
 

Numer 1/2020 

Samorządowy 

Kurier  Lubiewski  

Czerwiec 2020   ISSN 1734-4840 

G m i n a  L u b i e w o  

 

30 lat Samorządu  

Terytorialnego 

to okazja, aby  

przedstawić  

i przypomnieć  

włodarzy gminy  

oraz radnych  

i sołtysów  

minionych i obecnej  

kadencji. 

Od listopada 2018 stanowisko Wójta Gminy Lubiewo 

objęła Pani Joanna Jastak. 

Od 1990 roku do listopada 2018 roku Wójtem Gminy był 

Pan Michał Skałecki. Wcześniej od lutego 1984r. pełnił 

funkcję Naczelnika Gminy Lubiewo.  

RADNI GMINY LUBIEWO 1990-2023 

 

Kadencja 1990-1994 

Daniłko Józef, Dębicki Włodzimierz, Figiel Marian, Gaca Stanisław, Glazik Krystyna, Górski Jerzy, Krzywoszyński Józef – 

Przewodniczący Rady (zrezygnował w marcu 1991), Kowalski Maciej – Przewodniczący Rady (od kwietnia 1991)  

Kufel Ryszard, Lotkowski Zbigniew, Mróz Tadeusz, Nitka Jan, Nowacka Barbara, Ornowski Alojzy – Wiceprzewodniczący 

Rady, Podwysocki Piotr, Rytlewski Kazimierz, Winowiecki Mirosław, Ziegert Stanisław. 

cd.. str.  2,3,4 
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Kadencja 1994-1998 

Bąkowski Tadeusz, Bonk Feliks, Chmara Alfons, Daniłko Józef, Gaca Stanisław, Gackowski Tadeusz, Górski Jerzy, 

Hoppe Henryk, Kabat Aleksandra, Kowalski Maciej, Pilarski Piotr, Pozorski Jan – Wiceprzewodniczący Rady,  

Synakiewicz Adam, Winowiecki Mirosław, Zakryś Leon – Przewodniczący Rady, Ziegert Stanisław, Ziółkowska  

Bożena. 

 

Kadencja 1998-2002 
 
 Chmara Alfons, Daniłko Józef,  

Figiel Marian, Glazik Krystyna, Hoppe  

Henryk, Jakubowski Arnold, Jaszkowski 

Andrzej, Kiedrowski Janusz –  

Przewodniczący Rady, Oparka  

Grzegorz, Ostrowicki Adam, Ostrowicki 

Krzysztof, Piasek Krzysztof, Pilarski  

Józef, Pozorski Jan, Winowiecki  

Mirosław, Zakryś Leon – Wiceprzewodni-

czący Rady, Ziegert Stanisław. 

 

 

Kadencja 2002-2006 
 
 Bonk Feliks, Daniłko Józef –  

Przewodniczący Rady, Glama Zbigniew 

Hoppe Władysław, Krzyżelewska Daniela, 

Mówiński Piotr, Mróz Tadeusz, Oparka  

Tadeusz, Paszkowski Sławomir, Pilarski  

Józef, Pozorski Jan, Rogowski Kazimierz, 

Synakiewicz Adam – Wiceprzewodniczący, 

Winowiecki Mirosław, Ziegert Stanisław     

 

 

 

Kadencja 2006-2010 
 
Barczyński Józef, Daniłko Józef – Wiceprzewodniczący Rady, Fierek Wioletta, Glama Zbigniew, Hoppe Władysław, 

Jaszkowski Andrzej, Kiedrowski Janusz – Przewodniczący Rady, Kornowski Mariusz, Paszkowski Sławomir, Pilarski 

Józef, Pozorski Jan, Rogowski Kazimierz, Słupiński Wojciech, Winowiecki Mirosław, Ziegert Stanisław 
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Kadencja 2010-2014 
 
Fierek Wioletta, Glama Zbigniew, 
Hoppe Henryk, Jaszkowski Andrzej, 
Juraszewski Bernard, Karwasz  
Zbigniew, Kiedrowski Janusz –  
Wiceprzewodniczący Rady,  
Kozłowska Jadwiga, Mróz Tadeusz, 
Pilarski Józef – Przewodniczący  
Rady, Rogowski Kazimierz,  
Rytlewski Marek, Słupiński  
Wojciech, Urbana Hanna,  
Winowiecki Mirosław  
 
 
 

Kadencja 2014-2018 
 
Blachnierek Michał, Fierek Wioletta, Glama Zbigniew, Górski Jerzy, Grzędzicka Elżbieta, Hoppe Władysław,  
Kornowski Mariusz, Mróz Tadeusz, Nitka Marcin, Oszuścik Henryk, Reszka Zofia, Rytlewski Marek –  
Wiceprzewodniczący Rady, Urban Hanna, Winowiecki Mirosław – Przewodniczący Rady, Zielewska Jadwiga, 
 
Kadencja 2018-2023 
 
Baumgart Ireneusz, Derengowska Monika, Duks Szymon, Grzędzicka Elżbieta, Juraszewski Bernard,  
Krzyżelewski Dawid, Lewandowski Marcin, Łepek Paweł, Mróz Tadeusz- Wiceprzewodniczący Rady, Nitka  
Marcin, Ortmann Damian, Reszka Zofia – Przewodnicząca Rady, Słupiński Wojciech, Winowiecki Mirosław,  
Zielazny Krzysztof     
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Bysław : 
Połom Józef -1995 
Połom Krystyna 1995-1998 
Górecki Antoni 1998-2010 
Karolewska Hanna 2010–2014 
Słupiński Wojciech 2015- obecnie 
 
Bysławek: 
Mięsikowski Marian 1985-2002 
Dudzik Wincenta 2002-2008 
Chmara Zofia 2008- obecnie 
 
 
Cierplewo : 
Podwysocki Piotr -1994 
Gumiński Jan 1994-1998 
Nitka Zenon 1998-2007 
Grochowina Magdalena 2007-2014 
Żelazny Tomasz 2014-2015 
Nitka Marcin 2015- obecnie 
 
Klonowo : 
Wolter Feliks -1998 
Winowiecki Mirosław 1998- obecnie 
 
Lubiewice: 
Stachowski Franciszek 1990-2014 
Niemczewska Aneta 2015- obecnie 

Lubiewo  
Barczyński Józef 1990-2010 
Lewandowski Antoni   2010- obecnie 
 
Minikowo : 
Pilarski Józef -1994 
Poraziński Kazimierz 1994-2015 
Dudzik Adam 2015- obecnie 
 
Płazowo: 
Ostrowicki Krzysztof 1991-2002 
Grzędzicka Elżbieta 2002- obecnie 
 
Sucha Kempa Kilian -1992 
Ziegert Stanisław 1992-2007 
Karwasz Zbigniew 2007- obecnie 
 
Trutnowo : 
Mazalon Henryk -2000 
Kozłowska Jadwiga 2000-2015 
Glazik Katarzyna 2015- obecnie 
 
Wełpin: 
Krajna Józef -2006 
Krajna Marek 2006-2009 
Górski Jerzy 2009-2019 
Łepek Paweł 2019- obecnie 
 

Beata Napiątek 

11 marca 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Pani Wójt Joanna Jastak wraz  

z Przewodniczącą Rady Gminy Zofią  

Reszka złożyły  Paniom, Panom Sołtysom  

i Radom Sołeckim najserdeczniejsze  

życzenia oraz wyrazy uznania  

za codzienny trud i zaangażowanie na 

rzecz lokalnej społeczności. Przekazały 

również nadesłane dla sołtysów życzenia 

od Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezesa 

ARiMR Tomasza Nowakowskiego oraz 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  

Andrzeja Dudy . 

Monika Muchowska 

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE LUBIEWO 
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INFORMACJA 

dotycząca sposobu załatwianie spraw  w Urzędzie Gminy w Lubiewie 

 

Urząd dostępny dla obsługi bezpośredniej mieszkańców 

Mając na uwadze odmrażanie gospodarki przez rząd RP, 

od 20 maja 2020 r. (środa) umożliwiamy osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Gminy  

łącznie z możliwością regulowania należności. 

 

ZASADA - jeden petent do jednego biura 

OBOWIĄZUJE -  maseczka i rękawiczki jednorazowe 

Aby ułatwić załatwienie spraw  proszę o  telefoniczne umawianie wizyty w Urzędzie 

tel. 52 33 493 10 lub 509 600 023 

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj. 

poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00. 

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń. 

 

                                                                                           WÓJT GMINY LUBIEWO 
                                                                                          /-/ Joanna Jastak 

 W czasie pandemii COVID19 w Urzędzie Gminie w Lubiewie cyklicznie spotykał się Gminny Zespół Zarządzania  

Kryzysowego w składzie: Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, Kierownik GOPS-u  w Lubiewie Weronika Łepek, Kierownik 

Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo Jerzy Bogusławski, Prezes ZOG OSP RP Tadeusz Juaraszewski oraz inspektor ds. 

zarządzania kryzysowego Czesława Gromek. W okresie  od połowy marca do chwili obecnej zespół bierze udział w wideokon-

ferencjach organizowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostę Tucholskiego. Na stronie lubiewo.pl  

utworzono zakładkę „Koronawirus” w, której na bieżąco aktualizowano  informacje nt. koronawirusa COVID 19.  

Opracowana została ulotka dla mieszkańców „Funkcjonowanie Instytucji Publicznych w Gminie Lubiewo w Związku  

z koronawirusem, którą przekazano mieszkańcom. 

Gmina Lubiewo zakupiła na potrzeby walki z pandemią COVID19 maski wielokrotnego użycia, maski jednorazowe,  

kombinezony, rękawiczki, gogle, płyn do dezynfekcji, fartuchy, nagrzewnicę do namiotu itp. za kwotę 30 225,59 zł. 

Ponadto z K-P Urzędu Wojewódzkiego oraz od darczyńców otrzymaliśmy płyny do dezynfekcji, maseczki oraz przyłbice.  

Gmina Lubiewo przekazała mieszkańcom ok. 1tyś maseczek, które trafiły do osób 65+ oraz do Tygodnika Tucholskiego 150 

maseczek. W dostarczeniu  maseczek pracownikom GOPS-u pomagali druhowie z jednostek OSP Bysławek, Minikowo,  

Klonowo, Lubiewo, Sucha, Płazowo oraz sołtysi.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie pozyskał nieodpłatnie  

materiał z przeznaczeniem na maseczki ochronne z powiatu Tucholskiego. W szycie maseczek zaangażowali się pracownicy 

GOPS-u w Lubiewie, a także mieszkanki Lubiewa oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek – OdNOWA.  

Przy dostarczaniu żywności mieszkańcom z Banku Żywności pomagali druhowie z OSP Bysławek i OSP Lubiewo oraz  

pracownicy GOPS-u.   

W czasie od 18.03.2020 r. – 22.05.2020 r. przebywało w gminie 200 interesantów, którzy mieli obowiązek wypisać ankietę.  

Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Staroście Tucholskiemu, wszystkim instytucjom takim jak: 

GOPS Lubiewo, Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu Gminy Lubiewo, sołtysom, 

Kierownikowi Zakładu Komunalnemu Gminy Lubiewo, pracownikom GOPS-u w Lubiewie, organizacjom pozarządowym,  

którzy wspierali naszą społeczność w tym trudnym czasie pandemii. Mieszkańcom Gminy Lubiewo dziękuję za  

zdyscyplinowanie, cierpliwość i wszelką pomoc okazaną w tym trudnym dla nas czasie  
                                                                                           

        WÓJT GMINY LUBIEWO 
                                                                                                   /-/ Joanna Jastak 

COVID 19 
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WYBORY PREZYDENTA RP- LOKALE WYBORCZE I ZASADY GŁOSOWANIA 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

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

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

2 

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

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

3 Sołectwa: Bysławek; Minikowo; Płazowo 

Świetlica Wiejska, Bysławek 51A, 89-510 Bysław 

 

4 Sołectwa: Cierplewo; Sucha 

Świetlica Wiejska, ul. Główna 19, 89-525 Sucha 

  

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

6 

Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 18 - 62, 
ulice: ks. Czarnowskiego, Hallera, Lipowa, Polna, 
Sportowa, Wincentego Witosa, Wodna, miejsco-
wość Brukniewo 

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

  

7 

Sołectwo Bysław-część: nr posesji 26 - 81, 
ulice: Krótka, Kwiatowa, Modrakowa, Nowowiej-
ska, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, 
Spokojna, Szkolna, Wiatrakowa, Zbysława, Zyg-
munta Pejasa 

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

  

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

    
 

W obwieszczeniu z dnia 12 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Lubiewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach 
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości  
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 28 czerwca 2020r.. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r.od godz. 700 do godz. 2100. 

 

Wszelkie informacje dot. organizacji i przebiegu wyborów oraz dane do kontaktu osób odpowiedzialnych  za organizacje wybo-
rów  zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubiewo w zakładce: WYBORY I REFERENDA > WYBORY 
PREZYDENTA RP > WYBORY PREZYDENTA RP – 2020.06.28. 

Łucja Koniarska 

Gminny Koordynator Wyborczy 
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INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, iż:  
 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, trwający od  

1 listopada 2020r. do dnia 31 października 2021r. można składać od dnia 1 sierpnia 2020r., natomiast w przypadku 
wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 roku.  

 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, 
trwający od dnia 1 października 2020r. do dnia 30 września 2021r.  można składać od dnia 1 sierpnia 2020r., natomiast 
w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 roku, 

 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start można składać od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia  
30 listopada 2020r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 
30 listopada 2021r. 

 wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 można składać od 1 do 15 
września 2020r. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przypomina, że w przypadku świadczenia wychowawczego 500+ okres świadczenio-
wy trwa do 31.05.2021r. 
Prosimy nie składać nowych wniosków na świadczenia dla dzieci, które mają już ustalone prawo do 31 maja 2021r. 
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane: 
 drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r. 
 tradycyjnie od 1 kwietnia 2021r.        Weronika Łepek 

„MASECZKA DLA POTRZEBUJACYCH”  

W naszym przedsięwzięciu, wspierali nas mieszkańcy Gminy Lubiewo, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju wsi Bysławek – OdNOWA, beneficjentki projektu „Bierni wczoraj,  
aktywni dziś”. Daliśmy z siebie wszystko. Jedni szyli, drudzy kroili, inni dostarczali  
materiał. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , wraz z Panią Kierownik 
również zasiedli do maszyn. Wspólnie uszyliśmy  845 szt. maseczek, które zostały  
rozdysponowane, przez strażaków ochotników oraz pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, wśród mieszkańców naszej gminy. Zabezpieczyliśmy także  
w maseczki pracowników GOPS, wsparliśmy pracowników Urzędu Gminy i Zakładu  
Komunalnego w Lubiewie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą akcję.  

Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

DOJRZALI, AKTYWNI, POTRZEBNI 

 

 

     
W styczniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie 
zakończył realizację projektu pt.”50+dojrzali, aktywni, potrzebni”. 
30.01.2020r. w Karczmie Borowiackiej w Bysławiu odbyło się 
spotkanie podsumowujące projekt, w którym udział wzięło  
14 beneficjentów. Poprzez prowadzone działania integracyjno-
warsztatowe, zajęcia z liderem-animatorem, zajęcia  
w „Warsztatowni  Matyldowej Zagrody”, działania środowiskowe  
i kulturalne oraz poprzez korzystanie z punktu  wsparcia prowa-
dzonego przez psychologa, prawnika i dietetyka  beneficjenci 
bardzo się ze sobą zżyli.  Z łezką w oku dziękowaliśmy sobie za 
wspólnie spędzony czas. 

Weronika Łepek, Marta Jagiełka-Kraś, 
 Inga Kwiatkowska 
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Tego dnia pojawiły się wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów - przedsięwzięcia: Sztreki, antrejki i bujawki, czyli 
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, w którym Koło Gospodyń Wiejskich w Trutnowie aplikowało o dofinansowanie.  
Projekt pn. „Wehikuł Czasu w Trutnowie – budowa małej architektury” został oceniony pozytywnie przez Radę Decyzyjną 
Partnerstwa „Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie”  
W miejscowości Trutnowo, w centrum wsi, od kilku lat funkcjonuje strefa pn. "Wehikuł czasu" - czyli rekreacyjne miejsce 
spotkań mieszkańców i turystów, która zawiera w sobie: urządzenia siłowni plenerowej, kosz do koszykówki, boisko  
do siatkówki plażowej, wiatę, ławki, miejsce na ognisko i 2 elementy placu zabaw. Obecny projekt zakłada rozszerzenie  
tej strefy poprzez wykonanie z materiału termoplastycznego labiryntu rekreacyjnego na istniejącym podłożu polbrukowym 
oraz budowę elementów małej infrastruktury w postaci placu zabaw. 
Plac zabaw składać się będzie z 6 urządzeń tj. 
 1. tablica do malowania - to element edukacyjny składający się z dwóch płaszczyzn tablicowych w kolorze czarnym zamon-
towany na solidnym drewnianym stelażu. Naniesione wzory można w każdej chwili zetrzeć i zacząć zabawę od nowa.  
Tablica nie ma ograniczenia wiekowego, jest przeznaczona dla wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych. 
 2. pomost wiszący  - to doskonałe uzupełnienie placu zabaw. To urządzenie umożliwia balansowanie i przemieszczanie  
się po ruchomych elementach, co dostarcza wielu pozytywnych wrażeń. Zabawa na pomoście pozwala na aktywne  
spędzenie czasu, rozwija koordynację, równowagę, a także uczy kontroli nad własnym ciałem. Wiszący pomost zapewni 
niezapomniane wrażenia i emocje. 
3. huśtawka ważka na podwójnych sprężynach - - to klasyczny elementem każdego placu zabaw. Ten element pozwala  
na wyczucie rytmu oraz dobrą zabawę i wspólną integrację jego użytkowników. 
4. ścianka wspinaczkowa -  - uczy pokonywania własnych słabości, poprawia koncentrację (konieczność podejmowania 
szybkich decyzji, planowania ruchów, itp. ), pomaga korygować wady postawy i zwiększa gibkość. 
5. równoważnia - służy do ćwiczeń równowagi 
6. piaskownica z bali- zabawa w piaskownicy to jedna z najpopularniejszych zabaw wśród dzieci od wielu lat. 
Labirynt rekreacyjny tzw. tor przeszkód - na istniejącej utwardzonej ścieżce wokół placu zabaw wykonane (namalowane) 
zostaną gry podwórkowe z masy termoplastycznej chemoutwardzalnej. Na odcinku ok. 116 m namalowanych zostanie  
21 elementów gier (elementy o szerokości od 5 do 95 cm, łączna długość wykonanych elementów 27,34 m). W labiryncie 
znajdą się m.in takie gry jak skok w dal, spacer po linii tzw. tip top, slalom, kręgle, mini klasy, seria zabaw hopla, tarcza rzut 
do celu, alfabet, skoki noga - ręka. 
  
Całkowity koszt projektu to 26.693,83 zł. Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie to  26.000,00 zł, 
693,83 zł – środki własne KGW.             

     Paulina Ciepluch 

11 MAJA - SZCZĘŚLIWA DATA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA TRUTNOWA  
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KONKURS NA 30-LECIE SAMORZĄDU 

 
 Z okazji „30 lat samorządu terytorialnego Gminy  
Lubiewo” Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak zaprosiła  
mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnicy  
musieli zmierzyć się z szerokim wachlarzem pytań  
dotyczących naszej gminy. Przewidziano nagrody główne  
w postaci smartbandów oraz voucherów dla pięciu uczestników 
z najwyższą liczbą uzyskanych punktów oraz upominki  
rzeczowe dla kolejnych 20-tu.  Udział wzięło 28 osób, jednak 
zgodnie z regulaminem ocenie podlegało 26 zgłoszeń.  
I miejsce: Wiktoria Kowalska, II miejsce: Agnieszka Iwicka,  
III miejsce: Aleksandra Szefler, IV miejsce: Natalia Kantak,  
V miejsce: Aleksandra Pieczka.  
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział w konkursie.  

Agnieszka Pieczka 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH 

RDK wystartował w niedzielę 22 grudnia 2019, w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Nowopowstały rejestr ma na celu 
usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel. Przekazanie danych do RDK jest całkowicie  
dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić  
realizację usług i umożliwić szybką komunikację.  
Dodatkowo, dzięki RDK - z wyprzedzeniem - będą przekazywane informacje np. o kończącym się terminie ważności  
paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania 
technicznego samochodu.  
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania obywatela  
o sprawach administracyjnych. Nasze dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna  
i podmioty realizujące zadania publiczne.  
Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników 
urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty). Nie ma więc ryzyka, że adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane 
ręce.  WAŻNE! Dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu  
e-mail, należy pamiętać o ich aktualizacji.  
Jak przekazać dane do RDK - to proste. I możliwe na dwa sposoby. Online – wystarczy skorzystać z usługi Skorzystaj  
z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). By to zrobić, będzie potrzebny profil zaufany.  

Aby przekazać do RDK swój numer telefonu i adres email – miejcie pod ręką telefon i dostęp do poczty elektronicznej.  
Wystarczy, że wpiszecie dane w odpowiednie pola, zalogujecie się profilem zaufanym. Potwierdzicie dane kodami, które  
otrzymacie emailem i sms-em i… gotowe! 
Swoje dane można przekazać do RDK wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.  
Potwierdzamy dane kontaktowe, które wprowadził urzędnik, czyli podajemy mu kody otrzymane w SMS-ie lub e-ailu. Można 
na to zrobić również online w ciągu 24h. Wtedy korzystamy z usługi  Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych 
Kontaktowych (RDK). 

Monika Ulatowska 

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga 
po alkohol. Właśnie dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała materiały adresowane do 
mieszkańców wszystkich gmin w Polsce. To zestaw 10 tekstów. Materiały zostały opracowane przez dziennikarzy – mają przystępną, 
poradnikową formułę i zróżnicowaną tematykę. Zadbano o to, by pojawiały się w nich prawdziwe, ludzkie historie oraz dawka wartościo-
wej wiedzy na czas pandemii. 
Dostępne na stronie http://lubiewo.pl/gkrpa-aktualnosci. 

Bożena Gniot 

ALKOHOL I KORONAWIRUS. WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW 
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Wójt Gminy Lubiewo ogłosiła konkurs mający na celu zachęcenie dzieci i młodzież od 1 roku do 18 lat do aktywności fizycznej 

w okresie pandemii. Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego  2-3 minutowego, amatorskiego filmiku prezentującego 

ćwiczenia ruchowe. W konkursie udział wzięło 40 dzieci, które nagrały 37 filmików. Wiele ciekawych pomysłów zostało  

zaprezentowanych jak aktywnie i na sportowo można spędzać czas, bez regularnych lekcji wf, w domu, na dworze, pod opieką 

rodzica – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomysłowość i oryginalność filmików  okazała się tak wielka, że komisja  

konkursowa miała nie lada problem  z wyłonieniem laureatów, 

dlatego dodatkowo wyróżniono autorów czterech filmików.  

Przesłane ćwiczenia oceniano pod względem: przeprowadzenia 

rozgrzewki, rożnych form aktywności,  pomysłowości   

i kreatywności uczestników.  

Zwycięzcy w kategoriach:  

1-6 lat – Ksawery Pieczka 6 lat  

7-12 lat – Lena Barczyńska – 11 lat  

13-18 lat – Szymon Kołodziejski – 16 lat   

Wyróżnienia:  

Maria i Anna Łepek  

Igor Wilkowski  

Tobiasz Borchacz  

Amelia Rydzkowska  

12 osób z największą ilością punktów: 

 

 

 

 

 

Pani  Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo podczas rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, które odbyło się 8 czerwca br. 

w Urzędzie Gminy serdecznie dziękowała i gratulowała wszystkim uczestnikom pierwszej edycji konkursu „Pokaż swoją aktyw-

ność fizyczną” .Uczestnikom, którzy przesłali swoje filmiki, ale niestety tym razem nie znaleźli się w gronie laureatów  

przygotowano upominki promocyjne.  

Paulina Ciepluch  

KONKURS „POKAŻ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ”  

Weronika Deja  

Zuzanna Puczyńska  

Wiktoria Deja  

Magdalena Hoppe  

Aleksandra Gwizdała  

Anna Nitka  

Patrycja i Krzysztof Zwiefka  

Maria Gniot  

Jagoda Kaniowska  

Antoni Glazik  

Krystian Jopek  

Mateusz Boczek 

MAŁA RZECZ A CIESZY 

Budynek socjalny na boisku sportowym w Lubiewie wzbogacił się o nowe okna i rolety. Cieszymy się, że poczyniony został 
kolejny remont, dzięki któremu zwiększy się komfort, jaki możemy zaoferować korzystającym z obiektu boiska oraz kortów.  
Koszt wymiany trzech okien i założenie czterech rolet wyniósł  3.716,43 zł i został poniesiony ze środków budżetu Gminy  
Lubiewo.  
 

           Paulina Ciepluch 
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIEWICE 

 Trwa realizacja II etapu inwestycji polegającej 
na rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej 
w Lubiewicach.  Zadanie obejmuje roboty branży  
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Obecnie  
wykonywane są prace wykończeniowe wewnątrz  
świetlicy, tj. stolarka drzwiowa, malowanie ścian i sufitów. 
Budynek został częściowo ocieplony. Do wykonania  
pozostaje elewacja, płytkowanie, montaż opraw  
oświetleniowych i instalacja odgromowa. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe   
KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza. Zgodnie z umową z dnia 
27 lutego br. wartość tego etapu wynosi 80 000,00 zł 
brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków  
finansowych pochodzących z budżetu gminy i funduszu 
sołeckiego. 
Termin realizacji umowy został przedłużony do końca 
lipca 2020 r. 

  Justyna Glazik 

 

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIEWO  

 

W dniu 18.02.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu polegającego na przebudowie i remoncie 
9 przepompowni ścieków na terenie naszej gminy. 
W bieżącym roku na realizację przedmiotowej inwestycji zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego. W pierwszym przetargu złożono tylko jedną ofertę z ceną 786 599,76 zł brutto. Postępowanie zostało  
unieważnione. Pod koniec kwietnia br. Gmina Lubiewo ogłosiła kolejny przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót.  
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, pierwsza z  ceną 675 024,00 zł i druga na kwotę 1 226 310,00 zł. Obecnie trwa 
procedura oceny ofert.  

 Inwestycja jest współfinansowana ze środków  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku,  
Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki  
wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Kwota  
dofinansowania ze środków unijnych wynosi 
292.949,72 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła  
z kredytu i środków własnych gminy. Termin realizacji 
tego przedsięwzięcia ustalono do końca listopada br. 
 

      
 Justyna Glazik,  

Natalia Selke-Klamczyńska 
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

W dniu 11.02.2020 r. został przekazany Wykonawcy, tj. Colas Polska Sp. z o.o., plac budowy w celu realizacji inwestycji  
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog  
od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych”. 
Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
prace do 31.07.2020 r.  
Przedstawiciel spółki Colas Polska Sp. z o.o. w trakcie przekazania  
placu budowy oznajmił, że rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest 
na przyszły tydzień. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia  
w korzystaniu z drogi prowadzącej przez wieś Teolog. 
W ramach inwestycji powstanie 719,8 m nawierzchni asfaltowej.  
Ze względu na przebieg granic oraz rzeźbę terenu droga  
będzie miała szerokość 3,5 m z miejscowym zwężeniem do 3 m  
szerokości.  W ciągu drogi zaprojektowano mijanki. 

Paweł Chmara 

 

REMONT UL. SPOKOJNEJ W BYSŁAWIU 

Przed Świętami Wielkanocnymi odbył się odbiór zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od  
km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 010623C  
Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz  
z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną, a drogą wojewódzką  
nr 240”. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu został Zakład 
Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakło 
nad Notecią, który zaproponował wykonanie robót budowla-
nych za kwotę 376 364,98zł brutto oraz 60 miesięcy  
gwarancji. Koszt inspektora nadzoru inwestorskiego wyniósł 
4 920,00 zł brutto. W ramach zleconych prac wykonano 
remont nawierzchni ww. ulic. Na realizację przedmiotowego 
zadania Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie  
z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie  
obejmowało koszt realizacji remontu oraz koszt inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wysokość uzyskanego dofinanso-
wania to 209 706,00 zł, tj. 55% kosztów całkowitych. 
Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Lubiewo.       

Paweł Chmara 

 

OŚWIETLENIE ULICZNE 

Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie na projekt pn: “Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii 
LED na terenie Gminy Lubiewo” w ramach działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemi-
synych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 04.06.2020 r. została podpisana umowa z Urzędem  
Marszałkowskim w Toruniu. Projekt zakłada modernizację oświetlenia ulicznego, w ramach którego nastąpi wymiana punk-
tów oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED. Przyczyni się to do znacznych oszczędności energii elektrycz-
nej  
i  konserwacji. 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 grudnia 2020 r. 

Natalia Selke-Klamczyńska  
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PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE LUBIEWO 

Informuję, iż Wójt Gminy Lubiewo wydał w bieżącym roku 31 decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyły one przede  
wszystkim inwestycji polegających na: budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowie budynków inwentarskich w gospodarstwach rolnych, a także przebudowy 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 9. 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 61 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego oraz rewitalizacji. Ponadto trwają procedury uchwalenia pięciu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
1)  dla terenu działek nr 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław z przeznaczeniem na teren obiektów  
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
2) dla terenu działki nr 760/4 położonej w m. Bysław z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej; 
3) 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 zielenią towarzyszącą); 
4) dla terenu działek nr 789/5, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2 i 804 położonych w m. Bruchniewo z przeznaczeniem  
na teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
5) dla terenu działek nr 92/6 i 92/7 położonych w m. Wełpin z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług; 
6) dla terenu działek nr 286/10, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 710/1, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 
1114/4, 1114/3, 474/4 i 474/3 położonych w m. Bysław z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej. 
W dniach od 25 maja do 26 czerwca 2020 r. zostały wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: pierwszy na teren działek nr 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław, 
drugi na teren działki nr 760/4 położonej w m. Bysław. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów  
miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie. Wnioski  
do ww. projektów miejscowych planów można składać do 13 lipca br. 

        Roksana Olszowy 

ODNOWIONY BUDYNEK 

 Wiosną br. zostało wykonane zadanie  
pn.: „Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromo-
wej”. Dotyczyło ono budynku Urzędu Gminy   przy  
ul. Wojska Polskiego 8, po  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, w którym obecnie swoją  ma Referat Oświaty 
i Spraw Społecznych..  
Zakres wykonanych prac objął wymianę  pokrycia  
dachowego, orynnowania oraz instalacji odgromowej. 
Wartość prac wyliczono na 43 800,00 zł brutto. 
Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Usługi  
Ogólnobudowlane Schweda Wiesław z Cekcyna. Prace 
zostały odebrane 16.04.2020 r. 
Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom  
zewnętrznym, mianowicie z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie pokryło 100% wartości  
wykonanych prac.  
Ponadto, w maju br. pracownicy Zakładu Komunalnego  
w Bysławiu położyli przed budynkiem polbruk, dzięki  

czemu znacznie została poprawiona estetyka. 
Paweł Chmara 
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W maju br. otrzymaliśmy informację z  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, iż wniosek na realizację inwestycji 
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Bysławiu" spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Oznacza to, 
że wniosek uzyskał dofinansowanie i w najbliższym czasie Wójt Gminy Lubiewo podpisze umowę o dotację na  wykona-
nie ww. zadania. Projekt przewiduje  budowę fundamentów  wraz ze zbiornikami wody pitnej 2x200 m3; zbiornika wód popłucz-
nych (4 komory DN 1600), rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu ssawnego wody uzdatnionej i przykanalika wód popłucznych. 
Zakres inwestycji obejmuje również utwardzenie terenu, przebudowę, termomodernizację  i roboty wykończeniowe w  budynku 
SUW, wymianę instalacji elektrycznej,  wodociągowej oraz kanalizacji i armatury sanitarnej, wykonanie instalacji c.o., wykona-
nie monitoringu i wizualizacji oraz zakup i dostawę agregatu prądotwórczego (100KVA-80 KW) w wersji mobilnej na przyczepie 
ciągnionej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania zostało ogłoszone pod 
koniec kwietnia 2020 r. Otwarcie ofert miało miejsce 27 maja br. W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert, które zawierały się 
w przedziale cenowym od 2 241 719,82 zł do 3 450 150,00 zł. Procedura przetargowa jest w toku.  

Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 4. Region 
przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej w polityce terytorialnej. Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 903.515,14 zł, co stanowi 54,39 % 
wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota będzie pochodziła z kredytu. Termin wykonania inwestycji zaplanowano do 30 
kwietnia 2021 r. 

Justyna Glazik  
Natalia Selke-Klamczyńska 

 

DOTACJA NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SUW W BYSŁAWIU 

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIEWO W TOKU 

Uprzejmie informujemy, iż trwa realizacja projektu pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł 
energii na terenie gminy Lubiewo”.  
Wykonawcą zadania jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K.  
z Kudrowic. Umowa obejmuje dostawę i  montaż 54 instalacji  
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Wnioskodawcą 
projektu jest  Gmina Lubiewo, a Beneficjentami końcowymi  
są mieszkańcy gminy, właściciele gospodarstw domowych,  
na terenie których powstaną planowane instalacje. 
Zgodnie ze zmienionym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
firma zadeklarowała wykonanie I etapu zadania do połowy czerwca 

br., po czym odbędzie się odbiór częściowy. Na dzień dzisiejszy obowiązuje termin realizacji umowy do końca czerwca 
br.Poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą część zadania pokrywa  
Beneficjent końcowy ze środków własnych i Gmina Lubiewo. 
 

          Justyna Glazik 
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LAPTOPY DLA UCZNIÓW Z PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA” I „ZDALNA SZKOŁA+”  

Gmina Lubiewo pozyskała łącznie 135 000,00zł środków z programu  
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz programu pn. „Zdalna Szkoła 
+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Za te środki zostało zakupionych 50 szt. laptopów dla uczniów pochodzących 
z rodzin wielodzietnych i wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz dla 
uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do zdalnego  
nauczania. Laptopy, po  protokołów przekazania i zgłoszeniu do ubezpiecze-
nia zostały w części rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli najbardziej 
potrzebujących.  
Wójt Gminy Lubiewo, już w marcu spotkała się z dyrektorami placówek  
oświatowych z terenu gminy Lubiewo i rozmawiała m.in. o ewentualnych  
problemach z dostępnością do sprzętu. Dyrektorzy zgłosili kilka rodzin, którym 
należało pomóc i uczniom z tych rodzin wypożyczono laptopy z zasobów szkół 
na czas zawieszenia zajęć w szkołach.  
Obecnie zakupione laptopy z pewnością pozwolą wyposażyć uczniów, którzy 
posiadają sprzęt ale nie w całym zakresie spełnia on wymagania niezbędne do 
prowadzenia efektywnej nauki zdalnej.   

Wioletta Szymczak 

PROJEKT – „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  
  

W kwietniu br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowa-
dzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków.  
- dla szkoły w Lubiewie na kwotę 99 276,00zł w tym wkład własny 19 856,00zł 
- dla  szkoły w Bysławiu na kwotę 33 600,00zł w tym wkład własny 6 523,00zł. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w części dotyczącej stołówki w szkole  
w Lubiewie, czego efektem jest pozyskanie 79 420,00zł dotacji, natomiast na 
stołówkę w szkole w Bysławiu będziemy ponawiać wniosek w przyszłym roku.  
Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na doposażenie i poprawę 
standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z kuchnią.  
W ramach dofinansowania planuje się wykonać prace adaptacyjne, wynikające z zaleceń SANEPIDU, m.in.: zaadaptowanie 
magazynu na pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów, wydzielenie strefy zmywania, wymianę okien podawczych, drzwi, 
płytek, instalacji elektrycznej czy zmianę usytuowania urządzeń do gotowania. 
Dodatkowo planuje się zakup nowych urządzeń i sprzętów do kuchni, m.in.: dwóch pieców konwekcyjno-parowych, szafy chłod-
niczej, szafy przesuwnej dwuskrzydłowej ze stali nierdzewnej, stołów ze stali nierdzewnej tzw. nadstawy, stołów ze zlewem, 
basenu dwukomorowego, baterii do zlewów, zmiękczacza wody do istniejącej zmywarki, termosów na żywność, regałów  
do magazynu żywności.  
Roboty budowlane podniosą standard kuchni i przystosują ją do wymagań inspekcji sanitarnej, a wymiana  zepsutego i zakup 
nowego sprzętu pozwoli zwiększyć możliwość wydawania większej ilości posiłków w krótszym czasie, w sposób bardziej  
bezpieczny i higieniczny, a przede wszystkim zdrowszy dla uczniów.   

Wioletta Szymczak 
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WYSPA SKARBÓW NAD JEZIOREM BYSŁAWSKIM 

W pierwszym kwartale br. Lokalna Grupa Działania „Bory 
Tucholskie” ogłosiła konkurs grantowy 1/2020/G 
(infrastruktura turystyczna i rekreacyjna)  w ramach  
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Ochotnicza Straż Pożarna  
w Bysławiu złożyła wniosek o powierzenie grantu  
pn.: ,,Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim –  
doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu”, 
którego głównym celem jest poprawa zagospodarowania 
turystyczno-rekreacyjnego. 11 maja 2020 r. OSP Bysław 
otrzymała informację, że ww. przedsięwzięcie zostało objęte 
grantem. Podpisanie umowy na realizację przedmiotowego 
zadania nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD „Bory Tucholskie” a Zarządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
Projekt zakłada doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w następujący sprzęt zabawowy: Statek „DIASA” 
 o wym. 8,59 m x 3,91 m, rybkę na sprężynie oraz tubę do rozmawiania. Całkowita wartość projektu  
to 28.177,13 zł, z czego 26.000,00 zł stanowi kwota grantu. Przewidywany termin realizacji zadania  
to styczeń 2021 r. 

Natalia Selke-Klamczyńska  

W związku z faktem, iż gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczy-
stości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), do dnia 30 września 2020 
r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków powinni wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Lubiewie. Odpowiednie druki 
pobrać można ze strony https://lubiewo.bip.net.pl/ zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA. W przypadku niedopełnienia wyżej 
wymienionego obowiązku, pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie mogą przeprowadzić kontrole w zakresie sposobu postę-
powania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną 
złożone zgłoszenia.  
Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, wydane 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych. Prosimy mieszkańców o współpracę przy tworzeniu aktualizacji wyżej wymienio-
nej ewidencji oraz udzielanie niezbędnych informacji dotyczących posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powin-
ny to uczynić niezwłocznie. 

Magdalena Hoppe 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

ZWROT AKCYZY 

2 marca 2020 zakończono przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.  W pierwszym terminie 337rol-
ników złożyło wniosek na łączną kwotę 350 957,36 zł. 
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego obowiązuje od 01.08.2020 do 31.08.2020 r. 
(faktury ważne od 01.02.2020 do 31.07.2020). 
Wypłata środków nastąpi  w dniach 01.10.2020 do 31.10.2020 r. na konto wskazane we wniosku. 

                                                                                                                           Marzena Ochendal 
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DOTACJA NA „USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWI-
JANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG” 

W dniu 28.05.2020 r. została podpisana umowa z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 29 303 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii  
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubiewo”. 
Przedsięwzięcie obejmie: 
-  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, 
którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2019 r.  
  załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez wykonawcę wybranego 

w ramach zapytania cenowego. 
 Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników  

pozyskanych w ramach przeprowadzonej w 2019 r. inwentaryzacji wynosi 58,606 Mg. 
Termin realizacji inwestycji – do 30.11.2020r. 

Magdalena Hoppe 

NOWA ELEWACJA NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MINIKOWIE 

 Zakończyły się prace  
remontowe związane z  dociepleniem ścian 
i wykonaniem elewacji na budynku świetlicy 
wiejskiej w Minikowie. Roboty budowlane  
wykonała firma P.H.U. KOSZOWSKI s.c. z 
Pruszcza. Zgodnie z umową wartość robót 
wyniosła 28 928,70 zł brutto. Środki finan-
sowe na realizację przedmiotowego zada-
nia pochodzą z budżetu gminy  
i funduszu sołeckiego.. 
 

Justyna Glazik 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego 
kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział  
w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem 
statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji  
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału  
terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki  
Rolnej. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie 
samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu  
we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie  
z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz 
wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem,  
że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli  
zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura 
spisowego. Od dnia 8 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Lubiewo funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe w Lubiewie. Oficjalna 
strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkim co dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znajduje się pod  
adresem https://spisrolny.gov.pl/ 

 

Magdalena Hoppe 
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BCKiP W CELU UTWORZENIA KLUBU SENIORA 

W pierwszym kwartale br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ,,Rozbudowa  
i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora”  
do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Rada Decyzyjna LGD „Bory Tucholskie” wybrała ww. projekt do dofinanso-
wania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy”  
na lata 2016-2023. W marcu br. dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który prowadzi 
dalszą weryfikacje wniosku. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo zaplanowano realizację przed-
sięwzięcia polegającego na utworzeniu klubu seniora. Będzie to pierwsza tego typu instytucja w gminie dedykowana dla  
seniorów i zapewniająca zróżnicowaną ofertę zajęć. W związku z tym niezbędne jest dostosowanie obiektu Biblioteki –  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, poprzez jego rozbudowę i przebudowę, ponieważ obecnie brak jest możliwości 
wygospodarowania pomieszczeń, które mogłyby służyć do realizacji zakładanego programu. 
Całkowita wartość projektu to 1.019.057,30 zł z czego 968.104,43 zł stanowi kwotę dofinansowania w ramach Działania 7.1 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Natalia Selke-Klamczyńska 

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych, która zaczęła obowiązywać 12 stycznia tego roku, nakłada m.in. na funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako 
utracone. Ponadto przy stwierdzeniu nieważności dokumentu, np. po zmianie nazwiska funkcjonariusze SG nie mogą 
pozwolić na przekroczenie granicy kraju. 
Od stycznia strażnicy graniczni podczas odprawy granicznej przy wyjeździe z kraju stwierdzili nieważność ok. 300  
dowodów osobistych. W wielu przypadkach dowody osobiste zostały zatrzymane, gdyż w Rejestrze Dowodów Osobistych 
widniały jako utracone. Osoby posiadające paszport mogły przekroczyć granicę, natomiast pozostałe nie mogły wyjechać  
z Polski. 
Ważność dowodu osobistego można sprawdzić przez internet na stronie Ministerstwa Cyfryzacji www.gov.pl.  
Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Można tam znaleźć informacje, czy dowód osobisty został unie-
ważniony bądź zawieszony. Możliwe jest również sprawdzenie dowodu osobistego innej osoby, aby np. upewnić się, czy nie 
posługuje się nieważnym dokumentem.  
W systemie można sprawdzić wszystkie wydane w Polsce dowody, zarówno tzw. e-dowód, jak i dokumenty wydane przed  
4 marca 2019 r. 

APEL do wszystkich mieszkańców – sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. 
Monika Ulatowska 

SPRAWDŹ, CZY MASZ WAŻNY DOWÓD OSOBISTY 

WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKU OD WRZEŚNIA 2020 

 

W żłobku „Bajkowa Kraina” w Bysławiu, którego organizatorem jest Gmina Lubiewo 
są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy rodziców i dziadków do odwiedzenia  
tego faktycznie bajkowego miejsca, zapoznania się z jego pięknymi wnętrzami,  
kolorowym wyposażeniem i bogatą ofertą zajęć. Dzięki dotacji przekazanej przez 
Gminę Lubiewo w wysokości 200,00zł na każde dziecko oraz pozyskanej dotacji  
w wysokości 135,00zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
wieku do lat 3 „Maluch plus”, w 2020r. rodzice/opiekunowie płacą łącznie  
o 335,00zł. miesięcznie mniej na każde dziecko. Dotyczy to zarówno dzieci  
już uczęszczających do żłobka, jak i tych które zostaną zapisane w trakcie roku.   
Do żłobka mogą być zapisane dzieci, które ukończyły roczek, a nie skończyły jeszcze 
3 lat. Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Sierosławska - dyrektor przedszkola 
„Bajkowa Kraina”. tel. 516082168 e-mail: agacekcyn@o2.pl. 

 Wioletta Szymczak 
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ZMIANA SKARBNIKA GMINY LUBIEWO 

Program FEAD – pomoc żywnościowa jest jedną z form realizowanych przez Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie. W bieżącym 
roku otrzymaliśmy cztery transporty z żywnością: w styczniu, lutym, marcu i kwietniu. Te dwa ostatnie w okresie pandemii. 
Pandemia koronawirusa znacznie wpłynęła na utrudnienia dalszej realizacji dostarczania żywności beneficjentom.  
W tej sytuacji Zarząd Gminny PKPS na swoim posiedzeniu przeanalizował wytyczne rządowe i ustalił zasady dalszej dystry-
bucji żywności, biorąc pod uwagę wszelkie restrykcje  zapewniające bezpieczeństwo odbiorcom. Na taką decyzję znacząco 
wpłynęła oferta pomocy skierowana do realizatorów programu przez Panią Joannę Jastak – Wójta Gminy Lubiewo. Obecnie 
pomocą żywnościową objętych jest 976 osób z terenu Gminy Lubiewo. W miesiącu marcu przyjęto i rozdzielono 9,995 ton 
żywności o wartości 48483,01 zł. Były to następujące asortymenty: fasolka, mleko, ser, ryż, koncentrat pomidorowy, gołąbki 
w sosie pomidorowym i sok jabłkowy. W kwietniu przyjęto i rozdysponowano 10,113 ton o wartości 47276,25 zł. Asortymenty 
w tym miesiąc to: mleko, ser, filet z makreli, cukier, makaron. Herbatniki, groszek z marchewką i powidła śliwkowe. Wszystkie 
artykuły mają od roku do kilku lat termin ważności do spożycia oprócz sera, jednak pilne potrzeby odbiorców wymagały  
szybkiego rozdzielnictwa. 
Te dwa trudne miesiące realizacji programu FEAD dzięki „sztabowi pomocników” przebiegły sprawnie i prawidłowo.  
W imieniu Zarządu Gminnego PKPS kieruję serdeczne podziękowania  Pani Joannie Jastak – Wójtowi Gminy Lubiewo  
za patronat nad całością akcji pomocowej, Panu Jerzemu Bogusławskiemu – Kierownikowi Zakładu Komunalnego Gminy 
Lubiewo za oddelegowanie do pomocy  pracownika zakładu, Panu Tadeuszowi Juraszewskiemu- Prezesowi Zarządu  
Oddziału Gminnego OSP w Lubiewie za zorganizowanie dyżurów strażackich oraz strażakom OSP w Bysławku: Michałowi 
Chmara, Tomaszowi Topolińskiemu, Andrzejowi Mięsikowskiemu i Mariuszowi Nowakowskiemu za wzorową pomoc w prze-
strzeganiu restrykcji związanych z pandemią. Ofiarnie pracowały również następujące osoby z Zarządu Gminnego PKPS: 
Elżbieta Rewolińska, Zofia Kapka, Grażyna Nowak i Halina Kotras. Pomocą służyli również odbiorcy żywności angażujące 
się w pomoc przy rozładunku żywności. 
Mając tak służebną wyżej wymienioną pomoc podczas odbioru i dystrybucji żywności można z optymizmem spojrzeć  
na dalszą realizację programu FEAD w okresie pandemii koronawirusa. 

Prezes Bożena Ziółkowska 

REALIZACJA PROGRAMU FEAD PRZEZ ZARZĄD GMINNY PKPS W LUBIEWIE  
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA. 

W związku ze złożoną przez Panią Małgorzatę Szmaglińską rezygnacją z funkcji skarbnika, Rada Gminy Lubiewo zgodnie  
z wnioskiem Pani Wójt podczas sesji dnia 
23.04.2020r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Lubiewo z dniem 30.04.br.   
Również podczas tej samej sesji podjęta została 
uchwała w sprawie powołania nowego Skarbnika 
Gminy Lubiewo. Na stanowisko Skarbnika z dniem 
1 maja 2020 r. powołana została Pani Dorota  
Michalska, która pracę w Urzędzie Gminy  
w Lubiewie rozpoczęła w 2004 r., w ostatnich latach 
pracowała na stanowisku głównej księgowej.  
Pani Dorota Michalska ukończyła studia magisterskie 
na kierunku ekonomii w Politechnice Koszalińskiej 
Wydział Ekonomii i Zarządzania. Posiada kwalifikacje 
i doświadczenie wymagane na tym stanowisku,  
ponadto jej cechy osobowościowe predysponują  
ją do pełnienia tej funkcji. 
 Wójt Joanna Jastak wraz z Zastępcą Tomaszem 
Bonkiem w imieniu własnym, radnych Gminy Lubiewo 

oraz pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie złożyli nowej pani Skarbnik serdeczne gratulacje życząc wytrwałości  
i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez lokalną społeczność zadań i wyzwań oraz owocnej 
współpracy na rzecz rozwoju naszej Gminy..                                                                                                      Beata Napiątek 
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BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO  
W 2020 ROKU REALIZUJE TRZY PROJEKTY: 

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w 2020 roku realizuje trzy projekty: 
biblioteczny projekt pt. „Rym, cym, cym” w ramach programu Partnerstwo dla książki dofinansowanego przez Ministerstwo 

Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w kwocie 13 800 zł 
teatralny projekt pt. „Odinstalowani ruszamy na wyspę” w ramach programu Lato w teatrze jako samodzielny program  

Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków MKiDN. Kwota dofinansowania wynosi 
40 000 zł. 

teatralny projekt pt. „MARIONETY w rycerskim Bysławiu” w ramach programu „Kultura – Interwencje” dofinansowanego  
w kwocie 10 000 zł z Narodowego Centrum Kultury. 

Społeczno – kulturalny projekt pt. „Kierunek PLAŻA” w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW dofinansowany  
w kwocie 20 000 zł. 

Do czerwca 2020 roku B-CKiP złożyło 6 wniosków o dofinansowania na działania kulturalne, z czego cztery zostały  
rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dofinansowanie (łączna kwota pozyskanych środków: 83 800 zł). 
W ramach projektu „Rym, cym, cym” nasi czytelnicy spotkają się  z autorami książek dla najmłodszych, m.in. Agnieszką  
Frączek, ilustratorką Joanną Zagner – Kołat. Poza spotkaniami zorganizujemy warsztaty z rymowania z Kaliną Jerzykowską oraz 
warsztaty ilustratorskie z Alicją Wiślińską-Kornacką. W ramach projektu zaprosimy naszych czytelników do udziału  
w trzech bibliotecznych konkursach: konkurs na rymowanki, konkurs dla najmłodszych „Rym, cym, cym” oraz konkurs dla młodzie-
ży „Bitwa na rymy”. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formach,  
a także wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w naszych bibliotekach  
(w Lubiewie i Bysławiu) zorganizujemy liczne atrakcje, a wszystkim działaniom towarzyszyć będą rymy i to w każdej postaci. 
BCKiP Gminy Lubiewo po raz drugi zorganizuje lato w teatrze, a to wszystko dzięki dofinansowaniu z Instytutu Teatralnego  
im. Zbigniewa Raszewskiego, który przyznał grant na realizację projektu w wysokości 40 000 zł. 
Na przełomie lipca i sierpnia dzieci z gminy Lubiewo wezmą udział w warsztatach teatralnych, scenograficznych i dźwiękowych.  
Po raz kolejny przyjadą do nas uznani artyści z różnych stron Polski (Szczecin, Wrocław), by prowadzić warsztaty  
artystyczne dla dzieci i młodzieży. 
W minionym roku uczestnicy lata w teatrze zasmakowali w street arcie, a także przygotowali finałowe happeningi. W tym roku  
art. styczne działania noszą tytuł „Odinstalowani. Ruszamy na wyspę!”, a także skupią się wokół tworzenia przestrzennych instala-
cji, które pojawią się w otaczającej nas przestrzeni. Uczestnicy poznają również podstawy gry na ukulele, a także zobaczą  
(i to dosłownie!) jak eksperymentować można z dźwiękiem.  
Dzięki projektowi „MARIONETY w rycerskim Bysławiu” mieszkańców gminy Lubiewo czeka prawdziwa teatralna uczta. Projekt  
B-CKiP znalazł się wśród 277 beneficjentów na 1622 zgłoszone wnioski! Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zorganizujemy 
prawdziwe teatralne święto (15 sierpnia na plaży w Bysławiu) ze spektaklami marionetkowymi, warsztatami teatralnymi i scenogra-
ficznymi. Stworzymy również nadmarionetę, czyli marionetkę w powiększonej wersji. Nie zabraknie również teatralnych propozycji 
dla dorosłych.  
Motywem przewodnim zadania jest nawiązanie do lokalnej tradycji i historii powstania Bysławia, w tym wypadku rycerza Zbysława. 
Odwiedzi nas Teatr Barnaby z Gdańska, Teatr Lukla z Lublina, a także cenione artystki z Torunia: Barbara Rogalska, Emilia  
Betlejewska oraz Alicja Wiślińska-Kornacka, które poprowadzą część warsztatową wydarzenia. Przeprowadzone zostaną 3 rodzaje 
warsztatów: teatralny, scenograficzny oraz manualny z tworzenia nadmarionety. Będzie można obejrzeć dwa spektakle marionet-
kowe, dedykowane dzieciom, natomiast młodzież, dorośli i seniorzy będą mieli okazję obejrzeć spektakl w wykonaniu teatru impro-
wizowanego. 
Projekt pt. „Kierunek PLAŻA” to kontynuacja realizowanego w latach 2018 – 2019 projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, 
życie, atmosfera”. Projektowe działania planujemy na przestrzeni 6 miesięcy (luty 2021 – lipiec 2021) i będziemy je realizować  
we współpracy z partnerami: Gminą Lubiewo, Sołectwem Bysław, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu, Szkołą Podstawową  
im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Bysławiu, Zakładem Komunalnym Gminy Lubiewo,  
a także Domem Weselnym „Bogsia”. 
 

Działania w ramach projektu „Kierunek PLAŻA” rozpoczniemy od tworzenia nowoczesnej strony internetowej z możliwością wirtual-
nego spaceru po plaży. Strona zbudowana będzie z wielu nakładek, które pozwolą poznać to miejsce wieloaspektowo (nakłada 
przyrodnicza, lokalno-historyczna, turystyczna, kulturalno-informacyjna). Plaża w Bysławiu ponownie będzie miejscem spotkań, 
organizacji plenerowych wydarzeń, warsztatów. Realizując poszczególne działania będziemy zapraszać do współpracy jak  
największą grupę osób, którzy chcą wykorzystać swój twórczy potencjał na rzecz wspólnego dobra. 
Poza realizowanymi projektami Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo przystąpiła do programu Teatr Polska, 
dzięki czemu w październiku 2020 roku na naszej scenie gościć będziemy Teatr Baj Pomorski z Torunia z przedstawieniem 
„Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza. Udział w spektaklu będzie bezpłatny. 
 

Monika Januszewska 
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Monika Januszewska KONKURS NA RYMOWANKI JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY! 

Konkurs na rymowanki to jedno z wielu działań w ramach projektu „Rym, cym, cym” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki. Konkurs ten skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych z terenu gminy Lubiewo. Otrzymaliśmy 32 prace konkursowe (15 w I kategorii, 12 w II kategorii i 5 w II kategorii). 
Powołane przez dyrektora B-CKiP Monikę Januszewską jury oceniało zarówno budowę wiersza, jak i jego temat, przesłanie, 
humorystyczne zabarwienie, czy sposób kreowania podmiotu lirycznego. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wszystkich prac. Wśród nadesłanych rymowanek najczęściej pojawiał się temat koronawi-
rusa, domowych zwierzątek, biblioteki, czy też przyrody. Krótko podsumowując konkurs – dzieci w gminie Lubiewo czują, że 
rymują! Serdecznie GRATULUJEMY!!! Dziękujemy również wszystkim autorom konkursowych rymowanek za zaangażowanie. 
 

Jury: 
Joanna Baumgart – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiewie 
Kamila Zimorska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie 
Izabela Kotlęga – polonista, specjalista do spraw promocji i animacji w B-CKiP 
 

Wyniki:  
I kategoria wiekowa: 
I miejsce oraz tytuł MISTRZA RYMOWANIA – Alicja Kamińska, wiersz pt. „Lama”  
II miejsce – Oliwia Szulc, wiersz pt. „Zabawa” 
III miejsce – Malwina Szymańska, wiersz pt. „Moja biblioteka” 
wyróżnienie – Filip Rydzkowski, wiersz pt. „Pogoda” 
  
 

II kategoria wiekowa: 
I miejsce oraz tytuł MISTRZA RYMOWANIA –
 Roksana Kiljańska, wiersz pt. „Relaks dla nóżek 
– kijki” 
II miejsce – Igor Damasiewicz, wiersz pt. „Wiosna 
przyszła” 
III miejsce – Agnieszka Kłosowska, wiersz pt. 
„Przyjaźń” 
wyróżnienie – Aleksandra Ostrowska, wiersz pt. 
„KORONA WIRUS” 
  
III kategoria wiekowa 

I miejsce oraz tytuł MISTRZA RYMOWANIA –
 Martyna Szymańska, wiersz pt. „Droga biblioteka” 
II miejsce – Stanisław Blachnierek, wiersz pt. „Kominiarz Stachu” 
III miejsce – Jakub Sikorski, wiersz pt. „Drzewo” 
Teksty rymowanek na www.bckip.pl            

Monika Januszewska 

Alicja Kamińska 

Roksana Kiljańska 
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STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. „Prymus 
Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów 
zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach. 

Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania  
stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów: 

a)     „Prymus Pomorza i Kujaw” https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl 
b)    „Humaniści na start!” https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl 
c)     „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl. 

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobiliza-
cję dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz 
realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne,  
a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję. Inspirując i promując młodych  
stypendystów, zwiększają Państwo ich szanse i aspiracje konieczne przy wyborze drogi życiowej i ścieżki edukacyjnej.  W związ-
ku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o nadchodzącym, wrześniowym naborze sty-
pendystów na rok szkolny 2020/2021 wśród lokalnej społeczności oraz na stronach internetowych Państwa jednostki oraz szkół, 
dla których Państwo jesteście organami prowadzącymi.  
W załączeniu przesyłamy regulaminy oraz plakaty informacyjno-promocyjne poszczególnych projektów stypendialnych. 
 

W razie jakichkolwiek pytań informacje udzielane są pod numerami telefonów 668 506 961, 883 353 678, 571 293 087 lub 
883 359 314 oraz na stronie Departamentu Edukacji https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl i platformie edukacyjnej 
www.edupolis.pl 

  
  Kamila Łajczak 
  p.o. kierownik Biura Realizacji Projektów Edukacyjnych 
 

 Wioletta Szymczak 

WIRTUALNY XIII OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG KRAINY TRZECH WIEŻ NAD BORAMI 

Adres do korespondencji: 
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
Tel. +48 883 359 314 
e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl 

Zachęcamy do zapisu i udziału w biegu oraz marszu Nordic Walking. 
Zgłaszać się można poprzez stronę https://zapisy.sts-timing.pl/631/ do 3 lipca br.  Zawodnik może odbyć bieg w dniach  
od 4 do 12 lipca 2020 r. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od wybranej opcji: 
10 zł – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem; 
20 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem oraz medalem jak w biegu tradycyjnym, 
30 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem, oraz medalem jak w biegu tradycyjnym i upominek  
w postaci komina 
 

Warto wspomnieć że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” przygotowało świetne nagrody: 
DLA BIEGACZY:  
VOUCHERY W WYSOKOŚCI 150,00 ZŁ – 
do wykorzystania w sklepie sportowym znajdującym się w całej Polsce lub online plus gadżet promocyjny  – tzw. lotne  
premie dla zawodników, którzy w klasyfikacji zajmą miejsca – 13, 53, 103, 153 i 203. 
10 VOUCHERÓW W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ – 
dla osób, którzy za promują swój bieg poprzez nagranie krótkiego filmu od 2 do 3 minut i prześlą na ad-
res ug.ciepluch@gmail.com. W filmiku warto zawrzeć promocję Gminy Lubiewo. np.( warto mieć numer startowy, można  
oznaczyć jakoś koszulkę itp.) 
 

DLA UCZESTNIKÓW MARSZU NORDIC WALKING  
5 VOUCHERÓW W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ – 
dla osób, którzy za promują swój marsz poprzez nagranie krótkiego filmu od 2 do 3 minut i prześlą na ad-
res ug.ciepluch@gmail.com. W filmiku warto zawrzeć promocję Gminy Lubiewo. np.(warto mieć numer startowy, można  
oznaczyć jakoś koszulkę itp.) 
REGULAMIN dostępny na stronie www.lubiewo.pl/sport  

       Paulina Ciepluch  
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Karnawał to czas bali i tanecznych szaleństw. Dzieci z przedszkola  
w Bysławiu i w Lubiewie również miały okazję wspólnie bawić się  
na balach w swoich przedszkolach , których hasłem przewodnim była 
wspaniała zabawa i radość. To wszystko miało miejsce dnia 20 lutego 
2020r. Już od rana w przedszkolach zrobiło się jeszcze bardziej  
kolorowo, gdyż od rana wchodziły do niego wróżki, księżniczki,  
przedstawiciele cenionych zawodów, zwierzątka i inne ciekawe postacie  
z bajek i nie tylko. Panie z przedszkola oczywiście dołożyły wielu  
starań, by wystrój sali wprowadził dzieci w bajkowy nastrój oraz zachęcał 
do wesołej zabawy. Dzieci świetnie bawiły się przy muzyce z płytoteki 
przedszkolnej, uczestnicząc wspólnie z paniami w tańcach i zabawach. 
Oczywiście tradycyjnie odbyła się prezentacja wspaniałych strojów  
i wybór królowej i króla balu, a zostali nimi każda dziewczynka i każdy 
chłopiec. Po wspaniałym poczęstunku w postaci pączków i faworków 
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na strój wykonany przez rodziców, 
który jest kreatywny i przede wszystkim wygodny. Były one tak  
wspaniałe, że wszystkie dzieci, które zostały wytypowane po dwóch  
z każdej grupy otrzymały wyróżnienie. 
 
To był dla dzieci wspaniały i radosny dzień.                          
              Dorota Hass-Goliszek 

BAL W PRZEDSZKOLU 

SUKCESY W CZASIE PANDEMII 

9 czerwca 2020 r. Tucholski Ośrodek Kultury ogłosił wyniki kolejnej edycji powiatowego konkursu recytatorskiego „O pióro Jana 
Brzechwy” dla klas I-III. W tym roku ze względu na koronawirusa przesłuchania odbywały się po przesłaniu nagrań video  
recytowanych wierszy. Szkołę w Lubiewie reprezentowali uczniowie klas drugich (przygotowanych przez Wiesławę  
Gulatowską) i trzecich (przygotowanych przez Wiesławę Pianowską). Miło nam poinformować, iż w kategorii klas drugich  
zdobyliśmy całe podium. Pierwsze miejsce przyznano Zuzannie Pieczka, drugie – Patrycji Zwiefka, trzecie – Lenie  
Wiśniewskiej. W kategorii klas trzecich drugie miejsce zajął Adrian Mroziński. Do sukcesów wyżej wymienionych przyczynili się 
również ich rodzice, których zadaniem było nagranie i przesłanie do TOK całej recytacji. 
 
Zwycięzcom gratulujemy osiągniętego sukcesu.               Wiesława Gulatowska 

FLAGI NA NASZYCH DOMACH – TAK OBCHODZILIŚMY MAJOWE ŚWIĘTO 

 W tym roku obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja wyglądały zupełnie inaczej. 
Nie było tradycyjnej akademii w szkole ani wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.  
Ale uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bysławiu nie zapomnieli o tym święcie. 
Nasze działania przeniosły się częściowo do sieci: uczniom klas IV – VI rozwiązywali quiz 
dotyczący Konstytucji 3 maja, a klasy VII – VIII wysłuchały krótkiego wykładu na temat dzieła 
Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”. Przypomnieliśmy także, że 2. maja jest świętem flagi  
państwowej i zachęciliśmy uczniów do wywieszenia na swoich domach flag narodowych.  
Niektórzy pochwalili się swoimi flagami i przesłali nam zdjęcia. Dzięki nim wszyscy mogą  
zobaczyć, że nasza szkoła, mimo pracy w domu, potrafi wspólnie świętować. 
Zdjęcia flag można obejrzeć stronie szkoły: spbyslaw.edu.pl  
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w zaciszu domowym patriotycznie świętowali  
majówkę. 

P. Kapka, M. Gracz, M. Bień-Skorupska 
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Św. Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-
pomorskiego, a w 1999 roku został Honorowym Obywate-
lem Gminy Lubiewo. Dla uczczenia 100. rocznicy Jego  
urodzin na terenie Szkoły Podstawowej w Bysławiu powsta-
ło Miejsce Pamięci św. Jana Pawła II.  
Dnia 18 maja 2020r. o godz. 12.00 Dyrektor  mgr inż.  
Roman Chmara przywitał zebranych gości oraz wygłosił 
krótkie, okolicznościowe przemówienie. Ksiądz Proboszcz 
Wojciech Głogowski dokonał uroczystego poświęcenia  
krzyża papieskiego i tablicy pamiątkowej, pod którą  
posadzono 100 żółtych i białych bratków. 
 
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy: p. Dyrektorowi 
Romanowi Chmarze, p. Janowi Rewolińskiemu, p. Krzyszto-
fowi Partyce, p. Sławomirowi Szeflerowi, p. Henrykowi 
Oszuścikowi, p. Gerardowi Januszewskiemu, p. Damianowi 

Ortmannowi, p. Annie Gac, p. Bernadecie Łepek, p. Renacie Kossowskiej, p. Ewelinie Kowalskiej, p. Aleksandrze Szefler, 
członkom Akcji Katolickiej oraz wszystkim, którzy nas wspierali w tej inicjatywie.  

Renata Szefler i Hanna Pilarska 

Obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

SP BYSŁAW — LAUREATEM SKO 

  Nasza szkoła  po raz kolejny została laureatem Konkursu SKO w SGB edycja 2019/2020. Konkurs polegał na 
systematycznym oszczędzaniu pieniędzy przez członków SKO oraz na angażowaniu się przez nich w działania promujące 
oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz działania upowszechniające wiedzę z zakresu edukacji finansowej. 
Nagrodą dla naszej szkoły jest bon upominkowy do sieci księgarni Empik oraz  gry planszowe z przeznaczeniem dla  
najsystematyczniej oszczędzających uczniów. Bardzo się cieszę, że z każdym rokiem przybywa w naszej szkole uczniów osz-
czędzających w SKO. Dziękuję wszystkim systematycznie oszczędzającym uczniom oraz zachęcam do przystąpienia  
do SKO w przyszłym roku szkolnym.   

Renata Szefler 

W Szkole Podstawowej w Bysławiu odbyły się zajęcia w ramach programu profilaktycznego “Jacy jesteśmy….”. Uczniowie 
klasy IV uczestniczyli w zorganizowanych zabawach sportowych 
oraz cyklicznych zajęciach tematycznych na godzinach wycho-
wawczych, których celem było wytworzenie postaw i zachowań 
wspierających przeciwdziałanie stosowania używek oraz wspie-
ranie prozdrowotnych form aktywności fizycznej. 
Zajęcia sportowe odbywały się w soboty. Zamiast saneczek  
i nart, co zrozumiałe przy bezśnieżnej zimie, odbyły się konku-
rencje na gokartach rowerowych. Spotkanie zakończyło się  
ogniskiem integrującym dzieci i rodziców, którzy służyli pomocą 
w organizacji przedsięwzięcia. Natomiast w inną sobotę odbył się 
wyjazd do parku trampolin do Bydgoszczy. Podczas tych zajęć 
uczniowie mogli sprawdzić się w formach współpracy grupowej 
oraz konieczności radzenia sobie w różnych sytuacjach  
społecznych np. w komunikacji miejskiej.  
Projekt był współfinansowany przez GKRPA w Lubiewie.  
Zajęcia sprawiły dużo radości i zachęciły do kolejnych spotkań.  
     

Gabriela Gajewska 

JACY JESTEŚMY W SZKOLE, NA PODWÓRKU, NA SALONACH 
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TURNIEJ KRĘGLARSKI SENIORÓW 

17 lutego 2020 r. dla studentów UTW WSG Filii Lubiewo oraz seniorów z Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów, Wójt Gminy Lubiewo zorganizowała turniej w kręgle klasyczne. 
Na turniej przybyły 24  osoby, utworzyło się 12 par mieszanych tzw. ( 8 par damsko – męskich , 4 pary – damskie) poprzez  
losowanie.  Każda para miała możliwość wykonania 40 rzutów. Wszyscy uczestnicy starali się uzyskać jak najlepszy wynik.  
Emocji nie brakowało. 
Finałem rozgrywek było wręczenie nagród: każdy otrzymał certyfikat sprawności seniora, serduszko – naklejkę oraz słodycze,  
a zwycięskie pary puchary i nagrody rzeczowe. 
 Na podium stanęli z następującą ilością punktów. 
 
I miejsce: Władysława Socha i Eugeniusz Karnowski – 223 pkt. 
 
II miejsce : Halina Banach i Irena Kiedrowska – 179 pkt. 
 
III miejsce Mirosława Kocińska i Bogdan Partyka – 176 pkt. 
   
Organizatorem imprezy była Pani Joanna Jastak - Wójt Gminy 
Lubiewo, a koordynatorem Paulina Ciepluch. Koszty zakupu 
nagród oraz wynajęcia kręgielni pokryte zostały ze środków 
budżetu Gminy Lubiewo. 
Zdaniem seniorów taki turniej to doskonała zabawa,  
a rywalizacja z przymrużeniem oka sprzyja integracji zawodników.  Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej II lidze – 
Kręgle dla seniora. 

 Paulina Ciepluch 

BUDOWA BOISKA W BYSŁAWIU ROZPOCZĘTA!!! 

  
W dniu 31 stycznia br. komisja przetargowa zakończyła 
pracę nad oceną ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację  
inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną 
trawą oraz bieżni lekkoatletycznej z tartanu przy Szkole 
Podstawowej w Bysławiu”.  W przetargu złożono 13 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELSIK Sp. z o.o.  
z Żukowa, która zaproponowała cenę 1 223 850,00zł. 
 

20 lutego br. w Urzędzie Gminy w Lubiewie podpisana została umowa na  
wykonanie inwestycji. Aktu podpisania dokonały Wójt Gminy Lubiewo Joanna 
Jastak i Prezes firmy ELSIK Sp. z o.o. Agnieszka Kaszuba. 18 maja br. firma 
ELSIK Sp. z o.o. rozpoczęła prace inwestycyjne,  zakres zadania obejmuje, 
m.in.: budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, o wym. 29x60m, z piłkochwytami, trybunami, budowę bieżni  
o nawierzchni poliuretanowej, czterotorowej, okólnej o dł. 200mb i prostej  
o dł. 100m zakończonej zeskokiem w dal. Ponadto, realizacja zadania będzie wymagała przebudowy istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej oraz częściowego utwardzenia terenu. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu Inwestycja dofi-
nansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w wysokości 611 925,00zł oraz 
budżetu Gminy Lubiewo, również w wysokości 611 925,00zł. Ostateczny termin wykonania prac przewidziany jest na koniec 
października br., ale wszystko wskazuje na to, ż być może od września obiekt będzie służył już dzieciom i młodzieży.  

Wioletta Szymczak 
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ZAPRASZAMY NA KORTY – SEZON ROZPOCZĘTY  

Gmina Lubiewo dysponuje dwoma pełnowymiarowymi kortami wraz  

z zapleczem. Korty Tenisowe znajdują się w Lubiewie (pow. tucholski) 

przy ul. Wincentego Witosa (53°27'45.6"N 18°00'56.3"E) - ok. 50 km  

od Bydgoszczy,  35 km od Świecia nad Wisłą, 20 km od Tucholi, 30 km 

od Koronowa. Jest to  idealna lokalizacja do gry dla tenisistów z okolic,  

a także spędzających wolny czas w Borach Tucholskich oraz nad  

Zalewem Koronowskim, a przede wszystkim dla mieszkańców gminy.  

W skład obiektu wchodzą: 2 korty o nawierzchni z mączki ceglanej,  

usytuowane wzdłuż osi północ - południe, ogrodzone stalową siatką,  

budynek socjalny, ściana treningowa o długości  9 m, wysokości 4m i 25 cm grubości, parking. Obok kortów znajduje się   

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

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

w godzinach: Poniedziałek – Sobota: 08:00 – 22:00, Niedziela: 10:00 – 20:00. Gminne korty w Lubiewie można wynajmo-

wać u nadzorującego kortami Pani Aliny Borchacz zamieszkałej w Lubiewie, ul. Lipowa 8, nr tel. 698 702 944.  

Serdecznie zapraszamy!              Paulina Ciepluch 

IOSW SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - TOKIO 

Ze względów organizacyjnych, po uzyskaniu opinii członków rady oraz prezydium ustala się nowy termin przeprowadzenia 
Finału XVI Igrzysk. Igrzyska odbędą się w terminie 19 – 21 czerwca 2020 w Sępólnie Krajeńskim. Z uwagi na zaistniałą  
sytuację związaną z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne sportowców,  
organizatorów i obserwatorów zawodów, Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych odwołuje  
planowane wszystkie eliminacje  do XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich  „Sępólno Krajeńskie – Tokio 
2020” (zarówno w grach zespołowych jak i w dyscyplinach indywidualnych). Aktualne informacje umieszczane są na stronie: 
https://kpzlzs.pl/ 

Paulina Ciepluch 

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ” 

Po raz kolejny Gmina Lubiewo realizuje projekt „Umiem pływać”, który jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawo-
wych. Uczniowie klas I - III  ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie od 27 lutego rozpoczęli naukę na pływalni w Świeciu, niestety 

koronawirus spowodował zawieszenie zajęć. Program 
"Umiem Pływać" jest współfinansowany ze środków  
Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Woj. Kuj-Pom,  
a Operatorem jest Kuj - Pom Związek Pływacki w Toruniu. 
Ze środków budżetu gminy Lubiewo zapewniony jest  
przewóz uczniów na pływalnię do Świecia. Mamy  
nadzieję, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Bysławiu rozpoczną zajęcia jesienią. Zajęcia dla dzieci 
są bezpłatne. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy projektu 
„Umiem pływać” są zadowoleni z udziału  w tym przedsię-
wzięciu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych na basenie, bez względu na poziom  
umiejętności i sprawności fizycznej. Miło spędzają czas,  
a uśmiech ciągle gości na ich buziach. Zajęcia te są  
doskonałą formą zdrowego i aktywnego spędzania czasu 
wolnego od zajęć szkolnych. Promują zdrowy i aktywny 

styl życia. Wpływają pozytywnie na prawidłową postawę ciała oraz relacje z rówieśnikami. Dzieci także są edukowane  
w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Opiekunami grupy są Pan Waldemar Górecki i Pan Krystian  
Puczyński, natomiast instruktorami są Pan Franciszek Trzciński i Pan Dariusz Sadowczyk.  

Paulina Ciepluch 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie wdrożył realizację kolejnego projektu pt.  "Bierni wczoraj, aktywni dziś". 

W styczniu 2020r. zrekrutowanych zostało 12 osób.  
W ramach realizacji projektu zaplanowano takie zajęcia jak:  
- działania integracyjno - warsztatowe ,                                                                       
  (warsztaty kulinarne, krawieckie, rękodzielnicze, gry terenowe, 
spotkania tematyczne, itp.), 
- warsztaty informatyczne, 
- warsztaty kompetencji społecznych, 
- działania kulturalne i środowiskowe. 
Dotychczas zrealizowano warsztaty informatyczne I rozpoczę-
liśmy warsztaty:  kompetencji społecznych,  fotograficzne,  
a także wzięliśmy udział w działaniach integracyjno-
warsztatowych , prowadzonych przez lidera-animatora. 
          W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koro-
nawirusem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie 
z dniem 11 marca 2020 roku zawiesił działania projektu 
„Bierni wczoraj, aktywni dziś”, jednak w wyniku zmiany  

obostrzeń w dniu 06.06.2020r., wznowiliśmy działania projektowe. 
W/W PROJEKT JEST PROJEKTEM GRANTOWYM REALIZOWANYM PRZEZ  „PARTNERSTWO LOKALNA GRUPA DZIA-
ŁANIA BORY TUCHOLSKIE” FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 
 

Inga Kwiatkowska 

"BIERNI WCZORAJ, AKTYWNI DZIŚ" 

KOLEJNA PUBLIKACJA PROMUJĄCA GMINĘ LUBIEWO 

Gmina Lubiewo to gościnna i atrakcyjna Kraina Trzech Wież nad Borami,  
zajmująca południową część dużego kompleksu Borów Tucholskich,  
to wspaniałe walory krajobrazowo – turystyczne, liczne jeziora, przewaga lasów 
i uzdrawiające powietrze, ale to również obszar Waszej działalności. 
Wszystkie te atuty należy prezentować jak najszerszemu gronu odbiorców. 
Jedną z takich form jest informator promocyjny z mapą gminy Lubiewo.  
Zadanie opracowania i druku zleciliśmy Wydawnictwu Pomorza i Kujaw PiK, 
które od 2000 roku specjalizuje się w tego typu publikacjach.  
 W publikacji zamieszczony został rys historyczny, ważne informacje 
dotyczące specyfiki jak i administracji naszej gminy oraz kultury, sportu,  
gospodarki, a wszystko to wzbogacone o fotografie charakterystycznych miejsc. 
Centralne miejsce zajmuje rozkładana mapa gminy, gdzie naniesione  
są miejscowości, drogi, lasy, cieki wodne, oznaczenia ważniejszych instytucji  
i obiektów oraz obszerna legenda.  
Zdecydowaną część zajmuje prezentacja lokalnych firm i przedsiębiorstw,  
dzięki którym publikacja mogła powstać, bo właśnie opłaty z reklam były  
źródłem finansowania. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim firmom za wsparcie 
naszej inicjatywy. 
Publikacja jest zamieszczona w wersji do pobierania na oficjalnej stronie gminy: 
http://lubiewo.pl, stronie wydawcy: www.wydawnictwo-pik.pl.   
   

Wioletta Szymczak 



 

 

Znajdź nas na Facebooku! 

www.facebook.com/uglubiewo 

Nakład: 1000 egz.  

Artykuły na podstawie materiałów 

nadesłanych 

Wersja elektroniczna wydania 

www.lubiewo.pl 

Skład i opracowanie  

graficzne: 

Wioletta Szymczak 
wiola192@op.pl 
512 864 125 
 
D r u k :  J u s t p r i n t  
Marek Nadolny Katowice 
w w w . j u s t p r i n t . p l 
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