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Widowisko w plenerze zakończyło czterodniowe 
warsztaty dla uczestników  Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej. Młodych artystów wyczynia-
jących różne rzeczy z ogniem podziwiało ponad 
100 osób zgromadzonych na bocznym boisku 
Zespołu Szkół w Grabowie – Władykach.

Warsztaty odbyły się w dniach 16 – 20 lipca i zo-
stały przygotowane przez grupę teatralną „Wena” 
z Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach zajęć 
młodzież poznała podstawy ruchu scenicznego, 
kulisy przygotowania spektaklu plenerowego oraz 
nauczyła się sztuki tańca z ogniem.
Na zakończenie warsztatów w piątek (20 lipca) 
po zapadnięciu zmierzchu odbył się spektakl 
zatytułowany „Czy widzisz światełko w tunelu” 
przygotowany przez uczestników pod bacznym 
okiem prowadzącej warsztaty – pani Małgorzaty 
Gołdon. Efektowny pokaz nauki chodzenia 
na szczudłach oraz tańca z ogniem obejrzeli 
uczniowie szkoły, rodzice i wielu mieszkańców 
wsi. Kolejny występ grupy będzie miał miejsce 
26 sierpnia podczas Dożynek Diecezjalno-
Samorządowych w Lipach.

GRABOWO. TAŃCZĄC W CIEMNOŚCIACH

W Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w niedzielę 
– 26 sierpnia odbędą się Dożynki Diecezjalno-
Samorządowe. Pokazy maszyn rolniczych, kon-
kurs wieńców dożynkowych, zabawy dla dzieci, 
blok artystyczny i koncert zespołu Żuki – to 
tylko niektóre atrakcje przygotowane z okazji 
tego święta.

Już od południa Sanktuarium w Lipach będzie 
stało otworem dla wszystkich, którzy będą chcie-
li podziękować za tegoroczne plony. Oficjalne 
rozpoczęcie uroczystości nastąpi o godz. 13:45 
a otworzy je niepowtarzalny korowód wieńców 
dożynkowych i procesja z figurką Matki Bożej 
Lipskiej. Korowód ruszy z parkingu przy wjeździe 
do Lip i przejdzie do ołtarza. Na godz. 14:00 
zaplanowano mszę św. 
Po mszy rozpocznie się blok imprez artystycznych, 
który rozpocznie występ zespołu Żuki. Zespół 
ten od początku lat osiemdziesiątych występuje 

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI
w tym samym składzie: Piotr Andrzejewski (gi-
tara, wokal), Adam Staniszewski (gitara, wokal), 
Marek Posieczek (gitara basowa, wokal), Jerzy 
Bołka (perkusja) i popularyzuje największe prze-
boje Rock`a lat 60 i 70. Głównie utwory The 
Beatles, której nazwę przejęli w języku polskim 
oraz innych gwiazd tego okresu: Led Zeppelin, 
Free, Krzysztofa Klenczona. Do zespołu dołączył 
w roli producenta Mirosław Balbuza, po czym w 
1987 r. zadebiutowali na profesjonalnej scenie. 
Siła grupy prezentuje się podczas masowych 
widowisk plenerowych. Od wielu lat w ciągu 
roku wykonują na żywo około stu koncertów 
adresowanych do ogromnej, wielopokolenio-
wej widowni, wywołując u niej wielką radość, 
spontaniczność i entuzjazm. Sponsorem występu 
jest firma „Szynaka-Meble”, która w tym roku 
obchodzi 50-lecie istnienia.
W programie dożynkowych atrakcji znalazły się 
także występy: Kaszubskiego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Sierakowice”, Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, Chóru Appasjonata oraz Teatru Ognia.
Do tegorocznego święta oprócz mieszkańców 
Ziemi Lubawskiej dołączą także goście z terenu 
diecezji toruńskiej, powiatu iławskiego i nasze-
go województwa. Każdy na pewno znajdzie 
coś ciekawego dla siebie. Zapraszamy do Lip. 
Szczegółowe programy uroczystości na str. 8.

W tegorocznym konkursie wieńców 
dożynkowych weźmie udział 

aż 40 parafii.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w 
Grabowie – Wałdykach powstał dwa lata temu 
i prowadzi szeroką działalność pozaszkolną dla 
dzieci i młodzieży od 12 do 19 roku życia. Klub 
czynny jest przez cały rok w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku.
W ramach zajęć odbywają się m.in.: warsztaty 
komputerowe, zajęcia sportowe, warsztaty języka 
angielskiego oraz kółka zainteresowań – ekolo-
giczne i teatralne. Dla swoich uczestników MKIS 
przygotowuje również wyjazdy integracyjne, wy-
cieczki piesze i rowerowe, ogniska, biwaki, itp.

WYRÓŻNIENIE ZA PRZEDSZKOLA - STR. 2

WIZYTA MARSZAŁKA - STR. 3

SZKOLNA TRAMPOLINA - STR. 4

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH - STR. 5

WSZYSTKO O ZASIŁKACH - STR. 6 

I STYPENDIACH - STR. 7

PROGRAM DOŻYNEK,

ZAPROSZENIE NA KONCERT ŻUKÓW– STR. 8
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Grupa przedsiębiorców z terenu gminy Lubawa 
uczestniczyła w misji gospodarczej do Francji. 
O jej efektach przedsiębiorcy rozmawiali z 
Jackiem Protasem, Marszałkiem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Spotkanie z Marszałkiem odbyło się w czerwcu 
w Urzędzie Gminy Lubawa, gdzie Jacek Protas 
rozmawiał z Tomaszem Ewertowskim, wójtem 
gminy Lubawa oraz Maciejem Rygielskim, starostą 

Powiatu Iławskiego. W rozmowach uczestniczyło 
także 6. przedsiębiorców, którzy w maju wrócili 
z wyjazdu studyjnego do Unii Gmin Lanvollon-
Plouha w ramach partnerstwa w zakresie rozwoju 
gospodarczego.

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY W UNII GMIN
Misja gospodarcza do Francji odbyła się w po-
łowie maja a zorganizował ją wydział promocji 
Urzędu Gminy Lubawa oraz ekipa odpowiedzialna 

za sekcję rozwoju ekonomicznego z Unii Gmin 
Lanvollon-Plouha. Partnerem projektu był 
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W misji 
wzięło udział 9 osób, w tym 6. przedsiębiorców. 
– Wyjazd obejmował przedstawicieli z terenu 
gminy Lubawa zawodowo związanych z branżą 
meblarsko-stolarską, tapicerstwem i produkcją 
opakowań – mówi wójt Tomasz Ewertowski. – W 
misji wzięli udział przedstawiciele cechu – Jan 
Szynaka, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, 

prezes zarządu firmy „SZYNAKA-MEBLE” sp. z 
o.o oraz Krzysztof Ornowski, starszy Cechu i 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie, pro-
ducent mebli łazienkowych „Oristo” oraz przed-
siębiorcy: Marek Liberacki, Jarosław Grubaski, 
Zdzisław Niesiobędzki i Piotr Wiergowski. 

SPOTKANIA I KONTAKTY HANDLOWE
Konferencje, zwiedzanie przedsiębiorstw i spotka-
nia w Izbach Konsularnych – tak najkrócej można 
podsumować program wizyty w Unii Gmin, która 
odbyła się pod patronatem wiceprzewodniczące-
go Jeana Le Floch . W ramach misji odbyły się bez-
pośrednie rozmowy i spotkania handlowe w Izbie 
Handlu i Przemysłu oraz Izbie Rzemieślniczej w St 
Brieuc. Przedsiębiorcy przedstawili działalność i 
ofertę swoich firm oraz rozmawiali na temat moż-
liwości nawiązania współpracy. – Kilka lat temu 

rozmowy o współpracy gospodarczej prowadzone 
były na ogólnym poziomie. Teraz, po rozszerzeniu 
Unii, sytuacja uległa zmianie. Nadszedł czas na 
konkrety – stwierdził Jan Szynaka, wiceprezes 
Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Olsztynie. – Dzięki kontaktom nawiązanym w 
trakcie rozmów, nasze firmy mają szansę zapo-
czątkować współpracę i wymianę gospodarczą z 
partnerami francuskimi.
Pomoc przy rozwijaniu kontaktów gospodar-
czych pomiędzy regionami zadeklarowali za-
równo przedstawiciele władzy samorządowej 
z Unii Gmin jaki i sam Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

KILKA SŁÓW O FUNDUSZACH
Podczas spotkania z przedsiębiorcami w Lubawie 
Jacek Protas rozmawiał o promocji gospodarczej 

naszego regionu we Francji oraz o nowych 
możliwościach dla przedsiębiorców w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek 
skupił się na przybliżeniu osi Przedsiębiorczość, 
gdzie zostało zapisane 207 mln euro czyli 20 
proc. całego RPO. – Są tu zabezpieczone środki 
na inwestycje w przedsiębiorstwach, które albo 
spowodują powstanie nowych miejsc pracy albo 
umożliwią utrzymanie zatrudnienia na dotych-
czasowym poziomie – mówił. – Chodzi także o 
inwestycje, które wniosą jakąś wartość dodaną, 
dzięki której przedsiębiorstwo się rozwinie. Będą 
środki na promocję gospodarczą, czyli na przykład 
wykreowanie produktów regionalnych i promocję 
tych produktów.

Przedsiębiorców m.in. gościł mer Plouha - Jean Claude Le Guen

W czerwcu grupa kobiet uczestniczących w pro-
gramie „Szansa na lepsze jutro” prowadzonego 
w ramach Klubu Integracji Społecznej rozpoczę-
ła warsztaty komputerowe. Podczas zajęć panie 
zapoznały się z podstawami obsługi programów 
komputerowych i nauczyły się sprawnie poruszać 
po Internecie.
Natomiast w ramach realizacji programu „Szansa 
na lepsze jutro” podopieczne Klubu Integracji 
Społecznej spotkały się w Miejscu Inicjatyw 
Pozytywnych w Kaczym Bagnie.
Panie czynnie uczestniczyły w warsztatach inte-
gracyjnych, uczyły się podstaw gry na bębenkach 
afrykańskich oraz miały możliwość zapoznać się 
z podstawami sztuki garncarskiej.

W czerwcu Gmina Lubawa otrzymała wyróżnie-
nie w IV edycji konkursu „Godni Naśladowania” 
organizowanym przez Radę Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego.
Wyróżnienie za najlepszą inicjatywę samorządu w 
zakresie współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi w roku 2007 Gmina Lubawa otrzymała w 
związku z prowadzeniem ośrodków przedszkol-
nych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Na terenie naszej gminy funkcjonuje 9 ośrod-
ków przedszkolnych. Na przełomie dwóch lat 
alternatywnymi formami edukacji przedszkolnej 
objęte zostały 143 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 
zamieszkujących na wsi. Tym samym wskaźnik 
edukacji małych dzieci wyniósł 32,1proc.
Edukacja przedszkolna prowadzona jest 
we wszystkich 9 szkołach, tj. w 5 Szkołach 
Podstawowych oraz w 4 Zespołach Szkół. 
Programy edukacji przedszkolnej realizowane w 
gminie Lubawa:

NAJLEPSZA INICJATYWA NAGRODZONA
1. „Ośrodki Przedszkolne – szansa na 
dobry start”.
W grudniu 2005r. gmina Lubawa jako jedna z 37 
gmin została zakwalifikowana przez Fundację 
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (spośród 
58 gmin) do realizacji programu edukacyjnego 
„Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry 
start”.
1 grudnia 2005r. otworzone zostały trzy Ośrodki 
Przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 
miejscowościach: Kazanice, Grabowo – Wałdyki i 
Prątnica. Łącznie do Ośrodków zakwalifikowano 
45 dzieci, ze wsi, w których nie ma przedszkoli. 
Wskaźnik edukacji przedszkolnej w grudniu 2005r. 
wyniósł – 9,1 proc.

2. „Gdy nie ma przedszkola”.
Rozszerzając współpracę z Fundacją Rozwoju 
dzieci im. J. A. Komeńskiego w sierpniu 2006r. 
gmina Lubawa przystąpiła do kolejnego progra-
mu edukacyjnego skierowanego na alternatywne 
formy edukacji przedszkolnej „Gdy nie ma przed-

szkola”. Z dniem 1 września 2006r. działalność 
rozpoczęły Ośrodki Przedszkolne w Byszwałdzie 
oraz Rożentalu. 1 października 2006r. dołączył 
Ośrodek w Złotowie oraz 16 kwietnia 2007r. 
Ośrodek Przedszkolny w Sampławie. W ramach 
realizacji programu „Gdy nie ma przedszkola” 
edukacją objęte zostały kolejne 56 dzieci w prze-
dziale wiekowym 3 – 5 lat. Wskaźnik edukacji 
przedszkolnej wyniósł – 19,5 proc.

3. „Akcja Przedszkolak”.
Kolejnym krokiem gminy w stronę rozszerzenia 
edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich było 
przystąpienie z dniem 28 marca 2007r. do projek-
tu „Akcja Przedszkolak”, którego bezpośrednim 
realizatorem jest Demokratyczna Unia Kobiet 
– Krajowa Rada we Wrocławiu. W ramach tego 
projektu powstały trzy ośrodki w: Rumienicy, 
Sampławie i Tuszewie. Programem objęto 42 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wskaźnik dzieci w 
wieku  przedszkolnym objętych edukacją wzrósł 
do 32,1 proc.

KLUB NA WARSZTATACH

Nauka lepienia garnków

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM
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OGŁOSZENIA

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzkiego 
Kuratora Oświaty w Olsztynie konkursu na 
regionalne i lokalne programy wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 
roku Urząd Gminy w Lubawie pozyskał środki 
na realizacje zadania Szkolna Trampolina 2.
Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i 
młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu 
gminy. Ma na celu umożliwienie uczniom nie-
odpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
dających szansę rozwoju zainteresowań, talen-
tów jak też wyrównania braków edukacyjnych. 
Kwota pozyskanych środków wynosi 52.910,00 
zł. Do puli z konkursu zostanie dołożone 12 
tys. z budżetu gminy i do dyspozycji będzie 
aż 65 tys. zł. Pieniądze zostaną podzielone dla 
wszystkich szkół, tak, by w każdej placówce 
można było zorganizować koła zainteresowań 
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów.
Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie po-
chodzący z rodzin o niskich dochodach oraz z 
problemami wychowawczymi. Dojazd na zajęcia 
jest wliczony w koszty projektu. Pierwsze zajęcia 
ruszyły już w sierpniu w szkole w Rożentalu, gdzie 
tak jak w ubiegłym roku zorganizowano Letnia 

SZKOLNA TRAMPOLINA 2
szkołę aktywności. W pozostałych ośmiu szkołach 
zajęcia i warsztaty ruszą od września i potrwają 
do grudnia. I tak w Tuszewe i w Byszwałdzie po-
wstanie Klub Młodych Aktywnych, w Rumienicy 
i Sampławie przewidziano zajęcia sportowe, 
logopedyczne i wyrównawcze, w Złotowie po-
wstanie m. in. koło historyczno-europejskie, a w 
Kazanicach recytatorskie i teatralne. W Prątnicy 
przewidziano warsztaty plastyczno-artystyczne 
i zajęcia sportowe, a w Grabowie-Wałdykach 
zajęcia wyrównawcze i sportowe. 

KASA NA ŚWIETLICE
W ramach ogólnopolskiego konkursu ofert na 
finansowe wspieranie programów w zakresie 
opieki nad dzieckiem i rodziną Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa otrzymał dotację celo-
wą w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację 
zadania pod nazwą „SPINACZ – aktywizacja i 
integracja społeczności lokalnej na rzecz dzieci 
i młodzieży”.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na uru-
chomienie Świetlic Środowiskowych w trzech 
miejscowościach z terenu Gminy Lubawa: 

Mortęgach, Rakowicach oraz Szczepankowie. 
Świetlice będą przeznaczone do prowadzenia 
zajęć dla dzieci i młodzieży, organizacji alter-
natywnych form spędzania wolnego czasu oraz 
aktywizowania społeczności lokalnych.

NAGRODA DLA ZŁOTOWA
W ramach ogólnopolskiego konkursu pod nazwą 
„Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycz-
nej” w każdym województwie były wybierane 
najlepsze świetlice. W województwie warmińsko 
– mazurskim I miejsce zajęła Gminna Świetlica 
Socjoterapeutyczna w Złotowie i otrzymała do-
tację w wysokości 10 tysięcy złotych.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na 
utworzenie „Klubu Młodego Odkrywcy”, któ-
rego celem będzie rozbudzenie zainteresowań 
przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych 
i kształtowanie umiejętności poznawczych dzie-
ci.
Dzieci będą miały możliwości organizowania 
wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz 
biwaków. W ramach uzyskanej dotacji zakupio-
ne zostaną: namioty, śpiwory, karimaty, rowery, 
kompasy oraz lornetki.

Uczestnicy Letniej Szkoły Aktywności
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Zgodnie z ustawowym harmonogramem określonym ustawą z dnia 12 września 2002r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 01 
stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Tym samym po 01 stycznia 2008 r. książeczkowe dowody osobiste nie będą stanowiły dokumentu tożsamości. 

Brak dowodu osobistego utrudni Pani/Panu załatwienie spraw osobistych, 
w których wymagane jest potwierdzenie tożsamości obywatela: np. dokonanie wpisów w atakach stanu cywilnego oraz innych spraw 
w urzędach, bankach. 

W związku z powyższym uprzejmie przypomina się o obowiązku wymiany starego (książeczkowego) dowodu osobistego. 

O wymianę dowodu osobistego zwrócić się do urzędu miasta/gminy w miejscu stałego zameldowania. 

Do wniosku należy przedłożyć: 
• dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, i okularów z 

ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem 
równomiernego oświetlenia twarzy (fotografia inna niż do paszportu),

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30,00 zł. oraz: 
• odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
• odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacja o aktualnie używanym nazwisku,
• na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa, jeżeli 

dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby. 
Przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego należy okazać dotychczasowy dowód osobisty. 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego wstawiennictwa wniosko-
dawcy. 

Termin realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc licząc od dnia jego złożenia. 
Nowy dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa 

sztucznego, zawierającej dane osobowo-adresowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serie i sześciocyfrowy numer dowodu 
osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydana i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed 
podrobieniem i fałszowaniem.

Dowód osobisty jest dokumentem:
• stwierdzającym tożsamość osoby, 
• poświadczającym obywatelstwo polskie,
• uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty.

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zie-
lone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą 
z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co ozna-
cza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność. 
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, 
znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. 
* załatwić formalności w urzędach, 
* odebrać listu poleconego na poczcie, 
* wziąć kredytu bankowego, 
* sprzedać lub kupić mieszkania, itp. 
Jak dotąd, aż 10 milionów obywateli nie wymieniło dotychczasowych 
dowodów. W gminie Lubawa starymi dowodami posługuje się jeszcze 2 
tysiące osób. W celu uniknięcia długiego oczekiwania, należy jak najszybciej 
zająć się sprawą. Z każdym dniem kolejka w urzędzie gminy wydłuża się. 
Już dziś czas oczekiwania na nowy dowód wynosi ponad miesiąc czasu.

JUŻ DZIŚ WYMIEŃ 
DOWÓD OSOBISTY
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OGŁOSZENIA

- UWAGA -
NOWY OKRES ZASIŁKOWY

OD DNIA 1 LIPCA MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LUBA-
WA WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY 
OD 01.09.2007 r. DO 31.08.2008 r. WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI.

1. OSOBY, KTÓRE POBIERAJĄ JUŻ ŚWIADCZENIA RODZINNE POWINNY DOSTARCZYĆ:
• ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH  ZA 2006 r. OBOJGA MAŁŻONKÓW,
• ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2006 r. DZIECI, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK 

ŻYCIA,
• ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2006 r. DZIECI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA , KTÓRE 

OSIĄGAJĄ DOCHODY, 
• ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA 2006 r. (dotyczy rolników) 
• OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU (np. stypendia socjalne, stypendia 

unijne i inne, alimenty, zaliczka alimentacyjna).

2. OSOBY, KTÓRE PIERWSZY RAZ BĘDĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA  RODZINNE 
MUSZĄ DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:
• KSEROKOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO,
• KSEROKOPIĘ AKTÓW URODZENIA DZIECI,
• NUMER KONTA BANKOWEGO,
• INNE (np. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września, 
natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.

Stypendium szkolne
Ø stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, kryterium: 351 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie

Ø wnioski należy składać do 15 września 2007 roku

Ø do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień br.

Ø wnioski do pobrania pokój nr 16 budynek B lub na stronach internetowych UG Lubawa

Ø szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 645-54-50

WÓJT GMINY LUBAWA
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261,poz. 2603/,  § 6 ust.1  
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz.U 
z 2004 r. Nr 207,poz.2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Nr  38/07  Wójta  Gminy Lubawa  z dnia 21 maja 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu.

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu wraz z ułamkową częścią  gruntu, mieszczącego się w budynku 
komunalnym Nr 43 w Rumienicy.

Lp. Opis
nieruchomości

Nr
Działki

Nr
KW

Powierzchnia

Udział w nierucho-
mości wspólnej 

wspólnej
m2

Cena
wywoławcza 

nieruchomości
lokalowej

zł.

Wysokość wadium
zł.

gruntu
Użytkowa lokalu wraz  

z pomieszczeniami 
przynależnymi

m2 Nr
lokalu

Ilość
m2

1.

Wolny lokal 
mieszkalny 
położony w 

parterze
Składający się: 
przedpokoju, 

kuchni, łazienki 
2 pokoi

198/1 40038 0,2159 2 538/4120 20.000,00 2.000,00 200,00

Pom.gosp.– 7,5

• Przetarg odbędzie się w dniu  27. 09. 2007 r. o godz. 1000  w sali Urzędu Gminy  Lubawa
     / duża sala /.  
• Wykazany  lokal można oglądać w dniu  17.09.2007 r. o godz.  14°° do 15łş.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy  Lubawa 

najpóźniej do dnia 24.09.2007 do godz. 14şş lub na konto BS Lubawa 30 8832 0001 1001 0000 0299 0005 z takim 
wyprzedzeniem aby 24.09.2007 do godz. 14şş pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

• Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone, nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

• Cena lokalu osiągnięta w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed zawarciem 
umowy notarialnej, której koszty ponosi nabywca.  

• Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
• Sprzedawca zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży oraz o 

sposobie zapłaty  należności  w terminie 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rumienica  oraz siedzibie Urzędu Gminy 
Lubawa i na stronie internetowej http://lubawa-ug.bip-wm.pl od 14.08.07 do 27.09.07r.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubawie blok A, telefon 645 54-44.

Minimalne
postąpienie zł.

200,00
lokalu -46,30
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