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W celu przeciwdziałania COVID-19 zaistniała  potrzeba podjęcia działań profilaktycznych  
mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Urzędu Gminy  
w Lubiewie. Do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia w obsłudze bezpośredniej  
interesantów. Interesanci mogą konsultować sprawy telefonicznie, drogą elektroniczną,  
za pomocą portalu e-puap lub w punkcie podawczym znajdującym się na parterze w Urzędzie 
Gminy. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem należy wcześniej 

umówić się telefonicznie. 

W siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu została wystawiona skrzynka podawcza, 

w której można umieszczać dokumenty. 

Osoby przybywające do urzędu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

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. 

Kontakt do Urzędu Gminy : tel. (52) 33 49 310, 509 60 00 23; 

ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /0g270nywvv/skrytka    adres e-mail: ug@lubiewo.pl. 

Aby chronić siebie i innych apeluję o stosowanie zasady DDM tj. dystans, dezynfekcja,  

maseczka. 

                 Joanna Jastak 

FUNKCJONOWANIE URZĘDU GMINY  
W CZASIE PANDEMII 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Mieszkańcom Gminy Lubiewo oraz gościom 

          życzymy wielu radosnych chwil, głębokich  

            przeżyć, ciepła rodzinnej atmosfery  

             i wzajemnej życzliwości. Mamy nadzieję, 

               że najbliższe dni będą dla Was pełne  

                 radości i nadziei, a nadchodzący  

                  Nowy Rok przyniesie dużo sukcesów, 

                       satysfakcji i spokoju 
 

    Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności 
  
               Zofia Reszka                        Joanna Jastak 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo          Wójt Gminy Lubiewo 

         z Radnymi RG Lubiewo                z pracownikami Urzędu Gminy 

GMINA LUBIEWO PEŁNA UROKU, O KAŻDEJ PORZE ROKU 

http://www.epuap.gov.pl
mailto:ug@lubiewo.pl
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               POŻEGNANIE KSIĘDZA KANONIKA ROMANA WALKOWSA 

 28 listopada 2020r., w Pelplinie, w wieku 75 lat i w 51 roku 
kapłaństwa odszedł do Pana po skończonej ziemskiej pielgrzymce 
śp. Ksiądz Kanonik Roman Walkows emerytowany proboszcz  
parafii pw. św. Mikołaja w Lubiewie. 
 Ks.  Kanonik przybył do Lubiewa w 2006r. i do sierpnia br. 
opiekował się tutejszą parafią, będąc jej proboszczem. Urodził się 
28 maja 1945 r. w Kopenhadze. Po powrocie do Polski wraz 
z rodzicami Otylią i Fryderykiem zamieszkał na Helu. W 1963 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które 
ukończył sześć lat później. 8 czerwca 1969 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Pierwszą parafią, którą objął, była parafia świętej  
Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach, gdzie w latach 1969 - 
1974 był wikariuszem. Wspominał, że jego pierwsza i ostatnia  
parafia położona była w Borach Tucholskich, w których czuł się 
bardzo dobrze.  Lata 1974 - 1979 to czas kiedy Ks. Roman  
Walkows był wikariuszem w Gdyni. Najpierw do roku 1977  
w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, następnie w parafii 
pw. św. Józefa. W okresie od 1979 – 1983 roku Ks. Kanonik  
studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będąc  
jednocześnie kapelanem studentów. W latach 1983 - 1987 był  
profesorem - wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Pelplinie, a także Gdańsku i Elblągu. Od 1983 r.  do końca pełnił 
funkcję sędziego w Sądzie Biskupim Diecezji Pelplińskiej. W 1987 
r. został powołany na proboszcza parafii pw. św. Katarzyny  

w Starogardzie Gdańskim, którą kierował do 2006r. Od 2006 r. do czasu przejścia na emeryturę w sierpniu 2020 r. 
był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Lubiewie. Przez ostatnie miesiące mieszkał w Pelplinie.  
Jako duszpasterz parafii w Lubiewie troszczył się o wzrost wiary we wspólnocie parafialnej poprzez sprawowane 
Eucharystie, godziny spędzane w konfesjonale na udzielaniu sakramentu pokuty i pojednania, comiesięczne  
odwiedziny chorych i niesienie im Jezusa w sakramentach świętych oraz kierowanie do nich słów otuchy i wsparcia. 
Wprowadził do wspólnoty Kościoła wielu najmłodszych parafian, tym nieco starszym udzielał po raz pierwszy  
Komunii Świętej, prowadził młodzież do sakramentu  bierzmowania, błogosławił małżeństwa na nowej drodze życia, 
a tych, którym zgasła iskierka życia doczesnego żegnał i odprowadzał na miejsce wiecznego spoczynku.  
Przewodniczył plenerowym Drogom Krzyżowym i nabożeństwom majowym, uroczystościom strażackim, świętom 
plonów i wielu innym uroczystościom związanym z różnymi grupami zawodowymi i społecznymi. Doceniał wkład 
wszystkich w budowanie wspólnoty parafialnej. Był otwarty na potrzeby wiernych, wspierał pomocą różne grupy  
modlitewne działające przy parafii. Ze swoją posługą duszpasterską obecny był w życiu każdego parafianina  
i każdego otaczał modlitewną opieką.  
 Zaszczepił wśród parafian i mieszkańców gminy pragnienie poznawania oraz odkrywania Polski i świata,  
a przede wszystkim miejsc, które są dla chrześcijan kolebką wiary poprzez organizowanie pielgrzymek, wycieczek, 
rejsów.  
Troską otaczał kościół parafialny. Dzięki jego staraniom zostały naprawione i odnowione zabytkowe organy,  
renowacji konserwatorskiej został poddany ołtarz św. Jana Nepomucena, obrazy, stacje Drogi Krzyżowej. Wizerunek 
kościoła parafialnego zyskał poprzez projekty, które były realizowane z  pomocą i akceptacją Księdza .  
Do najważniejszych należą renowacja wieży kościelnej, przełożenie dachu na kościele oraz trwająca przebudowa 
muru kościelnego.  

Ciało śp. Ks. Kanonika Romana Walkowsa zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Lubiewie.  
Spoczywaj w pokoju.                                               

Roman Chmara 
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POMOC DLA PRODUCENTÓW CHRYZANTEM 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ GMINNEJ KOMISJI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  
Rolnictwa przeprowadziła akcję wspierającą 
producentów chryzantem, którzy nie  
sprzedali kwiatów w związku z ograniczenia-
mi na rynku rolnym spowodowanymi epide-
mią COVID-19 w okresie święta Wszystkich 
Świętych.  
Do akcji włączyła się również Gmina   
Lubiewo.  6 listopada wystąpiono do ARiMR 
w Tucholi z wnioskiem o  przekazanie przez 
producentów chryzantem na rzecz Gminy 
Lubiewo 300 szt. chryzantem doniczkowych 
i 100 ciętych. Do wszystkich sołectw  
z terenu gminy kwiaty dostarczył Zakład Komunalny Gminy Lubiewo. Indywidualnie w akcję włączyły się również KGW Klono-
wo i Trutnowo oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Byslawek "OdNowa". Dzięki pozyskanym kwiatom upiększono 

miejsca pamięci na terenie gminy, place, skwery, tereny zielone oraz kościoły. 

Tomasz Bonk 

 Z pomocy Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oddział w Tucholi 
w ramach akcji rozprowadzania chryzantem 
skorzystała również Szkoła Podstawowa  
im.  Korczaka w Bysławiu. Dzięki temu  
udało nam się udekorować miejsca pamięci 
– grób Sługi Bożego ks. Piotra  
Sosnowskiego oraz miejsce upamiętniające 
100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 

które znajduje się na placu przy szkole. 

Roman Chmara 

NIEBIESKA LINIA 
 

Informujemy o działającym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogólnopolskim  
Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które między innymi prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla 
osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa:  
niebieskalinia@niebieskalinia.info. 
Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora 
Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące  
się językiem migowym. 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 
Przypominamy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje z terapeutą uzależnień odbywają się telefonicznie  
w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 7:00 – 13:00. 
Dane kontaktowe terapeuty:  
telefon  695676016 
e-mail krzysztof.staniewski@wp.pl 

Bożena Gniot 

mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info
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TRZECI PRZETARG ZAKOŃCZONY SUKCESEM 

STACJA UZDATNIANIA WODY W BYSŁAWIU 

W dniu 12 listopada br. została podpisana umowa na 
realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa i remont istnie-
jących przepompowni ścieków na terenie Gminy  
Lubiewo”. Jest to efekt trzeciego z kolei postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dwa 
poprzednie przetargi unieważniono z uwagi na zbyt 
wysoką cenę. Wykonawca robót, tj. EKOWATER  
Sp. z o.o. z Warszawy zaproponował cenę 612 294,00 
zł brutto. 
 Inwestycja polega na przebudowie i remoncie 
9 przepompowni ścieków zlokalizowanych  
w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Lubiewo  
i Minikowo. Istniejące przepompownie ścieków  
są w złym stanie technicznym i nadają się bezwzględ-
nie do wymiany. Proponowane rozwiązanie pozwala 
na zastosowanie nowoczesnego monitoringu, a także 
pomp o zdecydowanie lepszych parametrach, Celem 

głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, ochrona zdrowia 
mieszkańców, rozwój gminy.  Termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 292.949,72 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. 

           Justyna Glazik 

Trwa realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 
stacji uzdatniania wody w Bysławiu”. Wykonawstwo  
projektu powierzono firmie ROSMOSIS – Wawrzyniak Group  
Sp. z o.o. sp.k., Perzyce 46, 63-760 Zduny. Zakres rzeczowy zadania 
obejmuje m. in.: 
1. budowę fundamentów  wraz ze zbiornikami wody pitnej 2x200 

m3;  
2. budowę zbiornika wód popłucznych (4 komory DN 1600), 
3. budowę rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu ssawnego 

wody uzdatnionej i przykanalika wód popłucznych, 
4. utwardzenie terenu, 
5. przebudowę budynku SUW, 
6. termomodernizację budynku SUW, 
7. roboty wykończeniowe w budynku SUW, 
8. wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  

i elektrycznej po istniejących trasach oraz wymianę armatury sanitarnej,  
9. wykonanie monitoringu i wizualizacji, 
10. zakup i dostawę agregatu prądotwórczego (100KVA-80 KW) w wersji mobilnej na przyczepie ciągnionej. 
 

Wartość robót budowlanych wynosi 2.241.719,82 zł. Gmina Lubiewo otrzymała dotację ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 903 515,14 zł w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, 
Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
w polityce terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z kredytu oraz z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia  
zadania ustalono do 30 kwietnia 2021 r.  

          Justyna Glazik  
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W GMINIE LUBIEWO 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W M. LUBIEWICE” – II ETAP 

KLUB SENIORA W LUBIEWIE 

W I kwartale 2021 r. Gmina Lubiewo planuje wymianę 246 opraw sodowych na ledowe w latarniach ulicznych na terenie  
miejscowości Bysław, Bysławek i Klonowo. To efekt umowy podpisanej przez Gminę na realizację projektu pn.: ,,Modernizacja 
oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo”. 
Wymiana opraw oświetleniowych spowoduje znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej i kosztów konserwacji. Dzięki  
temu zmniejszy się też emisja CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Światła LED są przyjazne dla 
oka i nie powodują jego podrażnienia ani zmęczenia. Oprawy emitują światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła 
dziennego. Dodatkowym atutem doboru optyki opraw jest wysoki poziom równomierności oświetlenia. Pozwoliło to wyelimino-
wać tzw. zjawisko stroboskopu, czyli występowanie naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni. 
Inwestycja składa się z 2 etapów. Pierwszy z nich polega na dostawie energooszczędnych opraw ledowych.  
W dniu 23 września br. został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia dostawcy opraw. Wpłynęły 3 oferty z cenami: 141 511,75 
zł, 145 549,81 zł i 162 393,29 zł. Podczas badania ofert okazało się, że zaproponowane przez Wykonawców oprawy nie  
spełniały wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co zobligowało Zamawiającego do  
odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania przetargowego. W związku z tym Gmina Lubiewo ogłosiła kolejny przetarg.  
Po wyłonieniu dostawcy opraw kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy na ich montaż z właścicielem słupów oświetlenio-
wych, tj. z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 521.428,59 zł. Dofinansowanie w wysokości 315 000,00 zł pochodzi ze środków  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki 
terytorialnej. 

           Justyna Glazik 

             Umowa na realizację II etapu inwestycji została podpisana 27 lutego 2020 r. Roboty budowlane wykonała firma  
P.H.U KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza za cenę 80 000,00 zł w terminie do końca lipca br. Odbiór końcowy odbył się 12 sierpnia 
br. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
W ramach I i II etapu inwestycji wykonano m. in.: rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej – głównej sali, ocieplenie ścian  
dobudowanej części świetlicy i tarasu, elewację budynku świetlicy, stolarkę okienną i drzwiową, roboty branży elektrycznej,  
w tym montaż opraw oświetleniowych, rozdzielnicy elektrycznej, roboty branży sanitarnej – montaż grzejnika, budowę drew-
nianego tarasu z balustradą i posadzką z kostki brukowej. Dodatkowo Wykonawca wykonał przebudowę budynku handlowe-
go na budynek świetlicy: przebudowa sali, korytarza i pomieszczeń wc oraz położył płytki  na podłodze w pomieszczeniu 
kuchni. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy i funduszu sołeckiego. 

           Justyna Glazik 

W połowie sierpnia br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o uzyskaniu dofinansowania 
projektu pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia 
klubu seniora”. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Reali-
zację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu klubu seniora zaplanowano w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Lubiewo. 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 mogły-
by służyć do realizacji zakładanego programu. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1.019.057,30 zł. Gmina Lubiewo uzyskała 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w kwocie 968.104,43 zł. Termin realizacji robót budowla-
nych  wyznaczono do końca sierpnia 2021 r., natomiast we wrześniu przyszłego roku planujemy dostawę wyposażenia klubu 
seniora. 

Justyna Glazik, Natalia Selke-Klamczyńska 
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MIKROINSTALACJE 

OŚWIETLENIE ULICZNE – UL. STRAŻACKA W BYSŁAWIU 

ZAMÓWIENIE NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 Pod koniec lipca br. zakończono prace 
związane z dostawą i montażem 54 zestawów 
instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy  
elektrycznej 323,615 kW. Wykonawcą zadania 
była firma Flexipower Group Sp. z o.o.  

Sp. k. z Kudrowic.  

Przedsięwzięcie zostało wykonane w dwóch 
etapach. W dniu 26 czerwca br. odbył się odbiór 
częściowy 17 instalacji fotowoltaicznych.  
II etap zadania obejmujący dostawę i montaż 37 
instalacji fotowoltaicznych został zrealizowany  
w lipcu br. Całkowita wartość przedsięwzięcia 

wynosi 1 248 661,65 zł.  

Na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa energetycznego poprzez dywersyfikację 

źródeł energii na terenie gminy Lubiewo” nr RPKP.03.01.00-04-0033/18 Gmina Lubiewo pozyskała 50% dotację do kosztów 
kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Zadanie zostało 

sfinansowane również ze środków własnych mieszkańców i budżetu gminy. 

Justyna Glazik 

Pierwszy przetarg na realizację usługi  w 2021 r. pn.: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo” zakończył się unieważnieniem postępowania w dniu 4 listopada br.  
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Ofertę nr 1 złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z ceną 
1 112 379,27 zł brutto, natomiast ofertę nr 2 złożył Zakład Wielobranżowy WIAZAR Menard Wiesław z Wielkiego Komorska, 
który zaproponował wykonanie usługi za kwotę 1 079 748,25 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć kwotę w wysokości 823 987,67 zł brutto. Przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysoką cenę. 

W związku z powyższym, zaistniała konieczność ogłoszenia ponownego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert miało miejsce 16 listopada br. Do upływu terminu składania ofert  
wpłynęła tylko 1 oferta z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., które zobowiązało się wykonać usługę  
za kwotę 1 057 688,87 zł brutto. Zaproponowana kwota jest niższa o 22 059,38 zł od wartości oferty z najniższą ceną złożoną 
w poprzednim przetargu. Wyboru oferty PK w Tucholi dokonano w dniu 20 listopada br. Wykonawca będzie świadczył usługę 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 

           Justyna Glazik  

 Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie  
804.886 zł, które w części planuje przeznaczyć na realizację projektu pn: „Budowa oświetlenia drogowego drogi  
powiatowej przy ul. Strażackiej w Bysławiu”. Dnia 15.10.2020 r. została podpisana  umowa z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., 
która zrealizuje wspomnianą inwestycję. Wykonawca został wybrany w drodze zapytań ofertowych. Przedmiotowe zadanie 
obejmuje budowę 11 punktów oświetlenia drogowego w technologii LED, linii kablowej o dł. 406 m oraz złącza sterowniczego. 

Koszt robót budowlanych wynosi 78.904,50 zł brutto.  

Natalia Selke-Klamczyńska 
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PRZETARG NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

DOPOSAŻENIE PSZOK  

WYMIANA KOTŁA NA PALIWO STAŁE W MINIKOWIE 

W dniu 23 października br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi 
ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Lubiewo. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:  
Część I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie  
następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Część II Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 
Część III Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 
Kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia była cena i zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Ponadto dla Części 
I kryterium oceny ofert było także zwiększenie limitów odpowiedzialności, a dla Części II zniżka za niską szkodowość.  
W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których jedna podlegała odrzuceniu. 
W dniu 25 listopada br. Wójt Gminy Lubiewo zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część I zamówienia powierzono 
firmie INTERRISK TU SA VIG z Warszawy (151 030,44 zł), Część II - Concordii Polska TU S.A. z Poznania (20 469,00 zł),  
a Część III - Compensie TU S.A. VIG Oddział Bydgoszcz (12 696,00 zł). 
Usługi będą świadczone od początku stycznia 2021 r. do końca grudnia 2023 r. 

           Justyna Glazik  

Dnia 30 września 2020 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o powierzenie grantu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn. ,,Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych w Bysławiu przez zakup koparko-ładowarki". Przedmiotem złożonego wniosku jest zakup  
koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w Bysławiu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 424.350,00 zł brutto. Maksymalny 
poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
Zgodnie z pismem z WFOŚiGW w Toruniu wniosek o powierzenie grantu został pozytywnie oceniony na etapie oceny pod 
względem spełnienia kryteriów formalnych i podlega dalszej procedurze oceny pod względem spełnienia kryteriów  
merytorycznych szczegółowych. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2020 r. Planowany termin  
zakończenia realizacji zadania - 30.06.2021 r. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

W dniu 25.09.2020 r. Gmina Lubiewo podpisała umowę dotacji w ramach programu priorytetowego  
EKO-STRAŻAK 2020 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  
na realizację zadania pn. „Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP  
w Minikowie”. Inwestycja dotyczy wymiany istniejącego kotła na węgiel, niespełniającego docelowych wymagań tzw. ustawy 
antysmogowej na kocioł na pellet, w wyniku czego zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia. Całkowity 
koszt realizacji zadania to 18.029,34 zł, gdzie dotacja stanowi kwotę 12.091,02 zł. Pozostałe środki pochodzą z funduszu sołec-
kiego sołectwa Minikowo. Przedmiotowe zadanie zrealizuje firma Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Cybulski z Cekcyna. 

Natalia Selke-Klamczyńska 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

PRZYŁĄCZE OPTOTELEKOMUNIKACYJNE W LUBIEWIE 

WNIOSKI DO FUNDUSZU INWESTYCJI DROGOWYCH 

RZĄDOWY PROGRAM INICJATYW LOKALNYCH 

Na przełomie października i listopada br. został zrealizowany projekt obejmujący wybudowanie w gruncie rurociągu 
kablowego dla potrzeb kabla światłowodowego na odcinku od budynku Urzędu Gminy w Lubiewie do budynku, w którym  
mieści się Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Inwestycję wykonała firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zdzisław 
Pozorski z Cekcyna. Wartość robót budowlanych to 12.300,00 zł. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

PROJEKT PLAŻA 
 

 Gmina Lubiewo złożyła wniosek w ramach naboru Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych  
na dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania działki obecnego kąpieliska w Bysławiu. Przedmiotem inwestycji 
jest rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem  
Bysławskim Wielkim i wykonaniem ścieżki sensoryczno-dydaktycznej. Celem przedmiotowego zadania jest poprawa jakości 
życia mieszkańców gminy i turystów poprzez podniesienie standardu i zwiększenie dostępności infrastruktury kulturalnej  
i turystycznej, dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych  oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.  
Szacowana wartość inwestycji to 590.000,00 zł. Wniosek został złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i obecnie trwa procedura jego oceny. 
 

SUW LUBIEWO 
 

 Prezes Rady Ministrów ogłosił pierwszy nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze  
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym Gmina Lubiewo wnioskowała o dofinansowanie 
na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa  
stanu infrastruktury technicznej, parametrów wody do spożycia i ochrona zdrowia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty 
budowlane - przebudowa i remont budynku SUW, roboty sanitarne - wymiana: 2 pomp głębinowych, układu filtracji, wykonanie 
urządzeń technologicznych, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej. 
Szacowana wartość inwestycji to 950 000,00 zł. 
 
FOTOWOLTAIKA 
 

 We wrześniu bieżącego roku przeprowadzany był nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Jednym z czterech zadań zgłoszonych w jego ramach jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu, Szkoły Podstawowej w Lubiewie oraz Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.  
W ramach zadania powstały by instalacje o łącznej mocy 188 660 kWh.  
Szacunkowy koszt zadania to 520 000,00 zł i o taką kwotę na to zadanie wnioskuje Gmina Lubiewo z Funduszu inwestycji  
Lokalnych. Z niecierpliwością oczekujemy zakończenia procedowania wniosków i informacji, które inwestycje otrzymają  
dofinansowanie.  

Natalia Selke—Klamczyńska, Paweł Chmara 

W III kwartale br. Gmina Lubiewo złożyła następujące wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Drogowych: 
1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji  

deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i  istniejącego kabla telekomunikacyjnego” – szacunkowa  
wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego 1 847 651,67 zł brutto, 

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do km 3+563 Etap I” – wartość 
inwestycji 987 561,07 zł brutto. W ramach konkursu staramy się o dofinansowanie na poziomie 600 000,00 zł.  
W momencie składania wniosku Gmina Lubiewo była przed ogłoszeniem zamówienia publicznego i bazowała  
na kosztorysie inwestorskim który opiewał na 1 554 148,71 zł.  

3. „Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki – Cierplewo”– szacunkowa wartość inwestycji na podstawie  
kosztorysu inwestorskiego 404 900,37 zł brutto. 

W obecnej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru.                                                                                       Paweł Chmara 
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PRZEBUDOWA DROGI BYSŁAWEK – LUBIEWO ETAP I 

Kolejni mieszkańcy naszej Gminy będą mogli cieszyć się z nowej drogi, ponieważ 10.11.2020r. została podpisana umowa  
z Firmą Handlowo – Usługową „KIC – TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do km 3+563 Etap I”. 
Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego do Urzędu Gminy w Lubiewie wpłynęło łącznie 8 ofert na realizację tej inwestycji. Firma „KIC – TRANS” 
złożyła ofertę z ceną 987 561,07 zł brutto dając jednocześnie 60 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace.  
Wykonawca ma czas na zakończenie prac do 15.06.2021 r. Inwestycja realizowana będzie dzięki wsparciu finansowemu 
Lasów Państwowych w kwocie 300 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z promesy udzielonej Gminie w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków  
Funduszu Inwestycji Drogowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwa procedowanie wniosków. 

Paweł Chmara 

Od września br. mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności  
wsi Teolog mogą korzystać z przebudowanej drogi. 
Właśnie we wrześniu miał miejsce odbiór inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog 
od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych”. W ramach  
zadania powstał odcinek drogi bitumicznej o długości 719,8 m 
przebiegający przez wieś Teolog do granicy z Gminą Cekcyn.  
Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 605 728,90 zł brutto.  
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości336 725,00 zł 
tj. 55% wartości inwestycji.Wykonawcą robót była firma Colas 
Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Paweł Chmara 

DROGA BYSŁAW – TEOLOG WYKONANA 

WYSPA SKARBÓW NAD JEZIOREM BYSŁAWSKIM 

 
 
 
 
 
 
W październiku Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Partnerstwo „Lokalna  

Grupa Działania Bory Tucholskie” na realizację grantu pn.: 
,,Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim – doposażenie  
ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu”, którego głównym 
celem jest poprawa zagospodarowania turystyczno-
rekreacyjnego.  Przedmiotowe zadanie zakłada doposażenie 
ogólnodostępnego placu zabaw w następujący sprzęt zabawo-
wy: 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 26.000,00zł stanowi kwota grantu. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na początku listopada 
2020 r. W tym momencie Ochotnicza Straż Pożarna jest na eta-
pie złożenia wniosku o rozliczenie grantu. 
 

Natalia Selke-Klamczyńska 
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Umowa o powierzenie grantu nr 1/2020/G/PROW/04 została zawarta w dniu 05.10.2020 r. pomiędzy  
Stowarzyszeniem Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, a Kołem Gospodyń Wiejskim w Trutnowie.  
Celem projektu jest poprawa zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego obszaru LSR poprzez budowę obiektu małej  
architektury w Trutnowie (urządzeń placu zabaw i labiryntu rekreacyjnego tzw. toru przeszkód z materiału termoplastycznego  
na chodniku). Projekt dotyczy ogólnodostępnego zagospodarowania terenu poprzez budowę urządzeń placu zabaw oraz ścieżki 
labiryntowej toru przeszkód na polbruku w Trutnowie.  
Plac zabaw składa się z 6 urządzeń tj. 
- tablica do malowania - dane techniczne wysokość 1,60m, szerokość 1,20m, długość 1,20m - to element edukacyjny składający 
się z dwóch płaszczyzn tablicowych w kolorze czarnym zamontowany 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. 
- pomost wiszący - dane techniczne wysokość 1,00m, szerokość 1,00m, długość 2,35m - 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. 
-huśtawka ważka na podwójnych sprężynach - dane techniczne wysokość 0,70m, szerokość 0,40m, długość 3,00m –  
to klasyczny elementem każdego placu zabaw. Ten element pozwala na wyczucie rytmu oraz dobrą zabawę i wspólną  
integrację jego użytkowników. 
- ścianka wspinaczkowa - dane techniczne wysokość 2,80m, szerokość 1,20m, długość 1,55m - uczy pokonywania własnych  
słabości, poprawia koncentrację (konieczność podejmowania szybkich decyzji, planowania ruchów, itp. ), pomaga korygować wady 
postawy i zwiększa gibkość. 
- równoważnia dane techniczne wysokość 0,50 m, szerokość 0,15m, długość 3,00m - służy do ćwiczeń równowagi 
- piaskownica z bali dane techniczne wysokość 0,30 m, szerokość 3,10m, długość 3,10m - 
Labirynt rekreacyjny tzw. tor przeszkód składa się z następujących elementów: skok w dal, spacer po linii tzw. tip top, slalom,  
kręgle, mini klasy, seria zabaw hopla, tarcza rzut do celu, alfabet, skoki noga - ręka. Labirynt będzie wykonany na powierzchni  
ok. 120 metrów długości na utwardzonym placu tzw. chodniku. Przeszkody mają szerokość od 5 do 95 cm. np alfabet 40cm szer.  
i 3,3 m dł. Całkowita wartość projektu objętego grantem: 26 693,83 zł, w tym kwota grantu: 26 000,00 zł. 
Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR odpowiadającemu przedsięwzięciu 1.1.1 „Sztreki, antrejki  
i bujaki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” tj. zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
na obszarze LSR do 2023 r. Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  
Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory  
Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  

    Paulina Ciepluch 

WEHIKUŁ CZASU W TRUTNOWIE - BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ 

OGRÓD SENSORYCZNY PRZY SZKOLE W LUBIEWIE 

Ogrody sensoryczne tworzone są dla osób niepełnosprawnych jak i zdrowych, aby w sposób celowy oddziaływać  
na wszystkie zmysły użytkowników. Stymulacja narządów zmysłu działa niezwykle relaksująco, co pozwala obniżyć poziom stresu, 
wyciszyć się, a jednocześnie zwiększa koncentrację. Ta niecodzienna i wyjątkowa w skali województwa inwestycja powstanie przy 
Szkole w Lubiewie. W  budowę ogrodu zaangażowało się Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem”, które 
na ten cel pozyskało 26 000 zł  w ramach grantu Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Całkowity koszt inwestycji 
to 33 127,43 zł. Dzięki tej małej architekturze, dzieci będą miały możliwość poznania różnorodnych faktur, struktur, dźwięków,  
zapachów, kształtów, a przede wszystkim skorzystania z najmilszej terapii, jaką można sobie wyobrazić.                                                                                                                             
            Jolanta Kowalska 
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USUWANIE AZBESTU W LATACH 2019-2020 

CZYSTE POWIETRZE 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

Gmina Lubiewo zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubiewo w latach 2019-2020” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowita  
wartość projektu wyniosła 78 584,04 zł, a uzyskane dofinansowanie to 71 938,57 zł. 
W ramach zadania w latach 2019-2020 usunięto wyroby azbestowe z 77 nieruchomości położonych w miejscowościach:  
Bysław, Bysławek, Sucha, Trutnowo, Lubiewo, Minikowo, Szumiąca, Płazowo, Brukniewo, Klonowo, Wełpin, Zamrzenica.  
W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto planowany efekt ekologiczny i zutylizowano azbest w łącznej ilości211,229Mg. 
Prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową, zakończyły się w lipcu br. Wykonawca zadania - firma  
„Eco- Pol Sp. z o.o.” z Pruszcza, posiadał odpowiednie wyposażenie techniczne oraz przeszkolonych pracowników  
w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowane w ramach projektu ma na celu minimalizację negatywnych 
skutków zdrowotnych związanych z występowaniem azbestu i likwidację szkodliwego wpływu azbestu na środowisko.  
W 2021 roku Gmina Lubiewo planuje po raz kolejny złożyć wniosek o uzyskanie środków na usuwanie azbestu. Mieszkańcy 
którzy chcieliby przystąpić do programu powinni złożyć w I kwartale 2021 roku odpowiednią deklarację. Jej wzór dostępny 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: ochrona środowiska, podzakładka: usuwanie azbestu) oraz w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Magdalena Hoppe 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, po 10 latach, odbył się Powszechny Spis Rolny. 
Udział w spisie rolnym był obowiązkowy i obejmował wszystkie gospodarstwa rolne. W Gminie Lubiewo było do spisania –
536 gospodarstw rolnych. Na dzień 30.11.2020 r. (dane wg raportu z postępu prac spisowych dla województwa kujawsko- 
pomorskiego) spisało się 520 gospodarstw, pozostałe 15 uległo likwidacji, a jedno gospodarstwo rolne odmówiło  
przekazania danych w ramach spisu rolnego. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego był samospis internetowy 
– każdy rolnik 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 był wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrzów. Rolnicy  
nie posiadający w domu dostępu do Internetu mogli skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego (pokój nr 9- parter  
w Urzędzie Gminy w Lubiewie) licząc na merytoryczne wsparcie pracowników Gminnego Biura Spisowego. Dla rolników 
którzy dokonali samospisu przeprowadzona została Ogólnopolska Loteria PSR 2020. Wygrać można było tablety, dyski 
i laptopy. W spisie rolnym zbierane były dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, 
rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodar-
skich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników 
najemnych. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastoso-
wanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Magdalena Hoppe 

Gmina Lubiewo podpisała w dniu 2 lipca 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu "Czyste Powietrze". Współpraca pomiędzy gminą,   
a WFOŚiGW w Toruniu ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom przystąpienie do Programu Czyste Powietrze  
i umożliwić załatwienie formalności na miejscu w Urzędzie Gminy, bez  konieczności udawania się do siedziby WFOŚiGW  
w Toruniu.„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości  
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności  
energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli  
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych  
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł  
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku. 

cd. str. 12 
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„USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA 
DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG 
BAG POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Z TERENU 

GMINY LUBIEWO” 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu  
dofinansowania. Od 21.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej 
dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomoderni-
zację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaści-
ciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 
37 tys. zł). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator  
dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem. 
Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Gminy w Lubiewie przy wsparciu pracownika urzędu  
p. Magdaleny Hoppe z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pok. nr 7 w każdy poniedziałek w godzinach  
7.00-14.00.Kontakt telefoniczny pod numerem: 52 3349310 wew. 41. 

Magdalena Hoppe 

 W związku z podpisaną 
w dniu 28.05.2020 r. umową  
z NFOŚiGW w Warszawie  
o dofinansowanie w formie  
dotacji,  w terminie od 20 lipca 
2020 r. do 22 lipca 2020 r. Gmina 
Lubiewo zrealizowała przedsię-
wzięcie pn. "Usuwanie odpadów 
z folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag  
pochodzących z działalności 
rolniczej z terenu Gminy  
Lubiewo". Przedsięwzięcie  
polegało na zebraniu 
i przekazaniu firmie KAR - SUR 
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 
Big Bag z terenu Gminy Lubiewo. Miejscem wskazanym przez Gminę Lubiewo do zbierania odpadów pochodzących  
od rolników był Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu. Na miejscu odbiorca dokonał przeglądu  
dostarczonych odpadów pod względem ich czystości oraz pod względem rodzaju. Odpady rolnicze zostały zważone,  
załadowane i przetransportowane do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia. W term. 20-22.07.2020 r. zebrano i przekaza-
no do zagospodarowania następujące ilości odpadów rolniczych:  
- folia rolnicza- 31,080 Mg, 
- siatka rolnicza- 3,000 Mg, 
- sznurek do owijania balotów - 2,295 Mg, 
- opakowania po nawozach- 1,095 Mg, 
- opakowania typu Big Bag- 5,040 Mg. 
Razem zebrano 42,510 Mg odpadów rolniczych. Całkowity koszt zagospodarowania odpadów rolniczych wyniósł 24 174,67 zł, 
wnioskowana kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW- 21 255,00 zł, wkład własny Gminy Lubiewo- 2 919,67 zł. Zgodnie  
z podpisaną umową kwota dofinansowania ze środków NFOŚIGW nie mogła przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg 
masy odpadów rolniczych unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Realizacja wyż. wym. 
przedsięwzięcia ułatwiła rolnikom naszej gminy pozbycie się odpadów z ich gospodarstw w sposób ekologiczny i przyjazny  
środowisku nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Z możliwości oddania zalegających odpadów rolniczych 
skorzystały 94 gospodarstwa rolne położone na terenie Gminy Lubiewo. 

Magdalena Hoppe 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO- POMORSKIEGO 

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego tzw. uchwałą  
antysmogową od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów, miału  
węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności). 
Dla istniejących kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów” zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku,  
a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2028 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie  
spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2024 roku, muszą zostać  
wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. 
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa kujawsko- pomorskie-
go – osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodar-
czych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, 
w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp. 
Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z zakresu regulacji niniejszej uchwały wyłączone są instalacje, 
dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów  
do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.  
Zachęcam wszystkich Mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów. Aktualnie dostępny jest 
program rządowy „Czyste powietrze”. Zainteresowanych Mieszkańców zapraszam na konsultacje i pomoc w zakresie  
wypełnienia i złożenia wniosku do programu „Czyste powietrze” w każdy poniedziałek w godzinach 7.00-14.00. Kontakt 
telefoniczny pod numerem: 52 3349310 wew. 41. 

Magdalena Hoppe 

Informuję, iż Wójt Gminy Lubiewo wydała w bieżącym roku 50 decyzji o warunkach zabudowy. 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy do tut. Urzędu wpłynęło 17 nowych wniosków. Inwestycje te w większości polegają  
na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 Drugim rodzajem decyzji wydawanych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego są decyzje ustalają-
ce lokalizację inwestycji celu publicznego. Łącznie w bieżącym roku wydano ich 21, a rozpatrywanych jest kolejnych 5 nowych 
wniosków. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu gminnym to głównie projekty polegające na budowie sieci elektroenerge-
tycznych służących do zasilania działek mieszkańców naszej Gminy. 
W tym roku wydano dotychczas 137 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego oraz rewitalizacji.  
We wrześniu i październiku Rada Gminy Lubiewo uchwaliła 5 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 dopuszczeniem usług. 
 W tym roku wpłynął jeden wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren działek 
w m. Teolog. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do realizacji tego zadania. 

Roksana Olszowy 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
W GMINIE LUBIEWO 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 R. 

Informuje, że do kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu tucholskiego w roku 2021 staną dwa roczniki tj. 2001 i 2002.       

                   Czesława Gromek 
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SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

SZKODLIWOŚĆ SPALANIA PLASTIKU W PIECACH 

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie  
wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede 
wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy,  
to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również  
oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.  
Segregujemy ponieważ: 

• zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko; 
• selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej  

mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych; 
• w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 

5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat.  
• selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni 

lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 
ton papieru);  

• o odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca  
bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy);  

• odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy  
boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody;  

• poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.  
 

 Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. 

Dorota Tomczyk 

W okresie grzewczym nasilającym się zjawiskiem jest spalanie śmieci  w domowych piecach. Najczęściej spalaniu 
ulegają odpady typu: mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia), stare meble, opony samochodowe, 
pozostałości po remontach mieszkań. Szczególnie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gum, ubrań. Podczas 
spalania powstają rakotwórcze substancje, m.in. dioksyny i furany. Spalając odpady w piecach zatruwamy powietrze, wodę, 
glebę. Oprócz zanieczyszczania atmosfery zwiększamy ryzyko zapalenia się przewodów kominowych. Związki chemiczne mają 
bardzo negatywny wpływ na stan techniczny tych przewodów poprzez tworzenie tak zwanej sadzy mokrej i szklistej, która działa 
destrukcyjnie na ścianki. Ponadto powstała sadza jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym 
jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku. W procesach spalania istotną rolę odgrywa temperatura  
spalania, która jest zbyt niska w naszych piecach i dlatego w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których  
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.  
 

Zwiększona szkodliwość w/w substancji wynika z faktu iż są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli  
z kominów naszych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość i rozproszone przez wiatr. 
  

Mając powyższe na uwadze, w trosce o ochronę środowiska, a w szczególności o nasze zdrowie, unikajmy 
spalania odpadów w piecach!!! 

Dorota Tomczyk 

Spełnili wymagania i zgłosili się szybko, aby móc skorzystać z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  
Polska Cyfrowa Oś III, który skierowany był do 2400 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 
2235 w wieku 65 lat i więcej w okresie do końca 02.2021 r. Projekt realizowany został przez Fundację Ekspert Kujawy w part-
nerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. W ramach projektu zrealizowano 16 spotkań szkoleniowych po 4 
godziny lekcyjne. Cel projektu został osiągnięty dzięki kompleksowym działaniom rozwojowym, realizowanym w dwóch kate-
goriach: szkolenia i działania animacyjne. Działania animacyjne prowadziły do utrwalenia efektów szkoleń w zakresie nabytej 

wiedzy i posługiwania się otrzymanym sprzętem. Każda zakwalifikowana osoba po przejściu pełnej ścieżki wsparcia, czyli 

udziale w szkoleniach i działaniach animacyjnych otrzymała na własność tablet.  
      Paulina Ciepluch 

TABLETY DLA SENIORÓW 
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

ZMIANA STAWKI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 ULGA W PRZYPADKU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW 

 Z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stawka za odpady komunalne zbierane  i odbierane w sposób selektywny będzie wynosić 19,00 zł. miesięcznie  

od mieszkańca. 

Informujemy również iż w dniu 25 listopada 2020r. została podjęta uchwała Rady Gminy Lubiewo w której ustalono częściowe 

zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,  

w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 

selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Mieszkańcy którzy zamierzają skorzystać z ulgi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach  

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynikające  

z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo: 

1.  Bioodpady mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. 

2. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej 

zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza 

oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic). 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, 

aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

4. Lokalizacja kompostownika na terenie nieruchomości musi być zgodna z obowiązującymi przepisami regulującymi  

warunki techniczne budynków i ich usytuowanie. 

5. Zasady eksploatacji przydomowych kompostowników: 

1) organizowanie kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni; 

2) kompostowania nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza; 

3) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, a w okresie  

upałów powinny być nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności kompostu; 

4) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, w tym na dole warstwa podtrzymująca 

i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie  

pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już 

rozłożony kompost, następnie warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być 

przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu; 

5) pryzma kilka razy w roku powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone 

w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu. 

Dorota Tomczyk 
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STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2021 ROK 

Wójt Gminy w Lubiewie informuje, że w 2021 roku obowiązywać będą następujące stawki podatków przyjęte przez Radę Gminy 
Lubiewo na sesji w dniu 25 listopada 2020r. Uchwały Rady Gminy Lubiewo, dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne są 

na stronie internetowej BIP Lubiewo 

.I.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Od gruntów:                                                                                                         

    a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu         

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   od 1m2 pow.       0,77 zł 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi                            

jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha  powierzchni                                            4,99  zł                                                                                               

    c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

          działalności pożytku publicznego od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem:                     0,28 zł 

          - gruntów letniskowych od 1 m² powierzchni:                                                         0,51 zł 

          - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi od 1 m² pow.              0,17 zł 

          - terenów przemysłowych oznaczonych symbolem „Ba”                                        0,51 zł 

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9       

     października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach,                  

     dla których  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod  

     zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym  

     wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do  

     tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z  

     przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni                                              0,28 zł                                            

2. Od budynków lub ich części: 

    a)  mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                          0,71 zł                                      

    b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

         mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności 

  gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                        18,34 zł 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

      kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2  powierzchni  użytkowej                 11,62 zł 

zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                        5,06 zł    

    e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

          pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:                         4,47 zł 

    -    budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej                                          8,37 zł   

    3. Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 

    pkt 3 i ust. 3 – 7                                                                                                                    2 %       

Podatek płatny jest na podstawie decyzji wymiarowej, wystawionej przez Wójta Gminy w 4 ratach, w następujących terminach:  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 
 

Wójt Gminy przypomina, że na właścicielach i użytkownikach ciąży obowiązek aktualizacji danych zawartych w deklaracji  

i informacji podatkowej w przypadku zmian mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie wysokości podatku.  

 

         II. PODATEK   ROLNY 

 

Rada Gminy ustaliła cenę za 1dt żyta w wysokości 44,00 zł. 

Podatek płatny jest na podstawie decyzji wymiaru wystawionej przez Wójta Gminy w 4 ratach, w następujących terminach:  

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 

Katarzyna Pieczka 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

NOWE BRAMKI PIŁKARSKIE DLA SOŁECTWA  
CIERPLEWO I BYSŁAWEK 

Najważniejsze informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Lubiewo w 2020r: 

1. 4 września 2020 r. dokonano zbycia jednej działki budowlanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka 

znajduje się w miejscowości Lubiewo. 

2. Wójt Gminy Lubiewo ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 6 działek rolnych znajdujących się na terenie 

miejscowości Sucha, Klonowo, Lubiewo, Bysławek, stanowiących własność Gminy Lubiewo. Przetargi na poszczególne  
dzierżawy odbyły się 28 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Lubiewo. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem  

pozytywnym. Umowy dzierżawy zostały zawarte na okres 3 lat. 

3. Dnia 17 września 2020r. została podjęta Uchwała Rady Gminy nr XXII/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości lokalowej, położonej w Lubiewie przy ul. Kościuszki 1, stanowiącej własność Gminy Lubiewo. Wystąpiliśmy  

o wycenę w/w nieruchomości, kolejnym krokiem będzie wystawienie lokalu do sprzedaży w procedurze przetargu. 

17 listopada 2020 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości pod budownictwo 
mieszkaniowe w miejscowości Sucha nr ewid. 97/8 i 97/9. Wójt Gminy Lubiewo informuje również o możliwości zakupu  
działek budowlanych w miejscowości Lubiewo przy ulicy Lipowej nr. ewid. 1143/1, 1107, 1143/9, 1143/4 oraz działek  
inwestycyjnych w miejscowości Bruchniewo nr. ewid. 801, 804. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubiewo, 

ul. Hallera 9, pok. nr 4 lub pod numerem telefonu 52 33 49 310. 

Katarzyna Mrozik 

W br. dla sołectwa Bysławek i Cierplewo zakupiono nowe bramki wraz z siatkami na boiska piłkarskie. Środki pochodziły  

w 50% z funduszy sołeckich ww. sołectw oraz z budżetu gminy Lubiewo. W Cierplewie nowe bramki mają wymiary 3m x 2m, 

natomiast w Bysławku 5m x 2m. Bramki do piłki to świetne akcesoria do przeprowadzenia treningu czy spędzenia czasu  

wolnego. Profesjonalne bramki do piłki nożnej tulejowane do montażu w betonie to gwarancja stabilności i bezpieczeństwa 

graczy podczas meczu. W miejscowościach gdzie występują boiska sportowe na terenie gminy Lubiewo, mamy wszędzie 

nowe bramki z certyfikatami. 

Paulina  Ciepluch  

 

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 

 W związku z okresowymi ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii w zakresie prowadzenia działalności 

sportowej i organizacji imprez sportowych, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich postanowiła zmienić tradycyjny termin 

rozgrywania STMiG 2020, XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Organizatorzy zaproponowali zmianę terminu na 

tydzień od 14 do 20 września br.  Hasło przewodnie tegorocznej edycji Tygodnia Sportu to ”Sport kluczem do zdrowia”  Gmina 

Lubiewo już po raz ósmy wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu, natomiast w tym roku postawiła większość  

na aktywność w szkołach.   W ciągu 7 dni wspólnie zorganizowano 29 imprez sportowych, w których łącznie brały  udział  803 

osoby. Główne rozgrywane dyscypliny sportowo - rekreacyjne to: piłka nożna, lekkoatletyka, biegi, test  Coopera, rolki,  

itp. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  zaangażowali się w przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych.  

Dzięki Wam mogliśmy w tygodniu sportu zwiększyć swoją aktywność, aby zadbać o swój stan zdrowia jak i również kondycję 

fizyczną i duchową. W ostatecznej klasyfikacji w kategorii gmin od 5 do 7,5 tyś,. mieszkańców Gmina Lubiewo zajęła   

I miejsce w woj. kujawsko  – pomorskim i VI  miejsce w Polsce na 21 biorące udział w  eliminacjach.  Zapraszamy za rok  

do aktywnego wzięcia udziału, termin mamy nadzieję,  że będzie od Dnia Matki do Dnia Dziecka i nie będą już obowiązywały 

żadne ograniczenia. 

Paulina Ciepluch 
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E-DOWÓD 

Dowód osobisty to podstawowy dokument, który musi posiadać każda osoba, która ukończyła 18 lat.  
Dowód osobisty to dokument, który: 

• potwierdza naszą tożsamość (na przykład można potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie), 

• potwierdza polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), 

• pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako 

dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 
E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją  
publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi: 

• zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP, 

• elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym, 

• elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej, 

korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach. 
 
Aby otrzymać dokument potwierdzający tożsamość należy w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania złożyć odpowiedni 
wniosek. Wniosek o dowód osobisty można złożyć także przez internet.  
W Urzędzie Gminy w Lubiewie wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście  - wypełniony wniosek wraz  
ze zdjęciem prosimy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  
52 33 493 10 wew. 16 lub 512 864 180 
(potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku) 
 
Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dowód przez internet należy posiadać: 

• swój Profil Zaufany - który zakłada się za darmo. A wszystkie informacje jak to zrobić znajdują się na stronie www.pz.gov.pl  

• nie starsze niż 6 miesięcy, kolorowe zdjęcie swojej twarzy na białym tle, zapisane w pliku elektronicznym o jednym z wybranych  
rozszerzeń  (.jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif), w rozdzielczości minimum 492x633 pikseli, która odpowiada fotografii o wymiarach 35x45 mm 
oraz wadze pliku do 2,5 MB.  

Na portalu www.gov.pl trzeba zalogować się na konto Mój GOV (prawy górny róg) i tam wybrać usługę „Uzyskaj dowód osobisty  
z warstwą elektroniczną”. Kolejne kroki to: 

• wybierz powód ubiegania się o dowód. 

• wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód. 

• zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty. To zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie  

z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw –
 z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. 

• dołącz zdjęcie 

• sprawdź, czy wpisałeś poprawne dane – znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, 

imiona rodziców, datę urodzenia, płeć). 

• uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. To na ten adres dostaniesz numer 

wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód. 

• po wypełnieniu formularza system przekieruje Cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. 

• podpisz wniosek profilem zaufanym 

Mając „tradycyjny” dowód osobisty, w przypadku jego zaginięcia, powinniśmy to od razu zgłosić do urzędu (można to zrobić online). 
Urzędnik od razu po otrzymaniu zgłoszenia, unieważnia dowód. W związku z tym, jeśli nawet po kilku dniach znajdziesz zgubę, to i tak  
będzie trzeba wyrobić nowy dowód. 
Właściciele e-dowodów mają za to możliwość czasowego zawieszenia dokumentu. 
Każdy kto nie wie, gdzie jest jego e-dowód i jednocześnie liczy na to, że się znajdzie – może go zawiesić na 14 dni.  Jeśli w tym czasie nie 
cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód  
znowu będzie ważny. Wnioski o zawieszenie i odwieszenie e-dowodu można złożyć również przez Internet. 
Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku jest ważny: 

• 10 lat - dla osób w wieku od 5 lat, 

5 lat - dla osób w wieku do 5 lat. 
NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność 
twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód, możesz już teraz złożyć o niego wniosek. 

Monika Ulatowska 
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 

Gmina Lubiewo dokonała podziału Funduszu Sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa 
ustala się na podstawie wzoru, gdzie główne składowe stanowią liczba mieszkańców oraz dochody bieżące gminy. 
O wykorzystaniu środków wyodrębnionych z budżetu gminy decydują mieszkańcy poszczególnych wsi większością głosów. 
Wszystkie 11 sołectw z naszej gminy zgłosiło swoje zadania na 2021 r.  Ich łączna wartość to  382.522,19 zł. 
Podział środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Lubiewo przedstawia 
poniższy wykres: 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w Gminie Lubiewo przedstawia poniższa tabela: 

 

cd. str. 20 

L.p. Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

1 Bysław 

 Utrzymanie i remonty dróg 10.000,00 

 Dofinansowanie OSP Bysław 5 000,00 

 Utrzymanie terenów zielonych 20 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy 16 000,00 

 Upowszechnianie idei samorządowych 4 086,72 

  55 086,72 

2 Bysławek 

 Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów 11 000,00 

 Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 

 Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 1 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia 2 500,00 

 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa 

3 713,07 

 Doposażenie placu zabaw, boiska i terenu przy świetlicy 14 500,00 

    33 713,07 

3 Cierplewo 

 Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie, w tym remont drogi Cierplewo – Wielonek 12 691,28 

 Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo 1 500,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 

 
Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację 
imprez integracyjnych dla mieszkańców. 

1 500,00 

  16 691,28 

4 Klonowo 

 Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo 10 000,00 

 Przebudowa części drogi Klonowo - Osady (projekt) 10 000,00 

 Dofinansowanie dla OSP Klonowo 3 000,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 2 000,00 

 Czyszczenie i odmulanie stawu 3 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie 789,72 

 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych 5 500,00 

 Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2 10 000,00 

  44 289,72 

5 
Lubiewo 

 Utrzymanie i remont dróg gminnych 6 000,00 

 Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wodna 5 000,00 

 Utwardzenie placu przy ul. W. Polskiego 6 086,72 

 Doposażenie OSP Lubiewo 5 000,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie 6 000,00 

 Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie 1 000,00 

 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa 

6 000,00 

   Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) 20 000,00 

  55 086,72 
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Małgorzata Wamka 

6 Lubiewice 

 Utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa 3 500,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 700,00 

 Budowa ogrodzenia placu zabaw 9 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia 8 957,75 

 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych na terenie sołectwa 5 000,00 

 27 157,75 

7 Minikowo 

 Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ. 5 000,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo 2 000,00 

 Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, (budowa placu zabaw 20000,00) 23 317,99 

 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej 3 000,00 

 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne) 340,00 

  33 657,99 

8 Płazowo 

 Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo 4 000,00 

 Doposażenie OSP Płazowo 10 000,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 4 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy 2 000,00 

 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców. 2 598,45 

 Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe 5 000,00 

  27 598,45 

9 Sucha 

 Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa 18 221,98 

 Doposażenie OSP w Suchej 5 000,00 

 Utrzymanie terenów zielonych (budowa min. wiat) 9 000,00 

 Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych 4 000,00 

 Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia 3 000,00 

 Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej 2 000,00 

 Pozostała działalność 4 500,00 

  45 721,98 

10 
Trutnowo 

 Remont i utrzymanie dróg 2 000,00 

 Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 

 Budowa oświetlenia "Nad wehikułem czasu" 2 000,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy 8 000,00 

 
Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa 

1 000,00 

 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej 7 034,69 

      22 034,69 

11 Wełpin 

 Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin 7 000,00 

 Przebudowa dr. gminnej Wełpin- Huta polegającej na wznowieniu i ustanowienie granic 7 983,82 

 Dofinansowanie  OSP Wełpin 1 000,00 

 Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (w tym plaży) 2 500,00 

 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy 2 500,00 

 Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych 500,00 

  21 483,82 

OGÓŁEM 382 522,19 
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POWIAT TUCHOLSKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU 

 32 miejscu w kraju (na 314 powiatów) i drugie w naszym województwie to sukces Powiatu  
Tucholskiego w rankingu czasopisma "Wspólnota" oceniającym wykorzystanie środków unijnych 
w latach 2014-2019 w przeliczeniu 
na mieszkańca. Ranking  
Związku Powiatów Polskich ujmuje  
Powiat Tucholski na 19 miejscu 
w Polsce wśród powiatów do 60 
tys. mieszkańców. 
 Znalezienie się w krajowej 

czołówce jest wielkim sukcesem, tym bardziej w czasie 
realizacji planu naprawczego. Pozyskane środki pozwoliły 
na remonty dróg po nawałnicy, budowę Powiatowego 
Centrum Wsparcia, budowę dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych, modernizację powiatowych szkół i wiele 
innych inwestycji. Ze zbudowanej infrastruktury będziemy 
korzystać także w kolejnych latach. 
Warto dodać, że spośród gmin naszego powiatu zaszczytne 49 miejsce w rankingu 1538 gmin wiejskich zajęła Gmina  
Lubiewo. Gratulujemy sukcesu, który byłby niemożliwy bez zaangażowania Radnego Powiatu Tucholskiego Michała  
Skałeckiego, pełniącego wcześniej funkcję Wójta Gminy Lubiewo. 

Karol Gutsze 

GMINA LUBIEWO WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU 

Gmina Lubiewo znalazła się wśród Samorządowych liderów pozyskania środków unijnych w okresie 2014-2019. Ranking 
jednostek samorządu terytorialnego w tej kategorii ogłoszony został na łamach dwutygodnika „Wspólnota” i uwzględniał  
wydatki samorządów ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita. 
 

Gmina Lubiewo na 1538 gmin wiejskich w Polsce zajęła 49 miejsce,  
natomiast w województwie kujawsko – pomorskim 2 miejsce. 

 

Wydatki  z pozyskanych dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3154,11zł.  
Pozostałe gminy z naszego powiatu uplasowały się na następujących miejscach: 
 

Cekcyn – 401 miejsce, 
Śliwice – 538 miejsce, 
 
Tuchola w kategorii miast powiatowych zajęła 185 miejsce na 267 takich miast). 
Jest to ogromny sukces włodarzy gminy Pana Michała Skałeckiego i pani Joanny Jastak oraz radnych poprzednich i obecnej 
kadencji. Jednak  największym sukcesem jest fakt, że z inwestycji i przedsięwzięć, które zrealizowano dzięki pozyskanym 
środkom z Unii Europejskiej korzystają wszyscy mieszkańcy na co dzień. Z pozyskanych środków zrealizowano  
bardzo dużo inwestycji, tj. budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,  
przebudowa i rozbudowa szkoły w Lubiewie, budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Bysławiu, przebudowa dróg i ulic, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa i modernizacja placówek kulturalnych, budowa 
targowiska gminnego, budowa obiektów małej architektury w wielu miejscach publicznych w postaci urządzeń do aktywnej 
rekreacji w plenerze i urządzeń do zabaw dla dzieci, Ponadto realizowano projekty zwiększające poziom cyfryzacji terenu 
gminy, dotyczące zakupu wyposażenia do placówek oświatowych i kulturalnych czy projekty społeczne dla seniorów, osób 
wykluczonych społecznie czy dzieci i młodzieży. 
Pracując nad wnioskami czy ich rozliczaniem często brakuje refleksji co zostało zrobione, bo już myślimy co jeszcze można 
byłoby zrobić i skąd pozyskać dodatkowe środki, bez których większość inwestycji jednak nie byłaby możliwa do realizacji. 
Opublikowany ranking jest również dla nas, osób na co dzień pozyskujących środki satysfakcją, że dane szanse nie zostały 
zmarnowane.  

Wioletta Szymczak 

Kęsowo – 756 miejsce, 
Gostycyn – 819 miejsce, 

https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/samorzadowi-liderzy-pozyskania-srodkow-unijnych-2014-2019
http://ranking.zpp.pl/
http://ranking.zpp.pl/
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DARMOWY DOSTĘP DO INTERNETU WIFI W GMINIE LUBIEWO  

PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM 

FIREWALL LUBIEWO OPEN 

 W dniu 02.12.2020 r. zakończył się drugi i ostatni etap, instalacji bezprzewodowych 

punktów dostępowych typu HOTSPOT w Gminie Lubiewo.  

Pierwszy etap wykonania projektu pt. WiFI4UE rozpoczął się w dniu 21.10.2020 r., podczas które-
go zainstalowano 16 zewnętrznych i 8 wewnętrznych punktów dostępowych. Wartość inwestycji 
była w 100% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i wyniosła 46 125 zł. Każde  

z sołectw zostało wyposażone w darmowy Internet tj.  

Lokalizacja Wewnętrznych Punktów Dostępowych: Urząd Gminy w Lubiewie, Biblioteka -  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, CZS – Centrum Zarządzania Siecią, Świetlica  

wiejska i OSP Bysław, Budynek OSP Lubiewo. 

Lokalizacja Zewnętrznych Punktów Dostępowych: Urząd Gminy w Lubiewie, Szkoła  
Podstawowa w Bysławiu i Lubiewie, Świetlica wiejska w Lubiewicach, Suchej, Trutnowie,  
Minikowie, Klonowie, Płazowie, Wełpinie, Cierplewie, Bysławku, Budynek socjalny w Bruchniewie, 

Nadleśnictwo Zamrzenica, Park przy Muszli w Lubiewie i Kąpielisko Bysław.  

W miejscach zainstalowanych HOTSPOT-ów mieszkańcy będą mogli korzystać  
z darmowego, bezprzewodowego Internetu o przepustowości 30Mbps. 

Justyna Glazik, Andrzej Donarski  

W lipcu br. roku gmina wystosowała zapytanie ofertowe do trzech firm w celu zakupu rocznej licencji i  przedłużenia zapory 
sieciowej (firewall) sieci Gminnej Lubiewo Open z projektu „Lubiewo-Internet-Edukacj@”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma System-IT Sp. z o.o. sp.k. ze Szczecina, która w ramach oferty zobligowała się do wymiany urządzenia firewall  
na nowszą i wydajniejszą jednostkę z licencją dwuletnią. Dotychczasowe rozwiązanie FortiGate zostało zastąpione  
SONICWALL-em. Urządzenie ma szersze spektrum rozwiązań zabezpieczających. Dzięki niemu można monitorować  
i skutecznie reagować na ataki z „Zewnątrz”, eliminować je i korzystać z wygodnego zarządzania i raportowania.  
W dniu 21.10.2020 r. w godzinach popołudniowych sprzęt został zainstalowany i skonfigurowany w CZS (Centrum  
Zarządzania Siecią)  Serwerownia na Wojska Polskiego 41, Lubiewo. Urządzenie to chroni całą naszą sieć Gminną  
i wszystkich jej użytkowników (Beneficjentow) przed np. atakami hakerskimi z „zewnątrz”.  

Andrzej Donarski 

W bieżącym roku dla mieszkańców naszej gminy przeprowadzono następujące badania profilaktyczne: 
• bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom, z którego skorzystało 30 dorosłych mieszkańców gminy.  Program 

szczepień realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego wraz z gminami, które 
zadeklarowały swój 50% udział finansowy. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wynosi 9000,00zł, w tym udział 
Gminy Lubiewo to 4500,00zł i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4500,00zł. 

Jeżeli komuś nie udało się skorzystać z tej formy profilaktyki, to w przyszłym roku gmina Lubiewo również przystąpi do tego 
programu dla kolejnych 30 mieszkańców. 
• bezpłatne badania krwi w celu wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C . Z tej możliwości skorzystało  

100 mieszkańców gminy Lubiewo. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wynosi 6000,00zł, w tym udział Gminy 
Lubiewo to 3000,00zł i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3000,00zł. 

• bezpłatne badania w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi w mobilnej pracowni mammograficznej.  
Z tego badania mogły skorzystać Panie w wieku 50-69 lat. 

Nie ma skuteczniejszej walki z chorobami jak bardzo szeroko pojęta profilaktyka prowadzona od najmłodszych lat.  
Zachęcamy mieszkańców gminy bez względu na wiek czy płeć do wszelkiego rodzaju dostępnych badań w celu zapewnienia 
sobie i bliskim spokojnego snu. 

Wioletta Szymczak 
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KOMUNIKATY I INFORMACJE ZWIĄZANE  
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

Wirus Sars – Cov -2 nie ominął terenu naszej gminy. W okresie od dnia 13.III.2020r. do dnia 4.12.2020r. na kwarantannę lub 
izolację domową skierowanych zostało łącznie 698 naszych mieszkańców. We wskazanym okresie zakażenie w/w wirusem 
dotknęło 107 mieszkańców Gminy Lubiewo. 
 
Odbiór śmieci z kwarantanny. 
W związku z trwającą w kraju epidemią Covid-19 osoby przebywające na kwarantannie w trakcie jej odbywania zobowiązane 
są do pakowania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych  w podwójne worki przeznaczone do śmieci  w kolorze 
czarnym. Worki te odbierane będą z posesji dwa tygodnie po zakończeniu kwarantanny, po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym z pracownikiem GOPS w Lubiewie,  nr tel. 515.095.832. 
 
Kierownik GOPS w Lubiewie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy – Panią Joanną Jastak na prośbę Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego oddelegował 2 pracowników GOPS do pomocy w pracach tucholskiego Sanepidu. Od 23 października br.  
wyznaczeni pracownicy GOPS – u pomagają inspektorom sanepidu w telefonicznym kontaktowaniu się z osobami skierowa-
nymi na kwarantannę lub izolację domową. 
 
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo seniorów oraz w związku z obowiązującymi obostrzeniami kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że w bieżącym roku odstępuje od organizacji spotkania wigilijnego dla 
osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubiewo. 

Weronika Łepek, Joanna Trawczyńska 

POMOC DLA SENIORÓW 

 
 W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Lubiewo przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” – programu 
dedykowanego dla osób powyżej 70 roku życia. Program bezpośrednio realizowany jest przez  Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Lubiewie. 
W ramach programu została uruchomiona infolinia  dedykowana seniorom. Dzięki niej osoby starsze mogą poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię – w tym pomoc w zakupach. 

NUMER INFOLINII: 22 505 11 11 
Dzięki infolinii seniorzy powyżej 70- tego roku uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności  
wychodzenia z domu, połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane  
do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie  
szczegóły związane z udzieleniem pomocy. 
Konieczność udzielenia pomocy można również zgłosić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubiewie telefonicznie, drogą mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka (tel. 52 3349 249, 515 095 894, 
gops@lubiewo.pl) 

Do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów może zgłosić się każdy. 
Osoby, które zechcą włączyć się  w pomoc na rzecz seniorów w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów mogą 
zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na uruchomionej stronie www.wspierajseniora.pl  

 
W tym trudnym czasie wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i troską 

o osoby najbardziej narażone na poważne skutki zachorowania. 
Weronika Łepek 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 

 

mailto:gops@lubiewo.pl
http://www.wspierajseniora.pl/
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BIERNI WCZORAJ AKTYWNI DZIŚ 

KONKURS FOTOGRAFICZNY ORAZ PLASTYCZNY 

W okresie od  stycznia do września 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizował projekt pt. „Bierni wczoraj 
aktywni dziś”. W działaniach projektu uczestniczyło 12 kobiet z terenu Gminy Lubiewo. Pomimo napotkanych trudności i wydłużenia 
czasu realizacji projektu, związanych z pandemią korona wirusa udało się zrealizować wszystkie działania projektowe takie jak: 
 - działania integracyjno - warsztatowe  z zakresu m.in. wyrobu 
mydełek, rękodzieła, tworzenia kolażu, wyrobu kartek okoliczno-
ściowych a także wycieczkę rowerową, 
- warsztaty fotograficzne, informatyczne, kompetencji  
społecznych, 
- działania kulturalne i środowiskowe (tj. wyjazd do kina,  
zwiedzanie Wioski Górniczej Piła -Młyn, zorganizowanie  
bazarków odzieżowych, wystawy prac). 
Oprócz wsparcia związanego z aktywizacją, każda  
z beneficjentek otrzymała tablet zakupiony z funduszy projektu  
w ramach realizowanych warsztatów informatycznych. 
W ramach projektu zatrudniony był lider – animator, który  
realizował część działań integracyjno – warsztatowych, przez 
cały czas trwania projektu aktywnie współpracował  
z beneficjentkami, motywował do aktywnego uczestnictwa  
w zaplanowanych formach wsparcia. Realizację zaplanowanych 
zadań w ramach projektu wspierali pracownicy Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie  a także Wójt Gminy Lubiewo i przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Bory  
Tucholskie. Działania projektu przyczyniły się do zwiększenia aktywności uczestniczek, dały możliwość zaprezentowania  
swoich umiejętności plastycznych, rękodzielniczych, kulinarnych, fotograficznych, artystycznych a także organizacyjnych. Wspólnie 
organizowane spotkania pod przewodnictwem lidera – animatora,  takie jak bazarki odzieżowe, wystawa prac,  
wycieczka rowerowa umożliwiały integrację uczestników, rozwijały znajomości i przyjaźnie. 
W/w projekt był projektem grantowym realizowanym przez  Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”  
finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wyniosła: 49 050,60zł., wkład własny 
gminy: 2 452,53zł., wartość dofinansowania: 46 598,07 zł. 

 Weronika Łepek 

Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak ogłosiła dwa konkursy tj. fotograficzny „Znam ciekawe miejsca w Gminie Lubiewo”  oraz 
plastyczny „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo” 
Przedmiotem konkursu fotograficznego, skierowanego do mieszkańców i turystów były  fotografie związane z konkretnymi obiektami 
przyrodniczymi, turystycznymi, architektonicznymi oraz zabytkami, zlokalizowanymi na terenie gminy Lubiewo. Były to kościoły,  
pomniki przyrody, obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Nadesłane zdjęcia przedstawiały  ciekawe miejsca w  Gminie Lubiewo.  
Komisja konkursowa postanowiła uhonorować następujące osoby: 
I miejsce – Anna Pałkowska 
II miejsce – Piotr Kapka 
III miejsce – Agnieszka Iwicka 
Dziękujemy za udział wszystkim osobom, które nadesłały prace.  Zwycięzcom gratulujemy. 

Natomiast Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci od 5 do 12 lat  
Tematem konkursu było wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo” polegającej na przedstawieniu 
miejsca, które budzi największą sympatię i sprawia, że staje się ono wyjątkowym miejscem na ziemi (przyroda, architektura, walory 
turystyczne i krajobrazowe, ludzie, ciekawe miejsca itp.) 
Komisja konkursowa postanowiła uhonorować następujące osoby: 
 

Kategoria I : dzieci w wieku 5 – 6 lat 
I miejsce Helena Pałkowska 
II miejsce Julia Szmaglińska 
   
 
W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie konkursów, zatem już dziś ruszajcie w plener z aparatem, aby uwieczniać naszą 
piękną gminę. 

Paulina Ciepluch 

Kategoria II : dzieci w wieku 7 – 8 
lat 
I miejsce Krzysztof Zwiefka 
II miejsce Marta Sabanty 

Kategoria III : dzieci w wieku 9 – 10 lat 
I miejsce Zuzanna Jajor 
II miejsce Łucja Pałkowska 
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PAN JERZY BOGUSŁAWSKI — JUŻ ZASŁUŻONY EMERYT 

  

 26 listopada 2020 r. przeszedł na emeryturę Pan Jerzy Bogusławski.  
Przez dwanaście lat pracy na terenie naszej gminy piastował odpowiedzialne  
stanowiska, będąc sekretarzem Gminy Lubiewo, Zastępcą Wójta Gminy Lubiewo oraz 
Kierownikiem Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo. Pan Jerzy posiadając ogromną 
wiedzę i doświadczenie z zaangażowaniem i sumiennością wykonywał swoje obowiązki, 
będąc jednocześnie bardzo życzliwą i wrażliwą osobą.  
Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania. 
Praca Pana Jurka, oprócz wykonywania nałożonych zadań to przede wszystkim dobra  
i konstruktywna współpraca, stosowanie innowacyjnych rozwiązań, wszelkie wsparcie 
merytoryczne, techniczne i organizacyjne, ale również tak bardzo potrzebna  
w codziennym życiu okazywane przez Pana Jerzego życzliwość, dobry humor, uśmiech  
i  optymizm.  
Dziś dziękujemy za te lata wspólnej pracy składamy serdeczne podziękowania  
i życzymy  zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz czasu na pielęgnowanie swoich pasji  
i zainteresowań, z którymi nie raz Pan Jerzy dzielił się ze współpracownikami.  
 

    Joanna Jastak  

WDROŻONE USPRAWNIENIA W GOPS W LUBIEWIE 

W dniu 29.09.2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację 
projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS”. Spotkanie odbyło się w obecności wszystkich pracowników  
Ośrodka oraz zaproszonych gości: Pani Wójt Joanny Jastak oraz Radnego Rady Powiatu Tucholskiego Pana Michała  
Skałeckiego. Podczas spotkania omówiliśmy przebieg realizacji działań projektowych, podziękowaliśmy naszym Gościom za 
okazaną pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu. 
Skrót najważniejszych działań projektowych: 
30.08.2018 rok – złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie dofinansowania  
na realizację projektu „Wdrożenie Usprawnień Organizacyjnych GOPS” 
19.06.2019r. – Akceptacja wniosku przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej i udzielenie dofinansowania  
w wysokości 190 320,00zł. 
23.08.2019 r. – Podpisanie umowy na realizację projektu 
01.10.2019 – 30.09.2020 – czas trwania projektu 
Projekt składał się z 3 zadań: 

1. Przygotowanie Ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych. 
Przygotowanie Pracowników do zmian organizacyjnych w GOPS. 

Wdrożenie zmian organizacyjnych. 
W ramach zadania nr 1 dokonaliśmy przystosowania (remontu) pomieszczeń na potrzeby magazynu i sali narad.  
Wyposażyliśmy te pomieszczenia w niezbędne meble (krzesła, szafy, regały) i sprzęty (lodówkę, klimatyzatory). Przygotowany 
został system alarmowy w pomieszczeniach GOPS oraz dokonano doposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych. 
Zakupiliśmy m.in. 2 komputery, 3 biurka, 4 fotele biurowe, niszczarkę, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 4 telefony, szafy, regały, 
UPS. W ramach zadania nr 2 zrealizowaliśmy 12 tematycznych szkoleń dla pracowników socjalnych, odbyliśmy wizytę  
studyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, pracownicy otrzymali wsparcie psychologa w liczbie 40 godzin 
oraz przeprowadzona została superwizja w liczbie 48 godzin. 
W ramach zadania nr 3 wprowadzony został nowy regulamin organizacyjny GOPS. Utworzone zostało stanowisko  
ds. I kontaktu (pracownik socjalny – P. Marta Jagiełka – Kraś), stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją (pracownik 
socjalny – P. Sławomir Rybicki) oraz zespół ds. pracy socjalnej i usług (pracownicy socjalni – P. Joanna Trawczyńska,  
P. Aniela Kutowska, asystent rodziny – P. Natalia Nowacka oraz opiekunka środowiskowa). 
Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiewie, co przyczyni się do zwiększenia 
efektywności pomocy społecznej w Gminie Lubiewo. 
Projekt był współfinansowany z europejskiego Funduszu społecznego Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  
Oś priorytetowa II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc spo-
łeczna. 

                                                                                                           Weronika Łepek 
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ZŁOTE  JUBILEUSZE  POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO 

W dniu 22 września br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiewie, trzy dostojne pary zostały uhonorowane Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie tj. Państwo: Halina i Jan Banachowie z Lubiewic,  Krystyna i Roman Włochowie  
z Bysławka oraz Krystyna i Tadeusz Graczowie z Bysławia.  Przybyłych powitali Wójt Joanna Jastak oraz jej zastępca Tomasz 
Bonk. Każda z par indywidualnie została odznaczona i otrzymała gratulacje oraz kwiaty. Jubilaci, w formie upominków,  
otrzymali też foto albumy zawierające fotografie upamiętniające ich wspólnie spędzone chwile. 

Państwo Halina i Jan Banachowie z Lubiewic. 
 Wychowali 4 córki i doczekali się 19 wnuków  
i 4 prawnuków. Obydwoje byli pracownikami PKP  
w Bydgoszczy. Pan Jan był rewidentem wagonów, a Pani 
Halina była pomocnikiem rewidenta. W 1982 r. kupili  
gospodarstwo rolne w Lubiewicach. Opieka nad dziećmi 
oraz praca w gospodarstwie zatrzymała jubilatkę w domu. 
Jubilat przepracował jako kolejarz 40 lat. Starają się być 
aktywnymi emerytami. Pani Halina chętnie udziela się 
społecznie – należy np. do miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz oboje należą  do Koła Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów nr 5 w Lubiewie, gdzie Pani Halina 
jest również sekretarzem. Jeździmy na kręgle, na wczasy, 
korzystamy ze ścieżki zdrowia w Lubiewicach – wylicza 
pani Halina. Z powodu stanu zdrowia musimy ograniczać 
naszą pracę i rozrywki, bo potrzebujemy już częściowej 
opieki – dodaje, chwaląc przy tym wnuka Pawełka, który pomaga przy pracach domowych.  

 
 Państwo  Krystyna i Roman Włochowie  
z Bysławka. Para wychowała 2 córki i doczekała się  
2 wnuczek i  3 wnuków. Bysławek jest rodzinną miejscowo-
ścią Pani Krystyny. Tu na zabawie poznała  mieszkańca  
Płazowa, swego przyszłego męża. Tu też młodzi zamieszkali 
po ślubie i mieszkają do dnia dzisiejszego. Jubilatka  
zajmowała się domem i opieką nad dziećmi, natomiast Pan 
Roman pracował najpierw w ZRN Mech. Rol. w Tucholi,  
później w Młynie Gospodarczym Miejskiej Rady Narodowej  
w Tucholi. Następnie,  aż do emerytury w Zakładzie Remon-
towo Montażowym  Mlecz – Macz w Bydgoszczy.  
 
 
 

Państwo Krystyna i Tadeusz Graczowie  
z Bysławia.  Mają 6 dzieci i tyle samo wnucząt. Jubilatka przez 
35 lat (1968 r. – 2003 r.) pracowała w Banku Spółdzielczym  
w Lubiewie. Pan Tadeusz ma za sobą 48 lat pracy  
zawodowej, którą związał z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc 
Chłopską”. W latach 1964-1977 była to GS”SCH” w Lubiewie, 
gdzie zaczynał przy odlewach figurek cukrowych, a potem  
pracował w cukierni i piekarni. W  1977 r. przeszedł  
do GS”SCH” w Tucholi, z którą związał się nie tylko  
do emerytury, na którą przeszedł w 2008 r. Przez 20 lat był 
kierownikiem ciastkarni i piekarni, Pracował  tam jeszcze  
5 kolejnych lat, ale choroba nie pozwoliła mu na dłuższą  
kontynuację. Obecnie, będąc emerytami, Jubilaci mieszkają  
na razie sami. Dzieci się usamodzielniły. Oboje, z pasją uprawiają przydomowy ogródek, a Pan Tadeusz ponadto zajmuje się 
swoimi ukochanymi gołębiami.          Łucja Koniarska 
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KONKURS „BEZPIECZNE WAKACJE” 

W dniu 22.06.2020 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na najlepszy plakat „Bezpieczne 
Wakacje” 
Na konkurs przekazane zostały prace ze szkół: 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
Szkoły Podstawowej w Klonowie 
Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu i Lubiewie 
 
Komisja w składzie: 
Prezes ZOG OSP RP w Lubiewie – Tadeusz Juraszewski 
Komendant ZOG OSP RP w Lubiewie – Andrzej Zemke 
Inspektor ds. ppoż.– Czesława Gromek  
 
Na konkurs dotarło 28 prac plastycznych. Z przekazanych z przedszkoli i zerówek nagrodzono następujące prace: 
 
I miejsce - Krzysztof Zwiefka  „0” Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
II miejsce — Marcin Ostrowski „0” Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
III miejsce—Jakub Koch „0” Przedszkole Samorządowe w Bysławiu 
 
Z prac ze Szkół Podstawowych w kat. I-III nagrodzono następujące prace: 
I miejsce—Zofia Flatów  kl. II  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
II miejsce—Jan Czapla kl. I  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
III miejsce—Patrycja Zwiefka kl. II Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
 
Z przekazanych prac ze Szkół Podstawowych w kat. IV-VI nagrodzono następujące prace: 
 
I miejsce—Lilianna Ostrowska  kl. IV Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
II miejsce—Maria Gniot kl. VI b  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
III miejsce  - Amelia Jastak  kl. VI  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
 
Z przekazanych prac w kat. Szkół Podstawowych VII-VIII nagrodzono następujące prace: 
 
I miejsce—Martyna Szymańska  kl. VII b Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu  
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. 

Czesława Gromek 
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KONKURS „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

 
W dniu 02.11.2020 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na najlepszy plakat pn. 

„Zapobiegajmy pożarom” 
Na konkurs dotarło 50 prac plastycznych przekazanych ze szkół z Lubiewa, Bysławia, Klonowa oraz Przedszkola Samorządo-
wego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” oddziałów w Bysławiu i w Lubiewie. 
Komisja w składzie: 
Prezes ZG ZOSP RP – Tadeusz Juraszewski 
Komendant  ZG ZOSP RP – Andrzej Zemke 
Inspektor – Czesława Gromek  
Z prac przekazanych z przedszkoli i zerówek nagrodzono następujące: 
I miejsce - Wanesa Zywert 5 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo  w Lubiewie,  
II miejsce - Lena Rydzkowska 4 lata Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo  w Lubiewie,  
III miejsce - Ksawery Sobiechowski 5 lat Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w Bysławiu,  
IV miejsce - Wiktoria Dębicka  6 lat Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo  w Bysławiu,  
V miejsce - Oliwier Januszewski „0” Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo  w Bysławiu,   
Opiekunowie: Paulina Kula – Pilarska, Justyna Glama, Hanna Pozorska, Iwona Nowakowska, Wiesława Rydzkowska. 
 
Z prac ze Szkół Podstawowych w kat. I-III nagrodzono następujące prace: 
I miejsce - Klaudia Zywert  kl. III Szkoła Podstawowa  w Lubiewie,  
II miejsce  - Elżbieta Gniot  kl. II B Szkoła Podstawowa w Bysławiu,  
III miejsce - Oskar Zemke kl. II Szkoła Podstawowa  w Lubiewie,  
IV miejsce  - Wiktoria Ryduchowska  kl. III Szkoła Podstawowa  w Lubiewie,  
V miejsce - Anastazja Parszyk kl. II Szkoła Podstawowa w Klonowie,  
Opiekunowie: Wiesława Gulatowska, Aleksandra Pik, Beata Ziółkowska, Hono-
rata Szanecka. 
 
Z przekazanych prac ze Szkół Podstawowych w kat. IV-VI nagrodzono  
następujące prace: 
I miejsce - Zuzanna Sząszor  kl. VI Szkoła Podstawowa w Bysławiu,   
II miejsce - Julia Jankowska  kl. VI Szkoła Podstawowa w Bysławiu,   
III miejsce - Tymon Glazik kl. VI Szkoła Podstawowa w Bysławiu,  
IV miejsce  - Natalia Cherek kl. VI Szkoła Podstawowa w Bysławiu, 
V miejsce - Mikołaj Roeding kl. V a Szkoła Podstawowa  w Lubiewie, 
Opiekunowie: Lilla Walczak, Wiesława Gulatowska. 
 
Z przekazanych prac w kat. Szkół Podstawowych VII-VIII nagrodzono  
następujące prace: 

 
 
 

 
I miejsce - Kornelia Ziółkowska kl. VII Szkoła Podstawowa  
w Lubiewie, 
II miejsce - Paweł Konrad Kujawa kl. VII Szkoła Podsta-
wowa w Lubiewie, 
III miejsce  - Maria Gniot kl. VII B Szkoła Podstawowa  
w Bysławiu, 
IV miejsce - Zuzanna Puczyńska kl. VII a Szkoła Podsta-
wowa  w Bysławiu, 
V miejsce - Kinga Rusnak   kl. VII a Szkoła Podstawowa 
w Bysławiu, 
Opiekunowie: Wiesława Gulatowska, Lilla Walczak 

Czesława Gromek Wanesa Zywert 

Paweł Konrad Kujawa 
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PROJEKT – „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

KONKURS NA WITACZE DOŻYNKOWE 

W dniu 22 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Lubiewie  odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród  
w ramach kolejnej edycji konkursu na „Witacz Dożynkowy”. W tegorocznym Konkursie ogłoszonym przez Panią Wójt Gminy 
Lubiewo – Joannę Jastak, udział wzięło 6 Sołectw tj.: Lubiewo, Lubiewice, Klonowo, Minikowo, Sucha i Trutnowo. 
 

Komisja przyznała następujące miejsca: 
I miejsce – Sołectwo Lubiewice – otrzymało talon w wysokości 800,00 zł 
II miejsce – Sołectwo Trutnowo – otrzymało talon w wysokości 600,00 zł 
III miejsce-  Sołectwo Klonowo – otrzymało talon w wysokości 400,00 zł 
 

Pozostałe miejscowości za udział w konkursie i wykonanie witaczy otrzymały talony w wysokości 200,00 zł. 
Dodatkowo został ogłoszony konkurs publiczności na witacz dożynkowy, gdzie sołectwo Lubiewice zdobyło najwięcej głosów 
na witacz poprzez lajkowanie na facebooku, co wiązało się z otrzymaniem dodatkowej nagrody w wysokości 200,00 zł. 
Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo wraz z Panem Marcinem  
Lewandowskim – Przewodniczącym Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, którzy podziękowali wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie i piękne ustrojenie Gminy Lubiewo.  Nagrody zostały ufundowane ze środków budżetu gminy. 
Wszystkim Sołtysom oraz mieszkańcom, którzy przyczynili się do powstania tak pięknych, ciekawych i pomysłowych witaczy, 
bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy oraz zachęcamy do działania w kolejnej edycji tego konkursu.  
Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że pomysłowość jak i techniki wykonania zasługują na wielkie uznanie,  
a efekt końcowy zachwycał wszystkich, zarówno mieszkańców, przejezdnych oraz gości podróżujących po naszej gminie. 
 

Witacze Dożynkowe – ich ideą jest zachowanie tradycji budowania przy drogach wjazdowych do poszczególnych wsi słomia-
nych scenografii w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miej-
scowości. 
Komisja oceniając wykonane prace konkursowe brała pod uwagę: zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy,  
materiału i techniki wykonania, różnorodność użytych do wykonania witacza dożynkowego podstawowych materiałów,  
naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp., walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór 
barw, architektura brył Drugim tematem spotkania było podsumowanie Dożynek Wojewódzkich w Tucholi oraz udział Zespołu 
Frantówki Bysławskie podczas Dożynek Prezydenckich. 
            Paulina Ciepluch 

W wyniku złożenia wniosku w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gmina 
Lubiewo pozyskała dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie dotację w wysokości 79 420,00zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
99 273,00zł. Pozostałe środki przeznaczono z budżetu Gminy Lubiewo. 
Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostało na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki 
szkolnej wraz z kuchnią.  W ramach dofinansowania wykonano 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, zakupiono nowe urządzenia i sprzęty do kuchni, m.in.: dwa piece konwekcyjno-parowe, szafę chłodniczą, szafy 
przesuwne, stoły ze stali nierdzewnej, termosy na żywność, regały do magazynu żywności.  
Roboty budowlane podniosły standard kuchni i przystosowały ją do wymagań inspekcji sanitarnej, a wymiana  zepsutego 
i zakup nowego sprzętu pozwoli zwiększyć możliwość wydawania większej ilości posiłków w krótszym czasie, w sposób bar-
dziej bezpieczny i higieniczny, a przede wszystkim zdrowszy dla uczniów.   

Wioletta Szymczak 

31 sierpnia 2020 zakończono przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.   
W drugim  terminie 299 rolników złożyło wniosek na łączną kwotę 254 555,16 zł. 
Następny termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to 01.02.2021r. do 01.03.2021r. (faktury ważne od 
01.08.2020r. do 31.01.2021r.). 
Wypłata środków  na konto wskazane we wniosku w  pierwszym  terminie 01.04.2021r. do 30.04.2021r., w drugim  terminie   

01.10.2021r. do 30.10.2021r.                                                                                                                        Marzena Ochendal 

PODATEK AKCYZOWY 
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

Poniżej podajemy numery telefonów osób i instytucji z którymi można kontaktować się w sprawie zimowego utrzymania dróg 
w Gminie Lubiewo. 
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 240 
Stacjonarny 52 336 12 20, lub komórkowy 728 900 930 (dyżurny). 
Zgodnie z informacją z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi numer dyżurny jest aktywny w momencie pełnienia dyżurów 
przez pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Pełnienie dyżuru uzależnione jest od sytuacji na drogach oraz pro-
gnoz pogody. 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
Stacjonarny 52 559 01 12, lub komórkowy 696 050 438. 
Zimowe utrzymanie dróg należących do Gminy Lubiewo 

• Pracownik Urzędu Gminy w Lubiewie: tel. 52 33 493 10 (wew. 23) – w godzinach pracy Urzędu lub 517 049 603 

• Zakład Komunalny Gminy Lubiewo, 505 057 473. 

• lub poszczególni Sołtysi: 

• Sołectwo Bysławek – 506 362 641, 

• Sołectwo Bysław – 506 362 647, 

• Sołectwo Klonowo – 512 864 165, 

• Sołectwo Lubiewice – 506 485 821, 

• Sołectwo Lubiewo – 506 362 636,  

• Sołectwo Cierplewo – kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Lubiewie lub Zakładem Komunalnym Gminy Lubiewo, 
 

Paweł Chmara 

POZYSKANE DOTACJE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

• Sołectwo Minikowo – 506362 647, 

• Sołectwo Płazowo – 506 362 669, 

• Sołectwo Sucha – 506 362 645, 

• Sołectwo Trutnowo – 506 362 654, 

• Sołectwo Wełpin – 791 389 800. 

Gmina Lubiewo w br. pozyskała łącznie 334 920,00zł dotacji dla placówek oświatowych, dla których jest organem  
prowadzącym, były to: 
 
• 135 000,00zł z programu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia  

zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  
Operacyjnego 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. 

• 70 000,00zł z programu „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2023. Do programu 
Gmina była zobowiązana wnieść 20% wkładu własnego tj. 17 500,00zł. Za te środki zakupiono łącznie 28 laptopów  
(po 14 dla każdej ze szkół).  

• 79 420,00zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na modernizację kuchni  
w SP Lubiewo. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 99 273,00zł. Pozostałe środki przeznaczono z budżetu Gminy Lubiewo. 
Przeznaczenie opisano na str. 28 

• 15 000,00zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla SP Bysław. Kwota ta została przeznaczona na zakup pomocy 
dydaktycznych (3 750,00zł), a pozostałą część dołożono do zabezpieczonych wcześniej w budżecie gminy kwoty 
15000,00zł na zakup i montaż 24 stanowiskowej pracowni językowej (łączny koszt pracowni wyniósł 26 250,60zł), 

• 35 500,00zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie 
zwiększenia zadań oświatowych w ciągu roku szkolnego – środki te przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół oraz 
budowę drugiej części parkingu przez SP Bysław. 

Placówki oświatowe na terenie Gminy Lubiewo są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, jednak-
że każde nowe urządzenie z pewnością uatrakcyjni prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. 
 

Wioletta Szymczak 
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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 w bardzo  
skromnej oprawie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. 
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. 
Ze względu na pandemię, w tym roku na spotkanie zostali zaproszeni tylko dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy 
Lubiewo oraz nauczycieli nagrodzeni przez Wójta Gminy Lubiewo.  
Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, Pani Zofia Reszka Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo oraz Wioletta Szymczak Kierownik 
Referatu Oświaty i Spraw Społecznych obecnym na spotkaniu oraz na ręce dyrektorów z prośbą o przekazanie wszystkim nauczycielom  
i pracownikom administracji i obsługi podziękowali za trud kształcenia i wychowania młodego 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 wycho-
wanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Aby wiedza i kompetencje spotykały  
się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężały trudności dnia codziennego. Nie zabrakło tematów 
oraz wymiany informacji w zakresie problemów i funkcjonowania placówek oświatowych  związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.  
Nagrodzeni 2020 
Brązowy Krzyż Zasługi 

Beata Ziółkowska - nauczycielka  Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 

Bernadeta Nadolna – woźna oddziałowa Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. 
Halina Pieczka – woźna oddziałowa Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”. 

Medale Komisji Edukacji Narodowej 
Beata Kończyk - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, 

Nagrody Wójta Gminy Lubiewo 
Beata Kończyk  - nauczycielka  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, 

Ewa Werner - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, 
Krystian Puczyński - nauczyciel  Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie  
 

Danuta Chmara – nauczycielka, 
Renata Szymczak - nauczycielka, 
Iwona Szumińska – Łyczywek – nauczycielka, 
Justyna Bartnik – nauczycielka, 
Karolina Helmin – nauczycielka, 
Ewa Weyna - nauczycielka, 

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu  
 

Jolanta Deja – nauczycielka,   
Monika Gracz – nauczycielka,                                              
Anna Grzymska - nauczycielka,                           
Hanna Ostrowicka  – nauczycielka,                                      
Iwona Pękała  – nauczycielka,                                         

Nagrody Dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”  
Paulina Kula - Pilarska – nauczycielka, 
Hanna Pozorska – nauczycielka, 
Halina Pieczka – woźna oddziałowa.  

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego: 
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: 
Monika Trybocka - nauczycielka Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, 
Aleksandra Kołakowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej  
im. Wojska Polskiego w Lubiewie, 
Awans na stopień nauczyciela mianowanego: 
Małgorzata Pianka – Szpręglewska - nauczycielka Szkoły  
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 
Justyna Glama - nauczycielka Przedszkola Samorządowego 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.  

Wioletta Szymczak 

Wiesława Gulatowska– nauczycielka, 
Małgorzata Porożyńska– nauczycielka, 
Katarzyna Laskowska – pracownik administracji, 
 Damian Ortmann – pracownik administracji  
Weronika Wilczewska - pracownik obsługi, 

Hanna Pilarska – nauczycielka,    
Lilla Walczak – nauczycielka, 
Renata Kossowka – pracownik obsługi, 
Ewa Wilkowska – pracownik administracji, 
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NOWE WITACZE W GMINIE LUBIEWO 

 Przy drodze wojewódzkiej nr 240 na wjeździe od strony 
Świecia i od strony Tucholi stanęły dwa, ponad czterometrowe  
witacze, na których umieszczono następujące treści ”Gmina Lubiewo”, 
„Wita”, „Zaprasza ponownie”, „Pełna uroku o każdej porze roku” oraz  
adres strony internetowej www.lubiewo.pl i herb Gminy Lubiewo.  
Dominujące kolory to żółty i zielony, a tło witaczy wypełnione zostało 
zdjęciami Zalewu Koronowskiego, Kościoła w Bysławiu, obwodnicy  
Płazowa i promu na Wielonku Witacze od 30 października witają  
turystów i przejezdnych przekraczających granice naszej gminy  
w Lubiewicach i w Płazowie.  
Pomysł zastąpienia drewnianych rzeźb, pełniących wcześniej rolę 
witaczy zrodził się już kilka lat temu ze względu na ich bardzo zły stan. 
Ostatecznie prace nad ich przygotowaniem rozpoczęliśmy w 2019r. 
po dokonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej i budowy obwodnicy 
Płazowa. Niestety, nie wszystko poszło tak jak teoretycznie  
zakładaliśmy. Wykonawca wykonał witacze, jednakże pojawił się  
problem z ich montażem spowodowany przedłużającą się procedurą 
uzyskania pozwolenia na zamontowanie przedmiotowych witaczy oraz 

wszech obecna pandemia. Cierpliwość została wynagrodzona i już możemy się cieszyć kolejną formą promocji Gminy  
Lubiewo. Całkowity koszt obu witaczy wyniósł 17 200 zł. 

Wioletta Szymczak 

SERCA NA NAKRĘTKI W GMINIE LUBIEWO 

Jedno wielkie serce dzielące się swoją dobrocią mnoży kolejne serca. 
Tak też się stało w Gminie Lubiewo. Lokalny przedsiębiorca Pan Miłosz Kiedrowski właściciel ZPUH JK Miłosz Kiedrowski  
z Bysławia podjął wyzwanie i wraz z pracownikami zakładu wykonali nieodpłatnie 7 pięknych czerwonych serc na nakrętki. 
Pierwsze stanęło kilka tygodni temu w sołectwie Bysław - w jego  
powstanie zaangażowała się społeczność Bysławia, a 2 listopada br. 
6 kolejnych serc przyjechało do takich miejscowości jak Lubiewo, 
Sucha, Minikowo, Klonowo, Trutnowo i Płazowo.  
Pomysł zainicjowała p. sołtys Lubiewic Aneta Niemczewska, podczas 
narady z sołtysami, którzy to wyrazili swoją aprobatę pomysłu.  
Podjęto rozmowy z p. Miłoszem Kiedrowskim, uzgodniono  lokalizację 
i wspólnymi siłami inicjatywa została zrealizowana.  Swój udział  
w przedsięwzięciu mają również pracownicy Zakładu Komunalnego 
Gminy Lubiewo, którzy pomagali umocować serca do podłoża.  
Znając dobre serca naszych mieszkańców i ogromne zaangażowanie 
w różnego rodzaju akcje, wierzymy, że serca będą zapełniać się  
w błyskawicznym tempie.  
Zbierane nakrętki będą wspierały różnego rodzaju akcje charytatywne 
na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Koordynatorem akcji zbierania 
nakrętek z ramienia Gminy Lubiewo jest p. Agnieszka Pieczka –  
pracownik Urzędu Gminy, do której można zgłaszać telefonicznie  
(52 33 493 10) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(ug@lubiewo.pl) osoby na rzecz, których prowadzone mają być  
zbiórki. 
Jakie nakrętki wrzucać do specjalnego kosza? – wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy 
kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić możemy również 
zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do 
nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed wrzuceniem. 
 

Wioletta Szymczak 

http://www.lubiewo.pl
mailto:ug@lubiewo.pl
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PROJEKT  - „PROMOCJA OBSZARU LSR POPRZEZ STWORZENIE 
BAZY NARZĘDZI INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH” 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” w koordynacji z Gminą Lubiewo realizuje operację pn.  „Promocja 
obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”. Projekt został złożony w odpowiedzi  
na ogłoszenie Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” o naborze wniosków na wsparcie operacji 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. 
Autorkami projektu i bezpośrednimi realizatorkami są: Wioletta Szymczak i Paulina Ciepluch. 
Tytuł operacji: Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych  
Cel operacji: Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej walorów krajobrazowo-przyrodniczych i historyczno-
kulturowych obszaru LSR za pomocą stworzenia bazy narzędzi promocyjnych, którymi będą:  
1. Wirtualny spacer obejmujący obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja. 
2. Mobilna gra edukacyjna obejmująca obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja. 
3. Wydawnictwo – mini mapa - 1000 szt.  
4. Wydawnictwo – widokówki - 12 rodzajów widokówek, po dwa rodzaje na każdą gminę powiatu tucholskiego,  

w ilości 1000 szt. z każdego rodzaju.  
5. Figurki wiewiórek o wysokości do 1,20m - 12 szt.  
6. Pluszowe maskotki wiewiórki –50 szt.  
7. Strój wiewiórki dla dorosłej osoby – 1 szt.  
8. Obrazy na płótnie wykonane ze zdjęć z wykonanych do wirtualnego spaceru - 30 szt.  
9. Kolorowanki dla dzieci z motywem Borów Tucholskich – nakład 1000szt.  
 
Efekty: Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w LSR problemy związane z niewystarczająco rozwiniętą kompleksową 
informacją i promocją turystyczną obszaru. Przyczynia się do realizacji celu ogólnego LSR „Rozwój kapitału społecznego 
obszaru LSR do 2023 roku”  (daje narzędzia promocyjne, które mieszkańcy obszaru będą wykorzystywali w kolejnych  
przedsięwzięciach promocyjnych), celu szczegółowego LSR „Zwiększenie skali działań informacyjnych obszaru LSR  
do 2023roku” (powstaną kolejne narzędzia promujące walory krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowo-historyczne  
nieodpłatnie dostępne dla wszystkich). W ramach przedsięwzięcia „Manowanie chwalby, czyli promocja informacja” operacja 
realizuje wskaźnik LSR: "liczba przedsięwzięć informacyjnych  i promocyjnych" (1 przedsięwzięcie) tj.: stworzenie bazy  
narzędzie informacyjno-promocyjnych promującej zasoby obszaru LSR. 
  

W narzędziach typu: wirtualny spacer, mobilna gra edukacyjna, mini mapa, widokówki, kolorowanki, obrazy na płótnie  
zawarte zostaną informacje i zdjęcia najbardziej atrakcyjnych miejsc przyrodniczych, historycznych i kulturowych. 
                                                                                                                                                                      
Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, tj. mieszkańców i turystów., a wszelkie narzędzia promujące walory 
krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowo – historyczne powiatu tucholskiego i gminy Lubiewo będą dystrybuowane,  
udostępniane nieodpłatnie.  Planowany termin zakończenia operacji – sierpień 2021r.  
Wartość operacji: 79 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania z UE: 74 994,00 zł 

 
Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 

„Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”  
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2  

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Wioletta Szymczak  
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OBIEKT SPORTOWY W BYSŁAWIU OFICJALNIE OTWARTY 

W poniedziałek, 14 września br. oficjalnie został oddany do użytku obiekt sportowy, zbudowany przy Szkole Podstawowej w Bysławiu. 
Przepiękna, słoneczna pogoda zgromadziła na nowej płycie boiska uczniów szkoły podstawowej, wychowanków przedszkola  
samorządowego, grono nauczycielskie oraz gości, wśród których byli: Bartłomiej Bartnicki – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko –  
Pomorskiego do spraw sportu i turystyki, Joanna Jendykiewicz – Owczarek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Michał 
Mróz – Starosta Powiatu Tucholskiego, Waldemar Kierzkowski – członek Zarządu powiatu tucholskiego, Joanna Jastak – Wójt Gminy  
Lubiewo z pracownikami urzędu zaangażowanymi w realizację zadania, Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo wraz  
z radnymi Rady Gminy, Tomasz Bonk – zastępca wójta i zastępca kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, Jerzy Bogusławski – 
kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, Wojciech Głogowski – Proboszcz Parafii w Bysławiu, Janusz Zawadziński – Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi, Roman Chmara, Dorota Hass – Goliszek i Jolanta Kowalska – Dyrektorzy placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Lubiewo, Medard Kulczyk – członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”, Mariusz Kowalski – 
członek Zarządu i trener Akademii Piłkarskiej Gminy Lubiewo. 
 

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka  w Bysławiu i odśpiewaniu hymnu 
państwowego. 
Następnie głos zabrała Pani Joanna Jastak – Wójt gminy Lubiewo, która wyraziła swoją radość z powstania nowego obiektu sportowego, 
tym bardziej, że starania o ten obiekt trwały już od 2016r. Jak podkreśliła jest on wspólnym sukcesem – władz samorządowych obecnej 
kadencji, Pana Wójta Michała Skałeckiego i radnych minionej kadencji, a także osób, którzy współpracują z Gminą Lubiewo w osobach  
p. Łukasza Schreibera – ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, p. Mariusza Kałużnego – posła na Sejm Rzeczypospolitej, p. Miko-
łaja Bogdanowicza – Wojewody Kujawsko – Pomorskiego czy p. Bartłomieja Bartnickiego  – doradcę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
ds. sportu i turystyki. 
Dla Gminy Lubiewo, realizacja tego rodzaju inwestycji jest ogromnym wyzwaniem, budżet nie pozwalał na wyłożenie  wszystkich środków 
z naszych dochodów, dlatego też trzyletnie starania poprzez składanie wniosków o dofinansowanie, zakończone sukcesem. 
Zgodnie z umową, zakończenie budowy miało nastąpić na koniec czerwca 2021r., jednakże sprawnie przeprowadzona procedura  
przetargowa, korzystna dla Gminy i Ministerstwa Sportu, profesjonalny wykonawca oraz bardzo sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły 
zrealizowanie zadania w całości już w bieżącym roku. Kompleks składający się z boiska piłkarskiego, 200 metrowej bieżni okrężnej  
4 – torowej, 100 metrowej bieżni prostej 4 – torowej i skoczni do skoku w dal powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 223 850,00zł, w tym dofinansowanie 50%  
i wkład własny Gminy Lubiewo również 50%. Jeszcze w trakcie budowy, wspólnie z p. dyrektorem Romanem Chmarą poczyniono uzgod-
nienia dotyczące poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu poprzez realizację np. dodatkowych utwardzeń, ogrodzenia parkingów i innych 
drobnych przedsięwzięć. Prace te wykonują pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo pod kierownictwem Pana kierownika  
Jerzego Bogusławskiego oraz pracownicy obsługi ze szkoły. 
Pani Wójt podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie tego obiektu oraz za organizację  uroczystości oficjalnego  
otwarcia.  Specjalne podziękowanie kierujemy do mediów, którzy promowali inwestycję od samego początku jej powstawania  
aż do mementu uroczystego otwarcia. 
Kolejni goście również składali gratulacje, podziękowania i życzenia, by obiekt służył wszystkim jak najdłużej, a korzystający z niego  
osiągali coraz to lepsze wyniki w nauce. Nie zabrakło również prezentów w postaci piłek, bloków startowych czy kijków do nordic walking. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu, Pan Roman Chmara podziękował wszystkim za zaangażowanie w powstanie tego długo  

wyczekiwanego obiektu, a do uczniów zwrócił się  
z przesłaniem, że sam obiekt nie zapewni sukcesów sporto-
wych, potrzebna jest determinacja, systematyczność  
i chęć zdobywania coraz lepszych wyników. Kolejne punkty 
to poświęcenie obiektu, którego dokonał Ksiądz Wojciech 
Głogowski – proboszcz Parafii pod wezwaniem  
Przemienienia Pańskiego w Bysławiu, ślubowanie uczniów  
i wychowanków przedszkola, którzy przyrzekali, że  będą 
współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad  
uczciwej rywalizacji i uczestniczyć we wszystkich zawodach 
w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru szkoły. 
Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było  
symboliczne przecięcie wstęgi i przekazanie obiektu  
społeczności szkolnej. W tym czasie w niebo pofrunęło  
kilkadziesiąt różnokolorowych balonów. Uroczystość  
zakończono hymnem Szkoły Podstawowej imienia Janusza 
Korczaka w Bysławiu i wyprowadzeniem sztandaru. Od tej 
chwili na obiekcie „rządzili” uczniowie, którzy zaprezentowali 
układ taneczny, rozegrali mecz towarzyski oraz wypróbowali 
nową bieżnię w sztafecie 400 x 100m. 

 

Wioletta Szymczak  



Str. 35 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

WYCIECZKA DO POZNANIA 

SZKOŁA W LUBIEWIE NA CYFROWO 

Nawet pandemia nie powstrzymała uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiewie przez wyprawą do Poznania,  która planowana 
była już od pond roku.  17 września uczniowie pod opieką p. Karoliny Helmin, p. Teresy Gackowskiej i p. Karoliny Przybysz, 
„najechali” Poznań i Kurnik 
Zwiedziliśmy zamek w Kurniku oraz arboretum, w którym mieliśmy okazję zobaczyć wiele gatunków roślin (niekiedy bardzo 
egzotycznych).  Dowiedzieliśmy się,  że gruszki mogą rosnąć na wierzbie. A tak naprawdę rosła tam grusza, której liście mają 
kształt przypominający liście wierzby!  Drugim punktem wycieczki był stadion Lecha Poznań, gdzie zjedliśmy pyszny obiad  
i zwiedziliśmy obiekt.  
W Poznaniu zwiedziliśmy również Stary Rynek i muzeum archeologiczne, gdzie widzieliśmy wiele ciekawych eksponatów  

archeologicznych z terenów całej Polski oraz kolekcje  
pozaeuropejskie. Były to między innymi mumie oraz obelisk  
pokryty hieroglifami.  
Na Starym Rynku (jednym z największych w Europie)  
widzieliśmy Ratusz oraz piękne kamienice. Pani przewodnik  
tłumaczyła nam między innymi, dlaczego kamienice są wąskie, ale 
wysokie. Podobno kiedyś wysokość podatków zależała  
od ilości okien!  Zwiedziliśmy również Poznańską Farę czyli baro-
kowy kościół, który jest również katedrą. Poznaliśmy tam ciekawą 
legendę związaną z organami. Otóż według opowieści zdarza się  
niekiedy, że podczas prac związanych z organami, na balkonie 
(na który jest się bardzo trudno dostać), pojawia się pewna nikomu 
nieznana, ubrana na czarno kobieta. Pojawia się znikąd i tak samo 
znika. Jest to ponoć duch tajemniczej ofiarodawczyni, który doglą-
da swojego podarunku. Widzieliśmy również Kolegium Pojezuic-

kie, którego pierwszym rektorem był Jakub Wujek, który pierwszy przetłumaczył Biblię na język polski. W drodze powrotnej 
pan pilot sprawdził naszą pamięć. Odbył się konkurs z nagrodami. Pełni wrażeń wróciliśmy do Lubiewa. 

Karolina Helmin 

Szkoła Podstawowa w Lubiewie znalazła się wśród placówek, które otrzymały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – 
operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –  tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multi-
medialnych OSE”. Otrzymaliśmy 25 zestawów. Są to tablety wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE),  
klawiatury bezprzewodowe (Bluetooth) z etui oraz rysiki. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla 
szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK 
PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia 
szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego  
dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem. 
Otrzymany sprzęt to wymierna pomoc zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, który od ponad miesiąca służy naszej placówce 

w realizacji edukacji cyfrowej, a obecnie do realizacji kształcenia na odległość. 

Jolanta Kowalska 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM 

 W poniedziałek  5 października 2020r. gościliśmy w naszej szkole  
misjonarza, ojca Kajetana Sahlke, który przez 22 lata pracował w Ameryce  
Południowej, w Ekwadorze. Obecnie jest Rektorem Domu Misyjnego im. Arnolda 
Janssena w Laskowicach.  Klasy: IV b, VII b oraz VIII a miały okazję wysłuchać  
ciekawostek o trudnej pracy na misjach, o jego posłudze jako kapłana oraz  

realiach codziennego życia miejscowej ludności. 

                                                                                                              Hanna Pilarska 
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UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  „SZKOŁA  PAMIĘTA” 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

             DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

W tygodniu poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie klasy VIII odwiedzili 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 patronem naszego gimnazjum. 
Celem akcji (inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej) jest  
zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci  
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani  
z historią danego miejsca, regionu i społeczności. Inicjatywa była realizowa-
na w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno  
naszych bliskich zmarłych, jak i tych, którzy zapisali się w historii  
– tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej 
tradycji związanej z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem  
Zadusznym. 
W ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta” uczestniczyliśmy po raz drugi. 
                                                                                                            Hanna Pilarska 

  
W środę 7 października 2020r. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki 
szkolnej. Uczniowie klas drugich najpierw zostali zapoznani z zasadami  
korzystania z biblioteki i czytelni, posłuchali ciekawostek o książkach,  
a następnie odczytali hasła umieszczone na wystawie pt. ”Prośba książki”. 
Potem nastąpił moment pasowania “zaczarowanym ołówkiem”. Uczniowie  
własnoręcznie podpisali swoje karty i dołączyli do grona naszych czytelników. 

                                                                                                                             
Hanna Pilarska 

 

 Dnia 21 września w Bysławiu i 22 września w Lubiewie  
obchodziliśmy „Dzień Przedszkolaka”. Tego dnia od rana w przedszko-
lu zrobiło się kolorowo, gdyż dzieci oraz panie przebrały się w wesołe  
i kolorowe stroje. Wesoło bawiliśmy się przy muzyce oraz na dywanie 
interaktywnym. Wychowawczynie pięknie przebrane zapewniły  
dzieciom ogromny wachlarz atrakcji. Dzieci otrzymały także  
poczęstunek. To był wyjątkowo wesoły dzień.               

  Dorota Hass-Goliszek 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA „BOROWIACKIEJ TĘCZY” 
Pasowanie na przedszkolaka to bardzo ważny dzień w życiu małego 
dziecka. Od tego dnia staje się ono pełnoprawnym przedszkolakiem. 
Tę ważną uroczystość obchodziliśmy 13 października 2020 roku. 
 Niestety przebiegała ona nieco inaczej niż zawsze. Każda z grup 
pasowana była indywidualnie. Pani dyrektor Dorota Hass -
Goliszek przywitała serdecznie wszystkie dzieci, które pięknie  
zaśpiewały nasz przedszkolny hymn, a następnie zostały pasowane 
gałązką świerkową na przedszkolaka „Borowiackiej Tęczy” oraz  
złożyły ślubowanie. Na koniec dzieci otrzymały  dyplomy oraz miały 
zrobione pamiątkowe zdjęcia.  

Dorota Hass-Goliszek 



Str. 37 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

SZKOLENIA ONLINE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

KALENDARIUM KGW BYSŁAW 

KONSULTOWANY PROGRAM WSPÓŁPRACY 

W październiku odbyły się szkolenia online dla NGO, na które Gmina Lubiewo zapraszała organizacje pozarządowe. 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej 
zapraszał przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenia w ramach zadania  
Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych  
w województwie kujawsko-pomorskim. Szkolenia były  przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas 
których  trenerzy/trenerki starali się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Aby wziąć udział 
należało przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową  
Odbyły się następujące szkolenia: 
12 października 2020 ( poniedziałek)  w godzinach od 16:3o do 19:3o –  Jak mobilizować ludzi do działania.  
13 października 2020r ( wtorek) w godzinach od 17:oo do 20:oo -  Do czego służą aplikacje – ich funkcjonalność 
19 października 2020r.  w godzinach: 16:oo -19:oo – Zarządzanie zespołem rozproszonym 
22 października 2020r. w godzinach: 16:oo – 19.oo – ABC Księgowości w organizacji pozarządowej 
30 października 2020r. w godzinach: 10-13 Zarządzanie w organizacji: delegowanie zadań i odpowiedzialności.  
Natomiast w listopadzie  odbyły się  warsztaty zdalne z Zooma ; warsztaty z logiki projektowej, spotkanie  
z komunikacji w organizacji. 

          Paulina Ciepluch 

 Dnia 6 października br. o godz. 15:00 w BCKiP  odbyły się konsultacje programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo, przedstawiciele trzech  
organizacji tj. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koła nr 5 w Lubiewie, Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów  Koła nr 6 w Bysławiu i  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” oraz pracownicy Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych.  Spotkanie otworzyła Pani Wioletta Szymczak, która przekazała krótkie informacje o programie 
współpracy. Pani Paulina Ciepluch poinformowała, że nie wpłynęły jeszcze żadne formularze uwag. Osoby uczestniczące  
w spotkaniu nie wniosły i uwag. Na spotkaniu rozmawiano o sprawach bieżących np. – przeniesienie rowerów oraz propozycji 
zastosowania ich w sezonie letnim. Pani Wójt podziękowała organizacjom, za przybycie.  

Paulina Ciepluch 

• 10 lipca zarejestrowaliśmy nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławiu "Borowiacka Kraina" w ARiMR. 
w Tucholi. 

• 30 sierpnia wzięliśmy udział w wojewódzkich dożynkach i zajęliśmy 3 miejsce za stoisko dożynkowe. Razem z KGW 
Trutnowo wykonaliśmy  wieniec dożynkowy.  

• 22 października z Lokalna Grupą Działania wykonaliśmy  potrawy z ziemniaka. 
• 5 listopada wzięliśmy udział  w konkursie potrawy z gęsiny. 
• W  listopadzie  wzięliśmy  udział  w konkursie "Koło ARiMR w sercu wsi” zorganizowanym przez Kujawko-Pomorski OR 

ARiMR w Toruniu.  
• Frantówki Byslawskie towarzyszyły delegacji z wieńcem dożynkowym z Przymuszewa na dożynkach prezydenckich  

w Warszawie. 
         Maria Groszewska 

        Przewodnicząca KGW w Bysławiu 

KURSY KOMPUTEROWE DLA STUDENTÓW UTW 

 Z bezpłatnych  zajęć komputerowych dla Seniorów w ramach projektu "ENTER - kompetencje cyfrowe dla każdego", 
skorzystała grupa 10-osobowa studentów Uniwersytetu III Wieku  Filii Lubiewo. 
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny w okresie  od 22.07 do 11.08.br. i miały na celu naukę sprawnego  
wykorzystania najważniejszego narzędzia obecnych czasów - komputera. Każdy uczestnik zajęć pracował przy swoim  
stanowisku komputerowym. Poziom zajęć dostosowany został  do umiejętności uczestników. Seniorzy poznali podstawy  
obsługi komputera, programowania i wykorzystania aplikacji użytkowych. Doskonali także umiejętności, które już posiadali, 
nabywali nowe kompetencje oraz istotne informacje związane m.in. z bezpieczeństwem w sieci, obsługi portali  
społecznościowych oraz popularnych komunikatorów.     

 Paulina Ciepluch 

mailto:tsas@tsas.torun.pl
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KULTURALNIE Z B-CKIP W 2020 
CZYLI DOFINANSOWANIA I DZIAŁANIA 

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo pozyskała 86 915zł środków zewnętrznych działania kulturalne. 
Dofinansowania pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki dodatkowym funduszom zrealizowaliśmy w 2020 roku 4 projekty 
(„Rym, cym, cym”, „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, „Odinstalowani. Ruszamy na wyspę!” oraz 
„MARIONETY w rycerskim Bysławiu”), natomiast działania w ramach piątego projektu („Kierunek PLAŻA”) będą miały 
miejsce w 2021 roku. 
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania biblioteczne wyniosło 16 915 zł. Biblioteka w Lubiewie oraz Filia 
Biblioteki w Bysławiu zrealizowały dwa projekty: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” (Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa, środki z MKiDN) oraz „Rym, cym, cym” (program Partnerstwo dla książki, środki  
z MKiDN). W ramach pierwszego projektu zakupiliśmy książkowe nowości do naszych bibliotek za kwotę 3115 zł. Projekt 
„Rym, cym, cym” (13800 zł) to działania dla dzieci i młodzieży, których celem było przybliżenie utworów rymowanych 
znanych polskich autorów, poznanie polskich, uznanych twórców literackich, a także warsztaty i konkursy podnoszące 
czytelnicze kompetencje młodych czytelników. W 12 bibliotecznych działaniach udział wzięło ponad 300 uczestników. 
Na przełomie lipca i sierpnia w B-CKiP po raz drugi odbyły się artystyczne półkolonie w ramach programu Lato w teatrze. 
Dofinansowanie projektu pn. „Odinstalowani. Ruszamy na wyspę!” wyniosło 40000 zł. W półkoloniach uczestniczyło  
24 dzieci z gminy Lubiewo. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania i talenty na trzech warsztatach – teatralnym,  
muzycznym i scenograficznym, które poprowadzili uznani artyści z Wrocławia i Szczecina.  
Półkolonie kończyły się finałowym pokazem teatralnym, w którym udział wzięło blisko 90 osób. 
15 sierpnia na plaży w Bysławiu zorganizowaliśmy teatralne wydarzenie pn. „MARIONETY w rycerskim  
Byslawiu”, które dofinansowane zostało w ramach programu Kultura – Interwencje 2020 ze środków MKiDN (10000zł). 
Osią przewodnią wydarzenia było nawiązanie do lokalnej historii powstania Bysławia, w tym przypadku rycerza  
Zbysława. Tego dnia odwiedził nas Teatr Barnaby z Gdańska oraz Teatr Lukla z Lublina. Teatr Barnaby zaprezentował 
dwa spektakle marionetkowe, nawiązujące do średniowiecza i kultury rycerskiej („O Rycerzu Pryszczycerzu”, „O Rycerzu 
bez konia”), natomiast w ramach pokazu drugiego teatru odbiorcy wydarzenia stali się częścią spektaklu improwizowane-
go. W ramach wydarzenia odbyły się również trzy plenerowe warsztaty (teatralny, scenograficzny, manualny), które  
poprowadziły uznane artystki z Torunia. W warsztatach udział wzięli zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. W teatralnym 
święcie udział wzięło blisko 300 uczestników. 
B-CKiP Gminy Lubiewo pozyskało również 20000 zł dofinansowania na realizację projektu „Kierunek PLAŻA” w ramach 

programu Lokalne Partnerstwa. Projekt ten jest 
kontynuacją realizowanego w latach 2018 – 
2019 projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie,  
animacja, życie, atmosfera”. Projektowe działa-
nia 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. Korcza-
ka w Bysławiu, Zakładem Komunalnym Gminy 
Lubiewo, a także Domem Weselnym „Bogsia”. 
Działania w ramach projektu „Kierunek PLAŻA” 
rozpoczniemy od stworzenia nowoczesnej  
strony internetowej z możliwością wirtualnego 
spaceru po plaży. Strona zbudowana będzie  

z wielu nakładek, które pozwolą poznać to miejsce wieloaspektowo (nakładka 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.                                         

Izabela Kotlęga 
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ZNANI TWÓRCY LITERACCY W NASZYCH BIBLIOTEKACH 

Agnieszka Frączek, Joanna Jagiełło, Kalina Jerzykowska, czy też Joanna Zagner-Kołat to znane nazwiska z świata  
literackiego, które zagościły w Lubiewie i Bysławiu. W tym roku w bibliotece w Lubiewie i filii w Bysławiu odbyło się łącznie 
osiem spotkań autorskich, w których udział wzięło ponad 300 młodych czytelników. 
Jednym z głównych celów działalności naszych bibliotek jest zachęcanie do czytania oraz podnoszenie czytelniczych  
kompetencji. Spotkania z autorami książek, które czytają na co dzień, czy też znają ich ze szkolnych podręczników 
pozwoliły dzieciom i młodzieży poznać pracę pisarza i ilustratora. 
24 sierpnia odbyły się w warsztaty z rymowania dla dzieci i młodzieży z Kaliną Jerzykowską. Nasi młodsi i starsi czytelnicy 
mogli poznać autorkę takich książek jak "Buba córka Belzebuba", czy "Widma z ulicy Wydmowej", posłuchać czytanych 
przez nią tekstów, a przede wszystkim pod okiem specjalistki stworzyć własne rymowanki. 
21 września nasi czytelnicy spotkali się z ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Zagner-Kołat. Jak wygląda  
proces tworzenia książki? Jaką rolę pełni ilustrator? Czy komiks to jeszcze literatura, czy może zupełnie inna forma  
artystycznego wyrażania? Jakie komunikaty zawierają ilustracje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeliśmy  
w czasie spotkania z ilustratorką książek i komiksów. 
Jak wytłumaczyć dzieciom zawiłe tajemnice języka polskiego? Na tym doskonale zna się Agnieszka Frączek - autorka  
książek dla dzieci, ale także doktor habilitowana językoznawstwa, która 22 września odwiedziła bibliotekę w Lubiewie i filię 
w Bysławiu. Na spotkaniu autorskim dowiedzieliśmy się jak Pani Agnieszka tworzy swoje teksty. Wiersze Agnieszki Frączek 
skrywają otaczającą ją rzeczywistość, ale także odrobinę wyobraźni, ale przede wszystkim wyjaśniają zawiłości języka  
polskiego." Łap byka za rogi", "Byk jak byk ", czy też "Jedna literka, a zmiana wielka" to jedynie kilka z blisko 80 tytułów 
książek, które wydała autorka. Swoją literacką przygodę rozpoczęła w 2002. 
Ostatnie spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło, autorką książek dla młodzieży odbyło się 5 października. Dlaczego warto 
czytać książki? Skąd autorka bierze inspiracje do swoich publikacji? Dlaczego pisze właśnie dla młodzieży? Kiedy zaczęła 

marzyć o byciu pisarką i dlaczego młodzi ludzie nie 
mają odwagi, by mówić o swoich marzeniach? 
Wszystkie spotkania odbyły się w ramach  
realizowanego projektu „Rym, cym, cym”  
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu 
Promocji Kultury. Pierwsze spotkania autorskie dla 
dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy w naszych  
bibliotekach w 2019 roku. W minionym roku  
odwiedziła nas Zofia Stanecka, Eliza Piotrowska,  
a także Magdalena Witkiewicz. Poznanie autorów  
ulubionych tekstów znacząco zachęca dzieci  
i młodzież do czytania, ale przede wszystkim  
rozwija czytelniczą uważność i świadomość. 

Izabela Kotlęga 

NIEZWYKŁY MIKOŁAJ W PŁAZOWIE 

 Z inicjatywy Pani sołtys Elżbiety Grzędzickiej, tegoroczne Mikołajki   
w  sołectwie Płazowo były nietypowe. Zwykle organizowane były w świetlicy 
wiejskiej, ale tegoroczna sytuacja nie pozwala na tego rodzaju spotkania. Pani 
sołtys zaprosiła Mikołaja, który musiał zamienić sanki na wózek bo jak wiadomo 
śniegu nie ma i w niedzielne popołudnie wraz z pomocnikami wyruszli  
poszukiwać grzecznych dzieci. Mikołaj obładowany prezentami (dźwigał aż 50 
paczek), które zakupiono z funduszu sołeckiego, rozdawał oczekującym  
dzieciom, a Pani sołtys nadzorowała, żeby paczki trafiły do  wszystkich dzieci, 
bo w Płazowie wszystkie dzieci grzeczne są.  
Najpiękniejszy moment to pojawiający się uśmiech na twarzy dziecka, gdy  
zatrwożone, oczekujące w oknie w końcu dojrzało Mikołaja i jeszcze dostało 
prezent. Gratulujemy p. sołtys tak wspaniałej inicjatywy. 

Wioletta Szymczak 
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GMINY PARTNERSKIE 

Urząd Gminy Lubiewo 

Zwyczajem stało się, że Urząd Stanu Cywilnego, chcąc docenić trud wkładany w pielęgnowanie stanu mał-
żeńskiego, organizuje uroczystości jubileuszowe. Normą stało się również, że podczas jednej uroczystości 
spotyka się kilka par jednocześnie. Jest to zwyczaj, a również świetna okazja, by spotkać „starych znajo-
mych”. Niestety, przez panującą epidemię COVID-19,  zwyczaje ostatnio musiały się zmienić. Troska o bez-
pieczeństwo seniorów skłoniła władze Gminy Lubiewo do wstrzymania organizacji kolejnych uroczystości 
jubileuszy pożycia małżeńskiego. Z parami obchodzącymi Złoty Jubileusz spotkamy się, kiedy sytuacja epi-
demiologiczna ulegnie poprawie i wówczas zostaną też wręczone Medale Za Pożycie Małżeńskie. 

Z tej też okazji składamy życzenia Złotym, Szmaragdowym i Diamentowym Parom, które w bieżącym 
roku obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego za pośrednictwem niniejszego Samorządowego Kuriera 
Lubiewskiego. 

Z okazji Złotych Godów najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia nieustającej miłości, zdrowia,  
zgody i radości na kolejne wspólne dni  - Państwu: 

 IRENIE I KONRADOWI GIERSZ 
BERNADECIE I RYSZARDOWI JANKOWSKIM 

IRENIE I ZDZISŁAWOWI PRZYBYSZ 
JADWIDZE I JÓZEFOWI  DANIŁKO 

ZOFII I FRANCISZKOWI KACZMAREK 
JADWIDZE I FRANCISZKOWI WRZESIŃSKIM 
BOŻENIE  I  MEDARDOWI CZERWIŃSKIM 

ZOFII I MICHAŁOWI KOWALSKIM 
FELICJI I FRANCISZKOWI KAMIŃSKIM 

 

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności  Jubilatom, którzy w bieżącym 
roku obchodzą 55 i 60 rocznicę pożycia małżeńskiego  - Państwu: 

KRYSTYNIE I MARIANOWI GLAZIK 
ALICJI I KAZIMIERZOWI NOWACKIM 
GENOWEFIE I ROMANOWI FRYCA 
KRYSTYNIE I LEONOWI TETZLAFF 

ADELI I JANOWI PIECZKA 
TERESIE I ZENONOWI WILKIEWICZ 

KLARZE I KAZIMIERZOWI SZYMCZAK 
ŻYCZĄ  

JOANNA JASTAK - WÓJT GMINY LUBIEWO 
ZOFIA RESZKA - PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY LUBIEWO 

ŁUCJA KONIARSKA  Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO 

ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW 


