłem „Wyobraź sobie..”. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała gazetkę i wystawę okolicznościową 
oraz zaprosiła uczniów do udziału w konkursach, na które wpłynęła ogromna ilość prac.  
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
„Laurka z życzeniami dla Biblioteki”  

I miejsce - Malwina Kolassa z klasy 3 a, 
II miejsce - Piotr Busa z klasy 3 a, 
III miejsce - Marcelina Słupińska z klasy 3 b, Remigiusz Bonk z klasy 3 a, 
Wyróżnienie - Magdalena Hoppe z klasy 2 b, Barbara Glazik z klasy 3 a, Ksawery Grubicki z klasy 3 a. 

„Moje ulubione zwierzątko wygląda tak” 
I miejsce - Szymon Mrozik z klasy 2 b, 
II miejsce – Julia Majer z klasy 3 b, Hubert Majer z klasy 1 a.  
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  Dziękujemy wszystkim za duże zaangażowanie się w nasze działa-

nia. 
Katarzyna Mrozik, Lilla Walczak 

NIETYPOWA WYCIECZKA - ZWIEDZANIE PORTU WOJENNEGO W GDYNI  

W sobotę, 21 września, wszyscy chętni uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Bysławiu  mieli możliwość wyjazdu do Gdyni, aby 
zwiedzić okręty wojenne będące na wyposażeniu Marynarki Wojennej naszego kraju. 
Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie Pana ppłk. Krzysztofa Kuchty, dowódcy ORP Grom, stacjonującego w Porcie Wojennym w Gdyn i. 
Niezwykły wyjazd, który dzięki specjalnym przepustkom umożliwił uczniom wejście w niedostępne dla turystów miejsca, obejmował obejrze-
nie łodzi podwodnej oraz okrętów rakietowych. Emocjom nie było końca, gdy można było wejść na mostek kapitański, dotknąć wyrzutni lub 
schodzić wąskimi drabinkami do środka okrętów.  
To była prawdziwa żywa lekcja historii, za którą dziękujemy.  

      Uczniowie i opiekunowie 

http://spbyslaw.edu.pl/651-nietypowa-wycieczka-zwiedzanie-portu-wojennego-w-gdyni
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH GŁOŚNEGO CZYTANIA 

Uczniowie naszej szkoły uczcili Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 IX), biorąc udział w dwóch konkursach. 
Przedstawiciele klas I – III prezentowali swoje umiejętności w szkolnym konkursie o tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania” zorganizowanym 
przez naszą bibliotekę, natomiast w Gminnym Konkursie Głośnego Czytania uczestniczyli przedstawiciele kl. IV – VIII (organizator B-CKiP 
Gminy Lubiewo). 
Młodsze dzieci 8 X 2019r. pięknie czytały przygotowane fragmenty książki Agnieszki Frączek pt.: „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został 
poetą”. Sztuką było też wysłuchanie interpretacji kolegów. 
Nagrody zdobyli: 
- I miejsce – Marta Rydzkowska kl. III b, 
- II miejsce – Hanna Muntowska kl. III a, 
- III miejsce – Filip Rydzkowski kl. I b, 
 Wyróżnienia: 
- Jagoda Kaniowska kl. II b, 
- Józefina Gwizdała kl. I a, 
-Ewa Jaszkowska kl. I a. 
Uczniowie klas starszych mogli zaprezentować swoje umiejętności 27 września w Lubiewie. Każdy czytał wylosowany tekst prozatorski,  
którego interpretację przygotowywał chwilę przed prezentacją. 
Radość była wielka po ogłoszeniu wyników! 
W kategorii klas IV – VI: 
- I miejsce i uzyskanie tytułu Gminnego Mistrza Pięknego Czytania – Igor Wilkowski kl. V b, 
- II miejsce – Wiktoria Szwaracka kl. V a. 
W kategorii klas VII – VIII 
- II miejsce – Aleksandra Gwizdała kl. VIII b, 
- III miejsce – Paulina Sobiechowska kl. VII a. 
Wyróżnienia za interpretację tekstu: 
- Wiktoria Okonek kl. VI a, 
- Kinga Malinowska kl. VII b. 
Serdecznie gratulujemy uczniom nagrodzonym oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Życzymy dalszych sukcesów! 

Katarzyna  Mrozik, Jolanta Mówińska, Lilla Walczak 

W NAGRODĘ NA POLICJĘ 

18. listopada laureaci III Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”, na zaproszenie komendanta, odwie-
dzili siedzibę policji w Tucholi. Wizyta ta była specjalną nagrodą dla zwycięzców turnieju.  
Uczniowie ze szkół w Lińsku, Lubiewie i Bysławiu obejrzeli m. in. siłownię, niebieski pokój, salę odpraw do służby, areszt, pokój okazań oraz 
strzelnicę laserową. 
Wizyta okazała się dla młodzieży bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Organizatorzy turnieju dziękują Panu komendantowi oraz policjantom za tak nietypową nagrodę. 

         Katarzyna Mrozik, Piotr Kapka 
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PATRIOTYCZNY LISTOPAD 
 

 8 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w naszej szkole, jak w wielu  
innych w Polsce, zabrzmiał hymn narodowy. W ramach akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży „Szkoła do hymnu” cała społeczność szkolna 
odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klas IV – VIII 
obejrzeli prezentację o księdzu Piotrze Sosnowskim w związku z przypadającą w tym 
roku 80. rocznicą jego tragicznej śmierci. Prezentacji towarzyszyły utwory wykonane 
przez naszą zdolną młodzież.  
Piątkowe obchody Święta Niepodległości zostały poprzedzone przygotowaniem przez 
starsze klasy kolaży na temat niepodległości. Wszystkie prace zostały zaprezentowane 
i są do obejrzenia na korytarzu na II piętrze.  
Dziękujemy uczniom oraz ich wychowawcom za poświęcony czas oraz przygotowanie 
przepięknych plakatów, które stały się ozdobą naszej szkoły.  
       Organizatorzy  

Z WIZYTĄ W PRZYTULISKU 

 Dnia 18.11.2019r. uczniowie z „Grupy Ratowniczej kl. 7” Szkoły Pod-
stawowej w Bysławiu udali się z wizytą do schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w Bysławiu. W czasie pobytu zwiedzili schronisko, zapoznali się z pracą  
opiekunów zwierząt, poznali historie jego mieszkańców i przekazali dary, które 
zostały zebrane w szkole w związku z obchodzonym w październiku  
Światowym Dniem Zwierząt. W zbiórkę zaangażowali się wszyscy uczniowie 
oraz nauczyciele. Przynosili karmę, koce, poduszki, zabawki. Serdecznie  
dziękujemy darczyńcom za hojne dary! Zbiórkę zainicjowały uczennice klasy 
7b: Sandra Rehfeld oraz Katarzyna Barwik. 

Katarzyna Mrozik 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE SREBRNEGO JUBILEUSZU FESTYNU ARCHEOLOGICZNEGO 
W BISKUPINIE ORAZ ZWIEDZANIE GNIEZNA 

16 września 2019 r. dla uczniów z klas piątych szkoły w Bysławiu została zorganizowana jednodniowa wycieczka do Biskupina oraz Gnie-
zna. Dotychczas każdy z Festynów Archeologicznych poświęcony był innej problematyce. W tym roku było inaczej! Z okazji jubileuszu 
połączono wątki tematyczne z poprzednich edycji. Na festynowej scenie zaprezentowano tematy związane ze starożytnym Egiptem, Grecją 
i Rzymem. Opowiedziano nie tylko o życiu, ale również o obrządku pogrzebowym i mumifikacji. Pole bitwy zamieniło się w miejsce zmagań 
rzymskich legionów z barbarzyńcami, na arenę wkroczyli również gladiatorzy. W obozach wojskowych zobaczyliśmy broń i uzbrojen ie sta-
rożytnych wojowników. Poznaliśmy też barbarzyńskie ludy m.in. Celtów, Gotów i Wandali, którzy niegdyś zamieszkiwali terytorium dzisiej-
szej Polski. Następnie przywitało nas Gniezno, gdzie przeżyliśmy kolejne niesamowite spotkanie z historią. Z  audioprzewodnikiem zwie-
dziliśmy wnętrze, podziemia, skarbiec katedry gnieźnieńskiej oraz zobaczyliśmy panoramę miasta z jej wieży.  
Wyjazd był bardzo udany i czas minął nam niepostrzeżenie.  

Monika Bień-Skorupska, Katarzyna Mrozik, Lilla Walczak, Piotr Kapka 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA BOROWIACKIEJ TĘCZY 

Dnia 24 października 2019 roku 
pierwszą ważną uroczystość w swo-
im życiu przeżyły dzieci z naszego 
przedszkola, gdyż odbyło się paso-
wanie na „Przedszkolaka Borowiac-
kiej Tęczy”.  W uroczystości wzięły 
udział Pani Wójt Joanna Jastak  
i Kierownik Referatu Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Promocji Pani Wioletta 
Szymczak. Dzieci zostały uroczyście 
pasowane przez Panią Dyrektor 
Dorotę Hass-Goliszek, która dotyka-
jąc ich ramion gałązką świerku  

włączyła je do grona przedszkolaków. To ważne wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości oraz krótkiego występu zaprzyjaźnionego 
zespołu „Frantówki Bysławskie”.  Następnie dzieci z każdej z grup zaprezentowały się śpiewając swoją grupową piosenkę. W dalszej części 
świeżo upieczone przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie i obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, uśmiechać się, sprzątać  
zabawki i kochać swoją panią oraz wszystko pięknie zjadać. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy z pasowanych przedszkolaków otrzymał 
dyplom.  Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, które pokonując stres i nieśmiałość pięknie uczestniczyły w tejże uroczystości.  

Dorota Hass - Goliszek 

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 8 listopada 2019 roku wspólnie 
świętowaliśmy radosną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Celem naszej uroczystości było kształ-
towanie u dzieci postaw patriotycznych 
i obywatelskich, ale przede wszystkim 
uczenie szacunku do historii  kraju i 
jego symboli narodowych. Przedszkola-
ki z wszystkich grup dumnie prezento-
wały przypięte biało-czerwone kotylio-
ny. Gospodarzami tejże uroczystości 
były dzieci z grupy „Misie” wraz z wy-
chowawczynią mgr Wiesławą Rydz-
kowską.  Piękne dekoracje i biało-czerwone stroje dodały podniosłości akademii. Dzieci prezentowały wiersze i piosenki o tematyce patrio-
tycznej.  Dumnie,  stojąc na baczność wszystkie przedszkolaki zaśpiewały 4 zwrotki hymnu Polski. Słowem i piosenką oddaliśmy hołd pole-
głym żołnierzom, naszym symbolom narodowym, a także ukazaliśmy naszą miłość do ojczyzny.  

Dorota Hass - Goliszek 

DO TRZECH RAZY SZTUKA, MOŻE TYM RAZEM SIĘ UDA…I UDAŁO SIĘ!!! 

W marcu br., po raz trzeci, Gmina Lubiewo złożyła wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska do piłki 
nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej  
w Bysławiu. Taką samą próbę podejmowano w 2017 i 2018r. 9 listopa-
da, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się 
protokół, z którego wynikało, że Gmina Lubiewo uzyskała dofinanso-
wanie. Dwa dni później, tę radosną informację usłyszeliśmy  
bezpośrednio od Pana Łukasza Schreibera Posła na Sejm RP, który 
przyjechał do Bysławia właśnie w  tym celu. Przypomnijmy, całkowity 
koszt zadania wynosi 1 374 177,84zł, w tym pozyskana  dotacja  
to 650 250,00zł. Zakres zadania obejmuje, m.in.: budowę boiska  
sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wym. 
29x60m, z piłkochwytami, trybunami, budowę bieżni o nawierzchni 

poliuretanowej, czterotorowej, okólnej o dł. 200mb i prostej o dł. 100m zakończonej zeskokiem w dal. Ponadto, realizacja zadania będzie  
wymagała przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz częściowego utwardzenia terenu. Obecnie, przygotowywana jest procedura ogło-
szenia przetargu, w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania, a realizacja nastąpi w 2020r. Byłoby to boisko długo wyczekiwane przez entu-
zjastów piłki nożnej, a poliuretanowa bieżnia umożliwiłaby upowszechnienie lekkiej atletki wśród dzieci i młodzieży.  

Wioletta Szymczak 
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

W październiku  br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiewie spotkały się pary Jubilatów, aby świętować okrągłe 
rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Życzenia dalszego wspólnego życia w zdrowiu, pełni sił i radości złożyli: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka, Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, Z-ca Wójta Tomasz Bonk , Łucja Koniarska – 
z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz sołtysi Pan Antoni Lewandowski i Pan Paweł Łepek. Trzy pary obchodzące 
Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie małżeńskiego nadanymi 
przez Prezydenta RP. 

Państwo Czesława i Krystian Gacowie z Lubiewa obchodzili Złote Gody. Jubilatka pochodzi z Lubiewa  
i po ukończeniu szkoły zawodowej pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. Jubilat natomiast pochodzi z pobliskiego 
Klonowa. Ich drogi zeszły się na zabawie w Lubiewie. Po dwóch latach znajomości w 1969 r. wzięli ślub. Mają syna i córkę 
oraz 5 wnuczek i 1 prawnuka. Jubilaci są niezwykle aktywni – Pani Czesława przez wiele lat działała w Kole Gospodyń 
Wiejskich (była członkiem zarządu), również działała w komitecie sklepowym przy GS Lubiewo. Natomiast Pan Krystian  
w latach 1984-1988 był radnym, działał w radach nadzorczych Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Kółek Rolniczych. Doda-
je również  – że obecnie należy do Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.  

60-lecie swojego związku obchodzili Państwo Anna i Józef Januszewscy z Wełpina. Diamentowa para wspólnie 
prowadziła dom i wychowała dwójkę dzieci oraz doczekała się 3 wnucząt. W latach aktywności zawodowej Pani Anna pra-
cowała w bydgoskich zakładach Makrum jako suwnicowa. Jubilat  Pan Józef to były pracownik POM-u Piastoszyn bydgo-
skiej Przemysłówki.  

Państwo Teresa i Kazimierz Fryca z Bysławia powiedzieli sobie „TAK” 65 lat temu. Para obchodząca Żelazne 
Gody ma 3 dzieci, 3 wnucząt i 1 prawnuczkę. Jubilat Pan Kazimierz pochodzi z Bysławia. Z zawodu jest murarzem,  
a także rolnikiem. Kilka lat po zakończeniu II Wojny Światowej trafił do Warszawy. Jako zawodowy murarz w tym czasie 
odbudowywał stolicę. Był żołnierzem Batalionów Budowlanych. Po powrocie z wojska pracowała w Chojnicach oraz w oko-
licach Konarzyn i Główczewic, gdzie poznał swoją drugą połówkę. Para we wrześniu 1954 r. stanęła na ślubnym kobiercu. 
W 1956 r. małżonkowie osiedlili się w Bysławiu, gdzie wspólnie zajęli się gospodarstwem rodzinnym Pana Kazimierza, 
które wspólnie rozwijali i rozbudowywali. Dodatkowo Jubilat podjął pracę w zawodzie murarza w Miejskim Przedsiębior-
stwie Budowlanym w Tucholi i pracował jako mistrz murarski kształcąc młodzież Szkoły Zawodowej. Czas II Wojny Świato-
wej odbił swoje piętno na Jubilatce i jej rodzinie. Jako dziecko wraz z rodziną została wysiedlona i trafiła na około 3 lata  
do obozu w Potulicach. Po ślubie z Panem Kazimierzem zajęła się wychowywaniem dzieci, a jej pracą zawodową stało  
się rolnictwo. Obecnie Jubilaci przebywają na emeryturze, ale żywo interesują się losami gospodarstwa, które przekazali 
na ręce syna, synowej i wnuka. Cieszą się dobrą kondycją i są bardzo samodzielni, a opieka dzieci i wnuków sprawia,  
że są bardzo pogodni. 

Państwo Krystyna i Stanisław Stróż stanęli na ślubnym kobiercu 50 lat temu. Wspominają - znamy się od dziec-
ka, jednak przełomowym momentem było spotkanie na zabawie w Suchej i od tej pory jesteśmy razem na dobre i na złe. 
Mieszkają w Suchej, wspólnie  wychowali trójkę dzieci. Maja 4 wnucząt. Pan Stanisław często przebywał na delegacjach, 
pracował też na tartaku w Bruchniewie. Pani Krystyna zajmowała się domem, dziećmi oraz opieką nad rodzicami. 

Państwo Alicja i Władysław Grzywacz z Suchej to kolejna para, która stanęła na ślubnym kobiercu 50 lat temu. 
Jubilat pochodzi z Zalesia w gm. Cekcyn. Od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Z zawodu jest 
cieślą. Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Chojnicach, później w Toruńskim Przedsiębiorstwie 
Przemysłu Drzewnego w Czersku. Para poznała się w Bruchniewie, gdzie wspólnie pracowali. Po ślubie zamieszkali  
w Lubiewie w gospodarstwie rolnym rodziców Jubilatki, które później przejęli. Mają troje dzieci. Obecnie cieszą się  
z wnuczka. 

Państwo Janina i Leon Maliszewscy z Cierplewa, świętowali szmaragdowy jubileusz – 55 lecie pożycia małżeń-
skiego.  O swoim życiu mogliby bardzo dużo opowiadać. Zabawa taneczna w Suchej to początek ich wspólnej drogi, która 
już trwa 55 lat. Jubilat w tym czasie pracował w przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy. Społecznie 
udzielał się również w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pani Janina prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, 
zajmowała się wychowywaniem szóstki dzieci. Znajdowała również czas na działania społeczne w Kole Gospodyń Wiej-
skich. Państwo Maliszewscy mają 11 wnucząt i 11 prawnucząt.  
 Szmaragdowe Gody – 55 rocznicę ślubu świętowali również Państwo Urszula i Czesław Bucholc z Lubiewa. 
Jubilaci wychowali 4 dzieci, doczekali się 3 wnucząt. Wspominają, że znajomość zawdzięczają udziałowi w weselu. Pani 
Urszula, w latach aktywności zawodowej prowadziła wspólnie z mężem gospodarstwo. Zajmowała się także prowadze-
niem domu i wychowywaniem dzieci. Jubilat dodatkowo przez 40 lat pracował w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Bruch-
niewie. 

Łucja Koniarska, Monika Ulatowska 
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GMINY PARTNERSKIE 

Urząd Gminy Lubiewo 

Jesteśmy na  

Od lewej: Przewodni-
cząca Rady Gminy 
Lubiewo Zofia Reszka, 
jubilaci Państwo Janina 
i Leon Maliszewscy; 
Pańs two U rszu la  
i Czesław Bucholc;  
Państwo Krystyna  
i Stanisław Stróż; Pań-
stwo Alicja i Władysław 
Grzywacz; Wójt Gminy 
Lubiewo Joanna Jastak 
oraz Z-ca Kierownika 
USC Łucja Koniarska 

 
 
Od lewej: rząd I: Jubilaci 
Państwo Józef i Anna 
Januszewscy; Państwo 
Krystian i Czesława 
Gacowie;  Państwo Kazi-
mierz i Teresa Frycowie. 
Rząd II: Przewodnicząca 
Rady Gminy Lubiewo 
Zofia Reszka, sołtys  
wsi Wełpin Pan Paweł 
Łepek, Wójt Gminy  
Lubiewo - Joanna  
Jastak, sołtys wsi Lubie-
wo Pan Antoni Lewan-
dowski, Z-ca Wójta  
Tomasz Bonk oraz Z-ca 
Kierownika USC Łucja 
Koniarska. 


