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Logo LZS oraz LGD

DO ZOBACZENIA W KAZANICACH

z terenu Lokalnej Grupy Działania. Ideą prze-
wodnią kulinarnych zmagań jest prezentacja 
autorskich wypieków i produktów charaktery-
stycznych dla Ziemi Lubawskiej oraz zacho-
wanie od zapomnienia tradycyjnych potraw, 
deserów, przekąsek i nalewek. Dodatkowo w 
ramach imprezy będzie przeprowadzony quiz 
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jej tradycji i historii.
Dożynki gminne zakończy zabawa taneczna 
przy dźwiękach zespołu „Darex”. Szczegółowy 
program dożynek dostępny na plakacie - str. 
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Zespół Mariachi

Wieniec z parafii 
Prątnica będzie 
reprezentował 

Gminę Lubawa 
na Dożynkach 

Ogólnopolskich 
w Częstochowie

• 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

• wnioski należy składać do 15 września 2010 
roku

• do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o 
dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku

• wnioski do pobrania pokój nr 11 budynek A

• szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 89/ 645-54-22

STYPENDIUM SZKOLNE
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Ponad 1.200 uczniów 1 września rozpo-
częło naukę w gminnych szkołach. Na dzieci 
i młodzież czekały odnowione sale lekcyjne, 
pomieszczenia socjalne oraz obiekty sporto-
we. W Złotowie wybudowana została nowa 
sala gimnastyczna, natomiast w Kazanicach 
i Grabowie-Wałdykach w czasie wakacji po-
wstały wielofunkcyjne boiska sportowe.

W tym roku wakacyjne remonty szkół 
przeprowadzono w kilku placówkach, m.in. w 
szkołach w Rumienicy i Byszwałdzie odnowio-
no sale lekcyjne, w tej drugiej także elewację 
budynku. Przy Zespole Szkół w Prątnicy prze-
budowano schody zewnętrzne, w Rożentalu 
wymieniono stolarkę okienną. Zakończył się 
także remont pomieszczeń socjalnych przy sali 
gimnastycznej ZS Grabowo-Wałdyki.

– 10 sierpnia odbyły się odbiory techniczne  
dwóch nowych wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych, które powstały przy Zespołach Szkół w 
Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach – mówi 
Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa. 
– Zarówno uczniowie jak i mieszkańcy miej-
scowości mogą już korzystać z tych obiektów 
– dodaje.

Boiska o nawierzchni polipropylenowej 
są przystosowane do uprawiania takich 
dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis 
ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą 
inwestycji w Grabowie - Wałdykach była firma 
Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta 
Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 
300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Natomiast budowę boiska w Kazanicach 
zrealizowała firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 400 tys. zł. Ta sama firma 
buduje obecnie podobny obiekt przy ZS w 
Pratnicy. Inwestycja oprócz boiska sportowego 
obejmuje także przebudowę chodnika i budo-
wę placu rekreacyjnego. Na całość zadania 
został złożony wniosek do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działanie:  
odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 
proc. wartości inwestycji. Do tego samego 
programu złożono podobny wniosek na 
zagospodarowanie centrum wsi Sampława 
poprzez budowę boiska sportowego na kwotę 
ponad 385 tys. zł.

Natomiast przy Szkole Podstawowej w 
Złotowie zakończyła się budowa sali gimna-
stycznej. Wartość obiektu o powierzchni pra-
wie 740 m kwadratowych wyniosła ponad 1 
mln 400 tys. zł. Inwestycję zrealizowało 
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Z. 
Wierzbowski.

WA K A C Y J N E  R E M O N T Y  S Z K Ó Ł  Z A K O Ń C Z O N E

Boisko sportowe 
przy ZS w Kazanicach

Przy ZS w Prątnicy
 powstaje kolejne wielofunkcyjne 

boisko sportowe

Boisko przy 
Zespole Szkół 

w Grabowie-Wałdykach

Ostatnie prace 
w sali gimnastycznej przy 

SP w Złotowie

Odnowiona elewacja 
budynku SP w Byszwałdzie 
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Przystanek w Zielkowie

W ramach warsztatów graffiti, które zorganizowano jako dodatkowe 
zajęcia wakacyjne w Zielkowie i Łążynie powstały ciekawe malunki na 
przystankach autobusowych. Zajęcia dla młodzieży z tych dwóch wsi 
prowadził Artur Warszawski.

Przystanek w ŁążynieGraffi ti 
na przystankach 
autobusowych

W ramach projektu „Jesień życia-
czas seniora” zorganizowano dla 
uczestników wyjazd integracyjny do 
św. Lipki oraz i Wilczego Szańca. 
Podczas wycieczki odwiedzili także 
sanktuarium w Stoczku Klasztornym, 
gdzie w 1954 roku wieziony był 
przez władze PRL Prymas Polski 
kardynał Stefan Wyszyński.

Projekt „Jesień życia – czas 
seniora” wspólfinasowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wycieczka 
seniorów

W ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina” zorganizowano 
wycieczkę do Fromborka. Uczestnicy projektu zwiedzili m.in. plane-
tarium astronomiczne, muzeum Mikołaja Kopernika oraz zabytkową 
katedrę. 

W ramach wycieczki uczestnicy projektu mięli także okazję odwiedzić 
Stegnę, gdzie na plaży nie odbyło się bez kąpieli. Niektórzy postanowili 
w Zalewie Wiślanym zamoczyć tylko nogi. 

Wycieczka zorganizowana w ramach III edycji projektu systemowego 
„Aktywna rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiedzali Frombork i Stegnę

* Dojazd do terenów inwestycyjnych 
W ostatnich dniach lipca odbył się odbiór I etapu inwestycji Przebudowa 
drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów 
inwestycyjnych w miejscowości Rodzone.
Długość całego przebudowanego odcinka w I etapie wynosi 220 metrów 
bieżących wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe z Iławy. Drugi etap inwestycji realizuje ta sama 
firma. Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podsta-
wie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę  1.400.000 zł. Kwota 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka 
zgodnie z dokumentacją 740 mb).

Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji 
budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Gmina Lubawa otrzymała także dotację w wysokości 40 tys. zł w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  zatytułowanym Samorząd gminy 
dzieciom - nowe świetlice i kluby w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym edycja 2010. Dotacja  po 
10 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie każdej placówki.
Świetlica Środowiskowa w Mortęgach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie - utworzenie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej i doposażenie świetlicy w „piłkarzyki”, stół 
do tenisa stołowego, krzesełka i stoliki;
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy - utworzenie klubu fitness.

PIENIĄDZE NA ŚWIETLICE

* Roboty drogowe
Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi 
na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie 
należy wykonać do 30 września 2010 r.  

Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-
Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamó-
wienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę 
chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 wrze-
śnia.

Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zre-
alizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-
Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy.

Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 
2010 r.

INWESTYCJE DROGOWE
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Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy.

Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 
2010 r.

INWESTYCJE DROGOWE



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

w w w. g o p s l u b a w a . p l w w w. g m i n a l u b a w a . p l 76

W ramach kampanii społecznej „mali oby-
watele” prezentujemy Państwu wywiad z 
Adamem Roznerskim  kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, jednostki 
która prowadzi grupy zabawowe na terenie 
gminy.

MARCIN MICHALSKI – Skąd pomysł na 
działalność grup zabawowych?
ADAM ROZNERSKI: – Od wielu lat Ośrodek 
sukcesywnie  podejmuje starania związane z 
budowaniem infrastruktury społecznej oraz 
wdrażaniem wielu przedsięwzięć i projektów 
dotyczących problematyki społecznej. Tak, 
żeby jednostka oprócz swoich podstawowych 
zadań związanych z zabezpieczeniem socjal-
nym prowadziła także działa o charakterze 
aktywizacyjno-integracyjnym dla różnych 
grup społecznych. Akurat w połowie 2005r. 
pojawił się nabór do programu „Ośrodki 
Przedszkolne – szansa na dobry start” reali-
zowanego ze środków unijnych przez Fundację 
Komeńskiego. Pomysł uzyskał aprobatę władz 
samorządowych, gmina została beneficjentem 
programu i tak to się zaczęło.

– Jak wyglądały początki funkcjonowania 
placówek, a jak jest obecnie?
- To już 5 lat naszych doświadczeń. Pierwsze 
placówki powstały w 2005 roku w ramach 
wspomnianego programu. To był kluczowy i 
przełomowy moment w tworzeniu oferty edu-
kacyjnej dla maluchów, następne lata to już 
dynamiczny rozwój alternatywnych form edu-
kacji przedszkolnej w naszej gminie. Placówki 
powstawały sukcesywnie w ramach różnych 
programów i projektów, w tych miejscowo-
ściach w których występowały największe po-
trzeby, ale także baza lokalowa pozwalała na 
organizację tego typu zajęć. Za ilustrację niech 
posłużą liczby. Nacisk skierowany na rozwój 
alternatywnych form edukacji przedszkolnej 
spowodował, że wskaźnik edukacji przed-
szkolnej na przestrzeni kilku lat wzrósł z 0 w 
2005r. do blisko 50 % obecnie. Prowadzimy 13 
grup zabawowych. To duży sukces, ale także 
spory wysiłek organizacyjny i zaangażowanie 
wielu osób i podmiotów. Właśnie kończy się 
rekrutacja na nowy rok szkolny, obecnie rodzi-
ce zapisali do grup zabawowych ponad 180 
dzieci. Warto też wspomnieć, że od 2005r. z 
tej formy usług edukacyjnych skorzystało około 
500 dzieci w wieku 3-5 lat.

– Czy powstaną kolejne grupy zabawowe? 
Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
– Obecnie istniejąca sieć placówek jest dobra, 
ale oczywiście liczba grup zabawowych jest 
elastyczna. Staramy się uwzględniać społeczne 
potrzeby, dotyczy to przede wszystkim liczby 
chętnych dzieci, ale także inne uwarunkowa-

nia, chociażby lokalowe. Nie w każdej miej-
scowości można uruchomić całoroczną grupę 
zabawową. Dla przykładu, w tegoroczne wa-
kacje zainicjowaliśmy powstanie letnich grup 
zabawowych w Omulu, Targowisku i Zielkowie, 
czyli w tych miejscowościach, w których jest po 
kilkanaście dzieci w wieku 3-5 lat, a warunki 
lokalowe w świetlicach nie pozwalają na pro-
wadzenie zajęć w sezonie jesienno-zimowym. 
Pomysł okazał się trafiony, było ogromne za-
interesowanie rodziców. W związku z tym w 
latach następnych rozszerzymy ofertę na okres 
wiosenno-letni. Skupiamy się także na podno-
szeniu jakości edukacji maluchów. Dbamy o to, 
żeby zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzili 
wykwalifikowani wychowawcy. Poszerzana jest 
pomoc ze strony specjalistów. We wszystkich 
grupach – dzieci które wymagają wsparcia 
– mają do dyspozycji logopedę, natomiast psy-
cholog zajmuje się dziećmi w 6 grupach, ale 
jest to raczej wynikiem trudności z pozyskaniem 
tego specjalisty. Planujemy także uruchomić 
wsparcie pedagogiczne. Chcielibyśmy, żeby od 
września we wszystkich grupach był realizo-
wany program wychowania przedszkolnego 
„Dobry start przedszkolaka” autorstwa Moniki 
Rościszewskiej-Woźniak, wiceprezesa Fundacji 
Komeńskiego, który otrzymał I nagrodę w 
konkursie organizowanym pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepsze 
programy wychowania przedszkolnego.

– Grupa zabawowa to trafiony pomysł? Co 
można by jeszcze udoskonalić w ich funk-
cjonowaniu?
– Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, 
że ta forma usług edukacyjnych spotkała się z 
dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, 

którzy są coraz bardziej świadomi i zależy im 
na dobrym przygotowaniu do życia swoich 
pociech. A dzieci zyskały atrakcyjną ofertę 
edukacyjną i możliwość rozwoju w sferze 
emocjonalnej i społecznej. Dobrze oceniam 
współpracę i zaangażowanie społeczności lo-
kalnej w życie poszczególnych grup zabawo-
wych, zarówno samych rodziców, jaki i naszych 
partnerów np. szkół czy rad sołeckich. Sądzę, 
że przez te kilka lat udało się nam zbudować 
silną koalicję różnych środowisk i podmiotów 
na rzecz rozwoju najmłodszych mieszkańców 
gminy. To przekłada się na sprawnie funk-
cjonujący system, oczywiście przy tak dużym 
przedsięwzięciu problemów nie brakuje, ale 
rozwiązujemy je na bieżąco. Oprócz reali-
zowanych zajęć prowadzimy także działa-
nia informacyjne podnoszące świadomość 
społeczną i popularyzujące dobre praktyki w 
obszarze edukacji przedszkolnej. Stąd orga-
nizacja takich pomysłów, jak np. kampania 
mali obywatele czy udział gminy w różnych 
konferencjach i prelekcjach. Za bardzo waż-
ną kwestię uważam dobre postrzeganie spraw 
społecznych przez władze samorządowe, jest 
duże zrozumienie dla edukacji przedszkolnej, 
ale także dla uruchamiania innych przedsię-
wzięć społecznych. To dobry prognostyk na 
przyszłość i życzyłbym wszystkim, żeby taki 
kierunek utrzymywał się nadal.

- Dziękuję za rozmowę.

MALI OBYWATELE – KAMPANIA SPOŁECZNA
GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI 

W WIEKU 3-5 LAT

W ramach kampanii społecznej „mali oby-
watele” prezentujemy Państwu wywiad z 
Edwardem Balewskim, dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Złotowie, gdzie od 2005 
roku funkcjonuje grupa zabawowa.

MARCIN MICHALSKI: – Co sądzi Pan o funk-
cjonowaniu grup zabawowych działających 
na terenie gminy Lubawa?
EDWARD BALEWSKI: – Gmina Lubawa jest 
przodującą gminą jeżeli chodzi o organizację 
różnych form edukacyjnych pomagających 
matkom małych dzieci w rozwoju własnym 
oraz w stymulowaniu rozwoju swoich dzieci. 
Grupy zabawowe działające w naszej gminie 
i ta działająca w Złotowie, pozwalają rozwijać 
rodzicom umiejętności organizacyjne oraz spo-
łeczne i jednocześnie tworzą dobre środowisko 
wspomagające wszechstronny rozwój swoich 
dzieci. Jako pedagog pragnąłbym, aby taką 
formą edukacji objęte były wszystkie dzieci w 
gminie.

– Grupa zabawowa w Złotowie powstałą w 
2005 roku jako jedna z pierwszych w gminie 
Lubawa. Jakie zauważył Pan na przestrzeni 
kilku lat korzyści płynące dla dzieci ze Złotowa 
w wieku 3-5 lat?
– Na podstawie moich kilkuletnich obserwa-
cji, rozmów z wychowawczyniami i matkami, 
mogę stwierdzić, że bardzo często spotkania 
rodziców w grupach zabawowych są okazją 
do aktywnego włączania całych rodzin w 
funkcjonowanie społeczeństwa, wychodzenia 
na zewnątrz i doświadczania różnych sytuacji 
społecznych, zarówno dla matek jak i dzieci 
oraz wspieranie funkcji wychowawczej rodziny. 
Bardzo ważnym elementem grupy zabawowej 
jest to, że rozwija ona przedsiębiorczość i umie-
jętności społeczne dorosłych członków grupy. 
Ważnym aspektem grupy jest umożliwienie 
dzieciom dostępu do edukacji przedszkol-
nej tam, gdzie nie ma przedszkoli lub gdzie 
przedszkola nie dysponują wystarczającą ilością 
miejsc dla wszystkich dzieci.

– Czy dzieci, które korzystają z alternatywnych 
form edukacji jakim są grupy zabawowe, mają 
łatwiejszy start w szkole podstawowej?
– Po 5 –ciu latach działalności grupy zabawowej 
można stwierdzić, że u dzieci, które zaczynają 
uczęszczać do oddziału przedszkolnego 
można zaobserwować większą ciekawość 
i motywację do poznawania otaczającego 
świata, większą samodzielność i wytrwałość, 
większą sprawność fizyczną oraz wiedzę 
ogólną. U dzieci następuje pełniejszy 
rozwój wyobraźni, ekspresji do tworzenia, 
świadomości i kontroli emocjonalnej. Dzieci 
potrafią lepiej  współdziałać w grupie 
i przede wszystkim posiadają większe 
umiejętności komunikacyjne.

– Widać więc różnice. Jakie w związku z tym 
widzi Pan korzyści z działalności grupy zaba-
wowej dla dzieci, a jakie dla rodziców?
– Dzieci, przede wszystkim mają zapewniony 
lepszy start edukacyjny. Są lepiej rozwinięte 
społecznie i bardziej samodzielne, pewne sie-
bie, kreatywne oraz ciekawe w poznawaniu 
świata. Rodzice natomiast mają zapewniony 
wszechstronny rozwój swoich dzieci pod kie-
runkiem specjalistów (wychowawca, psycholog, 
logopeda, pedagog).

– Jak wygląda współpraca z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają na zajęcia grupy zabawowej 
w Złotowie?
– Z roku na rok coraz więcej rodziców zgłasza 
swoje pociechy na zajęcia w grupie. Obecnie 
jest więcej chętnych niż pozwalają na to wa-
runki lokalowe. Rodzice są bardzo zadowoleni, 
że ich dzieci mogą rozwijać się w lepszych 
warunkach niż ich rówieśnicy w mieście.

– Czy Pana zdaniem grupa zabawowa to 
trafiony pomysł?
– Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ grupy 
zabawowe obejmują dzieci w wieku w który 
dziecko najłatwiej rozwija się intelektualnie, 
emocjonalnie i społecznie.

– Jest Pan wieloletnim pedagogiem, który ma 
ogromne doświadczenie w edukacji dzieci. 
Jak rozwija się człowiek, który w wieku 3 lat 
zaczynają swoją naukę i poznanie świata?
– Najwięcej do powiedzenia mają wychowaw-
czynie i rodzice, którzy mogą obserwować na 
bieżąco rozwój swoich wychowanków i pociech. 
Pełną ocenę korzyści jakie płyną z wczesnej 

edukacji dokonamy po przejściu dzieci przez 
wszystkie etapy szkoły podstawowej. Efektem 
tego będą z pewnością coraz lepsze wyniki 
edukacyjne przez szkołę.

– Jak zachęcił by Pan rodziców, aby posyłali 
swoje pociechy do grup zabawowych działa-
jących na terenie gminy Lubawa?
– Jak już wspomniałem, rodziców obecnie nie 
trzeba namawiać na wcześniejszą edukację 
swoich dzieci. Są bardziej świadomi oraz jest 
więcej chętnych do uczestnictwa niż jest miejsc. 
Problem leży w tym, aby wczesną edukacją 
objąć wszystkie dzieci.

– Dziękuje za rozmowę.

MALI OBYWATELE – KAMPANIA SPOŁECZNA
GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI 

W WIEKU 3-5 LAT

Co dają grupy zabawowe? To już 5 lat
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W ramach kampanii społecznej „mali oby-
watele” prezentujemy Państwu wywiad z 
Adamem Roznerskim  kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, jednostki 
która prowadzi grupy zabawowe na terenie 
gminy.

MARCIN MICHALSKI – Skąd pomysł na 
działalność grup zabawowych?
ADAM ROZNERSKI: – Od wielu lat Ośrodek 
sukcesywnie  podejmuje starania związane z 
budowaniem infrastruktury społecznej oraz 
wdrażaniem wielu przedsięwzięć i projektów 
dotyczących problematyki społecznej. Tak, 
żeby jednostka oprócz swoich podstawowych 
zadań związanych z zabezpieczeniem socjal-
nym prowadziła także działa o charakterze 
aktywizacyjno-integracyjnym dla różnych 
grup społecznych. Akurat w połowie 2005r. 
pojawił się nabór do programu „Ośrodki 
Przedszkolne – szansa na dobry start” reali-
zowanego ze środków unijnych przez Fundację 
Komeńskiego. Pomysł uzyskał aprobatę władz 
samorządowych, gmina została beneficjentem 
programu i tak to się zaczęło.

– Jak wyglądały początki funkcjonowania 
placówek, a jak jest obecnie?
- To już 5 lat naszych doświadczeń. Pierwsze 
placówki powstały w 2005 roku w ramach 
wspomnianego programu. To był kluczowy i 
przełomowy moment w tworzeniu oferty edu-
kacyjnej dla maluchów, następne lata to już 
dynamiczny rozwój alternatywnych form edu-
kacji przedszkolnej w naszej gminie. Placówki 
powstawały sukcesywnie w ramach różnych 
programów i projektów, w tych miejscowo-
ściach w których występowały największe po-
trzeby, ale także baza lokalowa pozwalała na 
organizację tego typu zajęć. Za ilustrację niech 
posłużą liczby. Nacisk skierowany na rozwój 
alternatywnych form edukacji przedszkolnej 
spowodował, że wskaźnik edukacji przed-
szkolnej na przestrzeni kilku lat wzrósł z 0 w 
2005r. do blisko 50 % obecnie. Prowadzimy 13 
grup zabawowych. To duży sukces, ale także 
spory wysiłek organizacyjny i zaangażowanie 
wielu osób i podmiotów. Właśnie kończy się 
rekrutacja na nowy rok szkolny, obecnie rodzi-
ce zapisali do grup zabawowych ponad 180 
dzieci. Warto też wspomnieć, że od 2005r. z 
tej formy usług edukacyjnych skorzystało około 
500 dzieci w wieku 3-5 lat.

– Czy powstaną kolejne grupy zabawowe? 
Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
– Obecnie istniejąca sieć placówek jest dobra, 
ale oczywiście liczba grup zabawowych jest 
elastyczna. Staramy się uwzględniać społeczne 
potrzeby, dotyczy to przede wszystkim liczby 
chętnych dzieci, ale także inne uwarunkowa-

nia, chociażby lokalowe. Nie w każdej miej-
scowości można uruchomić całoroczną grupę 
zabawową. Dla przykładu, w tegoroczne wa-
kacje zainicjowaliśmy powstanie letnich grup 
zabawowych w Omulu, Targowisku i Zielkowie, 
czyli w tych miejscowościach, w których jest po 
kilkanaście dzieci w wieku 3-5 lat, a warunki 
lokalowe w świetlicach nie pozwalają na pro-
wadzenie zajęć w sezonie jesienno-zimowym. 
Pomysł okazał się trafiony, było ogromne za-
interesowanie rodziców. W związku z tym w 
latach następnych rozszerzymy ofertę na okres 
wiosenno-letni. Skupiamy się także na podno-
szeniu jakości edukacji maluchów. Dbamy o to, 
żeby zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzili 
wykwalifikowani wychowawcy. Poszerzana jest 
pomoc ze strony specjalistów. We wszystkich 
grupach – dzieci które wymagają wsparcia 
– mają do dyspozycji logopedę, natomiast psy-
cholog zajmuje się dziećmi w 6 grupach, ale 
jest to raczej wynikiem trudności z pozyskaniem 
tego specjalisty. Planujemy także uruchomić 
wsparcie pedagogiczne. Chcielibyśmy, żeby od 
września we wszystkich grupach był realizo-
wany program wychowania przedszkolnego 
„Dobry start przedszkolaka” autorstwa Moniki 
Rościszewskiej-Woźniak, wiceprezesa Fundacji 
Komeńskiego, który otrzymał I nagrodę w 
konkursie organizowanym pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepsze 
programy wychowania przedszkolnego.

– Grupa zabawowa to trafiony pomysł? Co 
można by jeszcze udoskonalić w ich funk-
cjonowaniu?
– Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, 
że ta forma usług edukacyjnych spotkała się z 
dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, 

którzy są coraz bardziej świadomi i zależy im 
na dobrym przygotowaniu do życia swoich 
pociech. A dzieci zyskały atrakcyjną ofertę 
edukacyjną i możliwość rozwoju w sferze 
emocjonalnej i społecznej. Dobrze oceniam 
współpracę i zaangażowanie społeczności lo-
kalnej w życie poszczególnych grup zabawo-
wych, zarówno samych rodziców, jaki i naszych 
partnerów np. szkół czy rad sołeckich. Sądzę, 
że przez te kilka lat udało się nam zbudować 
silną koalicję różnych środowisk i podmiotów 
na rzecz rozwoju najmłodszych mieszkańców 
gminy. To przekłada się na sprawnie funk-
cjonujący system, oczywiście przy tak dużym 
przedsięwzięciu problemów nie brakuje, ale 
rozwiązujemy je na bieżąco. Oprócz reali-
zowanych zajęć prowadzimy także działa-
nia informacyjne podnoszące świadomość 
społeczną i popularyzujące dobre praktyki w 
obszarze edukacji przedszkolnej. Stąd orga-
nizacja takich pomysłów, jak np. kampania 
mali obywatele czy udział gminy w różnych 
konferencjach i prelekcjach. Za bardzo waż-
ną kwestię uważam dobre postrzeganie spraw 
społecznych przez władze samorządowe, jest 
duże zrozumienie dla edukacji przedszkolnej, 
ale także dla uruchamiania innych przedsię-
wzięć społecznych. To dobry prognostyk na 
przyszłość i życzyłbym wszystkim, żeby taki 
kierunek utrzymywał się nadal.

- Dziękuję za rozmowę.

MALI OBYWATELE – KAMPANIA SPOŁECZNA
GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI 

W WIEKU 3-5 LAT

W ramach kampanii społecznej „mali oby-
watele” prezentujemy Państwu wywiad z 
Edwardem Balewskim, dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Złotowie, gdzie od 2005 
roku funkcjonuje grupa zabawowa.

MARCIN MICHALSKI: – Co sądzi Pan o funk-
cjonowaniu grup zabawowych działających 
na terenie gminy Lubawa?
EDWARD BALEWSKI: – Gmina Lubawa jest 
przodującą gminą jeżeli chodzi o organizację 
różnych form edukacyjnych pomagających 
matkom małych dzieci w rozwoju własnym 
oraz w stymulowaniu rozwoju swoich dzieci. 
Grupy zabawowe działające w naszej gminie 
i ta działająca w Złotowie, pozwalają rozwijać 
rodzicom umiejętności organizacyjne oraz spo-
łeczne i jednocześnie tworzą dobre środowisko 
wspomagające wszechstronny rozwój swoich 
dzieci. Jako pedagog pragnąłbym, aby taką 
formą edukacji objęte były wszystkie dzieci w 
gminie.

– Grupa zabawowa w Złotowie powstałą w 
2005 roku jako jedna z pierwszych w gminie 
Lubawa. Jakie zauważył Pan na przestrzeni 
kilku lat korzyści płynące dla dzieci ze Złotowa 
w wieku 3-5 lat?
– Na podstawie moich kilkuletnich obserwa-
cji, rozmów z wychowawczyniami i matkami, 
mogę stwierdzić, że bardzo często spotkania 
rodziców w grupach zabawowych są okazją 
do aktywnego włączania całych rodzin w 
funkcjonowanie społeczeństwa, wychodzenia 
na zewnątrz i doświadczania różnych sytuacji 
społecznych, zarówno dla matek jak i dzieci 
oraz wspieranie funkcji wychowawczej rodziny. 
Bardzo ważnym elementem grupy zabawowej 
jest to, że rozwija ona przedsiębiorczość i umie-
jętności społeczne dorosłych członków grupy. 
Ważnym aspektem grupy jest umożliwienie 
dzieciom dostępu do edukacji przedszkol-
nej tam, gdzie nie ma przedszkoli lub gdzie 
przedszkola nie dysponują wystarczającą ilością 
miejsc dla wszystkich dzieci.

– Czy dzieci, które korzystają z alternatywnych 
form edukacji jakim są grupy zabawowe, mają 
łatwiejszy start w szkole podstawowej?
– Po 5 –ciu latach działalności grupy zabawowej 
można stwierdzić, że u dzieci, które zaczynają 
uczęszczać do oddziału przedszkolnego 
można zaobserwować większą ciekawość 
i motywację do poznawania otaczającego 
świata, większą samodzielność i wytrwałość, 
większą sprawność fizyczną oraz wiedzę 
ogólną. U dzieci następuje pełniejszy 
rozwój wyobraźni, ekspresji do tworzenia, 
świadomości i kontroli emocjonalnej. Dzieci 
potrafią lepiej  współdziałać w grupie 
i przede wszystkim posiadają większe 
umiejętności komunikacyjne.

– Widać więc różnice. Jakie w związku z tym 
widzi Pan korzyści z działalności grupy zaba-
wowej dla dzieci, a jakie dla rodziców?
– Dzieci, przede wszystkim mają zapewniony 
lepszy start edukacyjny. Są lepiej rozwinięte 
społecznie i bardziej samodzielne, pewne sie-
bie, kreatywne oraz ciekawe w poznawaniu 
świata. Rodzice natomiast mają zapewniony 
wszechstronny rozwój swoich dzieci pod kie-
runkiem specjalistów (wychowawca, psycholog, 
logopeda, pedagog).

– Jak wygląda współpraca z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają na zajęcia grupy zabawowej 
w Złotowie?
– Z roku na rok coraz więcej rodziców zgłasza 
swoje pociechy na zajęcia w grupie. Obecnie 
jest więcej chętnych niż pozwalają na to wa-
runki lokalowe. Rodzice są bardzo zadowoleni, 
że ich dzieci mogą rozwijać się w lepszych 
warunkach niż ich rówieśnicy w mieście.

– Czy Pana zdaniem grupa zabawowa to 
trafiony pomysł?
– Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ grupy 
zabawowe obejmują dzieci w wieku w który 
dziecko najłatwiej rozwija się intelektualnie, 
emocjonalnie i społecznie.

– Jest Pan wieloletnim pedagogiem, który ma 
ogromne doświadczenie w edukacji dzieci. 
Jak rozwija się człowiek, który w wieku 3 lat 
zaczynają swoją naukę i poznanie świata?
– Najwięcej do powiedzenia mają wychowaw-
czynie i rodzice, którzy mogą obserwować na 
bieżąco rozwój swoich wychowanków i pociech. 
Pełną ocenę korzyści jakie płyną z wczesnej 

edukacji dokonamy po przejściu dzieci przez 
wszystkie etapy szkoły podstawowej. Efektem 
tego będą z pewnością coraz lepsze wyniki 
edukacyjne przez szkołę.

– Jak zachęcił by Pan rodziców, aby posyłali 
swoje pociechy do grup zabawowych działa-
jących na terenie gminy Lubawa?
– Jak już wspomniałem, rodziców obecnie nie 
trzeba namawiać na wcześniejszą edukację 
swoich dzieci. Są bardziej świadomi oraz jest 
więcej chętnych do uczestnictwa niż jest miejsc. 
Problem leży w tym, aby wczesną edukacją 
objąć wszystkie dzieci.

– Dziękuje za rozmowę.

MALI OBYWATELE – KAMPANIA SPOŁECZNA
GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI 

W WIEKU 3-5 LAT

Co dają grupy zabawowe? To już 5 lat
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