
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

LISTOPAD 2009 BIULETYN BEZPŁATNY

W NUMERZE:

W czwartek, 29 października wójt Gminy Lubawa podpisał umowę z marszałkiem woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu. 
   
Strażacy otrzymają średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicz-
nych. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 
(poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo Ekologiczne) wyniesie 560 tys. zł. 
– Wybór jednostki został dokonany ze względu na fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rożentalu jako 
jedyna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi Tomasz Ewertowski, 
wójt Gminy Lubawa. – Nie bez znaczenia jest także strategiczna  lokalizacja jednostki, mam tu na myśli 
bliskość drogi krajowej nr 15 oraz bardzo dróg powiatowych.
Ze względu na swoje przeznaczenie pojazd będzie wyposażony w instalację zraszaczową do ogra-
niczania stref skażeń chemicznych. Dodatkowo będzie służył jako samochód gaśniczy.
(Fot. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olszynie)

PIENIĄDZE NA CHODNIKI
Gmina Lubawa otrzyma dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia-Mazury 2007-2013. Kwota w wysokości 475.679,23 
zł zostanie przeznaczona na przebudowę chodników w miejscowościach Kazanice (245.923,46 
zł) oraz Władyki (229.755, 77 zł). Umowa z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego 
została podpisana w piątek, 6 listopada.

- Nowy wóz strażacki dla OSP Byszwałd – str. 2

- Gmina Lubawa najlepsza w Polsce – str. 3
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- Aktywna Rodzina – str. 5
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PODPISUJEMY UMOWY NA 
KOLEJNE UNĲNE PIENIĄDZE

W podpisywaniu umowy uczestniczyli (od lewej): 
Anna Jędrychowska, skarbnik UG Lubawa, Tomasz 
Ewertowski, wójt Gminy Lubawa, Adam Krzyśków, 

prezes WFOŚ w Olsztynie oraz Maria Sokoll, 
zastępca prezesa zarządu WFOŚ w Olsztynie 

Umowa na dofinansowanie przebudowy chodników została podpisana w piątek 6 listopada 
(od prawej): Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa, Anna Jędrychowska, skarbnik UG 
Lubawa i Jarosław Słoma, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Wzorem lat ubiegłych na terenie naszej gminy 
odbyły się uroczystości związane z obchodami 
91. rocznicy Odzyskania Niepodległości. We 
wtorek, 10 listopada o godz. 17:00 w Zespole 
Szkół w Kazanicach można było obejrzeć 
montaż poetycko-muzyczny zatytułowany: 
„Wzdłuż Naszej Niepewnej Wolności”. 
Natomiast o godz. 18:00 w Zespole Szkół w 
Prątnicy odbyła się Wieczornica. Relacja z uro-
czystości w następnym wydaniu Biuletynu.
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Gmina Lubawa pozyskała 350 tys. zł z funduszy unijnych na wyposażenie 9 szkół w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne celem utworzenia w nich interaktywnych klas językowych. Pod 
koniec listopada uczniowie będą mogli już z nich korzystać.

Interaktywne klasy językowe
Gmina Lubawa w roku szkolnym 2009/2010 
przystąpiła do realizacji pilotażowego pro-
gramu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Uczeń 
na Wsi”.

Celem programu jest wyrównywanie szans w 
zdobyciu wykształcenia przez uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimna-
zjalnych (z wyłączeniem szkoły policealnej), 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawno-
ści bądź orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności.
– W ramach tego programu można uzyskać bez-
zwrotną pomoc pieniężną na zakup przedmiotów 
ułatwiających lub umożliwiających naukę – mówi 
Adam Roznerski, kierownik OPS Gminy 
Lubawa. – Fundusze mogą zostać przeznaczone 
także na uczestnictwo w zajęciach mających na 
celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej 
(w tym wakacyjne obozy i kolonie), na dostęp do 
Internetu (instalacja i abonament),opłaty za naukę 
(czesne), zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę 
poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również 
wyżywienie) oraz dojazdy do szkoły.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji pro-
gramu udziela Karolina Nadolska pod nr tel.:
(0-89) 654-31-31.

Dzięki staraniom Gminy Lubawa w ramach 
unijnego projektu w dziewięciu szkołach wiej-
skich powstaną nowoczesne interaktywne sale 
językowe.
– Umowa na dofinansowanie tego projektu z unij-
nych funduszy została już podpisana z marszałkiem 
województwa warmińsko-mazurskiego 29 września 
2009 roku – mówi Tomasz Ewertowski, wójt 
Gminy Lubawa. – Rozstrzygnęliśmy przetarg na 
dostawę i zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych 
do 9 szkół wiejskich w gminie. Została wybrana 
oferta firmy Nordveco sp. z o.o. ze Szczecina. Pod 
koniec listopada sale będą już gotowe do nauki i 
wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Interaktywne klasy zostaną utworzone dla 
24 uczniów w Zespole Szkół w Grabowie 
– Wałdykach, w Zespole Szkół w Prątnicy, w 
Zespole Szkół w Sampławie, w Zespole Szkół w 
Kazanicach, w Szkole Podstawowej w Złotowie, w 
Szkole Podstawowej w Rożentalu im. Jana Pawła 
II oraz dla 16 uczniów w Szkole Podstawowej w 
Byszwałdzie, w Szkole Podstawowej w Rumienicy 
i w Szkole Podstawowej w Tuszewie.
– Stworzenie interaktywnych klas językowych 
to inwestycja w dzieci i młodzież umożliwiająca 
kształcenie na wyższym poziomie, którego będzie 
nam mogła pozazdrościć niejedna miejska szkoła 
– dodaje wójt.

Uczeń na wsi

Dofinansowanie całkowite projektu wynosi 
349.792,45 zł, z czego 15% wkład własny 
Gminy Lubawa to 52.468,85 zł.

Projekt pn. „Wyposażenie 9 szkół wiejskich 
Gminy Lubawa  w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
celem utworzenia interaktywnych klas języko-
wych” współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej 3 – „Infrastruktura społeczna”; 
Działanie 3.1 – „Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną” objęty Regionalnym Programem 
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 
– 2013.

Podobnie będą wyglądać sale językowe 
w 9 wiejskich szkołach w gminie Lubawa

Jedną ze szkół, w której zostanie 
utworzona interaktywna klasa językowa 

jest Szkoła Podstawowa w Tuszewie
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Gmina Lubawa znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce spośród 
649 miast i gmin biorących udział w XV Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin 2009. Nagrodą za pierwsze miejsce było 8 tys. złotych, którą 
gmina przeznaczyła na zakup bramek i piłek do sali gimnastycznej 
w Rożentalu.

W ramach XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009 od 26 maja do 1 
czerwca na terenie gminy Lubawa zorganizowano aż 67 imprez sportowych 
i rekreacyjnych, w których łącznie wzięło udział ponad 31 tysięcy osób.
– Taka liczba uczestników pozwoliła naszej gminie zająć pierwsze miejsce w tym 
turnieju – mówi Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa. – Jestem pełen 
uznania dla wszystkich ludzi, którzy włożyli dużo serca oraz zaangażowania 
aby zrealizować takie przedsięwzięcie.
Rok temu gmina Lubawa zajęła siódme miejsce.
– W tym roku udało się nam zwyciężyć i aby tak dalej – dodaje wójt.

PO NAGRODĘ DO WARSZAWY
Podsumowanie XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009 odbyło 
się 14 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w 
Warszawie.
– Nagrodę odebrałem z rąk pani dr Ewy Suskiej, dyrektor Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 
oraz Mieczysława Borowy, prezesa Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich 
– kończy wójt Ewertowski. – Za rok kolejne zmagania. Mam nadzieję, że 
ponownie okaże się, że nasza gmina jest najlepsza.

Gmina Lubawa Najlepsza w Polsce!

Pierwszy z prawej wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, 
przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS 

w Lubawie Benedykt Czarnecki (pierwszy z lewej)
oraz dr Ewa Suska, dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli gmin 
nagrodzonych w Sportowym Turnieju 

Uczestnicy turnieju w piłkę siatkową, 
jedna z imprez która odbyła się  w ramach 
XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009 

Organizatorem XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009, w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, była Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich.
W sportowych zmaganiach na terenie lubawskiej gminy uczestniczyli: dzieci, 
młodzież szkolna i pozaszkolna, a także mieszkańcy wsi, członkowie Rad 
Sołeckich, Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Lubawa. 
Celem Turnieju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób w 
każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, promowanie 
zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spę-
dzania wolnego czasu, jak również poszerzenie i wzmocnienie współpracy 

władz samorządowych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowo 
- wychowawczych i przedsiębiorstw w obszarze sportu powszechnego.
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Od soboty, 24 października jednostka OSP w Byszwałdzie ma do dyspozycji nowy wóz 
strażacki. Samochód specjalny pożarniczy volkswagen LT 46 został zakupiony w olsztyńskim 
komisie i po karosacji w pełni przystosowany oraz wyposażony do strażackich potrzeb. 
Jest to już trzeci wóz jaki otrzymały  w tym roku jednostki OSP Gminy Lubawa. W nowe 
samochody wyposażono oprócz OSP Byszwałd jednostki z Prątnicy i Rożentala. 

Pieniądze na zakup wozu wyłożyła Gmina Lubawa (51 tys. 100 zł). Pomógł Zarząd Wojewódzki PSP 
(15 tys. zł). W uroczystościach przekazania wozu jednostce uczestniczyli: bryg. Jan Słupski, warmiń-
sko-mazurski komendant PSP RP, Henryk Zakrzewski, członek prezydium zarządu oddziału woje-
wódzkiego, bryg. Maciej Jasiński, komendant powiatowy PSP RP w Iławie, Zygmunt Kasprowicz, 
prezes zarządu oddziału powiatowego PSP w Iławie, starszy kapitan Krzysztof Tomanek, zastępca 
komendanta PSP w Iławie oraz wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, prezes zarządu oddziału 
gminnego OSP. Wóz poświęcił ks. kanonik Jerzy Hirsz. W uroczystościach wzięły także udział 
delegacje z pozostałych jednostek OSP Gminy Lubawa, mieszkańcy Byszwałdu i zaproszeni goście. 
Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek oraz strażacka grochówka.

Nowy wóz strażacki w Byszwałdzie

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia wyróżniającym się strażakom. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa 
warmińsko-mazurskiego nadało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Józefowi Borkowskiemu oraz Stanisławowi Dobrowolskiemu; srebrny medal otrzymali 
druhowie: Józef Ziółkowski, Józef Kopański, Tadeusz Pokorski, Jan Laskowski; brązowy: Zbigniew Kłosowski oraz Jerzy Wyżlic.Srebrnym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa zostali także odznaczeni: ks. kanonik Jerzy Hirsz, wójt Gminy Lubawa, Tomasz Ewertowski oraz Leszek Licznerski; brązowym medalem: 
Roman Bukowski, Mirosław Eremus, Antoni Ewertowski, Łukasz Ewertowski i Bogdan Wyżlic. Na odznaczenie „Wzorowy strażak” zasłużyli: Michał Mroczek 
oraz Piotr Rafiński. Wyróżniono także druhów wspierających: Krystynę i Kazimierza Jabłońskich, Reginę i Józefa Górskich, Wiesławę i Leszeka Licznerskich, 
Hannę i Stanisława Ewertowskich oraz druhów: Piotra Rafińskiego, Łukasza Ewertowskiego i Antoniego Ewertowskiego.

Strażacy otrzymali nie tylko 
nowy wóz bojowy ale także medale

W uroczystościach przekazania wozu 
jednostce wzięli także udział 

mieszkańcy Byszwałdu

Wóz poświęcił 
ks. kanonik Jerzy Hirsz

Pamiątkowe zdjęcie jednostek 
OSP Gminy Lubawa

Nowe auto straży
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Wraz z końcem wakacji przyszedł czas na ciekawe spędzanie 
czasu podczas zajęć Grup Zabawowych aż w trzynastu wsiach! 
Ogółem w zajęciach uczestniczy 196 dzieci w wieku 3-5 lat z 
Kazanic, Byszwałdu, Grabowa, Łążyna, Rożentala, Sampławy, 
Złotowa, Prątnicy, Rumienicy, Mortęg, Tuszewa, Rakowic oraz 
Szczepankowa.
– Od września w 11 Grupach Zabawowych zajęcia realizowane są w wymia-
rze 20 godzin tygodniowo – mówi Ewa Szynaka, aspirant pracy socjalnej. 
– Natomiast w Szczepankowie i Rakowicach zajęcia odbywają się 3 razy w 
tygodniu po cztery godziny.

GRUPA ZABAWOWA GODZINY OTWARCIA WYCHOWAWCA

Kazanice 12.20-16.20 (pn.-pt.) Ewa Drzymalska

Byszwałd 13.10-17.10 (pn.-pt.) Magdalena Siemińska

Grabowo 9.00-13.00 (pn.-pt.) Renata Preuss

Łążyn 9.00-13.00 (pn.-pt.) Emilia Kozicka

Rożental 8.00-12.00 (pn.-pt.) Ewelina Kowalska

Sampława 8.00-12.00 (pn.-pt.) Karolina Czyżewska

Złotowo 8.00 – 12.00 (pn.-pt.) Barbara Pielenc

Prątnica 13.00-17.00 (pn.-pt.) Anita Pomoryn

Rumienica 12.40-16.40 (pn.-pt.) Agnieszka Dmochewicz

Mortęgi 8.00-12.00 (pn.-pt.) Anita Pomoryn

Tuszewo 11.00-15.00 (pn.-pt.) Monika Rogożyńska, 
Joanna Karkut

Rakowice 9.00 – 13.00 (pn. – wt.)
8.30. – 12.30 (środa) Joanna Makszyńska

Szczepankowo 9.00-13.00 (pn. – śr.) Joanna Koszyńska

RUSZYŁY GRUPY ZABAWOWE

W Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie, w ramach II edycji 
projektu systemowego „Aktywna rodzina”, powstał Publiczny Punkt 
Dostępu do Internetu. Mieszkańcy Łążyna mogą z niego korzystać 
bezpłatnie od poniedziałku do soboty.
– Głównym założeniem utworzenia PPDdI jest ułatwienie, zarówno uczestnikom 
projektu systemowego jak również mieszkańcom Łążyna, darmowego dostępu 
do Internetu – mówi Dariusz Ismer, koordynator projektu. – Możliwość 
korzystania z usług informatycznych daje mieszkańcom wsi szansę dotarcia 
do wielu ciekawych informacji, które umożliwią lepsze funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie informacyjnym.
W Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie dostępne są trzy laptopy, które 
zostały zakupione w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina” przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
– Mieszkańcy Łążyna mogą korzystać z PPDdI od poniedziałku do piątku w 
godzinach 13.00 – 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00 – dodaje pan Dariusz. 
– Wsparcia merytorycznego udzielają animatorzy lokalni Agnieszka Dmochewicz 
oraz Emilia Kozica.

PUBLICZNY PUNKT 
DOSTĘPU DO INTERNETU 
W ŁĄŻYNIE W ramach kontraktu socjalnego II edycji projektu systemowego 

„Aktywna rodzina”, beneficjenci biorący udział w projekcie oraz 
ich otoczenie wyruszyli we wrześniu na autokarową wycieczkę w 
głąb Mazur.
Główną atrakcją było zwiedzanie historycznej krainy plemienia Galindów 
żyjącego od V w. p.n.e. do XIII wieku na terenie dzisiejszych Mazur. – O 
plemieniu Galindów pisali już rzymscy kronikarze m.in. Tacyt i Ptolemeusz 
– mówi Dariusz Ismer, koordynator projektu. – Dzisiejsza osada Galindów 
położona jest na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do Jeziora Bełdany.
Wraz przewodnikiem uczestnicy wyjazdu zwiedzali teren wioski Galindów 
poznając obrzędy i tradycje plemienia Galindów żyjącego od V w. p.n.e. 
do XIII wieku. 
Kolejnym punktem wycieczki był Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 
oraz spływ rzeką Krutynią.   
Wycieczka odbyła się w ramach kontraktu socjalnego II edycji projek-
tu systemowego „Aktywna rodzina” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W KRAINIE PLEMIENIA 
GALINDÓW

Podczas zajęć odbywają się m.in. spotkania dzieci z psychologiem Anną 
Kowalską.
Godziny działalności Grup Zabawowych:

Grupa Zabawowa z Tuszewa
Grupa Zabawowa z Grabowa

Uczestnicy wycieczki

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu działa w ramach II edycji 
projektu systemowego „Aktywna rodzina” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Podczas wakacji w gminie Lubawa odbyło się osiem imprez integracyj-
nych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integra-
cji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Letni Piknik Skateparkowy w Rożentalu
Podczas pikniku odbył się pokaz umiejętności jazdy na deskorolce oraz tańca 
breakdance, występ zespołu „Wrzosy” i Lubawskiej Miejskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą Stefana Raczyńskiego. Również Ochotnicza Straż Pożarna zaprezen-
towała swoje umiejętności. Nie zapomniano także o najmłodszych, dla których 
zorganizowano konkursy i  zabawy sportowe. Podczas festynu obył się konkurs 
kulinarny „Smakosz”. Jury wyróżniło wypieki Beaty Kowalkowskiej, Lucyny 
Cyrankowskiej, Krystyny Kowalskiej oraz Jolanty Januszewskiej.

PIKNIKI W OBIEKTYWIE

Jarmark Wakacyjny w Mortęgach
Organizatorzy wspólnie z wychowawcami świetlicy środowiskowej w 
Mortęgach, radą sołecką i sołtysem Adamem Granicą przygotowali dla 
mieszkańców Mortęg mnóstwo atrakcji, konkursów i zabaw sportowych. 
Panie z Klubu Kulinarnych Podróżników wzięły udział w konkursie kulinar-
nym „Słodkie ciacho”, do którego stanęły cztery drużyny. Zwyciężył sernik 
królewski i jabłecznik z budyniem w  wykonaniu Alicji Zabłotnej, Ewy i 
Anny Pertykowskiej, Łucji Bartkowskiej oraz Anny Duliasz. 
Podczas jarmarku można było również obejrzeć prace uczestników 
warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz decoupage, a odważni mogli 
spróbować swoich sił rzeźbiąc w korze.

Wakacyjny Festyn w Prątnicy
Przez cały czas trwania imprezy, która odbyła się na świeżym powietrzu, 
zorganizowano gry i konkursy dla rodzin. Mieszkańcy Prątnicy mieli także 
okazję obejrzeć występ artystyczny uczestników Świetlicy Środowiskowej 
w Prątnicy. Natomiast na boisku odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy 
kawalerami, a żonatymi (7:5). Podczas festynu można było również skosz-
tować kiełbasek z grilla oraz słodkich wypieków. Wspólne biesiadowanie 
zakończył taniec z ogniem w wykonaniu grupy teatralnej „Lumos” prowa-
dzonej przez Małgorzatę Gołdon. 

Festyn Letni w Rakowicach
Impreza odbyła się w ramach projektu „Rakowice - integracja na aktywną 
nutę”. Oprócz konkursów  sportowych i pokazów tanecznych przez cały czas 
czynny był Kącik Świetlicowych Smakołyków. Można było także skosztować 
słodkich wypieków, zupy strogonow oraz kiełbasy z grilla przyrządzonych 
przez panie z Klubu Kulinarnych Podróżników. Podczas festynu odbył się 
pokaz wizażu. Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod chmurką przy 
muzyce zespołu „Dareks” z Nowego Miasta Lubawskiego. 
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Piknik Rodzinny w Sampławie
Piknik zorganizowano w ramach projektu „Świetlicowa integracja”, który był 
okazją do zaprezentowania umiejętności taneczno – wokalnych dzieci ze 
świetlicy wiejskiej oraz pokazu kickboxingu w ramach przeprowadzanych 
warsztatów. W czasie pikniku zorganizowano sporo konkursów z nagro-
dami, a najmłodsi mieszkańcy wsi mogli sobie pomalować twarz. Przez 
cały czas dbano także o podniebienia. Każdy mógł skosztować domowych 
ciast lub kiełbasek z grilla.

Piknik Rodzinny w Szczepankowie
W niedzielę 26 lipca, w ramach realizacji projektu „W Szczepankowie jest 
szałowo”, zorganizowano dla mieszkańców wsi imprezę integracyjną pod 
nazwą „Piknik Rodzinny”. Podczas imprezy odbył się pokaz walk rycerskich 
Bractwa z Bratiana, mecz piłki nożnej juniorzy - seniorzy (4:1) oraz gry i 
konkursy dla dzieci i rodziców. Największą frajdę sprawiła dzieciom gumowa 
trampolina, która była cały czas oblegana.

Festyn w Złotowie 
W ramach projektu „Złoty Zakątek to Złotowo” odbył się Jesienny Festyn 
w Złotowie.  To już druga tego typu impreza zorganizowana dla mieszkań-
ców tej wsi, podczas której odbyły się konkurencje sportowe dla dzieci, 
loteria fantowa oraz występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej. 
Natomiast panie z Klubu Kulinarnych Podróżników wydawały przepysz-
ny bigos. Nie zabrakło również kiełbaski z grilla i swojskiego chleba ze 
smalcem. 

Lato na wesoło w Łążynie
Impreza odbyła się w ramach projektu systemowego II edycji „Aktywna 
rodzina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas festynu odbył się konkurs 
„Mini szansa na sukces”, występ artystyczny uczestników warsztatów anima-
cyjnych, pokaz uczestniczek świetlicy środowiskowej z Rakowic. Mieszkańcy 
Łążyna mięli okazję również zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy, 
który zaprezentował Tomasz Michalski z Komendy PPSP w Iławie. Czynny 
był także kącik kulinarny, gdzie można było skosztować grochówki, kiełbasy 
z grilla oraz przepysznych wypieków. Przed publicznością zaprezentowała 
się również Orkiestra Dęta z Lubawy pod batutą Stefana Raczyńskiego 
oraz grupa „Wena” z Nowego Miasta Lubawskiego, która wykonała pokaz 
tańca z ogniem. Podczas pikniku trwały także warsztaty rzeźbiarskie i gry 
na bębnach przeprowadzone przez animatorów z „Kaczego Bagna”.
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UWAGA! DLA KOGO ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. 
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583,00 zł. Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o 
niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w 
przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2009 r. 
Przyjęto następujące ustalenia:

• wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
• podwyższa się od dnia 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:

- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, 
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

• podwyższa się od dnia 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie. 
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku 
pielęgnacyjnego.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY – informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne.
Wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31października 2010 r. należy złożyć wraz 
z dokumentami do dnia 30 listopada 2009 r.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września wypłata nowego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku 
złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
nastąpi do dnia 31 grudnia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
OSOBY, KTÓRE POBIERAJĄ JUŻ ŚWIADCZENIA RODZINNE:
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2008 ROK OBOJGA MAŁŻONKÓW,
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2008 ROK DZIECI, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA,
 • ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH ZA 2008 ROK DZIECI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, KTÓRE OSIĄGAJĄ DOCHODY  

 (np. za praktyczną naukę zawodu),
 • NAKAZ PŁATNICZY ZA 2008 ROK (dotyczy rolników),
 • OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU (np. stypendia socjalne, stypendia unijne i inne,  

 alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

OSOBY, KTÓRE PIERWSZY RAZ BĘDĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:
• KSEROKOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO,
• KSEROKOPIĘ AKTÓW URODZENIA DZIECI,
• NUMER KONTA BANKOWEGO,
• INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
 (np. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub zasądzającego alimenty itd.).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 września 2009 roku.

UWAGA! BECIKOWE TYLKO NA ZAŚWIADCZENIE!

Od dnia 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten potwierdzać należy odpowiednim 
zaświadczeniem lekarskim. Mieszkańcy gminy Lubawa druki mogą pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – Dział Świadczeń 
Społecznych, pokój nr 4 (część piwniczna). 
Więcej informacji na ten temat udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej po numerem tel. 89/ 645 54 31.

Dołączenie zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 
oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składanych po 1 listopada 2009 r.


