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I N F O R M A C J A 
Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana  
godzin pracy Urzędu Gminy w Lubiewie 

 

 Poniedziałek      7.00 – 15.00 
  Wtorek        7.30 – 15.30 
Środa                 7.00 – 15.00 

 Czwartek       7.00 – 15.00 
 Piątek        7.00 – 15.00 

 

Joanna Jastak 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

mieszkańcom Gminy Lubiewo oraz gościom życzymy, 

by ten szczególny czas był przepełniony  

radością, pokojem i nadzieją. 

Niech osobliwy urok tych dni doda nam sił i nadziei  

na realizację planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.  

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia  

oraz realizacji osobistych i zawodowych planów. 

Wraz z życzeniami prosimy o przyjęcie serdecznych  

podziękowań za czynne zaangażowanie  

w życie i rozwój naszej Gminy w minionym roku. 

 
 

           Zofia Reszka                          Joanna Jastak 

    Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo                 Wójt Gminy Lubiewo 

               z Radnymi RG Lubiewo                     z pracownikami Urzędu Gminy 
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE LUBIEWO 

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 
prognoz 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 Cierplewo – 506 362 666, 
Sołectwo Klonowo – 512 864 165, 
Sołectwo Lubiewice – 506 485 821, 
Sołectwo Lubiewo – 609 320 988,        Paweł Chmara 

ZMIANA  TERMINU WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

 Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.11.2022 roku w/w opłatę należy uiszczać do końca  
każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
Prosimy o dokonanie ewentualnych zmian w zleceniach stałych na swoich rachunkach bankowych. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania. 
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany danych zawartych z deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana w Urzędzie Gminy w Lubiewie. 

Katarzyna Pieczka 

WYMIANA DACHÓW  ZAKOŃCZONA 

 W dniu 8 września br. dokonano odbioru inwestycji pn. 
„Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej  
w Klonowie i Szkoły Filialnej w Suchej”. Wykonawca robót,  
tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,KOSZOWSKI” s.c.  
z Pruszcza, wykonał  roboty budowlane w Klonowie za kwotę 
180 757,82 zł brutto, a w Suchej za cenę 86 624, 34 zł brutto Zada-
nie obejmowało m. in. wymianę pokrycia dachowego na dachówkę 
ceramiczną karpiówkę w kolorze czerwonym, układaną w koronkę, 
wymianę orynnowania, opierzenia i zniszczonych elementów  
konstrukcji dachu, rozbiórkę i wymurowanie kominów. Ponadto 
wzmocniono pękające ściany, wymieniono część stolarki okiennej 
oraz instalację odgromową na ww. obiektach.  
 Realizacja Inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz  
budżetu gminy.  

          Justyna Glazik 

Sołectwo Minikowo – 506 362 647, 
Sołectwo Płazowo – 506 362 669, 
Sołectwo Sucha – 506 362 645, 
Sołectwo Trutnowo – 506 362 654, 

       Sołectwo Wełpin – 791 389 800 
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STAWKI PODATKÓW NA 2023 ROK 

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w 2023 roku obowiązywać będą następujące stawki podatków przyjęte przez Radę Gminy 
Lubiewo na sesji w dniu 24.11.2022 r.  
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. -  0,92 zł 
   b)   pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi  jezior i zbiorników sztucznych od 
         1 ha powierzchni  -  5,79  zł                                                                                                
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m²  
            powierzchni, z wyjątkiem:  -  0,33 zł 
          - gruntów letniskowych od 1 m² powierzchni:                                                            0,61 zł 
          - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi od 1 m² pow.                 0,21 zł 
          - terenów przemysłowych oznaczonych symbolem „Ba”                                           0,61 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 przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesie-
niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  
budowlanego od 1 m² powierzchni 0,33zł.             

 

2. Od budynków lub ich części: 
    a)  mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 0,86 zł                                      
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  
         na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 21,96 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 

    powierzchni użytkowej   -  13,47 zł 
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej   -  5,87 zł    
    e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 
         użytkowej, z wyjątkiem:  - 5,35 zł 
    -    budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej   -  9,71 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. 
 

         II. PODATEK   ROLNY 
Rada Gminy ustaliła cenę za 1dt żyta w wysokości 52,00 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. 
 

Wójt Gminy Lubiewo 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. 

Katarzyna Pieczka 

WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL. KS. CZARNOWSKIEGO W LUBIEWIE 

W związku z problemem zalewania części ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie po obfitych opadach deszczu, Gmina 

Lubiewo w roku 2021 podjęła kroki w celu rozwiązania ww. problemu przygotowując dokumentację. 

We wrześniu bieżącego roku Gmina Lubiewo uzyskała pozwolenie na budowę dotyczące przedmiotowej inwestycji, 

którą jbędzie realizować Zakład Komunalny Gminy Lubiewo. 

            Paweł Chmara 
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PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE LUBIEWO 

Informuję, iż Wójt Gminy Lubiewo wydał w bieżącym roku 87 decyzji o warunkach zabudowy. W ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy do tut. Urzędu wpłynęło 13 nowych wniosków. Inwestycje te w większości dotyczą na budowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.  
Drugim rodzajem decyzji wydawanych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego są decyzje ustalające  
lokalizację inwestycji celu publicznego. Łącznie w bieżącym roku wydano ich 16, a rozpatrywanych jest kolejnych 7 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 110 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego oraz rewitalizacji.  
Trwają procedury związane z  przygotowaniem 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
1) dla terenu działek o nr ewidencyjnych 21/4, 21/7, 21/12, 21/13 położonych w m. Bysław oraz dla terenu części działki  
     nr 185 położonej w m. Szumiąca; 
2) dla terenu działki nr 70/9 położonej w m. Płazowo; 
3) dla terenu części obrębu ewidencyjnego Bysław w m. Bysław, tzw. „Kapuśniaki”.                                      Monika Ledzińska 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010626C BYSŁAW UL. POLNA ORAZ BUDOWA DROGI 
SUCHA PRZYDATKI  —  CIERPLEWO 

Dobiega końca realizacja inwestycji  
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C  
Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha  
Przydatki-Cierplewo”, która jest wykonywana  
na podstawie umowy z dnia 07.03.2022 r. zawartej 
z Solo Duo sp. z o. o..  Wartość przedsięwzięcia 
wraz z robotami dodatkowymi wynosi 
2 537 226,71. Do dnia 18.11.2022 r. zrealizowano 
budowę drogi Sucha Przydatki – Cierplewo  
odnośnie ul. Polnej wykonano przebudowę sieci 
wodociągowej, budowę oświetlenia, usunięcie  
kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz elektroener-
getyczną, budowę kanalizacji deszczowej,  
chodniki, zjazdy, wyniesione skrzyżowanie  
ul. Polnej z ul. Wiatrakową i Kwiatową oraz  
pierwszą warstwę masy bitumicznej. Realizacja tej 
inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu  
finansowemu z Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji,  
tj. 2 334 338,76 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Lubiewo. 

         Paweł Chmara 
 

GRADOBICIE 2022 

 Rok 2022 nie był łaskawy dla rolników. W drugiej połowie roku  uprawy zostały zniszczone bądź uszkodzone przez 
gradobicie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 18 lipca br. powołał komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości 
szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradobicia w gminie Lubiewo. Komisja składająca 
się z sześciu członków oszacowała w terenie straty w  97 gospodarstwach rolnych. Oszacowano, że szkodzie uległy uprawy  
na obszarze około 928 ha, a szacowana wartość straty wyniosła 1 172 223,28 zł 

         Katarzyna Mrozik 
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010633C LUBIEWO  
UL. HALLERA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI 

Gmina Lubiewo złożyła w ramach 2 edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych m.in. 
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa  
drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową 
kanalizacji deszczowej”. W dniu 15.06.2022 r. otrzymaliśmy 
wstępną promesę na kwotę 4 731 475,00 zł, tj. 95% wartości  
inwestycji określonej wniosku.  
Gmina Lubiewo przeprowadziła dotychczas trzy postępowania  
o udzielenia zamówienia publicznego na realizację  ww.  
inwestycji. Wszystkie przetargi zostały unieważnione z powodu 
zbyt wysokich cen ofert. Planowane jest ogłoszenie kolejnego 
przetargu. 

       
  Paweł Chmara 

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W BYSŁAWIU: UL. WIATRAKOWA I UL. KRÓTKA 

W dniu 2 listopada 2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej  
nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, którym zostało 
przedsiębiorstwo Solo Duo sp. z o. o. z Bydgoszczy. Ww. firma wyceniła koszt prac budowlanych na kwotę 2 499 921,75 zł 
brutto, zapewniając jednocześnie 60 miesięcy gwarancji jakości. 
Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji, tj. 2 374 925,66 zł.  
Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Lubiewo. 
W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. jezdnia bitumiczna, chodniki, dwa wyniesione skrzyżowania. Ponadto 
projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących z rozbudowywaną drogą słupów  
elektroenergetycznych.  

         Paweł Chmara 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BYSŁAWEK - LUBIEWO ETAP II  

 
W dniu 30 maja bieżącego roku dokonano odbioru inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek - Lubiewo 
etap II od km 0+000 do km 1+750”. W ramach ww. zadania powstał 
bitumiczny odcinek drogi o długości 1,750 km i szerokości 4 m  
z poszerzeniami na mijankach. Wykonawcą prac był Zakład  
Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. 
W odbiorze inwestycji, poza komisją odbiorową i Wykonawcą, udział 
wzięli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica, Wójt Gminy Lubiewo, 
Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, 
Łączny koszt prac budowlanych wyniósł 1 282 697,06 zł brutto.  
Realizacja inwestycji była możliwa tylko dzięki uzyskaniu środków  
zewnętrznych, tj.: dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 395 619,00 zł, partycypacji Lasów Państwowych  
w wysokości 500 000,00 zł.  
Pozostała kwota to wkład własny Gminy Lubiewo.  

Paweł Chmara  
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ZLECONE PROJEKTY BUDOWLANE 

W celu poprawy infrastruktury drogowej Gminy Lubiewo oraz gotowości do udziału w przyszłych naborach o dofinansowanie 
np. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowego  
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Lubiewo zleca regularnie opracowanie projektów  
budowlanych dla przyszłych inwestycji drogowych w miarę możliwości finansowych. 
W bieżącym roku zakończyły się prace nad projektem pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo – Osady”. 
Ponadto w październiku 2022 r. złożono do Starosty Tucholskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację  
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewnętrznej Sucha  
ul. Kościelna wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz zlecono opracowanie dwóch kolejnych projektów budowlanych na 
realizacje następujących zadań.: 
• „Budowa drogi wewnętrznej Wełpin – Huta”, 
• „Rozbudowa drogi gminnej 010612C Lubiewo – Jania Góra”. 

Paweł Chmara 

STREET WORKOUT W LUBIEWIE  

 W czerwcu br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie  
o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej archi-

tektury w miejscu publicznym” w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 W październiku 2022 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu 
dofinansowania dla ww. projektu w maksymalnej wysokości,  
tj. 135 744,17 zł. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 149 341,78 zł. 
Zadanie obejmuje m.in. montaż ławek, stojaków rowerowych, urządzeń 
siłowni plenerowej w tym dla osób z niepełnosprawnością, urządzeń do 
street workout-u, stolika do gry w szachy i chińczyka. Planowana  
infrastruktura zostanie zlokalizowana przy boisku w Lubiewie. 

       Paweł Chmara 

TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUBIEWIE I BYSŁAWIU 

Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  
w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej” z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  4 560 000,00 zł, co miało stanowić 95 %  
przewidywanej wartości zadania. 
Przedmiotem zamówienia w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie  
stosownych dokumentów niezbędnych do przystąpienia do realizacji planowanych działań inwestycyjnych a także wykonanie 
zaprojektowanych robót budowlanych dotyczących ww. zadania. 
Cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. przedsięwzięcia zakończyły się niepowodze-
niem. Powodem unieważnienia trzech przetargów była zbyt wysoka cena ofert, która w ostatnim postępowaniu wyniosła: 
Część nr 1 (SP w Lubiewie) – 3 443 889,30 zł, Część nr 2 (SP w Bysławiu) – 4 157 400,00 zł.  W jednym postępowaniu  
nie wpłynęła żadna oferta. 
13 października 2022 roku weszła w życie uchwała Rady Ministrów nr 205/2022, która zmienia uchwałę nr 84/2021 z 1 lipca 
2021 roku, powołującą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nowa uchwała dopuszcza korektę 
zakresu inwestycji po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. Obecnie trwa procedura dostosowania do zmian Aplikacji 
Polski Ład oraz treści regulaminów. Po zakończeniu tych prac Gmina Lubiewo zamierza złożyć wniosek o zmniejszenie  
zakresu przedmiotowej inwestycji. Ponadto planowana jest realizacja inwestycji w systemie „tradycyjnym”, gdzie wykonawca 
zamówienia realizuje roboty według dostarczonego przez zamawiającego projektu, a nie jak do tej pory w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zmiany te mają na celu zmniejszenie kosztów inwestycji.    

Justyna Glazik 
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WPROWADZANIE ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ W GMINIE LUBIEWO W 2022 ROKU  

W 2022 roku Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą:  
"Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień w gminie Lubiewo  
w 2022 roku " w ramach umowy numer DB22075/OP-zz. Gmina 
Lubiewo dokonała nasadzeń przy budynku Klubu Seniora  
w Lubiewie na działce 1144, stanowiącej własność Gminy  
Lubiewo. Nasadzono rośliny z gatunku: jarząb mączny,  
hortensja bukietowa, sosna górska, cis pośredni, liliowiec,  
funkia, miskant chiński. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
8.216,00 zł z czego kwota dofinasowania  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
wyniosła 4.108,00 zł. Zwiększenie liczby drzew i krzewów  
w gminie będzie skutkowało poprawieniem walorów estetycz-
nych i turystycznych gminy oraz warunków przyrodniczych  
i krajobrazowych wsi. Z uwagi na fakt, iż część gruntów gminy 
Lubiewo znajduje się na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazo-
wego i jego otuliny oraz w strefie Chronionego Krajobrazu  
Zalewu Koronowskiego i na obszarach Natura 2000, w gminie 
Lubiewo przykłada się dużą wagę do ochrony wszystkich  
walorów przyrodniczych znajdujących się na tym terenie.  
Wprowadzanie nowych terenów zieleni mobilizuje mieszkańców 
gminy do szczególnej dbałości o przyrodę w swoim otoczeniu,  
a ponadto drzewa będą pochłaniały szkodliwe dla ludzi gazy 

(CO2, SO2, H2S) oraz pyły i metale ciężkie. Obecnie na terenie gminy Lubiewo zdecydowanie poprawia się sytuacja  
przyrodnicza, ponieważ dzięki wsparciu WFOŚiGW w Toruniu wprowadzanych jest coraz więcej drzew i krzewów. Wsie  

 Katarzyna Mrozik 

PLANOWANA INWESTYCJA NA KĄPIELISKU W BYSŁAWIU 

 Po raz kolejny unieważniono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby  
jeziorne”.  
Wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą znacznie przekraczającą możliwości finansowe gminy 1 652 000,00zł. 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku gastronomiczno –  
socjalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę ścież-
ki spacerowej, budowę miejsca na segregację i odpady zmieszane, montaż makiet ryb słodkowodnych z tabliczkami  
informacyjnymi wzdłuż ścieżki parkowej sensoryczno-dydaktycznej, wykonanie trawnika. 
Wykonanie zadania planowane jest w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono w budżecie gminy ok. 1 300 000,00 zł. w tym dofinansowanie jest ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 590 000,00 zł.      
      

 Justyna Glazik 
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ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 981 NAD JEZIOREM W BYSŁAWIU -  
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM 

 Gmina Lubiewo już po raz piaty  unieważniła postepowanie o udzielenie zamówienia na realizację powyższej  
inwestycji z powodu zbyt wysokich cen, a jeden z uwagi na brak ofert.  

Przedmiot zamówienia obejmował budowę m. in. bramy na plażę, witacza, ścieżki dydaktyczno-sensorycznej,  
ścieżki spacerowej, altany, ławek wypoczynkowo-edukacyjnych, pryszniców i przebieralni plażowych, boiska do siatkówki 
plażowej, gry w szachy. Zgodnie z założeniami programu inwestycja skierowana jest głównie do osób w wieku  
przekraczającym 50 lat. 
Termin zakończenia projektu planowano na koniec czerwca 2023 r. 
Szacunkowy koszt inwestycji wynosił 381 827,21 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Lubiewo pozyskała środki  
w wysokości 197 494,00 zł z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.    
         

Justyna Glazik 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BYSŁAWKU 

 
 
 
 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
 

 Gmina Lubiewo przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku”. W przetargu złożono 2 oferty. 
Wykonawstwo inwestycji powierzono Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza. W dniu  
28 października br. podpisano umowę na wartość robót budowlanych 448 950,00 zł i przekazano plac budowy. Termin 
realizacji przedsięwzięcia wynosi 7 miesięcy od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
1/ przebudowę i rozbudowę budynku o: część kuchenną, kotłownię, magazyn sprzętu, magazynek kuchni, 
2/ dobudowę natrysku oraz wykonanie WC dla niepełnosprawnych, 
3/ prace instalacyjne uzupełniające, 
4/ wyposażenie obiektu. 
Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Lubiewo otrzymała dotację  w wysokości 254 795,00 zł ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Poddziałanie: ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludno-
ści wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Operacja typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne”. Pozostała kwota sfinansowana będzie z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa  
Bysławek.           

 Justyna Glazik       

ZAKUP I DOSTAWA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W dniu 10 maja br. została podpisana umowa na zakup i dostawę 9 - osobowego busa przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Dostawcą samochodu jest firma GREEN WAY z siedzibą w Makówce, wybrana w drodze postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć  
przedmiot zamówienia za kwotę 214 512,00 zł brutto. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Pierwot-
ny termin zakładał dostawę busa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże na wniosek Wykonawcy został  
on przedłużony grudnia br. z uwagi na opóźnienia produkcji aut i dostaw do odbiorców spowodowane epidemią COVID-19 
oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 
Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach konkursu ,,Rosnąca Odporność”,  
w którym nasza Gmina zajęła II miejsce.        

 Justyna Glazik 
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MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W OŚRODKU ZDROWIA W BYSŁAWIU  

 Pod koniec sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja źródła 
ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu 
przeciwdziałania COVID ww. przedsięwzięcia, którego wykonawcą była firma PHU EURO-

ONSTAL Mariusz Cybulski z Cekcyna.   
Wartość zadania wyniosła 101.598,28 zł 
brutto. 
Przedmiotowa inwestycja obejmowała  
w szczególności wymianę źródła ciepła na kocioł z palnikiem do spalania  
pelletu o mocy 70kW klasy 5 wraz z niezbędną wewnętrzną instalacją C.O., 
montaż komina spalinowego i wentylacyjnego. Ponadto w ramach zadania  
przeprowadzono remont pomieszczenia kotłowni i składu opału. Prace zostały 
wykonane przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo. 
Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Lubiewo otrzymała nagrodę  
w ramach konkursu „Rosnąca  Odporność” w wysokości 500.000 zł, która  
w części została wydatkowana na ww. zadanie. 
 

Natalia Selke-Klamczyńska 

W czerwcu 2022 r. Gmina Lubiewo otrzymała wstępną promesę do 
realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 
518.775,28zł, gdzie szacunkowa wartość przedmiotowego zadania 
to kwota: 610.324,00 zł. 
W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie  
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania z firmą  
K-BUD Zbigniew Klinicki z Tucholi.  
Na podstawie sporządzonego projektu budowlanego zostanie 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SOCJALNYCH  
W MIEJSCOWOŚCI KLONOWO I BRUCHNIEWO 

BON TURYSTYCZNY —  PŁATNOŚĆ DO KOŃCA MARCA  2023 ROKU 

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, mogą nim płacić co prawda tylko do końca marca 2023 r., ale  
z usług opłaconych bonem mogą skorzystać też po tej dacie.  Do dyspozycji rodziców i opiekunów jest ponad 28 tys.  
podmiotów turystycznych w Polsce, w których można zrealizować płatność bonem. 
Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnospraw-
nością 1000 zł. Przyznawany jest na każde dziecko, które na dzień 18 lipca 2020 r. miało prawo do świadczenia 500+ lub 
między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabyło prawo do tego świadczenia. 
Rodzice mogą na  przykład bonem zapłacić za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem 
można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, wycieczkę szkolną, obóz, a także jednodniową 
wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie. 

Wioletta Szymczak 
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PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W LUBIEWIE 

 W dniu 06.09.2022 r. dokonano 

odb io r u  p rz eds ię wz ię c ia  pn . : 

„Przebudowa i remont stacji uzdatniania 

wody w Lubiewie”. Wykonawcą robót 

budowlanych była firma Rosmosis – 

Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. k.  

z Perzyc. Wartość zadania wyniosła  
1 249 600,62 zł brutto. Przedmiotowa 
inwestycja obejmowała w szczególności: 
wymianę urządzeń technologicznych do 
uzdatniania wody, wymianę 2 pomp  
głębinowych i układu filtracji, oczyszcze-
nie i zabezpieczenie zbiornika do  
gromadzenia wody, dostawę i montaż 
lampy UV, remont odstojników wód  

popłucznych. Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu, termomodernizację i roboty wykończeniowe  
w budynku SUW, wymianę instalacji wewnętrznych, monitoring i wizualizację oraz zakupiono agregat prądotwórczy wraz  
z układem samoczynnego włączania rezerwy. 
Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Lubiewo pozyskała dotację w wysokości 950 000,00 zł z ze środków  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 804.886 zł, które w części tj. 79 300,43 zł przeznaczono na realizację ww. przedsięwzięcia. 
Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 

  

W dniach od 30 maja do 14 czerwca 2022 r. na terenie powiatu tucholskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, 
której organizatorem był Starosta Tucholski.   
Gmina Lubiewo stawała do kwalifikacji w dniu 13.06.2022 r. Kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2003 r. 
oraz mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  
Przed Powiatową Komisją Lekarską z terenu Gminy Lubiewo stanęło: 
- rocznik 2003 – 27 osób 
- roczniki starsze- 1 osoba 

Magdalena Hoppe 
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Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

NA TERENIE GMINY LUBIEWO   

W sierpniu 2022 r. Gmina Lubiewo otrzymała wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 960.400,00 zł, gdzie szacunkowa wartość przedmio-

towego zadania to kwota: 980.000,00 zł. 

 W dniu 1 września 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

ww. zadania z firmą Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral z Tucholi. Na podstawie sporządzonego projektu  

budowlanego Gmina Lubiewo wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę.  

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie robót budowlanych. 

Natalia Selke-Klamczyńska 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

W MIEJSCOWOŚCI BYSŁAWEK    

 Na początku października 2022 r. została podpisana 

umowa na kwotę 301.350,00 zł brutto z firmą PROJWOS  

Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki z Chojnic na roboty 

budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek”. 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. 

Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w umowie 

10 miesięcy, jednakże z harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przedstawionego przez Wykonawcę wynika, iż termin ten  

będzie krótszy. 

Zamówienie obejmuję budowę sieci wodociągowej o dł. ok 400 

m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 430 m. Projektowana 

sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty naziemne  

żeliwne oraz zasuwy, natomiast sieć kanalizacyjna sanitarna  

w studnie rewizyjne i studzienki kanalizacyjne.  

 

Ww. przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

w wysokości 295.232,00 zł oraz ze środków budżetu gminy. 

 

                           Natalia Selke-Klamczyńska 
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INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ W STACJACH UZDATNIANIA WODY 

NA TERENIE GMINY LUBIEWO  

W 2022 roku jakość wody podawanej do spożycia siecią wodociągową na terenie gminy Lubiewo  
po wykonaniu inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław”  
i pn.: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie” oraz wykonaniu częściowej modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Suchej jest zadowalająca. Woda spełnia parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Aktualne wyniki zamieszczane są na stronie www.zklubiewo.pl w zakładce Woda. 

Tomasz Bonk 

ZADANIA WYKONANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO W 2022 r. 

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo wykonuje zarówno prace statutowe polegające m.in. na dostarczaniu wody  
dla mieszkańców gminy oraz odbieraniu nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków w Bysławiu. Jednak w ramach  
możliwości kadrowych pracownicy Zakładu wykonują również inne prace związane z przeprowadzaniem przez Gminę  
Lubiewo mniejszych inwestycji i zadań. Poniżej wymieniono kilka z takich zadań wykonanych w 2022 r. 
BRUCHNIEWO - REMONT MIESZKANIA SOCJANEGO 
W lutym pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo rozpoczęli remont mieszkania socjalnego w Bruchniewie. Prace 
polegały na położeniu gładzi, ułożeniu płytek i paneli oraz odświeżeniu pomieszczeń.  
ŁĄCZNIK UL. OGRODOWEJ 
W marcu 2022r. rozpoczęto prace na ul. Ogrodowej w Bysławiu. Zostało wykonane utwardzenie z kostki brukowej łącznika  
od ul. Ogrodowej do DW 240. Utwardzone zostało 160 m2. 
PRZEDSZKOLE SUCHA - REMONT ŁAZIENKI 
W lipcu 2022r. w Przedszkolu w Suchej rozpoczęto gruntowny remont łazienki. Prace polegały na wymianie elektryki,  

przerobieniu kanalizacji i wody, ułożeniu glazury, wstawieniu 
drzwi i  wymianie sanitariatów. 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W TRUTNOWIE 
W lipcu 2022r. rozpoczęta została inwestycja w Trutnowie. 
Pierwsze prace polegały na  wybiciu otworu drzwiowego  
prowadzącego na planowany w inwestycji taras. Kolejnym  
etapem prac było utwardzenie terenu wraz ze zjazdem  
dla osób niepełnosprawnych i chodnikiem prowadzącym  
do  taras -  utwardzenie zostało wykonane z palisady i kostki 
brukowej. 

Tomasz Bonk 

http://www.zklubiewo.pl
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DOSTĘPNY URZĄD GMINY W LUBIEWIE 

798 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma granty na łączną kwotę ponad 
100 mln zł w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” – poinformował  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina Lubiewo  
znalazła się na liście wniosków, które otrzymają mały grant na kwotę 100 000,00 
zł. Oprócz naszej Gminy jeszcze tylko dwa samorządy z naszego powiatu  
tucholskiego otrzymały granty tj. Gmina Cekcyn i Powiat Tucholski. 433 wnioski 
nie otrzymały dofinansowania bądź otrzymały negatywną ocenę lub nastąpiła  
rezygnacja z ubiegania się o grant. W ramach projektu nasz samorząd usprawni 
m.in.  oznakowanie biur przy użyciu oznaczeń kontrastowych dla osób słabo  
widzących, w drzwiach wejściowych do urzędu zamontowana zostanie wycieracz-
ka antypoślizgowa oraz zostanie dostosowana toaleta na parterze dla osób 

z problemami poruszania się. W ramach dostępności dzięki środkom pozyskanym z konkursu grantowego nastąpi również  
poprawa  dostępności  cyfrowej - uruchomiony zostanie system portalu komunikacji i aplikacji mobilnej,  który będzie miał 
bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu dostępności urzędu dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Projekt  
pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany w 100 %  ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny  Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.  
Planowany termin zakończenia projektu –II kwartał 2023 r. 

Łucja Koniarska 

 Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma  
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie 
do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada  
oczekiwaniom mieszkańców bez wsparcia środków unijnych. 
W odpowiedzi na potrzeby samorządów uruchomiono projekt  
„Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju  
cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie  
cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie  
obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz  
z wdrożeniem instrukcji i procedur w tym zakresie, a także  
podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych 
poprzez modernizację centralnej serwerowni Urzędu Gminy  
w Lubiewie i szkolenie urzędników. Na realizację wymienionych 
celów,  Gmina Lubiewo otrzymała środki w wysokości 
180 240,00 zł, które po przetargu okazały się niewystarczające  
i Gmina Lubiewo uzupełniła koszt realizacji zadania o kwotę 
17 014,25zł. 
Na realizację wymienionego zakresu przetarg wygrały dwie  
firmy: System IT z Szczecina (modernizacja centralnej  
serwerowni UG) i ADMINIS Sp. z o.o. z Krakowa 
(cyberbezpieczeństwo i szkolenia). 
 
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  
na zagrożenia. 
Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r. 

Łucja Koniarska 

CYFROWA GMINA 
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023R. 

Sołectwo Bysław: 63630,71 zł 
1.Utrzymanie i remont dróg w tym remont i zakup kruszywa- 6 000,00 zł  
2. Opracowanie projektu drogi na Bociany- 15 000,00 zł  
3. Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława - 5 000,00 zł  
4. Utrzymanie terenów zielonych- 5 500,00 zł  
5. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny- 2 500,00 zł  
6. Wypożyczenie iluminacji świątecznych- 5 000,00 zł  
7. Dofinansowanie OSP Bysław- zakup sprzętu specjalistycznego- 5 000,00 zł  
8. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej- 4 000,00 zł  
9.  Upowszechnianie idei samorządowej - 2 630,71 zł  
10. Wykonanie instalacji w nowej kuchni- 5 000,00 zł  
11. Remont podłogi świetlicy wiejskiej- 8 000,00 zł  
 

Sołectwo Bysławek: 39196,52 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów- 9 000,00 zł  
2. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla  mieszkańców sołectwa - 3 696,52 zł  
3. Utrzymanie terenów zielonych- 1 500,00 zł  
4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia - 3 000,00 zł  
5. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku - 22 000,00 zł  
 

Sołectwo Cierplewo: 19025,58 zł  
1.Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń  w Cierplewie II etap- 2 000,00 zł  
2. Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi  Sucha Młyn- Cierplewo- 10 000,00 zł  
3. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie- 2 000,00 zł  
4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla miesz-
kańców sołectwa- 2 525,58 zł  
5. Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów- 2 500,00 zł  
 

Sołectwo Klonowo: 49822,85 zł 
1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo- 8000,00 
2. Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo- Osady etap II - 7000,00 
3. Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo - 7000,00 
4. Dofinansowanie dla OSP Klonowo - 3000,00 
5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo - 2300,00 
6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie- 2522,85 
7. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa- 5000,00 
8. Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2  (Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw) - 15000,00 
 

Sołectwo Lubiewo: 63630,71 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych- 6000,00 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie- 7000,00 
3. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie- 8000,00 
4. Doposażenie Sali nad OSP Lubiewo- 1000,00 
5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - 12630,71 
6. Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego- 10000,00 
7. Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo- 9000,00 
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo- Jania Góra (dokumentacja budowlana) - 10000,00 
 

Sołectwo Lubiewice: 31306,31 zł 
1.Utrzymanie i remont dróg- 500,00 
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - 1000,00 
3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia - 4306,31 

4. Montaż klimatyzacji - 11500,00 
5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa- 3000,00 
6. Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu) - 7000,00 
7. Odnowienie infrastruktury na terenie sołectwa (malowanie przystanków szkolnych, i urządzeń na placu zabaw, położenie papy na 
dach przystanku) - 1500,00 
8. Budowa oświetlenia ulicznego, 2 etap - wykonanie przy przystanku szkolnym -2500,00 

cd. str  . 15 
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Sołectwo Minikowo: 38496,58 zł 
1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej- 5 000,00 zł  
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuśkowo- 10 000,00 zł  
3. Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, 
 zakup usług) - 1 000,00 zł  
4. Budowa placu zabaw - etap II- 15 000,00 zł  
5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo- 400,00 zł  
6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej- 4 796,58 zł  
7. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez- dożynki- 300,00 zł  
8. Dofinansowanie OSP Minikowo- 2 000,00 zł  
  
Sołectwo Płazowo: 31624,46 zł 
1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo- 1000,00 
2. Doposażenie OSP Płazowo- 1000,00 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (paliwo, części do kosiarek,  
tablice informacyjne) - 4500,00 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy (doposażenie, malowanie, drobne naprawy) - 2000,00 
5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (ferie zimowe, wakacje, dożynki, 
wycieczki, imprezy kulturalne) - 3124,46 
6. Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie- 6000,00 
7. Budowa drogi wewnętrznej Płazowo- Dziuki (dokumentacja budowlana) - 14000,00  
 
Sołectwo Sucha: 52558,97 zł 
1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych- 11000,00 
2. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa, usługi równania dróg, paliwo) - 20558,97 
3. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc 
Kupały, Andrzejki, Sylwester, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art. spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww.  
imprezach dla  mieszkańców, oprawa  muzyczna, ZAiKS, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, nagrody i inne  
materiały na pot organizacji imprez) - 5000,00 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów / konkursów dla dzieci, nagrody, art.  
spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych, zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na 
bieżące remonty w świetlicy) - 4000,00 
5. Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały, na pot. Utrzymania 
czystości w pomieszczeniu itp.)  - 2000,00 
6. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP - 5000,00 
7. Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m każda (zakup ławek, zakup stołu,  
pokrycie dachu) - 5000,00 
 
Sołectwo Trutnowo: 25452,29 zł 
1. Doposażenie placu zabaw- 6000,00 
2. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo- 2000,00 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych- 1000,00 
4.Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych- 1452,29 
5. Dofinansowanie OSP Trutnowo - 500,00 
6. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej    etap II - 13000,00 
7. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy- 1500,00 
  
Sołectwo Wełpin: 25261,39 zł 
1.Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin - 5000,00 
2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych- 500,00 
3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych- 500,00 
4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remonty świetlicy- 1011,39 
5. Dofinansowanie OSP Wełpin - 2000,00 
6. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wełpin- Huta II etap- 16250,00 

Wioleta Zawadzinska 
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GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „PRZYRODA WOKÓŁ NAS –  
DOBRO KTÓRE NALEŻY CHRONIĆ” 

W dniu 20.10.2022r. w tut. Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyło 
się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu plastycznego 
„Przyroda wokół nas – dobro które należy chronić” 

Na konkurs przekazane zostały prace ze szkół: 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
Szkoły Podstawowej w Klonowie 
Na konkurs dotarło 29  prac plastycznych.  
Ocenie podlegały:  
· pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,  
· estetyka wykonania,  
· siła przekazu plakatu. 

Komisja w składzie: 
Dorota Tomczyk, Katarzyna Mrozik, Tomasz Bonk 
Komisja w powyższym składzie jednogłośnie nagrodziła 
następujące prace: 
Laureatka konkursu  
Jagoda Gwizdała - klasa 2 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
 Prace wyróżnione 
 Maciej Czarnowski – klasa 2- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu  
Kornelia Niemczewska – klasa 3 - Szkoła Podstawowa w Klonowie  
Na powyższe zadanie (zakup nagród)  Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiące 100% wartości zadania. 
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie przy tworzeniu prac!                                                                Dorota Tomczyk  

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RATOWNICZYCH 

Dnia 17 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji  powołanej Zarządzeniem nr 22/2022 Wójta Gminy 
Lubiewo do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji oświadczeń, składanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, 
ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego w trybie art. 50 ust. 3 pkt 2 i 3 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 
grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).  

Ze świadczenia mogą skorzystać druhowie i druhny OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat – w przypadku 
mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach  
i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości. Prawo do tego świadcze-
nia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie ratownicze  
będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W Gminie Lubiewo pierwsze 
wnioski zostały złożone przez najstarszych druhów, a zarazem pełniących funkcję członków honorowych i wspierających 
strażaków OSP.  W Gminie Lubiewo zostało wydanych obecnie 65 decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego. 

Katarzyna Mrozik 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE LUBIEWO 2022 

Dwanaście drużyn reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lubiewo wzięło udział w sobotę, 
18 czerwca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  
Tradycyjnie, gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP w Lubiewie, będące formą intensywnego szkolenia pożarniczego 
niezbędnego  w przygotowaniu do działań ratowniczych, rozegrane zostały na lubiewskim boisku sportowym w dwóch  
konkurencjach, tj.: sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych 
Nad ich przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubiewie druha Tadeusza  
Juraszewskiego, której przewodniczył druh Łukasz Leśniak z KP PSP w Tucholi. 
Podczas realizowania zadań liczył się przede wszystkim czas oraz poprawność ich wykonania, gdyż w przypadku popełnio-
nych błędów przyznawano punkty karne. Te doliczano do końcowego wyniku zawodów w postaci dodatkowego czasu.   
Zwyczajowo już rozpoczęto od pokazu musztry, która nie jest punktowana w klasyfikacji generalnej. W pierwszej kolejności 
zaprezentowały się trzy drużyny żeńskie, a w drugiej kolejności 9 drużyn męskich. Sędzia główny zawodów sportowo-
pożarniczych najwyżej ocenił doskonale wykonaną musztrę przez drużynę żeńską OSP Bysławek. W pierwszej punktowanej 
konkurencji przeprowadzono sztafetę pożarniczą. W sztafecie pożarniczej najlepszy czas uzyskała reprezentacja żeńska 
OSP Minikowo, a w konkurencji sztafety pożarniczej męskiej OSP Klonowo.  
Druga punktowana konkurencja wiązała się z ćwiczeniem bojowym, które polegało na zbudowaniu pełnej linii gaśniczej.  
Tutaj nawet bardziej niż podczas sztafety liczyła się praca zespołowa. 
Wyniki Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Lubiewo 2022:  
   Żeńskie Drużyny Pożarnicze: 

    I miejsce  -  OSP Minikowo 
    II miejsce  -  OSP Bysławek 
    III miejsce  -  OSP Wełpin 

Po wykonanych ćwiczeniach bojowych zostały wręczone nagrody ufundowane przez Gminę Lubiewo oraz gen. Romana  
Kazimierczaka. Za punktowane konkurencje nagrody wręczyli, Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak, Przewodnicząca 
Rady Gminy Lubiewo Pani Zofia Reszka oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Lubiewie Pan Tadeusz Juraszewski.  
W tym roku pokaz musztry został dodatkowo nagrodzony pucharem ufundowanym przez Przewodniczącą Rady Gminy  
Lubiewo Panią Zofię Reszka.  
Symboliczne nagrody pocieszenia dla drużyn, które uplasowały się na kolejnych miejscach poza podium oraz za przeprowa-
dzenie musztry w kategorii żeńskiej i męskiej ufundował  i wręczył Radny Rady Powiatu Pan Michał Skałecki.  
Na zakończenie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Paweł Urban wręczył 
odznaczenia i wyróżnienia druhom i druhnie, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznych Gminnych Obchodach dnia  
Strażaka w Klonowie.  

Katarzyna Mrozik 

PODZIĘKOWANIE 

Druhnom i Druhom z jednostek Ochotniczych Straży  
Pożarnych Gminy Lubiewo, zaangażowanym w pomoc w usuwaniu skutków wichury, 

która wyrządziła dużo strat w lutym br. składamy serdeczne podziękowania.  
Wszystkim strażakom dziękujemy za codzienną służbę   

i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. 
Przekazujemy wyrazy uznania i szacunku dla Waszego  

zaangażowania i poświęcenia.  
Życzymy Wam pomyślności w wypełnianiu strażackiej powinności, satysfakcji z dobrze 

pełnionego obowiązku oraz szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych. 
Jednocześnie życzymy, by ta trudna służba była dla Was  

powodem do dumy, a społeczne uznanie  
i wyrozumiałość bliskich towarzyszyła  

w codziennej działalności. 
 

 Niech św. Florian otacza Was swoją opieką. 
 

     Wdzięczni mieszkańcy Wielonka 

Męskie Drużyny Pożarnicze: 
I miejsce  -  OSP Klonowo 
II miejsce  -  OSP Lubiewo 
III miejsce  -  OSP Minikowo 
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CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW  
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł 
ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: 
"kopciuchów". Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których 
znajduje się źródło ciepła. 
Do kiedy złożyć deklarację? 

• dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należało złożyć do  

30 czerwca 2022 r., 
• dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od 

dnia jego uruchomienia. 
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:  
1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na  

stronie: https://ceeb.gov.pl/ Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Więcej informacji  

można uzyskać na stronie : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 
Dorota Tomczyk 

SZKODLIWOŚĆ SPALANIA PLASTIKU W PIECACH 

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, pozosta-
łości po remontach mieszkań. Szczególnie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gum, ubrań. Podczas spala-
nia 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 tempe-
ratura 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  

CZYSTE POWIETRZE 

Od dnia 04.05.2021 r. dla mieszkańców Gminy Lubiewo otwarty jest bezpłatny punkt konsultacyjno- informacyjny  
w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9 (biuro nr 
6) i czynny jest 5 dni w tygodniu. Godziny pracy punktu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 14.00-16.00, wtorek w godz. 
15.00-17.00, piątek w godz. 13.00-15.00. W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z p. Magdaleną 
Hoppe pod nr tel. 52 33 49 310 wew. 15 lub 517-049-573 bądź pod adresem e-mail ug.hoppe@lubiewo.pl.  Ze względu na duże 
zainteresowanie programem wymagane jest wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania. Głównym celem  
funkcjonowania punktu jest zachęcenie mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadze-
nia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Lubiewo. W punkcie można  
uzyskać informacje o zasadach Programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku  
o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, 
przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie  
przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym 
wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. 
Dane liczbowe dot. wdrażania programu “Czyste powietrze” na terenie Gminy Lubiewo: 
- liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 125 szt. 
- liczba zawartych umów o dofinansowanie- 111 szt. 
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 63 szt. 
- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 973 422 zł       Magdalena Hoppe 

https://ceeb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
mailto:ug.hoppe@lubiewo.pl


Str. 19 

Numer 1/2022 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wszyscy wytwarzamy odpady i 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 mniej-

szego 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);  

• odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez prze-
rwy 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  

DOTACJA NA USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO  
OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG 

W 2022 roku Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii  
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (w ramach 
umowy nr 477/2022/Wn02/OZ-up-go/D). 
Odbiór odpadów nastąpił w dniu 31 maja 2022r.  Odebrano łącznie 29,83 Mg odpadów: 
- folie – 16,68 Mg 
- siatka do balotów – 3,52 Mg 
- sznurek do balotów- 1,325 Mg 
- opakowania po nawozach – 2,145 Mg 
• opakowania typu Big Bag – 6,16 Mg 
Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia były wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego 

przez Gminę Lubiewo do zbierania odpadów pochodzących od rolników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Bysławiu przy ul. Słonecznej 14, 89-510 Bysław oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki  
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 624,97 zł z czego kwota dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 14 467,56 zł. 

Katarzyna Mrozik 

STRAŻACY STRAŻAKOM  #SOLIDARNIZUKRAINĄ 

 W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera  Andrzeja Bartkowiaka, 
jednostki OSP z terenu Gminy Lubiewo przyłączyły się do zbiórki sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy: 
OSP Bysław, OSP Lubiewo, OSP Sucha, OSP Bysławek, OSP Minikowo, OSP Klonowo, OSP Trutnowo, OSP Płazowo . 
Do Ukrainy z naszych jednostek trafiły: hełmy strażackie, mundury bojowe, buty gumowe, węże tłoczne, rozdzielacz,  
prądownica, rękawice techniczne. W dniu 27 lutego 2022r. zostały zawiezione do Komendy Powiatowej PSP w Tucholi . 
 

 Katarzyna Mrozik 
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PUNKTY WYDAWANIA JODKU POTASU 

Punkty wydawania tabletek jodku potasu NA WYPADEK (!) wystąpienia zdarzenia radiacyjnego  
na terenie Gminy Lubiewo 

 Informujemy, że Gmina Lubiewo zaktualizowała plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia  
zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Lubiewo. W związku z tym prosimy mieszkańców o zapoznanie się 
z rozmieszczeniem gminnych punktów wydawania preparatu zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz 
tabelą dawkowania. 
Aktualizacja planu ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli  
Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia 
ludność będzie powiadamiana poprzez różne kanały informacyjne: informacje w mediach krajowych i lokalnych, ogłoszenie 
alarmu poprzez akustyczny system alarmowy - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 min, odwołanie alarmu - ciągły 
dźwięk syreny w okresie 3 minut, komunikaty wydawane poprzez syreny alarmowe, komunikaty poprzez urządzenia głośno-
mówiące zamontowane na pojazdach OSP, komunikaty przekazywane przez gminny system SISMS, komunikaty na stronie  
internetowej https://lubiewo.pl . 
 Jednocześnie informujemy, że osoby starsze, niepełnosprawne, które wiedzą, że nie będą miały możliwości dotarcia 
do punktu dystrybucji tabletek jodowych proszone są o zgłoszenie tej informacji do GOPS w Lubiewie pod nr tel.  
(52) 33 492 49 . 
 
Wykaz Gminnych Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (GPWTJP)                                           

Nazwa punktu 
dystrybucji 

Jednostka rozwijająca 
PWTJP 

Adres rozwinięcia 
PWTJP Mieszkańcy miejscowości 

GPWTJP NR 1 Świetlica wiejska w Bysławiu 
ul. Strażacka 1 
89-510 Bysław Bysław, Teolog 

GPWTJP NR 2 

Biblioteka Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Lubiewo-  
Lubiewo 

ul. Wincentego Witosa 1 
89-526 Lubiewo Lubiewo, Brukniewo 

GPWTJP NR 3 Świetlica wiejska w Suchej 
ul. Główna 19 
89-525 Sucha 

Sucha, Bruchniewo, 
Koźliny, Sokole – Kuźnica 

GPWTJP NR 4 Świetlica wiejska w Klonowie 
Klonowo 21 
89-526 Lubiewo Klonowo 

GPWTJP NR 5 Świetlica wiejska w Bysławku 
Bysławek 51 a 
89-510 Bysław Bysławek 

GPWTJP NR 6 Świetlica wiejska w Minikowie 
Minikowo 52 
89-510 Bysław Minikowo, Wandowo, Zamrzenica 

GPWTJP NR 7 Świetlica wiejska w Lubiewicach 
Lubiewice 25 
89-526 Lubiewo Lubiewice 

GPWTJP NR 8 Świetlica wiejska w Płazowie 
Płazowo 47 
89-510 Bysław Płazowo, Szumiąca 

GPWTJP NR 9 Świetlica wiejska w Wełpinie 
Wełpin 8 
89-510 Bysław Wełpin 

GPWTJP NR 10 Świetlica wiejska w Trutnowie 
Trutnowo 20 
89-526 Lubiewo Trutnowo 

GPWTJP NR 11 Świetlica wiejska w Cierplewie 
Cierplewo 9 
89-525 Sucha Cierplewo, Wielonek 

GPWTJP NR 12 Urząd Gminy w Lubiewie 
ul. Hallera 9 
89-526 Lubiewo uchodźcy z Ukrainy, turyści 

cd. str. 21 
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PUNKTY WYDAWANIA JODKU POTASU — CIĄG DALSZY 

WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄWRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA  
I INFORMACJĄO PREPARATACH JODOWYCH 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku życia 

Magdalena Hoppe 

Nr grupy Wyszczególnienie grup ryzyka 
Sposób podania 

1 Noworodki i niemowlęta do 1 miesią-
ca życia    Jednorazowo 1/4 tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkru-

szyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;   
2 Niemowlęta powyżej 1 miesiąca 

życia i dzieci do 3 roku życia  Jednorazowo 1/2 tabletki (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkru-
szyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;   

3 Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat Jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem. Tabletki można pokruszyć i dodać do  chłodnego 
napoju;   

4 Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 
lat Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą 

lub innym chłodnym napojem;   
5 Kobiety w ciąży (każdy wiek) 

Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem;  

APEL DO MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH  

 Wójt Gminy Lubiewo w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci przypomina o obowiązkach jakie 
ciążą na właścicielach zwierząt domowych.  
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo, osoby utrzymujące zwierzęta  
domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.  
 Ponadto zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:  
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami  
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały  
dostęp dowody.  
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.  
Nie trzymanie psa na uwięzi poza ogrodzonym terenem gospodarstwa grozi sankcjami prawnymi. Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 77 ustawy  
Kodeks Wykroczeń). Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa może nie tylko skutkować  
odpowiedzialnością za wykroczenie. W przypadku kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel 
psa może odpowiadać jak za przestępstwo. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. 
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2022 poz. 
572 ze zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.  
Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych  
i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.  
Rasy psów uznawane za agresywne:  
1. amerykański pit bull terrier;  
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);  
3. buldog amerykański;  
4. dog argentyński;  
9. anatoliankarabash;  
10. moskiewski stróżujący;  
11. owczarek kaukaski.  
Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie  
stanowią zagrożenia dla ludzi i zwierząt. W przeciwnym wypadku zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się. 

Dorota Tomczyk  

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);  
6. tosainu;  
7. rottweiler;  
8. akbash dog;  
9. anatoliankarabash;  
10. moskiewski stróżujący;  
11. owczarek kaukaski.  
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BEZPŁATNY SYSTEM OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnego systemu 
ostrzegania i informowania. Polega on na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich 
bezpłatnych wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na telefon komórkowy. Każdy ma  
możliwość zamówienia darmowych smsów na temat wybranych przez siebie dziedzin 
(wydarzenia kulturalne i sportowe, zagrożenia i ostrzeżenia, rolnicy, Sołectwo Cierplewo,  
Płazowo, Lubiewo, Minikowo, Lubiewice, Sucha, Bysławek, Trutnowo, Wełpin, Bysław,  

Klonowo). Z Urzędu Gminy wysyłane są wiadomości SMS z podanych powyżej grup tematycznych. Każda osoba  
zamawiająca subskrypcję może wybrać dowolną ilość interesujących ją tematów. Mieszkańcy ponoszą tylko koszty  
aktywacji lub wyłączenia usługi w wysokości zgodnej z własnym planem taryfowym (koszt za jednego SMS-a aktywujące-
go lub wyłączającego usługę). Wiadomości otrzymywane z Urzędu Gminy dla mieszkańców są bezpłatne (bez względu na 
ilość otrzymanych smsów). 
JEŚLI POSIADASZ SMARTFONA: 

1. Pobierz aplikację BLISKO z Google Play (Android) lub AppStore (iPhone) (dzięki aplikacji będziesz otrzymywać  

rozszerzone powiadomienia z Urzędu Gminy w Lubiewie. Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio), 

2. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim, 

3. Od tej pory będziesz otrzymywać najważniejsze i ciekawe informacje z Urzędu Gminy w Lubiewie w postaci  

wiadomości SMS Cloud. 
Jeśli chcesz wyrejestrować się z systemu wejdź w „ustawienia” w aplikacji i naciśnij przycisk WYREJESTRUJ lub po  
prostu usuń aplikację. 
JEŚLI POSIADASZ KLASYCZNY TELEFON KOMÓRKOWY: 
KROK 1  - wyślij SMS-a o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112 
KROK 2   - przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą 
o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją. 
KROK 3  - jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS-a o treści ZGODA 
KROK 4 — po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem 
 
KODY SERWISÓW INFORMACYJNYCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
REJESTRACJA JEST TEŻ 
M O Ż L I W A  P R Z E Z  
FORMULARZ NA STRONIE 
https://sisms.pl/rejestracja/
formularz/30e2b66b/krok-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Hoppe 

Nazwa serwisu Kod rejestrujący Kod wyrejestrowujący 

Wydarzenia Kulturalne i Sportowe Tak.ctu041 Nie.ctu041 

Sołectwo Cierplewo Tak.ctu045 Nie.ctu045 

Sołectwo Płazowo Tak.ctu0410 Nie.ctu0410 

Sołectwo Lubiewo Tak.ctu047 Nie.ctu047 

Sołectwo Minikowo Tak.ctu049 Nie.ctu049 

Sołectwo Lubiewice Tak.ctu048 Nie.ctu048 

Zagrożenia i ostrzeżenia Tak.ctu042 Nie.ctu042 

Sołectwo Sucha Tak.ctu041 Nie.ctu0411 

Sołectwo Bysławek Tak.ctu044 Nie.ctu044 

Sołectwo Trutnowo Tak.ctu0412 Nie.ctu0412 

Sołectwo Wełpin Tak.ctu0413 Nie.ctu0413 

Sołectwo Bysław Tak.ctu043 Nie.ctu043 

Sołectwo Klonowo Tak.ctu046 Nie.ctu046 

Rolnicy Tak.ctu0416 Nie.ctu0416 

https://sisms.pl/rejestracja/formularz/30e2b66b/krok-1
https://sisms.pl/rejestracja/formularz/30e2b66b/krok-1
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- KRÓTKI PORADNIK DLA MIESZKAŃCA 

Sposoby zachowania się w wypadku wystąpienia zagrożeń 
Przygotowanie środków niezbędnych do przeżycia jest jednym  
z warunków koniecznych do przetrwania.  
Do niezbędnych środków ułatwiających przeżycie należą: 
- zapasy wody pitnej i do celów sanitarno- higienicznych, 
- zapasy żywności, 
- środki higieny, 
- urządzenia do przygotowywania posiłków (ze źródłem paliwa), 
- zapasowe źródła światła, 
- ciepła odzież i bielizna osobista, 
- podstawowe środki medyczne, 
- radio na baterie lub inne źródło informacji. 
Podstawowe zasady zachowania się obywateli w sytuacjach 
zagrożeń 
Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli w sytuacjach 
zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą: 
• szybkie działanie, ale bez paniki, 
• ciągłe słuchanie komunikatów radiowych, 
• zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego  

życia, 
• udzielanie pomocy ludziom potrzebującym, 
• rozsądne korzystanie z zapasów, 
• słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania  

w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne 
grupy ratunkowe), 

• w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca 
zamieszkania, 

• wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz  
zabezpieczenie mienia.  

Magdalena Hoppe 

ZUS -  PRZYPOMNIENIE DLA SENIORÓW I  PŁATNIKÓW SKŁADEK 

SENIORZY 
 Osoby, które pobierają  świadczenia długoterminowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą pamiętać 
o tym, aby na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu zamieszkania i  numeru rachunku bankowego.  
Niedopełnienie tej formalności może mieć wpływ nie tylko na obieg informacji, ale także na wypłatę emerytury czy 
renty. 
Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez 
ZUS powinien zgłosić do Zakładu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi 
to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura, renta zostanie zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. 
Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS. 
 

PŁATNICY SKŁADEK ZUS 
  

 Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek ( m.in. osoba która płaci  
składki same za siebie ale też właściciel małej firmy, zatrudniających do 5 pracowników), ma ustawowy obowiązek 
posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
 

      Informacje pochodzą od regionalnego rzecznika prasowego ZUS  
w województwie kujawsko—pomorskim  
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WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – 
 „GRANTY PPGR” 

W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Lubiewo otrzymała 
środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin  
byłych pracowników PGR. Ostatecznie Operator konkursu  
grantowego zaakceptował wniosek o przyznanie Gminie Lubiewo 
grantu (100% dofinansowania) w kwocie 131 tys. zł na zakup  
43 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych, 1 tabletu oraz  
ubezpieczenia wspomnianego sprzętu. 
Celem ogłoszonego w 2021 r. projektu jest wsparcie dzieci  

z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Komputery, które zostały zakupione przez  
Gminę Lubiewo, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś 
w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). 
Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizny zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane  
do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego. Nabór  
wniosków zakończył się w listopadzie ub.r. 
Pragniemy przypomnieć, że Gmina Lubiewo jest zobowiązana do utrzymania i monitorowania efektów projektu przez okres 
2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć, a Gmina 
będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone  
w procedurze, która jest załącznikiem do umów darowizny. 
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach w trybie nauczania  
zdalnego, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. 

Łucja Koniarska, Karol Iwicki 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - 161 800,00 ZŁ DLA SZKÓŁ Z GMINY LUBIEWO 

Wójt Gminy Lubiewo wraz z dyrektorami szkół przystąpili do programu „Laboratoria Przyszłości” i dzięki temu  
pozyskano środki finansowe dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie w wysokości 70 000,00zł i Szkoły Podstawowej  
w Bysławiu wysokości w 91 800,00zł. (wysokość środków uzależniona była od liczby uczniów). „Laboratoria przyszłości” to 
inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywa-
niu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół  
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
W ramach przyznanych środków, szkoły były zobowiązane zakupić podstawowe  
wyposażenie, do którego należą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami,  
slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi  
i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć 
(kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).  
Ponadto, szkoły miały prawo dokupić inny sprzęt wg własnych potrzeb zgodnie  
z katalogiem wyposażenia przygotowanym przez ministerstwo.  
Do naszych szkół trafiły dodatkowo m.in.: specjalistyczne urządzenia i narzędzia  
w zakresie robotyki i mikroelektroniki, wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej/
technicznej, wyposażenie AGD, materiały eksploatacyjne i wiele innych pozycji,  
których łączna liczba przekracza 90. Zakupiony sprzęt służy już naszym uczniom,  
a zajęcia stały się bardziej inspirujące.  

Wioletta Szymczak 
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WYCIECZKI DLA UCZNIÓW Z PROGRAMU „POZNAJ POLSKĘ” 

 Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na  
realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 
30 573,50zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 38 218,00 zł. 
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest wsparciem organów prowadzących publiczne  
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnie-
nie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski,  
jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej 
nauki. Zadanie to ma również wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podsta-

wowych i ponadpodstawowych i pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 
W ramach przyznanych środków, do końca czerwca zrealizowano łącznie pięć wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Lubiewie i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu. Nasi uczniowie zwiedzili Toruń, 
Gdańsk, Gdynię i Fojutowo. Główne miejsca na trasach wycieczek to m.in.: Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – 
Toruń”, Dom Legend Toruńskich, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Pole Bitwy na Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Hymnu 
Narodowego, Stocznia Gdańską czy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 
W jesiennej edycji programu „Poznaj Polskę” udało się pozyskać dotację w wysokości 15 000,00zł. 
Całkowity koszt zadania wynosi 31 360,00 zł. W ramach przyznanych środków, w ostatnich dniach października,  35 osobowa 
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do Krakowa 
i okolic. Uczestnicy pokonali łącznie prawie 1500 km!, Na trasie wycieczki zwiedzili Góry Świętokrzyskie, a tam uważaną za 
najpiękniejszą w Polsce, Jaskinię Raj pełną stalaktytów i stalagmitów i niesamowitych formacji skalnych. Kolejny etap 
to  Ojcowski Park Narodowy ze słynną Maczugą Herkulesa i zamkiem w Pieskowej Skale.  
Drugi dzień wycieczki należał do Krakowa. Uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, krakowskie planty, dziedziniec 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sukiennice, Kościół Mariacki, kopiec Kościuszki i przywitali się ze smokiem wawelskim. 
Trzeci dzień poświęcony został pamięci o historii. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau  
w Oświęcimiu oraz fabrykę Emalia Oskara Schindlera w Krakowie, gdzie zapoznali się z wystawą opowiadającą o losach  
miasta i jego mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej (1939–1945). 

Wioletta Szymczak 

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY I AWANSE ZAWODOWE 

7 lipca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu. 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta, którą złożył Pan Roman Chmara. Komisja konkursowa, w skład której weszło trzech  
przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, trzech przedstawi-
cieli organu prowadzącego, po dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych  
przeprowadziła postępowanie konkursowe, w wyniku którego kandydat  
otrzymał pozytywną rekomendację. Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak  
zatwierdziła konkurs i powierzyła Panu Romanowi Chmara pełnienie funkcji 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 
2022r. do dnia 31 sierpnia 2027r. 
 

W wakacje przeprowadzone zostały następujące postępowania egzaminacyjne 
i kwalifikacyjne: 
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskali:  
Monika Kozłowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie, 
Aleksander Kozłowski - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie, 
Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała:  
Iwona Nowakowska – Nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy  
Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, 
Izabela Gromowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Klonowie 
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała:  
Aleksandra Pik – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu 
Weronika Słupińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu                             
Wszystkim serdecznie gratulujemy                  Wioletta Szymczak 
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STOP PRZEMOCY! 
JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY – REAGUJ! 

JEŚLI JESTEŚ KRZYWDZONA/Y – NIE 

Bywamy świadkami przemocy i jak się wtedy zachowujemy? 
Niestety wciąż zbyt często panuje przekonanie, że to sprawy 
rodzinne. Rola świadka nie jest łatwa. Możesz nie mieć  
pewności, czy masz do czynienia z przemocą, a także  
obawiać się czy Twoja reakcja zostanie uznana za ,,wtrącanie 
się’’ w sprawy rodzinne i czy Twoja interwencja nie pogorszy 
sytuacji. Czasem trudno zadecydować się co zrobić.  
Pamiętaj jednak, że możesz być JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA 
ZAUWAŻYŁA, ŻE KTOŚ WYMAGA POMOCY i odegrać  
zasadniczą rolę w przerwaniu cyklu przemocy!!! 

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoje podejrzenia są 
słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, które mają obowią-
zek sprawdzić, co się dzieje w danej rodzinie.  Żeby jednak  
instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać informację, że dana rodzina potrzebuje wsparcia. DLATEGO TWOJA 
REAKCJA JEST BARDZO WAŻNA!!!  

Kiedy możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z przemocą? Definicja i mechanizmy przemocy: 
Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra  
osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające  
te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym  
seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  
u osób dotkniętych przemocą. 
Przemoc domowa może przyjmować różne formy: 
Fizyczna – skutki przemocy fizycznej są zwykle widoczne gołym okiem. Są to różnego rodzaju urazy, zadrapania, siniaki,  

złamania lub inne obrażenia, które mogą wymagać pomocy medycznej. 
Psychiczna (emocjonalna) – ten rodzaj przemocy często przejawia się ignorowaniem potrzeb najbliższych, krytykowaniem  
ich wyglądu i przekonań, wyśmiewaniem, okazywaniem zazdrości, ograniczaniem kontaktów z innymi osobami,  
groźbami, szantażowaniem, poniżaniem.  
Zaniedbanie – to niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych i fizycznych osób, które są jakikolwiek sposób zależne (dziecko, 

osoba starsza, niepełnosprawna) od osoby stosującej przemoc, Zaniedbaniem jest brak dbałości opiekuna zarówno  
o zdrowie czy higienę podopiecznego, jak i o jego strój (który może być niedostosowany do pory roku),  
edukację, rozwój itp.  

Seksualna – najczęściej kojarzona z gwałtem. Trzeba jednak wiedzieć, że przemocą seksualną jest każde przedmiotowe  
traktowanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. To także zmuszanie do nieakceptowa-
nych przez partnera/partnerkę zachowań seksualnych.  

 

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Lubiewo funkcjonuje 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
W skład Zespołu wchodzą specjaliści: Kurator Sądowy, 2 Pedagogów szkolnych, Dzielnicowy, Kierownik GOPS,  
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo, Pielęgniarka środowiskowo – 
rodzinna, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 
W okresie od stycznia 2022r. do października 2022r. na terenie Gminy Lubiewo w związku z podejrzeniem zaistnienia  
przemocy w rodzinie wszczęto 8 procedur Niebieskich Kart.  Najczęściej procedura Niebieskiej Karty jest wszczynana przez 
Policję i Pomoc Społeczną. Od stycznia do października  br. Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze współpracowały 
łącznie z 12 rodzinami wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. 

 

Poniżej przedstawiamy bazę danych teleadresowych podmiotów  świadczących pomoc osobom z terenu  
gminy Lubiewo, doświadczającym przemocy w rodzinie: 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Hallera 7, 89-526 Lubiewo czynny od pn. do pt. w godzinach 
od 7.00 do 15.00, tel. 52 33 492 49 lub 515 095 894 e-mail: gops@lubiewo.pl 

cd. str. 27 
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STOP PRZEMOCY!  - CIĄG DALSZY 

2. Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89 – 526 Lubiewo tel. 52 33 493 10, e-mail: ug@lubiewo.pl 
W Urzędzie Gminy w Lubiewie do dyspozycji mieszkańców jest Radca Prawny, który bezpłatnie udziela porad 1 raz  
 
 

4. W Gminie Lubiewo funkcjonuje Punkt Pomocy Rodzinie, w którym porad udziela – terapeuta uzależnień oraz  
psycholog. 
Terapeuta przyjmuje w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca: 
- od godz. 7.00 do 10.00 – Świetlica Wiejska w Bysławiu ul. Strażacka 1 
- od godz. 10.15 – 13.00 Urząd Gminy w Lubiewie pok. nr. 9, ul. Hallera 9.  
Dane kontaktowe terapeuty: Krzysztof Staniewski tel. 695676016, e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl 
Psycholog rodzinny 1 raz w tygodniu udziela porad na terenie Szkoły Podstawowej w Bysławiu (środa od godz. 8.00 
do 10.00) oraz Szkoły Podstawowej w Lubiewie (środa od godz. 10.15 do 12.15). 
5. Szkoła Podstawowa w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo tel. 512 864 153, e-mail:  
sekretariat@splubiewo.edu.pl -pedagog 721 607 231 
6. Szkoła Podstawowa w Bysławiu ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław, e-mail: sekretariat@spbyslaw.edu.pl – pedagog 
509 666 040 
7. Posterunek Policji w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89 – 511 Cekcyn, tel. 52 336 63 15, e-mail:  
dzielnicowy.cekcyn3@bg.policja.gov.pl lub dzielnicowy.cekcyn4@bg.policja.gov.pl 
8. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola 
czynny całą dobę, tel. 52 55 400 45 e-mail: sow.tuchola@wp.pl 
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola tel. (52) 5592018, e-mail: 
pcprtuchola@wp.pl 
10. Niebieska Linia tel. 800 120002, e-mail: niebieskalinia@nibieskalinia.info 

Natalia Nowacka 

POMOC SPOŁECZNA  

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom  
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zaso-
by i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  
Obowiązujące kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej: 
(miesięczny dochód netto) 
-  dla osoby samotnie gospodarującej  776,00 zł 
-  dla osoby w rodzinie  600 zł 
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego stanowi  345 zł  
 Pomoc w ramach Wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności i posiłki w szkole) mogą otrzymywać osoby/rodziny, których dochód 
nie przekracza 150%  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli  900,00 zł   oraz dla osoby samotnie gospodarującej 
1.164,00 zł .  
 

Obowiązujące kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych: 
Świadczenia rodzinne w pełnej wysokości przysługują w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie może przekroczyć kwoty 764 zł. 
W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę. 
Obowiązujące kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie 
ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 900 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę. 
Więcej informacji w sprawie w/w świadczeń oraz innych form pomocy realizowanych przez GOPS w Lubiewie można 
uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu:  52 33 49 249. 

Weronika Łepek 

mailto:sekretariat@splubiewo.edu.pl
mailto:dzielnicowy.cekcyn3@bg.policja.gov.pl
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WIELODZIETNI RODZICE ZAPŁACĄ MNIEJ ZA PRĄD 

Wielodzietni rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się o limit zużycia energii do 3000 kWh za który 
zapłacą mniej. Aby uzyskać bonifikatę należy złożyć stosowane oświadczenie do Enei (dostępne na stronie internetowej 
www.enea.pl w zakładce „Zamrożenie cen prądu w 2023 roku”). Do w/w oświadczenia odbiorca energii posiadający Kartę Dużej 
Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) przedkłada Kartę Dużej Rodziny. 

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,   
to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 3000 kWh, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane 
zdjęcie ekranu. 

Ponadto Enea informuje, iż od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla odbiorców z grup 
taryfowych G będą obowiązywały w ramach następujących limitów zużycia energii: 
*  2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych, 
*  2600 kWh rocznie – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących): 
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
  - o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
  - o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
  - o całkowitej niezdolności do pracy, 
  - o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub do II grupy inwalidów. 
• spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek  

pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym  
orzeczeniem o niepełnosprawności; 

*  3000 kWh dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział  
specjalny produkcji rolnej. 
* iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym - w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia 
na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz 
administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru. 

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym 
ogrodzie działkowym) składa do  Enei wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci: 
papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami: 

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta albo 
- przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze. 

Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w Biurze Obsługi Klienta to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników, a także dodatkowo – do wglądu: 
- oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  
stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;- oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – 
w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.   
elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl).  

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany. Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi  
wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub 
zdjęcia odpowiedniego dokumentu.  Enea zaleca skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl. 

Jeśli odbiorca uprawniony na dzień 18 października 2022 r. spełnia warunki uprawniające do zwiększonego limitu zużycia, 
podpisane Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinien złożyć (przesłać) do Enei niezwłocznie, lecz nie później niż do 
30 czerwca 2023 r. 

W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie  
dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu 
zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.  

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz  
z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia 
uprawnienia. 
Przypominamy, że o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać rodziny wielodzietne, w których rodzic (rodzice) lub małżonek 
rodzica w chwili składania wniosku, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz rodzic/rodzice, którzy kiedykolwiek 
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.  
 Kartę mogą otrzymać również  rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Wnioski o Kartę Dużej Rodziny  
są przyjmowane w sposób ciągły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

Marta Jagiełka - Kraś 

http://www.enea.pl
mailto:ustawa@enea.pl
https://www.enea.pl/dladomu/zamrozenie-cen/oswiadczenie_zce_pola.pdf
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie  informuje, że w dniu 17.10.2022r. rozpoczął kwalifikowanie osób/rodzin  
do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2021 Plus. 
Osoby, które chciałyby otrzymać skierowanie upoważniające do odbioru wyżej wymienionej żywności mogą zgłaszać się  
do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie przy ulicy Hallera 7 w dni robocze w godzinach od 7.00  
do 15.00. 
Możliwe jest również zakwalifikowanie do otrzymywania żywności w sposób zdalny dzwoniąc pod nr GOPS - 52.33.492.49 
lub bezpośrednio do pracowników  socjalnych (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej GOPS Lubiewo). 
Dochód uprawniający do otrzymania żywności nie może przekroczyć następujących kwot: 
•  dla osoby samotnie gospodarującej – 1 707, 20 zł netto (kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy  

społecznej wynosi  776,00 zł x 220%), 
• dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł netto (kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 

600,00 zł x 220%). 
Osoby, które w ubiegłych latach otrzymywały pomoc żywnościową PO PŻ, a które są zainteresowane jej dalszym  
otrzymywaniem, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu ponownego zakwalifikowania. 

Joanna Trawczyńska  

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, że rodzice zainteresowani dożywianiem dzieci w szkole lub  
w przedszkolu mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
W celu przyznania powyższej pomocy od stycznia 2023r. należy wypełnić wniosek o przyznanie posiłków dla dzieci oraz  
przedstawić zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
Kwota dochodu uprawniająca do otrzymywania posiłków w szkole/przedszkolu nie może przekroczyć 900,00 zł netto na osobę 
w rodzinie  (kryterium dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 600,00 zł  x 150%). 
Przypominamy, że decyzje przyznające posiłki dla dzieci w szkole/ przedszkolu od miesiąca września 2022r. ważne są do dnia 
22 grudnia 2022r.  

Joanna Trawczyńska 

APEL – ZIMA 2022 

     W związku z okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie apeluje do wszystkich mieszkańców 
Gminy Lubiewo o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski – starszych, samotnych, chorych czy 
niepełnosprawnych.  
Prosimy o przekazywanie informacji o osobach które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o: 
- zgłaszanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób w okresie zimowym 
- sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego, 
w tym pomocy w postaci usług opiekuńczych. 
Pamiętajmy, że złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla 
zdrowia, ale i życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
Mając również na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej 
uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. 
 
Wszelkie informacje prosimy kierować do  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 
Ul. Hallera 7, 89 – 526 Lubiewo 
Tel. 52 33 49 249 lub 515 095 894 
GOPS w Lubiewie czynny jest od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 - 15.00. 

Weronika Łepek 
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OPASKI BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIEWO 

 
 
 
 
 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Lubiewie  w okresie od: 15/04/2022 do: 31/08/2022 zrealizował projekt   
dla osób  powyżej  60-tego  roku  życia, pt. „Klub Seniora w Lubiewie – edycja I „Razem raźniej”.  
Do udziału zrekrutowano 15 osób z terenu Gminy Lubiewo. 
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w działaniach integracyjno-warsztatowych przeprowadzonych przez  
Lidera-animatora, spotkaniach międzypokoleniowych, zajęciach sportowych, warsztatach: fryzjerskich, rękodzielniczych, 
psychologicznych, dotyczących zdrowego żywienia, kulinarnych i informatycznych a także spotkaniach  z dziećmi,  
potańcówkach, spotkaniach integracyjnych itd.  Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu  
w  6-godzinnych panelach, w siedzibie Klubu Seniora w Lubiewie. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy kulturalno–
integracyjne do  „BOROWIACKIEJ WIOSKI ” w Nowym Suminie, „WIOSKI KWIATOWEJ” w Żalnie, a także Pałacu  
w Polednie. 
Podczas spotkania podsumowującego Seniorzy zaprezentowali przepiękne przedstawienie pt. „Lata 20, lata 30…” 
Powyższy projekt realizowany był w ramach Strategii Rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-
2023 „Dekel do borowiackiej grapy”, wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie”. 
Całkowity koszt projektu to 52 631,58zł z czego : dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich – 50.000 zł,  
wkład własny Gminy Lubiewo – 2631,58 zł. 

Inga Kwiatkowska 

W roku bieżącym GOPS w Lubiewie przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  
edycja 2022. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 
Od marca 2022  - 3 Asystentów realizuje usługę asystencji osobistej u 11 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Lubiewo. 
Mieszkańcy nie ponoszą odpłatności za otrzymane wsparcie. Na realizację zadania pozyskaliśmy środki w wysokości 
99 540, 00 zł. (całkowita wartość, brak wkładu własnego) 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  
Informujemy jednocześnie, że Wójt Gminy Lubiewo za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie 
wystąpił ze stosownym wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie środków na realizację w/w 
Programu w roku 2023.  
Od stycznia 2023 planujemy objąć usługą asystencji osobistej 20 niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy.  
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.gopslubiewo.pl oraz w siedzibie Ośrodka. 

Weronika Łepek 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Wójt Gminy Lubiewo za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił do realizacji dwóch 
Programów, dzięki którym 60 mieszkańców naszej gminy zostało wyposażonych w opaski bezpieczeństwa , które posiadają 
takie funkcje jak: 
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, 
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 
Każda Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie 
tylko użytkownikowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. 
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umoż-
liwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposo-
bie udzielenia pomocy. 
Usługa tzw.  ”opieki na odległość” realizowana w ramach  Programów jest bezpłatna dla użytkowników opasek. 
Opaski zostały pozyskane w ramach realizacji Projektu „KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA” oraz Programu  
"KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA ROK 2022. 

 Weronika Łepek 

KLUB   SENIORA W LUBIEWIE - EDYCJA I  „RAZEM  RAŹNIEJ” 

http://www.gopslubiewo.pl
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Samorządowy Kurier Lubiewski 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

 
W dniu 09.11.2022 r. w tut. Urzędzie Gminy Lubiewo odbył się finał konkursu gminnego na najlepszy plakat „Zapobiegajmy 
pożarom”. Na konkurs przekazano 130 prac plastycznych.  
Prace uczniów przekazały: 

Szkoła Podstawowa  im. Wojska Polskiego w Lubiewie 
Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Bysławiu 
Szkoła Podstawowa w Klonowie 
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza” w Bysławiu i w Lubiewie  

Komisja w składzie: 
Prezes ZG ZOSP RP – Tadeusz Juraszewski 
Komendant  gminny – Andrzej Zemke 
Wójt Gminy Lubiewo – Joanna Jastak 
Podinspektor  – Katarzyna Mrozik  
 
Z przekazanych z przedszkoli i zerówek nagrodzono 
następujące prace: 
I miejsce 
Marcel Mroczek  6 lat  SP Lubiewo, klasa 0 opiekun 
Barbara Lutostańska 
II miejsce 
Sara Szulc 6 lat Przedszkole Samorządowe Gminy 
Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu  opiekun Ewa 
Werner 
III miejsce 
Aniela Rydzkowska  6 lat  Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu  opiekun Ewa Werner 
Wyróżnione prace:   
Michał Głogowski – 6 lat - Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu  opiekun Ewa Werner 
Oliwia Kula – 3 lata Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Lubiewie  opiekun Edyta Szefler 
Z prac  Szkół Podstawowych w kat. I-III nagrodzono następujące prace: 
I miejsce  
Szymon Kałdowski  kl. III Szkoła Podstawowa w Klonowie  opiekun Aleksandra Krzywdzińska 
II miejsce 
Marcin Ostrowski  kl. III Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie opiekun  Wiesława Pianowska  
 
III miejsce 
Kornelia Niemczewska kl. III  Szkoła Podstawowa w Klonowie  opiekun Aleksandra Krzywdzińska 
Wyróżnione prace:   
Rozalia Augustyńska – kl. II SP Bysław – opiekun Justyna Kurkowska 
Nikodem Stanisławski kl. II – SP Bysław – opiekun Hanna Urban 
Z przekazanych prac ze Szkół Podstawowych w kat. IV-VIII nagrodzono następujące prace: 
I miejsce 
Natalia Cherek kl. VIII Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
II miejsce 
Marcel Czaplicki  kl. IV  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
III miejsce  
Maja Partyka  kl. V  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie opiekun Wiesława Gulatowska 
Wyróżnione prace: 
Remigiusz Bonk kl. VI Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 
Mikołaj Wiśniewski kl. VI Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu opiekun Lilla Walczak 

                             Katarzyna Mrozik 
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 W dniu 28 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 
Komisja w składzie: przewodniczący - mł. kpt. mgr Grzegorz Polok; sekretarz - Katarzyna Mrozik; członek – bryg. mgr  
Arkadiusz Kroll; członek - Tadeusz Juraszewski; członek - Andrzej Zemke bardzo wysoko oceniła poziom wiedzy  
uczestników. Do konkursy zgłosiło się  17 osób w dwóch kategoriach: Szkoła podstawowa klasy od I do IV i od V do VIII.  
Wyniki w pierwszej grupie wiekowej: 
I miejsce – Nikodem Ratkowski SP Lubiewo 
II miejsce – Izabela Puczyńska SP Bysław 
III miejsce –Alicja Czaplicka SP Bysław 
Nikodem Ratkowski oraz Zuzanna Puczyńska reprezentowali  
Gminę Lubiewo na eliminacjach powiatowych. Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane  
z budżetu gminy. 
Dnia 28.04.2022r. w siedzibie Nadleśnictwa Zamrzenica odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Tucholi, Nadleśnictwo  
Zamrzenica i Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Tucholi. Do eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach dostali się 
zwycięzcy eliminacji gminnych. Gminę Lubiewo reprezentowali : Zuzanna Puczyńska SP Bysław, która zajęła II miejsce  
w II grupie wiekowej ( szkoły podstawowe klasy V-VIII) oraz Nikodem Ratkowski SP Lubiewo, który zajął I miejsce w I grupie 
wiekowej ( szkoły podstawowe klasy I-IV).  
Nikodem Ratkowski otrzymał przepustkę do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 
Zapobiega Pożarom" w którym uplasował się na zaszczytnym II miejscu i tym samym zakwalifikował się do finału  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Katarzyna Mrozik 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Wyniki w drugiej grupie wiekowej :  
I miejsce – Zuzanna Puczyńska SP Bysław  
II miejsce – Roksana Gaca SP Lubiewo 
III miejsce – Wiktoria Okonek SP Bysław 

GMINNY TRENING OBRONNY PN. „DORĘCZENIE 22” 

 W dniu 24.10.2022 r. w godz. od 7.00 do 15.00na terenie gminy Lubiewo został przeprowadzony trening obronny  
pn. „Doręczenie 22”. Trening odbył się we współdziałaniu ze starostwem powiatowym i pozostałymi gminami powiatu tuchol-
skiego. Trening poprzedzony został konferencją główną (instruktażową), która odbywała się w  dniu 21.10.2022 roku, z udzia-
łem przedstawicieli wszystkich ćwiczących podmiotów. Zagadnienia szkoleniowe omawiane były przez wykładowcę z Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy oraz Kierownika Zespołu Autorskiego. 
Celem treningu było:   
• uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lubiewo oraz doskonalenie działania punktów  

kontaktowych stałych dyżurów w podległych jednostkach organizacyjnych, 
• uruchomienie i rozwinięcie Akcji Kurierskiej, w tym doręczenie ćwiczebnych kart powołania do służby wojskowej  

            do wskazanych adresatów  
• sprawdzenie wszystkich dostępnych kanałów łączności tj. radiowej, telefonicznej, mailowej i faksowej 
• sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez podawanie komunikatów o napadzie powietrznym  

            i testowe uruchomienie syren alarmowych. 
W treningu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie stanowiący obsadę Akcji Kurierskiej, obsadę Stałego Dyżuru,  
a także jednostki organizacyjne w których znajdują się punkty kontaktowe Stałego Dyżuru. W ramach treningu doręczono  
100 % kart powołania do adresatów. 
 Po zakończeniu Akcji Kurierskiej dokonano wstępnego podsumowania przebiegu treningu, a następnie  zakończono trening. 

Magdalena Hoppe 

PROJEKT - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025” 

Gmina Lubiewo wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu 
wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 
Wojewoda przyznał dotację w wysokości 12 000,00zł dla Szkoły Podstawowej w Bysławiu na zakup nowości wydawniczych, 
elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz zorganizowania działań promocyjnych w zakresie czytelnictwa. Wkład 
własny w wysokości 3000,00zł pochodził ze środków budżetu Gminy Lubiewo. 
W bieżącym roku złożyliśmy wniosek dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 
„Borowiacka Tęcza”. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku. 

Wioletta Szymczak 
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PROJEKT „INNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOŁACH GMINY LUBIEWO” 

 
 
 
 
Gmina Lubiewo wspólnie z dyrektorami szkół realizuje projekt "Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo”  
w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.2.2 
Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Celem szczegółowym programu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  
niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi,  
w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia,  
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, 
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizo-
wanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów 
niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. 
Całkowita wartość projektu wynosi 500 481,25zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 425 409,06, co stanowi 
85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 
50 048,12zł, co stanowi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy Lubiewo wynosi 
25 024,07zł, co stanowi 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu  
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu i Szkole  
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie prowadząca do wzrostu kompetencji u 269 uczniów poprzez organizowanie 
dodatkowych zajęć, w tym wyrównawczych oraz kół zainteresowań; zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, rozwój kompetencji poprzez udział w szkoleniach 64 nauczycieli oraz wzbogacenie zaplecza i wdrożenia form  
kształcenia opartych na ICT. W szczegółach przedstawia się to następująco: 
 

Organizacja zajęć dla uczniów z zakresu: 
• zajęć wyrównawczych z matematyki, chemii, geografii, języka angielskiego, 
• kół zainteresowania: matematyka metodą eksperymentu, matematyka w grach – szachy, informatyka, technika,  

j. angielski, j. niemiecki, chemia, fizyka, kreatywność, przyroda, 
• wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia logopedyczne, biofeedback. 

Łącznie zrealizowanych zostanie 1114 godzin dodatkowych zajęć. 
 

Szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu: 
• wykorzystywania nowych metod kształcenia z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych,  
• metody eksperymentu w procesie nauczania,  
• wykorzystywania technologii ICT w nauczaniu metodą eksperymentu, 
• RSA – HRV Biofeedback. 

Łącznie zrealizowanych zostanie 58 godzin szkoleniowych dla 64 nauczycieli. 
 

Doposażenie pracowni szkolnych, w tym: 
• wyposażenie multimedialnej pracowni przedmiotów przyrodniczych w SP w Lubiewie i SP w Bysławiu, 
• wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej w SP w Lubiewie i SP w Bysławiu, 
• wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu przedmiotów przyrodniczych (chemiczno – fizyczne)  

w SP w Lubiewie i w SP w Bysławiu, 
• zakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
• zakup drukarko kopiarki dla SP Lubiewo i SP w Bysław, 
• zakup papieru i tonerów do realizacji zajęć.  
W ramach zakupu wyposażenia  szkoły wzbogacą się o ponad 200 nowych urządzeń, tj. drukarko — kopiarki, mobilne  
katedry, laptopy, zestawy  urządzeń dostępowych typu terminalowego dla uczniów, zestawy monitorów, monitory  
interaktywne, rzutniki, laboratoria cyfrowe, zestawy do hydrostatyki i termodynamiki, szachy i zegary szachowe, mikroskopy, 
programy edukacyjne i wiele, wiele innych. 
Obecnie, przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia oraz zapytanie ofertowe na szkolenia  
dla nauczycieli. Zakończenie projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2023r. 

Wioletta Szymczak 
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ZŁOTE, SZMARAGDOWE I DIAMENTOWE GODY 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody to rocznice niezwykłe, tak jak  
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 50, 55 czy 60 lat. To właśnie te piękne okazje były powodem uroczystości, jaka 
odbyła się w piątek, 7 października 2022 r., w Klubie Seniora w Lubiewie. 
Podczas uroczystości, w dowód społecznego uznania dla małżeństw z terenu Gminy Lubiewo wręczone zostały Medale  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymują  
małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat. Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie nie 
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50, 55 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia  
małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po 
latach zyskać wzajemne zrozumienie, szacunek i przyjaźń. Wieloletnie, wspólne  pożycie  świadczy, że rodzina jest  
najważniejszą wartością w życiu człowieka. Dlatego jubileusze pożycia małżeńskiego cieszą się tak wielkim poważaniem  
i szacunkiem społecznym. 
Uroczystość poprowadziła Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiewie Łucja Koniarska. Uroczystego aktu  
dekoracji Medalami dokonała Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo Zofią 
Reszka skierowały pod adresem wszystkich przybyłych par, słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie  
małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Jubilaci otrzymali również pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty 
i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu oraz symbolicznego toastu. 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo: 
Czesława  i  Ryszard  Wamka z Suchej; Teresa  i  Jan   Folega z Bysławia; Emilia i  Kazimierz  Lelińscy z Lubiewa 
Teresa  i Józef   Krajna  z Wełpina 
Pary obchodzące Szmaragdowy Jubileusz, Państwo: 
Urszula  i Stanisław   Gaca z Bysławia; Lidia  i Stanisław  Pieczka  z  Bysławka; Halina  i  Henryk Chróścińscy z Bysławia 
Elżbieta  i Kazimierz  Porazińscy z Minikowa; Krystyna i Marian  Figel z  Bysławka; Danuta  i  Jan  Pieczka z  Szumiącej 
Regina  i   Jan  Muchowscy z  Bysławia; Bernadeta  i  Marian  Pieczka z Lubiewa 
Pary obchodzące Diamentowy Jubileusz, Państwo: 
Władysława  i  Józef  Porazińscy z Zamrzenicy 
Zdzisława  i  Ryszard  Drzycimscy z Bysławia 
Niestety, nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły na 
przybycie. Wszystkim parom, obchodzącym w bieżącym roku Jubileusze Pożycia Małżeńskiego, serdecznie gratulujemy 
i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata. 
Fotogaleria z uroczystości umieszczona jest pod adresem: https://lubiewo.pl/zlote-szmaragdowe-i-diamentowe-gody 

Łucja Koniarska 

https://lubiewo.pl/zlote-szmaragdowe-i-diamentowe-gody
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UNIWESRTYTET TRZECIEGO WIEKU 

 W czerwcu br. zakończyliśmy już siódmy rok funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski  
w Bydgoszczy Filii w Lubiewie. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to bardzo inspirująca forma spędzania wolnego czasu dla osób  
w tzw. pięknym wieku,  dlatego też cieszymy się, że powstała ona w Gminie Lubiewo, nadal trwa i mamy nadzieję, że będzie się 
rozwijała. Studenci podczas całego roku uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu medycyny konwencjonalnej i naturalnej,  
kosmetologii, turystyki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. Niestety pandemia i ograniczenia z nią  
związane zmusiły nas do rezygnacji z części wykładów i dodatkowych atrakcji. 29 czerwca w sali Klubu Seniora studenci po raz 
ostatni w tym roku akademickim wysłuchali bardzo ciekawego wykładu, który wygłosił Dziekan UTW Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy profesor WSG dr inż. Cezary Kościelak, który również po zakończeniu wykładu wręczył  wszystkim uczestnikom 
dyplomy ukończenia roku akademickiego. Ponadto, wręczono specjalne podziękowania za tworzenie akademickiej społeczności 
senioralnej na UTW w Lubiewie, które otrzymali: Pani Zofia Tomaszewska, Pani Irena Fiegel i Państwo Barbara i Edward  
Stencel. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, upominków, ale również planów na następny rok akademicki. Zachęcałyśmy słuchaczy 
do większej aktywności integracyjnej oraz zgłaszania własnych inicjatyw, przy realizacji których zobowiązałyśmy się pomóc.  
W imieniu Pani Wójt Joanny Jastak oraz słuchaczy UTW podziękowania dla p. dziekana złożyła Pani Wioletta Szymczak,  
podkreślając życzliwość i serdeczność ze strony władz Wyższej Szkoły Gospodarki oraz dobór wspaniałej  kadry, która  
przyjeżdża do Lubiewa z wykładami. 
Po części oficjalnej w sali widowiskowej Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo odbyła się impreza integracyjna, 
w której uczestniczyli słuchacze UTW oraz seniorzy korzystający z zajęć Klubu Seniora, tj. projekcie realizowanym przez  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie „Razem raźniej”.  Zabawę taneczną poprowadził  DJ Adrian Sobiechowski  
z Bysławia, a goście przy słodko – słonym poczęstunku świetnie się bawili. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę, 
integrację i udaną zabawę. Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie i  Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. 
 
Wakacje szybko minęły i już 21.09.2022 r. słuchacze UTW Filii w Lubiewie rozpoczęli nowy semestr roku akademickiego 
2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania studenckiego hymnu “Gaudeamus igitur”. Studentów UTW przywitała 
Pani Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, podziękowała za szczególną aktywność i życzyła  
udanego roku akademickiego. Pierwszy wykład inauguracyjny o tematyce Festiwalowe Opowieści wygłosił Pan Jarosław  
Jagodziński. Dodatkowo zostały przekazane uczestnikom: harmonogram wykładów oraz piękne długopisy. Wykłady, odbywają 
się w BCKiP w Lubiewie.  
Zachęcamy naszych mieszkańców do wstąpienia w zacne szeregi studentów UTW. Jest to wspaniała okazja do spotkania  
się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania dodatkowych umiejętności. Słuchaczem UTW WSG  
może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej 
osoby. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulina Ciepluch 
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IMPREZY SPORTOWE W 2022 r. 

I Turniej Wędkarski – 29.05.2022 r.  
 W niedzielę 29 maja br. nad stawem w Lubiewie rozegrano I Turniej Wędkarski  dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia 
Dziecka. Turniej zorganizowali członkowie Polskiego Koła Wędkarskiego 102 w Lubiewie wraz z Panią Wójt Gminy Lubiewo 
– Joanną Jastak. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, w zawodach uczestniczyło 23 dzieci. Po zważeniu ryb  
i ogłoszeniu wyników najlepsi wędkarze otrzymali puchary, a wszyscy okolicznościowe medale i nagrody w postaci sprzętu 
wędkarskiego, akcesoriów i słodyczy. Na zakończenie zawodów odbył się wspólny grill.  
Wyniki: 
I miejsce: Mikołaj Kotras 930 pkt 
II miejsce: Mikołaj Lewandowski 805 pkt   
III miejsce: Michał Kamiński 790 pkt 
IV miejsce: Ksawery Pieczka  775 pkt 
Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo wraz z  Zarządem Koła PZW 102 w Lubiewie dziękują wszystkim uczestnikom  
i zapraszają za rok. Podziękowania także dla sponsorów, którzy podarowali sprzęt wędkarski, akcesoria oraz słodycze. 
 

IV Deblowy turniej tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Lubiewo – 31.07.2022 r.  
Organizatorami tegorocznych mistrzostw byli Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo i Pan Michał Skałecki – radny  
powiatu tucholskiego.  Na turniej, który został przeprowadzony w ostatnią niedzielę lipca zgłosiło się 16 zawodników. Turniej 
cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ oprócz naszych stałych, niezawodnych graczy, zgłosili się również  
pasjonaci tenisa m.in. ze Świecia, Torunia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolic Poznania. Nadmienić  
należy, że wśród zawodników, gościliśmy aż trzech Mistrzów Polski w różnych kategoriach. Tym samym poziom meczów był 
niezwykle imponujący… Turniej oficjalnie otworzyła Pani Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, która wyraziła swoją radość  
z obecności zawodników i możliwości kontynuacji wcześniejszych edycji oraz zapewniła, że Mistrzostwa będą odbywały się 
w kolejnych latach. Nie zabrakło życzeń przyjaznej atmosfery i dobrych piłek, bo pogoda była specjalnie zamówiona na ten 
dzień.  Pary deblowe do grupy A i B zostały rozlosowane  przed turniejem, a turniej był rozgrywany systemem do 2 setów, 
przy remisie decydował tie-break. Zawodnicy grali w 2 grupach po 4 pary. Z każdej grupy wyłoniły się 2 pary, które walczyły 
 o zdobycie I, II i III miejsca. Najwięcej emocji dostarczył ostatni mecz deblowy, w którym wystąpili naprzeciw siebie:  Paweł 
Szmalc z Torunia z Mieczysławem Januszewskim z Okonin Nadjeziornych – Bogdan Wziętek z Zielonej Góry  
z Sebastianem Braun spod Poznania.   Najlepsze pary deblowe zadbały  o widowisko, w którym nie brakowało zwrotów  
akcji, dramaturgii i emocji do samego końca. 
Wyniki IV Mistrzostw w tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Lubiewo 
I miejsce: Paweł Szmalc i Mieczysław Januszewski 
II miejsce: Sławomir Braun i Bogdan Wziętek 
III miejsce: Tomasz Borta i Jerzy Kłysz 
IV miejsce: Sławomir Rybicki i Dariusz Szrajber 
Na zakończenie turnieju, Pani Wioletta Szymczak Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w towarzystwie dwóch 
sympatycznych wiewiórek wręczyła  zwycięskim parom i pozostałym uczestnikom pamiątkowe statuetki. 
Turniej przygotowała Pani Paulina Ciepluch, inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych z Urzędu Gminy w Lubiewie 
przy pomocy Pani Aliny Borchacz opiekuna kortów. 
 

III  Mix wodno-sportowy - 24.07.2022 r.  
Już po raz trzeci Wójt Gminy Lubiewo wspólnie z CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe z Bydgoszczy zorganizowali 
imprezę pn. „III Mix wodno – sportowy” W niedzielę, 24 lipca na jeziorze bysławskim rozegrano zawody w trzech  
dyscyplinach, tj. rowery wodne, kajaki turystyczne oraz wyścigi na materacach wodnych.  W zawodach wzięli udział  
uczestnicy obozu kajakowego CWZS Zawisza oraz turyści przebywający na bysławskiej plaży. Rywalizacja odbywała się  
na zasadach fair play, a walka o dobry czas i nagrody, które zakupione zostały ze środków budżetu Gminy Lubiewo była 
dodatkową porcją adrenaliny. Zawody na materacach sprawiły wiele radości i zabawy. Nad bezpieczeństwem czuwali  
druhowie z OSP z Bysławia, którzy na zakończenie zawodów uatrakcyjnili zawodnikom imprezę poprzez solidny wodny 
prysznic oraz możliwość obejrzenia samochodu strażackiego. Zawody zakończyły się wręczeniem nagród przez Wójta  
Gminy Lubiewo Joannę Jastak i Wiolettę Szymczak – Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w asyście  
niezwanego wiewióra, który stanowił nie lada atrakcję dla uczestników. Podziękowania dla Pana Kierownika Zakładu  
Komunalnego za udostepnienie kajaków i rowerków wodnych oraz pracownikom Pani Katarzynie Glazik i Pani Elżbiecie  
Rytlewskiej za pomoc przy organizacji zawodów. Dziękujemy uczestnikom i już dziś zapraszamy na przyszłoroczny mix  
wodno – sportowy. 
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IV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich w ramach, którego po raz XXVIII zorganizowany został w całej Polsce 
„Sportowy Turniej Miast i Gmin 2022” 13-19 września 2022 r.  
 
Jest to największa impreza sportu masowe-
go w kraju i w Europie, która odbywa się od 
13 do 19 września br. Miło mi poinformować, 
że w roku 2022 r. Gmina Lubiewo zajęła I 
miejsce w Polsce w kategorii od 5 od 7.5 tys. 
mieszkańców W ciągu jednego tygodnia 
zorganizowaliśmy 125 imprez, w których 
brało udział 2506 uczestników. Nagrodą za I 
miejsce jest 6.000 zł na organizację pikniku 
sportowo – rekreacyjnego.  
Gmina Lubiewo od wielu lat uczestniczy w 
Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszyst-
kich i to z sukcesami, np. w 2020 Gmina 
Lubiewo w kategorii II. od 5 do 7,5 tys. 
mieszkańców  zajęła VI miejsce w kraju i I 
miejsce w woj. kujawsko – pomorskim. Do 
tej pory pięciokrotnie  udało nam się znaleźć wśród wyróżnionych, za co otrzymywaliśmy granty finansowe w łącznej wyso-
kości 24 000,00 zł  na zakup sprzętu sportowego.    
W 2022 r. Gmina Lubiewo zajęła I miejsce w Polsce w kategorii od 5 od 7.5 tys. mieszkańców, gdzie zostało zorganizowane 
125 imprez w których brało udział 2506 uczestników. Nagrodą za I miejsce jest 6.000 zł na organizację pikniku sportowo – 
rekreacyjnego. Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w promocję aktywno-
ści fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubiewo.   
 

Europejski Dzień Sportu Szkolnego – 30.09.2022 r.   
W Gminie Lubiewo 30 września we wszystkich placówkach 
oświatowych odbył się Europejski Dzień Sportu Szkolnego, czyli 
minimum 120 minut dowolnej aktywności. Ideą tego dnia jest 
celebracja i promocja aktywności fizycznej. Wydarzenie  
w Polsce koordynowane jest przez Fundację V4Sport (https://
v4sport.eu), przy aktywnym wsparciu partnerów: Akademii  
Krokieta i Lamy, Krajowego Szkolnego Związku Sportowego, 
Szkolnego Związku Sportowego „DOLNY ŚLĄSK” oraz Szkolne-
go Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”. W tym dniu uczest-
niczyło 800 placówek oświatowych na skalę Polski, gdzie dzieci  
i młodzież aktywnie ćwiczyli. Wyróżnienie otrzymała Szkoła  
Podstawowa w Klonowie oraz w Lubiewie i znalazła się w gronie 
200 najbardziej aktywnych placówek, które realizowały  

RUCHOWY PLAN LEKCJI i dzięki partnerowi – Akademii Krokieta i Lamy, otrzymali darmowy dostęp do platformy  
Akademii na okres 6 miesięcy. Wielkie podziękowania dla wszystkich placówek tj. Przedszkole Samorządowe Gminy  
Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Przedszkole w Klonowie, Szkoła Podstawowa w Bysławiu, Klonowie i w Lubiewie.  
 

VIII  edycja Europejskiego Tygodnia Sportu 23-30.09.2022 r.  
Pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie zgłosili placówki oświatowe do VIII edycji Europejskiego Tygodnia Sportu, inicjatywy 
Komisji Europejskiej, która promuje sport jako aktywność fizyczną i społeczną oraz miejsce spotkania sympatyków aktywne-
go spędzania czasu. ETS odbywał się w dniach 23-30 września 2022 roku w większości krajów Europy. Polska jest aktyw-
nym uczestnikiem projektu, a narodowym koordynatorem wydarzeń jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
 Rejestracja wydarzeń sportowych rozpoczęła się już 14 września o godzinie 12.00 poprzez formularz umieszczony na plat-
formie www.etspolska.gov.pl. Dla pierwszych 150 organizatorów zgłoszonych wydarzeń, przewidziano  zestawy gadżetów 
dla uczestników tych sportowych zmagań i tym sposobem Szkoła  Podstawowa w Lubiewie oraz Przedszkole Samorządowe 
Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” otrzymało wiele ciekawych nagród na organizację zabaw.  
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Krótkodystansowe biegi uliczne dla dzieci i młodzieży- 17.09.2022 r.  
 
17 września, w ramach XV Ogólnopol-
skiego Ekologicznego Biegu Krainy 
Trzech Wież nad Borami zostały zorgani-
zowane krótkodystansowe biegi uliczne 
dla dzieci i młodzieży. Młodzi sympatycy 
zdrowego, aktywnego trybu życia mogli 
sprawdzić swoją aktywność fizyczną  
w sześciu kategoriach wiekowych od 
2007 do 2019r. Na biegi zapisało się 
łącznie 258 osób, jednak ostatecznie  
w biegu wystartowało 218 zawodników. 
Nagrody, medale, statuetki  i pakiety 
startowe zostały ufundowane przez  
p. Wójt Gminy Lubiewo Joannę Jastak. 
Uczestnikami biegu byli nie tylko miesz-
kańcy Gminy Lubiewo, ale także mło-
dzież z okolicznych gmin i województw. 
Wielkie podziękowania kierujemy dla 
dziewcząt z biura numerów.       Wyniki znajdują się na stronie www.lubiewo.pl/sport 
 
II Rodzinne Animacje Rekreacji Ruchowej pod patronatem Przewodniczącej RG Lubiewo Pani Zofii Reszka - 
16.09.2022 r.  
 
To już II rodzinne animacje rekreacji ruchowej pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo Pani Zofia Reszka, 
które odbyły się 16 września br. na obiekcie sportowym w Bysławiu podczas XV Europejskiego Tygodnia Sportu w Gminie 
Lubiewo. Imprezę uroczyście otworzyła Pani Zofia Reszka i zaprosiła do aktywnej zabawy. Koordynatorem imprezy była  

Paulina Ciepluch – pracownik Referatu Oświaty i Spraw  
Społecznych. Osoby pomagające: Joanna Glazik, Katarzyna 
Mrozik, Łukasz Jaroch, Szymon Łepek, Sofiia Yatsyshyn, 
Alicja Chabowska, Wiktoria Szwaracka, Aleksandra Jankow-
ska, Zuzanna Sząszor, Julia Jankowska, Julia Ulatowska, 
Nicola Czarnowska, Aleksandra Boniek, Tymon Glazik.  
Nad bezpieczeństwem czuwała jednostka OSP z Bysławia.  
W imprezie uczestniczyło 51 dzieci i ich rodzice. Na początku 
została przeprowadzona rozgrzewka czyli wspólny taniec, 
podczas którego nasza wiewiórka zachęcała do ćwiczeń  
ruchowych w rytm muzyki. Na boisku znajdował się kącik 
sportowo – rekreacyjny dla maluszków. Do pokonania było  
8 stanowisk sportowo – rekreacyjnych, gdzie po pokonaniu 
stanowiska zawodnik otrzymał 1 element układanki.   
Zawodnicy, kiedy pokonali przeszkody oraz zebrali 8 elemen-
tów układanki i 8 pieczątek – odbierali złote medale i słodycze  

wręczane przez Panią Zofię Reszka. Na koniec imprezy był wspólny poczęstunek. Tor przeszkód z różnymi zadaniami  
tj.  toczenie piłki fitness, strzał do bramki, przejście przez tunel, trafienie do celu itp. Wszyscy zawodnicy otrzymali meda le. 
Nagrody zostały ufundowane przez Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo Panią Zofię Reszka oraz ze środków budżetu 
Gminy w Lubiewie. Sprzęt został użyczony przez Szkołę Podstawową w Bysławiu i w Lubiewie i sołectwo Lubiewice. 
Jak można zauważyć wiele imprez na terenie gminy jest dla skierowane dla dzieci najmłodszych. Zależy mi na tym żeby  
kontakt ze sportem i rekreacją rozpoczynali najmłodsi. Najlepszym przykładem są rodzice i przy tej okazji zachęcam rodziców 
do aktywnego trybu życia: spacery, rowery, tory przeszkód, zabawy sportowe itp.  

Paulina Ciepluch 
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Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na działania kulturalne w 2022 roku pozyskała  
z zewnętrznych źródeł finansowania rekordową kwotę 274 300 zł. Dodatkowe środki finansowe pochodzą  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz  z Partnerstwa Lokalnej 
Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom B-CKiP Gminy Lubiewo realizowało w 2022 roku 
aż 7 projektów: „Teraz biblioteka” (realizacja: 2021 – 2022), „Ob(d)jazdowy TEATR”, „Kreatywne warsztatownie”, „Wolni  
duchem, czyli indiańskie lato w Lubiewie”, Klub Seniora w Lubiewie - edycja II "Siejemy możliwości", dofinansowanie  
w ramach konkursu NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz „Cyfrowe  
studio” (realizacji 2022 – 2023). 

Na realizację projektu „Teraz biblioteka” B-CKiP Gminy Lubiewo pozyskało 100 tys. zł dofinansowania  
w ramach programu BLISKO z Narodowego Centrum Kultury. Realizacja projektu miała miejsce w 2021 i 2022 roku.  
W bieżącym roku na działania kulturalne, szkolenia, inicjatywy lokalne, organizację forum dla bibliotek oraz wizyty studyjnej 
przeznaczyliśmy 50 tys. zł. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy cykl warsztatów kulinarnych dla dorosłych, których  
efektem była wydana książka pt. „Gotuj  
z B-CKiP. Dania tradycyjne, regionalne i nowo-
czesne”. Dla dzieci zorganizowaliśmy warsztaty 
z programowania robotów, a także w spotkanie 
autorskie z panią Barbarą Kosmowską, autorką 
bestsellerowej książki pt. „Niezłe ziółko”.  
Na realizację inicjatyw lokalnych przeznaczyli-
śmy 18 tys. zł, dzięki którym odbyły się następu-
jące działania: „Sołtys Suchej i Rada Sołecka 
promuje lokalną i borowiacką kulturę”, 
„Bioróżnorodność metodą, by ocalić siebie  
i planetę”, „Spotkanie teraźniejszości z historią 
na plaży w Bysławiu”, Spotkanie autorskie  
z Valerjanem Romanovskim pt. „Teoria i prakty-
ka morsowania”.  
Kolejny realizowany w 2022 roku projekt nosi 
nazwę „Ob(d)jazdowy TEATR”. Dofinansowanie 
w wysokości 20 tys. zł umożliwiło zaproszenie do współpracy 5 teatrów z różnych miejsc w Polsce, które zagrały 6 spektakli 
w czasie 5 teatralnych wydarzeń. Wybraliśmy takie, których oferta charakteryzuje się wysoką wartością artystyczną. Część 
wydarzeń odbyła się w przestrzeni publicznej na plaży w Bysławiu. W ofercie znalazły się spektakle lalkowe, marionetkowe, 
spektakl rodzinny grany w konwencji dellarte, spektakl uliczny w konwencji teatru ruchu, cyrku oraz spektakle dla dorosłych  
i seniorów zawierające zarówno satyrę jak i humor.  
W ramach tego projektu odbyły się następujące wydarzenia: 
5 czerwca – Teatr Barnaby z Gdańska spektakl pt. „Calineczka” (plaża Bysław, Bajkowy Dzień Dziecka) 
31 lipca – spektakl „O pięknej i bestii” Teatr Vaśka z Torunia, spektakl uliczny „Błazenologia” Teatr na Walizkach  
z Wrocławia (plaża Bysław) 
23 października – spektakl dla dorosłych „Vendetta ala Kobietta” Teatr Władca Lalek z Słupska (B-CKiP Gminy Lubiewo) 
20 listopada –spektakl dla dorosłych „Wieczór bardzo komediowy” Teatr na Walizkach z Wrocławia (B-CKiP Gminy Lubiewo) 
4 grudnia – spektakl rodzinny „Sokrates w Piaskownicy” Teatr Małe Mi z Łodzi (B-CKiP Gminy Lubiewo, Mikołajki). 

Kolejne 10 tys. zł dofinansowania pozyskaliśmy na realizację projektu „Kreatywne warsztatownie” w ramach progra-
mu Lokalne Partnerstwa PAFW. Realizacja projektu została podzielona na trzy obszary – pierwszy: spotkanie integrujące, 
otwierające w czasie Bajkowego Dnia Dziecka (pierwsza warsztatownia). Drugą, ważną częścią tego działania była organi-
zacja Kreatywnych warsztatowni na plaży w Bysławiu. W piątkowe popołudnia w lipcu i sierpniu animatorki B-CKiP prowadzi-
ły tematyczne, warsztatowe spotkania, w czasie których dzieci razem z rodzicami mogli działać plastycznie, manualnie, ale 
także zdobywać wiedzę, jak i bawić się w czasie różnorodnych animacji. Warsztatownie cieszyły się ogromną popularnością, 
o czym świadczyła liczba uczestników (od ok. 30 do 70!). Trzecim działaniem była organizacja kreatywnych warsztatowni  
w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu w listopadzie i grudniu. Kreatywne spotkania skierowane były zarówno do polskich, jak  
i ukraińskich rodzin. 
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W czasie wakacji (od 18.07.2022 do 30.07.2022) realizowaliśmy projekt „Wolni duchem, czyli indiańskie lato w Lubiewie”  
w ramach programu Lato w teatrze+, na które pozyskaliśmy 40 tys. zł. W wakacyjnych, artystycznych półkoloniach uczestni-
czyło trzydzieścioro dzieci z gminy Lubiewo (20) i Cekcyn (10). Program ten realizowaliśmy po raz 4, w związku z czym 
zgodnie z regulaminem zobowiązani byliśmy do partnerstwa. Do wspólnych działań zaprosiliśmy Gminny Ośrodek Kultury  
w Cekcynie. W czasie dwóch tygodni dzieci rozwijały swoje talenty w czasie warsztatu teatralnego, indiańsko-muzycznego 
oraz rękodzielniczego. Tematyczne warsztaty uzupełniały działania wspólne, takie jak nauka indiańskich pieśni, tańca, czy 
też poznawanie indiańskiej kultury. Efektem końcowym dwutygodniowych działań był pokaz teatralny, w którym uczestniczyli 
mieszkańcy gminy Lubiewo i Cekcym. 
Kolejny duży projekt skierowany został do seniorów: Klub seniora w Lubiewie – edycja II „Siejemy możliwości”. Na jego  
realizację pozyskaliśmy 50 tys. zł. Realizacja projektu trwała od sierpnia do grudnia 2022, w naszych działaniach udział  
wzięło 18 seniorek i seniorów.  
Spotkania w klubie seniora odbywały 
się regularnie we wtorki i czwartki,  
w czasie których uczestniczki  
i uczestnicy projektu działali warszta-
towo, kulinarnie, jaki prozdrowotnie. 
Poza działaniami stacjonarnymi  
odbyły się wyjazdy kulturalne do  
Torunia, czy też wioski chlebowej, jak 
i wyjazdy o charakterze integracyj-
nym, np. zabawa taneczna i spektakl  
w Cekcynie, integracja z tamtejszymi 
seniorami. W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłych latach udało nam się 
pozyskać dofinansowanie w wysoko-
ści 4300 zł na zakup nowości  
wydawniczych do naszych bibliotek 
w Lubiewie i Bysławiu w ramach konkursu NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 
Na zakończenie wakacji otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł na realizację projektu „Cyfrowe 
studio” w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury. W 2022 roku pracownicy  B-CKiP uczestniczyli w cyklu  
cyfrowych szkoleń, natomiast powstanie cyfrowego studia nagrań zaplanowaliśmy na rok 2023. 
Listopad i grudzień w B-CKiP to czas pisania sprawozdań i rozliczania zrealizowanych działań, ale także pisania kolejnych 
projektów. Dziękujemy za wspólne działania w bieżącym roku i zapraszamy do systematycznego śledzenia fanpage'a  
i strony www.bckip.lubiewo.pl. 
 

Izabela Kotlęga 

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY 

W dniu 24.02.2022 r. rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Od momentu wybuchu wojny Polska przyjęła do siebie ponad 
1 mln uchodźców z Ukrainy. Gmina Lubiewo, podobnie jak inne gminy w całej Polsce, aktywnie włączyła się w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. Wykonano działania zmierzające do udzielenia niezbędnej pomocy osobom z terenu objętego wojną 
na Ukrainie. W tym celu przygotowaliśmy dwa gminne obiekty zbiorowego zakwaterowania uchodźców. Od Wojewody  
Kujawsko- Pomorskiego otrzymaliśmy łóżka polowe, koce, śpiwory.  Dodatkowo, wielu mieszkańców zaoferowało swoje 
wsparcie, dostarczając artykuły spożywcze, medyczne oraz produkty higieny osobistej. Na chwilę obecną wielu uchodźców 
podjęło  pracę lub staże, a dzieci kontynuują naukę w szkołach w Bysławiu i  Lubiewie. Po rozpoczęciu konfliktu do gminy 
Lubiewo przybyło około 100 osób. Aktualnie na terenie naszej gminy przebywa 29 rodzin. Zostali oni rozlokowani 
w prywatnych kwaterach u mieszkańców oraz w gminnych zbiorowych punktach zakwaterowania uchodźców w Lubiewie  
i komercyjnym punkcie zbiorowego zakwaterowania w Bysławiu. Wójt Gminy Lubiewo wraz z wszystkimi uchodźcami  
przebywającymi na terenie gminy wyraża wdzięczność mieszkańcom „za wsparcie i dobre serce”. 

Magdalena Hoppe 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA „BOROWIACKIEJ TĘCZY” 

Pasowanie na przedszkolaka to ważne święto szczególnie dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do 
naszego przedszkola.  Uroczystość odbyła się 18.10. w Lubiewie i 19.10. w Bysławiu. W tak ważnym dniu towarzyszyli nam 
wyjątkowi goście: Pani Joanna Jastak - Wójt Gminy Lubiewo, Pani Wioletta Szymczak- Kierownik Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych, ks. Piotr Lubecki, ks. Michał Glaza, Pani Dominika Żabicka- przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Martyna 
Lewandowska- skarbnik Rady Rodziców, Pani Magdalena Okonek- sekretarz Rady Rodziców oraz pozostali przedstawiciele 
Rady Rodziców. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym zaśpiewaniem przedszkolnego hymnu. Później każda z grup  
zaprezentowała się w wierszu i piosence. Dalszą część stanowiło przyrzeczenie- dzieci obiecały między innymi często się 
uśmiechać, zgodnie bawić się w przedszkolu, słuchać pani i być dzielnymi przedszkolakami. Po złożonej obietnicy Pani  
Dyrektor  za pomocą świerkowej gałązki dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Na twarzach dzieci, które oficjalnie  
dołączyły do grona przedszkolaków „Borowiackiej Tęczy” widać było powagę i skupienie. Podczas uroczystości pasowani na 
Honorowego Przedszkolaka Borowiackiej Tęczy zostali również goście - Pani Wójt, Pani Kierownik oraz Księża. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, a dorośli koszulki z logo przedszkola. Na zakończenie zaproszeni  
goście pogratulowali dzieciom i nauczycielkom występu życząc samych radosnych dni podczas pracy i nauki w przedszkolu. 
Był to wyjątkowy dzień, pełen miłych emocji i wrażeń.   

Marta Muntowska  

MALI PATRIOCI – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU  
SAMORZĄDOWYM GMINY LUBIEWO „BOROWIACKA TĘCZA” 

Wychowanie patriotyczne, kultywowanie regionalnych oraz 
polskich tradycji stanowią jedne z wielu zadań edukacji 
przedszkolnej. W listopadzie we wszystkich grupach był 
realizowany temat kompleksowy związany z Polską.  
Poprzez realizację treści patriotycznych kształtujemy  
u dzieci miłość, szacunek oraz przywiązanie do kraju 
ojczystego, jego kultury i tradycji. 10 listopada w Bysławiu,  
w Lubiewie i w Suchej odbył się uroczysty apel z okazji  
Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci wraz  
z wychowawczyniami - Panią Violettą Hoppe, Panią Ewą 
Werner i Panią Joanną Joppek przygotowały programy  
artystyczne. Przedszkolaki z powagą recytowały wiersze, 
zaśpiewały piosenki i pieśni patriotyczne, a także między 
innymi zatańczyły „Poloneza” i „Krakowiaka”. Wszystkie 

dzieci uroczyście odśpiewały cztery zwrotki Hymnu Państwowego upamiętniając 104 rocznicę odzyskania przez Polskę  
niepodległości. Był to dzień pełen powagi i zadumy. I chociaż patriotyzm jest pojęciem trudnym, to po listopadowych małych 
lekcjach historii każdy z przedszkolaków na pytanie „Kto, ty jesteś?” dumnie odpowiada– „Polak mały”.  

 Marta Muntowska 
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DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GMINNEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LUBIEWIE W ROKU 2022 

PKPS jest organizacją charytatywną, której celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy 
osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom ubogim, niepełnosprawnym, samotnym, zagrożonym demoralizacją.  
Celem naszej organizacji jest również kształcenie postaw społecznych na rzecz środowiska i osób potrzebujących pomocy. 
W ramach pomocy rzeczowej, wspomagającej i uspołeczniającej ZG PKPS w Lubiewie realizował w 2022 roku niżej wymie-
nione formy pomocy: 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Europejski Fundusz Pomocy Najuboższym. Programem tym objęto 929 osób  
z terenu naszej gminy w tym 248 osób  do 15 roku życia, 80 osób ponad 65 lat, niepełnosprawnych 135 oraz 68 migrantów. 
Rozdzielono w formie paczek 24 tony i 25 kg żywności o łącznej wartości 130701,55 zł. W związku z realizacją programu 
przeprowadzono warsztaty ekonomiczne i przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności. Warsztatami objęto 224 osoby.  
Podczas dystrybucji żywności rozdawano ulotki prozdrowotne o szkodliwości picia alkoholu, używania narkotyków, palenia 
papierosów oraz prawidłowego żywienia dzieci. W szkołach w Lubiewie i w Bysławiu przeprowadzono warsztaty  edukacyjno-
kulinarne „Odświeżamy menu domowej kuchni”. Warsztaty dofinansowane były przez Gminę Lubiewo w ramach konkursu 
ofert. 

Wyjazd do Muzeum w Polednie.  Dla 25 osób dorosłych  
z orzeczeniem o niepełnosprawności zorganizowano  
wycieczkę do Pałacu w Polednie ze wstępem do muzeum, 
zwiedzaniem parku i starej parowozowni. Wyjazd  
dofinansowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie w Tucholi. 
Realizowano program „Rodzina-Rodzinie”- przekazywanie 
potrzebującym rodzinom sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieży, zabawek. 
Zaopatrywano w miarę potrzeb osoby chore i niepełno-
sprawne w łóżka szpitalne i wózki inwalidzkie. 
Zorganizowano wyjazd seniorów na spotkanie w Mikołajem 
na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tucholi. 
Pomoc indywidualna – prowadzono doraźne doradztwo 
pedagogiczne, służono pomocą w załatwianiu różnych 
spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny. 

Na rok 2023 ZG PKPS w Lubiewie planuje: 
Dalszą realizację programu żywnościowego, który rozpocznie się według założeń ZW PKPS w Bydgoszczy od marca 2023 
roku; warsztaty kulinarne dla rodzin specjalnej troski w lipcu 2023r.’ wyjazd z dziećmi na Powiatowy Dzień Dziecka organizo-
wany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi i inne formy realizowane w poprzednich latach. 
 

ZG PKPS w Lubiewie realizując powyższe zadania współpracował z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim PKPS  
w Bydgoszczy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Urzędem Gminy w Lubiewie, Gminnym Ośrodkiem  
Pomocy Społecznej w Lubiewie, Dyrektorami Szkól w Bysławiu i Lubiewie, Sołtysami z terenu całej Gminy Lubiewo, OSP 
Bysławek. Za pomoc i współpracę w realizacji zadań składam w imieniu ZG PKPS w Lubiewie serdeczne podziękowania 
licząc na dalszą współpracę. 

            Bożena Ziółkowska 

FRANTÓWKI BYSŁAWSKIE 

Zespół  Frantówki  Bysławskie w roku  bieżącym uczestniczył w  imprezach - biesiadach na terenie  naszej gminy  
i innych  gmin. Piosenką i  humorem rozweselał  gości  i tak występował na: wspólnym śpiewie kolęd i pastorałek z seniora-
mi  UTW  w  Tucholi, Dniu Babci i Dziadka w Bysławiu, Biesiadzie Strażackiej seniorów z woj. kujawsko - pomorskiego  
w Pile Młyn,  Dniu Matki w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (zespół otrzymał Dyplom za Zasługi dla Wojewódz-
twa  Kujawsko – pomorskiego), na Święcie Grzyba w Krzywogońcu oraz w  projekcie KGW Bysław „Zaśpiewajmy  Razem" 
współfinansowanego ze środków powiatu tucholskiego. 

Jadwiga Pik 
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MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH 

Jesteśmy nowo powstałym Stowarzyszeniem Morsy z Borów Tucholskich, które wcześniej przez parę lat funkcjonowało jako 
grupa nieformalna. Zostaliśmy wpisani do rejestru KRS pod numerem 0000979554 dnia 22-07-2022r jako Stowarzyszenie 
działające cały rok. Głównym celem działalności są kąpiele w zimnej wodzie, spotykamy się dwa razy w tygodniu w niedzielę 
o 15.00 i w środę o 18.00. Realizujemy również inne cele zapisane w Statucie Stowarzyszenia  takie jak dbanie o kulturę  
fizyczną i propagowanie turystyki krajoznawczej. Rozpoczynając działalność Stowarzyszenia już w sierpniu zorganizowaliśmy 
spływ kajakowy w którym wzięły udział 24 osoby. Uczestniczyliśmy w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  
w Klonowie gdzie delegacja złożyła kwiaty. Zorganizowaliśmy II Bysławskie Letnie Morsowanie,  gdzie warsztaty dla Morsów 
prowadził Valerian Romanovski. Bardzo aktywnie Stowarzyszenie włączyło się w Tydzień Sportu, gdzie wszystkie aktywności 
związane były z wodą. Sezon Morsowy rozpoczęliśmy 5-11-2022  gdzie członkom Stowarzyszenia wręczono legitymacje. 
Dzień 11-11-2022 uczciliśmy odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Państwowego na plaży i uroczystym wejściem  
z flagami  do wody. Pierwszym wspólnym wyjazdem, na który zaprosiliśmy przyjaciół z Ukrainy był wyjazd do Mielna.  
Na miejscu spotkaliśmy się z innymi grupami Morsów, wspólnie weszliśmy do Bałtyku i zjedliśmy zupę na plaży. Grupa  
pływaków uczestniczyła 26-11- 2022 w zawodach pływackich na rzece Brda w Bydgoszczy. W planach Stowarzyszenia  

w grudniu jest festyn na plaży z Mikołajem, oraz spotkanie Sylwestrowe z kąpielą o północy w jeziorze w Bysławiu. 

z morsowym pozdrowieniem 

Jarosław Pozorski 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRCY Z NGO 

 Dnia 12 października 2022 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, odbyły się konsultacje programu  
współpracy z NGO na rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli:  przedstawiciele dziewięciu organizacji tj. Stowarzyszenia na 
Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoły z Pomysłem”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Lubiewie, 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Bysławiu, KGW Bysławek, Stowarzyszenia na Rzecz  
Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”, Stowarzyszenia Bysławskie Grupy Odtwórstwa Historycznego w Bysławiu, Stowarzysze-
nia Morsy z Borów Tucholskich, UKS Grom, Akademii Piłkarskiej Gminy Lubiewo oraz  Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy 

Lubiewo, Pani Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych i Pani Paulina Ciepluch – 
Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych. Ponadto, 
z uwagi na inne zobowiązania nie mogła uczestniczyć  
w spotkaniu, ale telefonicznie potwierdziła, że nie wnosi 
uwag do programu współpracy Pani Bożena Ziółkowska – 
Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Przybyłym 
na spotkanie został przedstawiony projekt programu  
współpracy, odbyła się krótka dyskusja i osoby  
uczestniczące w spotkaniu nie wniosły uwag. Na spotkaniu 
rozmawiano również o bieżących sprawach. Pani Wójt 
podziękowała organizacjom, za przybycie oraz  

za wszystkie działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy Lubiewo. 
Paulina Ciepluch 
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AKTYWNY ROK DZIAŁANOŚCI KGW BYSŁAW “BOROWIACKA KRAINA” W BYSŁAWIU 

 Rok 2022 dla Koła Gospodyń wiejskich w Bysławiu był bardzo pracowity, 
członkinie aktywnie inicjowały wszelakie formy promocji naszej wsi, uczestniczyły  
w biesiadach i konkursach przekazując dziedzictwo kulturowe naszego regionu,  
do tego stopnia, że lokalna gazeta wydała kilka artykułów na ich temat. Z dumą dzieli-
my się listą naszych aktywności: 
16.01 - warsztaty Wielkanocne, nauka rękodzieła i zdobienia, 
22.02 - uczestnictwo w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki 
Prezydenta RP, KGW dostały się do drugiego etapu gdzie otrzymały wyróżnienie na 
szczeblu wojewódzkim, 

27.02 - organizacja kiermaszu wielkanocnego w OSP Bysław oraz zorganizowanie świętowania z okazji Dnia Babci  
i Dziadka, 
06.04 - przygotowania kulinarne do Wielkanocy i udział w konkursie na najlepsze wypieki świąteczne pt. ”Baby Wielkanocne” 
w Gminie Lubiewo - Kobiety Gospodarne i wyjątkowe - otrzymałyśmy wyróżnienie,  
09.04 - udział w tradycyjnym Kiermaszu Wielkanocnym w tucholskiej Książnicy, było około pięćdziesięciu stoisk. Sprzedaż 
r ę k o d z i e ł a , 
10.04 - uroczyste wprowadzenie Palmy Wielkanocnej do Kościoła Parafialnego w Bysławiu, palma posiadała ponad 2 metry, 
została wykonana przez członkinie KGW, 
12.04 - udział w konkursie wojewódzkim „Polska od Kuchni” - wygrana eliminacja - przejście do półfinału i reprezentowanie 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
13.04 - udział koła na etapie wojewódzkim w II edycji o Nagrodę Małżonki Prezydenta w Warszawie - KGW otrzymało  
wyróżnienie, 
15.06 Udział w półfinałach w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” w Chełmnie - 
KGW Bysław zaprezentowało kuchnię borowiacką i przyśpiewki ludowe -  Wyprawka dla Maśka – Gorzałka i kuch z Fjutem 
oraz przyśpiewki weselne. Zdobyliśmy III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych, 
17.06 - przygotowanie potraw kulinarnych do Muzeum Borów Tucholskich “Babskie Żywioły”, 
25.06 - organizacja Biesiady wraz z OSP Bysław pt. “Bezpieczne Wakacje”, piekłyśmy ciasta i gofry, 
26.05 - Dzień Matki zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - medal za 20 lecie Zespołu Frantówki i zjazd KGW 
w Bydgoszczy, 
03.07 - realizacja projektu „Stoliczku Nakryj się”, promocja borowiackich dań kulinarnych, był to projekt dofinansowany przez 
Gminę Lubiewo, 
09.07 - udział w pikniku historycznym. Ugotowałyśmy 30 litrów krupniku i upiekłyśmy regionalny szandar oraz lokalne ciasta, 
06.08 - udział koła w konkursie kulinarnym ARiMR „Bitwa Regionów” w Śliwicach, KGW zaprezentowało Golce Borowiackie  
z grzybuńką, 
12.08 - współpraca z BCKiP w przygotowaniach słodkich wypieków oraz gofrów, 
16.08 – wyjazd KGW Bysław na wycieczkę do “Ogrodów Dobrzycy” i nad morze do Sarbinowa, wycieczka zorganizowana  
z własnych zarobionych środków, 
21.08 - organizacja projektu pt. ”Zaśpiewajmy razem” - dofinansowanie z środków Starostwa Powiatowego w Tucholi, 
28.08 - Dożynki Gminne w Płazowie - otrzymanie nagrody i wygrana w wysokości 200 złotych  w formie talonu, 
 1.09 - delegacja Członkiń KGW i Frantówek w obchodach  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Klonowie, 
04.09 - udział w biesiadzie pt “Zakończenie Lata”, koło przygotowało słodkie wypieki i gofry, 
17.09 - udział KGW w projekcie pt. ”Ogólnopolski Bieg Krainą Trzech Wież nad Borami”, zorganizowałyśmy stoiska z wodą 
dla zawodników 
03.11 - współpraca z BCKIP w promocji książki kulinarnej, 
13.11 - przygotowanie pierniczków w kształcie Flagi Polski, huczne obchody z okazji Dnia Niepodległości w remizie,  
współpraca z OSP Bysław,  
21.11-24.11 - współpraca z BCKiP, integracja z paniami z Ukrainy, przygotowywanie potraw wigilijnych polskich i ukraińskich, 
wspaniała wymiana kulturowa!, 
17.12 - Książnica w Tucholi - kiermasz Bożonarodzeniowy, stoisko z przepięknymi rękodziełaem świątecznym oraz  
piernikami, 
18.12 - Sołeckie spotkanie opłatkowe wraz z przygotowywaniem regionalnych dań wigilijnych przez KGW, dofinansowanie  
z programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej. 

Bogusława Kobierowska 
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HISTORIA KS. WOJCIECHA PRONOBISA POCHODZĄCEGO Z LUBIEWA 

 Ksiądz Wojciech Pronobis urodził się 26 sierpnia 1878 r. w Lubiewie - wsi na południu Borów Tucholskich  
w dekanacie świeckim. W księgach parafialnych kościoła św. Mikołaja znajdujemy imiona jego rodziców oraz ośmiorga  
rodzeństwa. Wojciech był piątym z kolei dzieckiem Franciszka i Rozalii (z domu Mrozik). Rodzice wybrali dla zdolnego syna 
„klasyczną” drogę kształcenia: znakomitą „szkołę duchowną” w pelplińskim progimnazjum Collegium Marianum oraz gimna-
zjum chełmińskie słynące na Pomorzu z wysokiego poziomu nauczania, zwłaszcza języków klasycznych. W tej niemieckiej 
wtedy szkole, o świetnej polskiej tradycji sięgającej średniowiecza, tolerowano lekcje „języka miejscowego”, jako  
nadobowiązkowe. Mógł z nich korzystać także Wojciech Pronobis, który zdał maturę w 1899 r. na dwa lata przed ich  
ostatecznym zniesieniem. Chełmińskie gimnazjum wyróżniał spośród innych panujący tam klimat religijny, co owocowało 
licznymi powołaniami kapłańskimi. Także Wojciech Pronobis wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Niestety, nie 
dożył tej chwili jego ojciec, który zmarł młodo dwa lata wcześniej. Po święceniach 22 marca 1903 r. Wojciech Pronobis wyje-
chał do Gdańska, gdzie wyznaczono mu pierwszą placówkę duszpasterską na przedmieściach tego miasta – w Starych 
Szkotach (dziś Orunia). Na dziecku rolnika z okolic Tucholi, który widział do tej pory tylko senne, prowincjonalne Chełmno  
i maleńki Pelplin, nadmorska metropolia musiała wywrzeć ogromne wrażenie. Podobnych odczuć doznał jego poprzednik  
w staroszkockiej parafii, który posługiwał tu kilka lat wcześniej, również jako neoprezbiter, Konstantyn Dominik. Późniejszy 
biskup został ochrzczony u stóp cudownej figury Matki Bożej Królowej Rybaków, „Gwiazdy Morza” w kościółku swarzewskim. 
Właśnie parafię swarzewską powierzył biskup chełmiński Rosentreter w 1910 r. ks. Pronobisowi, który później będzie  
wielokrotnie witał sługę Bożego - rektora seminarium, później sufragana chełmińskiego w jego małej ojczyźnie, do której  
tęsknił i którą odwiedzał przy każdej sposobności. Tymczasem Ksiądz Wojciech zdobywał duszpasterskie doświadczenia  
w następnych parafiach - w Łasinie, a następnie w Wąbrzeźnie, gdzie pracował jako wikariusz i prefekt w Gimnazjum  
Realnym. Tak jak wielu chełmińskich księży łączył pracę kapłańską z przynależnością do toruńskiego Towarzystwa Nauko-
wego. W kwietniu 1910 r. przenosi się do Swarzewa jako proboszcz najbardziej na północ wysuniętej parafii diecezji  
chełmińskiej. Z wieży neogotyckiej świątyni parafialnej, zbudowanej 30 lat wcześniej przez ks. Józefa Gollnika, roztacza się 
widok przypominający mapę plastyczną naturalnej wielkości. Na wschodzie rozpościera się Zatoka Pucka, zwana 
„Kaszubskim Morzem”, obramowana z północy helskim „połuostrowem”, a z południa - zielonymi wzgórzami Redy. Na ich tle 
czerwieni się sylweta puckiej fary górującej nad portem. Bliżej widać zabudowania Gnieżdżewa, rodzinnej wsi sługi Bożego 
biskupa Dominika. Na zachodzie horyzont zamyka Puszcza Darżlubska, bliżej zaś widać Łebcz z wieżą kościoła, który  
ks. Pronobis postawił pod koniec lat dwudziestych. Północny widnokrąg zamyka Władysławowo (przed wojną Wielka Wieś)  
i bezkres Bałtyku, na który 11 lutego 1920 r. gen. Józef Haller wypłynął na kutrze Jakuba Myślisza „Gwiazda Morska” pod 
polską banderą, dokonując symbolicznych, pełnomorskich zaślubin Polski z morzem. W tym hojnie obdarowanym przez  
naturę zakątku Kaszub trwała walka na śmierć i życie o zachowanie tożsamości narodowej. Gdy ks. Pronobis rozpoczynał 
tam prawie trzydziestoletnie duszpasterzowanie, na Pomorzu trwała akcja germanizacyjna i kolonizacyjna połączona  
ze zwalczaniem Kościoła katolickiego. Na Kaszubach katolicyzm był jednak silny, a tradycje patriotyczne mocno zakorzenio-
ne. O przywiązaniu parafian ks. Wojciecha do polskości oraz o tym, jak silny był głód polskiego słowa, świadczy fakt  
przytoczony przez Augustyna Necla: „W 1914 r. listonosz Andrzej Struk ze Swarzewa samej tylko «Gazety Grudziądzkiej», 
«Gazety Gdańskiej» i «Pielgrzyma» roznosił po 80 egzemplarzy. Za to «Danziger Neueste Nachrichten» czytało na tym  
samym obszarze tylko pięciu czytelników. «Danziger Volksblatt» abonowali tylko nauczyciele” („Nie rzucim ziemi...”). Już  
w czwartym miesiącu pobytu w swojej nowej parafii ks. Wojciech uczestniczył w obchodach czterechsetnej rocznicy  
zwycięstwa pod Grunwaldem zorganizowanych przez franciszkanina o. Ambrożego (Wawrzyńca Lewalskiego) [Tej  
niezwykłej postaci poświęcimy jeden z odcinków naszego cyklu - W.W.], a w 1917 r. przygotowywał uroczystości  
kościuszkowskie. Zaraz po przybyciu do Swarzewa założył chór, co było sprawdzoną i popularną na Pomorzu formą budo-
wania więzi społecznych. W dniu kapitulacji Niemiec, w niedzielę 11 listopada 1918 r. po uroczystym „Te Deum” ks. Pronobis 
wszedł na ambonę i zaprosił wiernych na zebranie zorganizowane przez Towarzystwo Ludowe. „Weselcie się i radujcie! Ru-
nęły trony Hohenzollernów i Habsburgów. Nasza walka o wolność została uwieńczona zwycięstwem” - przemówił później do 
swarzewian zgromadzonych w zagrodzie pana Konkola ich proboszcz, stojąc na schodach domu gospodarza. Pod koniec 
wojny światowej prowadził akcję zbiórek pod hasłem „Ratujcie nasze dzieci” na rzecz sierot. Dając osobisty przykład, chodził 
wraz ze swoją siostrą Marianną po okolicznych wsiach, zbierając datki. Choć nie był rodowitym Kaszubą, szybko zjednał 
sobie serca parafian. Do dziś w zakrystii swarzewskiego kościoła możemy oglądać klęcznik, który otrzymał od nich na  
srebrny jubileusz kapłaństwa. Świadectwem prestiżu, którym się cieszył wśród duchowieństwa w okręgu puckim była  
godność prezesa Związku Kapłanów „Unitas”, który stawiał sobie za cel solidarną pomoc w przypadkach choroby i śmierci. 
Jednak do potomności ks. Wojciech Pronobis przeszedł jako oddany kustosz sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, ostoi 
katolicyzmu w tamtej części Kaszub, które dzięki niemu świeciło pełnym blaskiem. 
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HISTORIA KS. WOJCIECHA PRONOBISA POCHODZĄCEGO Z LUBIEWA   - CIĄG DALSZY 

10 lutego 1920 r. w kościele swarzewskim przed cudowną figurą odbyła się dziękczynna Eucharystia z udziałem żołnierzy 
„Błękitnej Armii” gen. Hallera zaraz po „zaślubinach z morzem” w puckim porcie.  Dwa lata później Mszę św. w intencji  
Ojczyzny zaszczycił prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. W 1930 r. z okazji 50-lecia ukończenia budowy 
kościół parafialny został uroczyście konsekrowany przez bp. Dominika, który sześć lat później poświęcił tu kościelne dzwony. 
8 września 1937 r. podczas odpustu parafialnego ordynariusz chełmiński Stanisław W. Okoniewski dokonał uroczystej  
koronacji Matki Bożej Swarzewskiej i ogłosił Ją Królową Polskiego Morza. [Swarzewskiemu sanktuarium poświęcimy osobny 
artykuł - W.W.] To święto Kaszub i całej morskiej Polski było dla ks. Wojciecha Pronobisa zwieńczeniem służby dla Matki 
Bożej. Niestety, kapłanowi znanemu rzeszom pielgrzymów zdążających z północnego Pomorza przed cudowną figurę  
Swarzewskiej Pani, było dane witać ich i błogosławić na odpust Narodzenia NMP jeszcze tylko raz, na rok przed wojną.  
Osobliwie, zarazem symbolicznie przebiegał swarzewski odpust 1939 r.: W piątkowy wieczór 8 września ks. Pronobis  
osobiście przywiózł wozem konnym do zagrody parafianina Leona Torlińskiego skrzynie z cudowną figurą i z drogocennymi 
wotami pielgrzymów, a ten zakopał je w pobliżu starej cegielni. Przedtem, na krótko przed wojną, kustosz rzeźby „Gwiazdy 
Morza” zlecił prof. Cichoszowi z Pelplina wykonanie jej kopii, a po wkroczeniu Niemców nałożył na nią tekturową imitację  
złotej korony. Hitlerowcy szybko zorientowali się, że mają do czynienia z falsyfikatem i 11 września uwięzili proboszcza.  
Po tygodniu zwolnili go z wejherowskiego więzienia. 24 października został ponownie zabrany z plebanii podczas masowych 
aresztowań księży z okolic Wejherowa, Gdyni i Pucka. Kapłani zostali w większości rozstrzelani w lasach w pobliżu Piaśnicy 
Wielkiej 8 km na północ od Wejherowa. Wśród 37 pomordowanych duchownych, których w dni poprzedzające egzekucję 
więziono i maltretowano, był Wojciech Pronobis. Jego ostatnia droga wiodła do Piaśnicy przez Wejherowo i obóz dla jeńców 
cywilnych w gdańskim Nowym Porcie. Ks. Jan Walkusz podaje 8 listopada jako datę rozstrzelania. Mogiła ks. Pronobisa  
znajduje się w miejscu egzekucji, z dala od ukochanego Swarzewa, gdzie pochował w 1927 r. swoją matkę i gdzie spoczywa-
ją jego siostry. „Moim zdaniem powinien spocząć w Swarzewie przy swoim kościele” - uważa Adam Pronobis, stryjeczny 
wnuk ks. Wojciecha. Dodam, że po wojnie wrócili do swoich parafian rozstrzelani słudzy Boży Henryk Szuman (Starogard 
Gdański) i Jan Hamerski (Wtelno), w Pelplinie pochowano pomordowanych w Tczewie profesorów Seminarium Duchownego 
i Collegium Marianum, wrócił do stolicy diecezji zmarły w 1942 r. w Gdańsku sługa Boży bp Konstantyn Dominik. Taki powrót, 
niestety, nie był dany kustoszowi („custos” to po łacinie „strażnik, obrońca”) Najświętszej Maryi Panny. Służył Jej przez 29 lat. 
Z narażeniem życia uchronił przed rabunkiem lub profanacją cudowną figurę Matki Bożej Swarzewskiej, której strzegł aż do 
końca. 
Autorem artykułu jest Pan Wojciech Wiegoszewski „Kustosz Gwiazy Morza” Niedziela toruńska 35/2007. 
Na stronie internetowej Gminy Lubiewo umieszczone zostały publikacje dotyczące Księdza Wojciecha Pronobisa i jego  
siostry. Wszystkie materiały przekazał Pan Kazimierz Ossowicki.  

Wioletta Szymczak 

27 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTO PATRONA GMINY LUBIEWO 

Uchwałą nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 
wyrażenia woli ustanowienia Ks. Piotra Sosnowskiego Patronem Gminy Lubiewo, Radni  
ustanowili Ks. Piotra Sosnowskiego Patronem Gminy Lubiewo, a dzień 27 października  
Świętem Patrona  października Świętem  Patrona Gminy Lubiewo. 
W bieżącym roku, właśnie 27 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego  
ks. Piotra Sosnowskiego – patrona gminy Lubiewo, została odprawiona w Kościele  
pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu,  Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji  
zamordowanego przez hitlerowców dawnego proboszcza parafii Bysław oraz o Boże  
błogosławieństwo dla mieszkańców całej Gminy.  
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dr Jacek Sosnowski – Notariusz Kurii Diecezjalnej 
Pelplińskiej. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie  
ks. Piotra Sosnowskiego  

Ksiądz Piotr Sosnowski urodził się 19.01.1899 r. w miejscowości Bielczyny, powiat toruński. Święcenia kapłańskie  
otrzymał 17.06.1923 r. Po śmierci Ks. Proboszcza Bernarda Sadowskiego 7.04.1934 r. został mianowany administratorem 
w Bysławiu. Od 17.12.1934 r. do 27.10.1939 r. był Proboszczem Parafii Bysław. W latach 1937 – 1939 Ks. Piotr  
Sosnowski pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Tucholskiego. Dnia 27.10.1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców  
w Rudzkim Moście. Po dokonanej ekshumacji zwłok rozstrzelanych w Rudzkim Moście w listopadzie 1946 r. doczesne 
szczątki Kapłana zostały pochowane na cmentarzu przykościelnym w Bysławiu, gdzie znajduje się pomnik Ks. Piotra  
Sosnowskiego.  

Wioletta Szymczak 
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GMINY PARTNERSKIE 

Urząd Gminy Lubiewo 

Samorządowy Kurier Lubiewski 

Dziękujemy za udział mieszkańcom 10 sołectw tj.  Płazowo, Cierplewo, Lubiewice, Bysław, Trutnowo, Wełpin, Sucha,  
Lubiewo, Minikowo, Klonowo. 
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. 
Wszystkie witacze wymagały ogromnej pracy mieszkańców oraz ciekawych pomysłów. 
 

Wyniki: 

1. Sołectwo Lubiewice, 

2. Sołectwo Trutnowo, 

3. Sołectwo Płazowo. 
Wszystkim którzy przyczynili się do powstania tak pięknych, ciekawych i pomysłowych witaczy, bardzo serdecznie dziękuje-
my i gratulujemy oraz zachęcamy do działania w kolejnej edycji tego konkursu. 
Podczas Dożynek Gminnych rozstrzygnięto także gminny konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze  
stanowisko podczas Dożynek Gminnych. 
Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z następujących sołectw: Płazowo, Cierplewo, Lubiewice, Bysław,  
Bysławek, Trutnowo, Wełpin , Sucha. 
Celem konkursu jest propagowanie zdrowej żywności,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz  
promocja wizerunku Gminy Lubiewo . Ocenie podlegały w szczególności: organizacja stoiska promocyjnego promującego 
żywność, różnorodność przedstawionych potraw, estetyka wykonanych potraw. Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich  
Przyznano nagrody finansowe (talony) za udział w konkursie. 

         Zwycięski witacz sołectwa Lubiewice      Dorota Tomczyk 

WYNIKI KONKURSU NA WITACZ DOŻYNKOWY 2022 I STOISKO KGW 


