
 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Tucholi – tel. 52 334 20 21  

lub całodobowy 601 062 501 

• Całodobowa infolinia NFZ- 800 190 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY W LUBIEWIE 

- Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze) 

w godzinach 8.00–13.00 w formie telefonicznej, elektronicznej lub  

za pośrednictwem operatora pocztowego. 

- Nie będzie możliwości osobistego doręczania korespondencji w Urzędzie Gminy  

w Lubiewie. 

- W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa 

niezbędne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie Gminy  

w Lubiewie - tel. 52 33 493 10, USC- tel. 512 864 180 

- W sprawach kierowanych do urzędu można wykorzystywać także środki 

komunikacji elektronicznej: platforma e-PUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: 

/0g270nywvv/skrytka, e-mail: ug@lubiewo.pl. 

- Z uwagi na brak możliwości osobistego dokonywania płatności w Urzędzie Gminy 

w Lubiewie, wszelkie płatności należy dokonywać drogą elektroniczną. 

- O dalszych ustaleniach Urząd Gminy w Lubiewie będzie informował  

za pośrednictwem strony www.lubiewo.pl 

- Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania. 

Wójt Gminy Lubiewo 

/-/ Joanna Jastak 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubiewie.  

Wizyty środowiskowe/ domowe realizowane będą tylko w szczególnych 

przypadkach. Praca terenowa zawieszona do odwołania. W miarę możliwości proszę 

o kontakt mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy  

e-PUAP. Niezbędne dane kontaktowe: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie 

tel. 52 33 492 49 lub do Urzędu Gminy tel. 52 33 493 10  

numery wewnętrzne do GOPS w Lubiewie: 

– Sekretariat – wew.53 

– Kierownik – wew.24 

– Świadczenia Rodzinne i 500+ – wew. 49 

– Pracownicy Socjalni wew. 25, 45, 48 

– Księgowość – wew. 46 

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa 

prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Lubiewie tel. 52 33 492 49  e-mail: gops@lubiewo.pl, Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza e-PUAP: /GOPSLubiewo/SkrytkaESP                               

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony 

internetowej www.gopslubiewo.pl. 

Ponadto zwracam się z prośbą do rodzin i sąsiadów o pomoc w codziennych 

zakupach, by umożliwić osobom starszym oraz chorym nieopuszczanie domów.  

W razie konieczności prosimy o kontakt. 

Kierownik GOPS w Lubiewie 

/-/ Weronika Łepek 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 16.03.2020 r. do odwołania podjęte 

zostają następujące działania: 

- Kasa i biuro przyjmowania korespondencji w Zakładzie Komunalnym zostają 

zamknięte dla petentów. 

- Wstrzymana zostaje w terenie praca inkasenta odczytującego wodomierze  

i dostarczającego faktury, 

- Zamknięty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

- Zamknięte zostaje Targowisko Gminne w Lubiewie. 

Osoby, które mają podpisaną umowę z Zakładem Komunalnym, proszone  

są o dokonywanie płatności za wodę i ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie, 

przelewem na nr konta 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001 

Korespondencję prosimy przekazywać elektronicznie na adres e-mail: 

zk@lubiewo.pl lub listownie: pocztą lub poprzez wrzucenie do skrzynki 

umieszczonej na budynku biura Zakładu w Bysławiu przy ul. Głównej 75. 

Celem umożliwienia bieżącego podawania stanu licznika wody, a więc naliczania 

opłat za wodę i ścieki udostępniamy następujące drogi kontaktu:  

-telefonicznie pod jednym z numerów:  52 334 97 35,  505 057 470,  505 057 474 

-mailem na adres: zk@lubiewo.pl 

-przez formularz na stronie www.zklubiewo.pl 

Kierownik ZKGL 

/-/ Jerzy Bogusławski 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LUBIEWO 

Zwraca się do Pacjentów o ograniczenie wizyt w Przychodniach NZOZ  

do niezbędnego minimum. 

- Osoby gorączkujące z cechami infekcji mogą otrzymać teleporadę od lekarza 

włącznie ze zwolnieniem lekarskim w postaci elektronicznej, 

- Powtórki leków prosimy zamawiać telefonicznie, kod e-recepty udostępniony 

zostanie przez telefon, 

- Rejestracja do lekarzy wyłącznie telefonicznie na umówioną godzinę: OZ 

Lubiewo- tel. 52 33 493 79, OZ Bysław- tel. 33 496 26. 

- Wykonywanie badań laboratoryjnych (pobranie materiału biologicznego, krew, 

mocz) zawieszone do odwołania, 

- Wizyty domowe tylko w stanach nagłych, 

- Osoby przybywające z spoza granic polski, gorączkujące proszone są o kontakt  

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tucholi tel. 52 334 20 21 lub 

601 062 501. 

Dyrektor NZOZ Lubiewo 

/-/  Andrzej Myszkowski 

       

BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY I PROMOCJI 

GMINY LUBIEWO 

Informujemy, że w związku z oświadczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego związanego z zagrożeniem koronawirusem wszelka działalność 

Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, świetlic wiejskich oraz 

bibliotek na terenie gminy Lubiewo zostaje ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA! 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem 

strony internetowej www.bckip.lubiewo.pl oraz portalu Facebook- BCKiP Gminy 

Lubiewo. 

Wszystkie zajęcia stałe, które miały odbyć się w najbliższych dniach, zostają 

odwołane (zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, ognisko muzyczne oraz zajęcia  

w świetlicach wiejskich, bibliotekach). 

Jeśli nie zdążyli Państwo wypożyczyć "zapasu" książek z naszych bibliotek poniżej 

podajemy kilka sposobów na czytanie online: 

https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/Legimi proponuje bezpłatnego ebooka lub 

+audiobooka dla dzieci. 

Większość lektur dostępna jest na stronie: https://wolnelektury.pl/ 

Dyrektor B-CKIP 

/-/ Monika Januszewska 

 

 

FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W GMINIE 

LUBIEWO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM 

 

Wszystkie zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność, jednak robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Jednocześnie apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek, nie lekceważyć zagrożenia oraz przestrzegać zaleceń  

i procedur odpowiednich służb.                              

Szersze informacje dotyczące podejmowanych działań oraz aktualności na www.lubiewo.pl/koronawirus 
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