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Zapraszamy wszystkich na nową odsłonę stro-
ny internetowej - www.video.gminalubawa.pl 
- gdzie znajdziecie Państwo relacje z różnych 
imprez, spotkań oraz wydarzeń sportowych. 
Nie czekaj, wejdź już dziś i zobacz co się dzieje 
w gminie Lubawa.

Do 10 maja potrwają zebrania sprawozdawczo-
wyborcze w 27 sołectwach gminy Lubawa. 
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości 
wybierają swoich sołtysów oraz rady sołeckie 
na lata 2011-2015. Na str. 4-5 prezentujemy 
krótkie sprawozdania z zebrań oraz wyniki 
dotychczasowych wyborów.

WYBIERAMY 
SOŁTYSÓW

Uczestnicy spotkania sprawozdawczo-wyborczego w Sampławie

VIDEO RELACJE Z GMINY 
LUBAWA

W imieniu samorządu Gminy Lubawa
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt,
szczególnych chwil spędzonych 

w gronie rodzinnym oraz wielu sukcesów 
i pomyślności w życiu zawodowym 

i osobistym życzą

Przewodniczący 
RG Lubawa

Jan Laskowski 

Wójt 
Gminy Lubawa

Tomasz Ewertowski 
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Firma Skanska S.A. z Warszawy rozpoczęła prace przy przebudowie 
drogi gminnej w miejscowości Targowisko. Wykonawca inwestycji 
został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym startowało 
10 firm. Decydującym kryterium wyboru była cena. 

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy prze-
budowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny 
etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku. Wówczas wyremontowano 
500 metrowy odcinek nawierzchni od drogi nr 15. Przebudowa będzie 
kontynuowana aż do drogi Targowisko-Lubawa.

W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą: roboty przygo-
towawcze, rozbiórkowe, ziemne; roboty związane z odwodnieniem, 
wykopami i montażem urządzeń sanitarnych; wykonanie i poszerzenie 

PRZETARGI

Została wybrana oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę kru-
szywa do remontu dróg. Spośród sześciu ofert wybrano ofertę Firmy 
S.D.T. Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z Susza. Planuje się zakup 
i dostawę do 1.700 ton kruszywa za cenę za 1 tonę – 66, 42 zł brutto. 
Umowa będzie obowiązywała do 30 września tego roku.

Już po raz czternasty Iławska Izba Gospodarcza zorganizowała 
Konkurs na Produkty i Lidera Innowacji Roku 2010 w Powiecie 
Iławskim w trzech kategoriach. Gmina Lubawa stratowała w kate-
gorii „INWESTYCJA SAMORZĄDOWA„ - „Budowa wielofunkcyjnej 
bazy sportowej na terenie Gminy Lubawa” zajmując II miejsce.
 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w iławskim kinoteatrze. 
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Urząd Miasta Iławy z inwestycją 
„ Nowa scena amfiteatru im. Louisa Armstronga w Iławie, natomiast 
trzecie Urząd Gminy Iława - Turystyczna infrastruktura drogowa nad 
Jeziorakiem.
 
Impreza została zorganizowana pod patronatem Prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej i po raz drugi przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Będzie droga, 
będzie most

W zakres zadania wchodzi przebudowa drogi oraz mostu Gmina 
Lubawa. Nowa droga w Targowisku

jezdni, ułożenie chodników i wykonanie zatoki autobusowej.  Koszt 
inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie 
dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
(tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 
109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; 
roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają 
do 15 lipca.

Na zdjęciu zrealizowany w ubiegłym roku pierwszy etap inwestycji

DOFINANSOWANIE NA WAŁDYKI

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z marszałkiem wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie przebudowy 
odcinka o długości 360 metrów w Władykach. Dotacja w wysokości 
100 tys. zł została przyznana ze środków budżetu województwa 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gmina Lubawa 
wyróżniona

Nagrodę odebrał Marian Licznerski, wicewójt Gminy Lubawa 
(pierwszy z prawej).

WSPARCIE DLA POWIATU

Na sesji Rady Gminy Lubawa radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego z 
zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 
3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego 
i o wolontariacie przez Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych. 
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Od stycznia, na mocy decyzji Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednost-
ka OSP Złotowo została wpisana do Krajowego 
Systemu Ratowniczego. Wręczenia aktu 
nominacji z udziałem bryg. Jana Słupskiego, 
komendanta wojewódzkiego dokonano w sali 
gimnastycznej szkoły podstawowej w Złotowie. 
Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla druhów 

BYSZWAŁD: 
Ewertowski Jan - prezes
Rafiński Piotr - wiceprezes-naczelnik
Ewertowski Jan - wiceprezes
Rafiński Kazimierz -  z-ca naczelnika
Wyżlic Bogdan - sekretarz
Tomaszewska Elżbieta - skarbnik
Ewertowski Antoni - gospodarz 
Tomaszewska Elżbieta - kronikarz

GRABOWO:
Suzin Radosław - prezes
Borowski Karol - naczelnik
Wrzosek Jan - z-ca prezesa
Bukowski Jan - z-ca naczelnika

GUTOWO:
Radzimiński Tadeusz - prezes
Orzechowski Tadeusz - wiceprezes-naczelnik
Kasprowicz Arkadiusz - z-ca naczelnika
Zieliński Zbigniew - sekretarz
Żuralski Józef - skarbnik
Ruciński Stanisław - gospodarz

KAZANICE:
Kłosowski Zbigniew - prezes
Banacki Mariusz - wiceprezes-naczelnik
Pokojski Tadeusz - sekretarz
Jastrzębski Leon - skarbnik
Jankowski Jerzy - gospodarz

Zakończyły się spotkania sprawozdawczo-wyborcze 
w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszej 
gminy. Poniżej prezentujemy wyniki:

WYKAZ IMIENNY ZARZĄDÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH Z GMINY LUBAWA, KADENCJA  2011 – 2015

NOWE WŁADZE W 
JEDNOSTAKACH OSP

LUBSTYNEK:
Chyziński Kazimierz - prezes
Mejka Marek - wiceprezes-naczelnik
Mejka Jerzy - z-ca naczelnika
Raczkowski Roman - sekretarz
Mejka Jarosław - skarbnik
Kwiatkowski Andrzej - gospodarz

ŁĄŻYN:
Sokołowski Jerzy - prezes
Weinar Marcin - wiceprezes-naczelnik
Nawrocki Tadeusz - wiceprezes
Junkier Kazimierz - z-ca naczelnika
Sikorski Jarosław - sekretarz
Kozicki Mieczysław - skarbnik
Sokołowski Jerzy – gospodarz

OMULE:
Klejna Eugeniusz - prezes
Rykaczewski Tomasz - wiceprezes-naczelnik
Zieliński Marek - wiceprezes
Babski Mariusz- z-ca naczelnika
Czarnecki Benedykt - sekretarz
Okoniewicz Mariusz - skarbnik
Mężydło Błażej - gospodarz

POMIERKI:
Sontowski Kazimierz - prezes
Jankowski Wacław - wiceprezes-naczelnik
Jankowski Stanisław- sekretarz

Sontowski Dariusz - skarbnik
Nadwodny Krzysztof - gospodarz

PRĄTNICA:
Golder Benedykt - prezes
Curzydło Mariusz- wiceprezes-naczelnik
Miecznikowski Ludwik - wiceprezes
Golder Waldemar - z-ca naczelnika
Grabowski Adam - sekretarz
Rzemiński Jan - skarbnik
Kruszewski Mateusz - gospodarz
Marszelewski Mateusz - kronikarz
Miecznikowski Arkadiusz - członek

RAKOWICE:
Kozłowski Zbigniew - prezes
Leduchowski Tomasz - wiceprezes-naczelnik
Krawczyk Zdzisław - wiceprezes
Wrzesiński Marian - z-ca naczelnika
Ewertowski Kazimierz - sekretarz
Junker Krzysztof - skarbnik
Kreński Jan - gospodarz
Krawczyk Krzysztof - kronikarz
Leduchowski Daniel - członek

ROŻENTAL:
Nadolski Jan - prezes
Zakrzewski Feliks- wiceprezes-naczelnik
Borkowski Roman - wiceprezes
Dziomba Jan - z-ca naczelnika
Licznerski Zygmunt - sekretarz
Szauer Stanisław - skarbnik
Kopystecki Zygmunt -gospodarz
Petrykowski Jarosław - członek

RUMIENICA:
Mejka Tadeusz - prezes
Chyrzyński Józef - wiceprezes-naczelnik
Siemiątkowski Kamil - z-ca naczelnika
Chyrzyński Rafał - sekretarz
Krajewski Jan - skarbnik
Szczepkowski Czesław - gospodarz

SZCZEPANKOWO:
Śliwiński Marian - prezes
Muszyński Tadeusz -wiceprezes-naczelnik
Karpiński Andrzej - z-ca naczelnika

Ismen Mirosław - sekretarz
Truszkowski Jan - skarbnik
Muszyński Dawid - gospodarz
Kulikowski Tomasz - członek

TARGOWISKO:
Kasprowicz Krzysztof - prezes
Twardy Zbigniew - wiceprezes-naczelnik
Machulski Tomasz - sekretarz
Machulski Andrzej  - skarbnik
Kisiel Jan - gospodarz

TUSZEWO:
Józefowicz Bogusław - prezes
Szałkowski Michał - wiceprezes-naczelnik
Hładczuk Michał - sekretarz
Nehring Jan - skarbnik
Szałkowski Adam - gospodarz
Budziński Daniel - członek

WAŁDYKI:
Zalewski Jerzy - prezes
Szczepański Krzysztof - wiceprezes-na-
czelnik
Górski Roman - wiceprezes
Zawadzki Bogdan - sekretarz
Józefowicz Stanisław - skarbnik

ZIELKOWO: 
Draszewski Roman - prezes
Rudzyński Stanisław - wiceprezes-naczelnik
Gerka Zygmunt - sekretarz
Szulc Stanisław - skarbnik
Grochowski Piotr - gospodarz
Szulc Kazimierz - kronikarz
Szczepański Zenon - członek

ZŁOTOWO:
Licznerski Jan - prezes
Empel Witold - wiceprezes-naczelnik
Nierzwicki Jacek - z-ca naczelnika
Szulwic Andrzej - sekretarz
Orzechowski Wojciech - skarbnik
Jarząbek Jan - gospodarz

OSP Złotowo w Krajowym 
Rejestrze Ratowniczym

w powiecie iławskim od 7 lat.
Na uroczystości obecny był także bryg. 

Maciej Jasiński komendant powiatowy PSP 
w Iławie oraz władze gminy Lubawa. Starania 
związane z wstąpieniem i uzyskaniem statusu 
jednostki KSRG trwały ponad rok. Wiązały się 
m.in. z doskonaleniem umiejętności ochotni-
ków oraz z doposażeniem w wymagany sprzęt 

ochrony osobistej oraz wyspecjalizowany sprzęt 
ratowniczy. OSP Złotowo to druga jednostka 
na terenie gminy Lubawa wpisana do KSRG, 
pierwszą jest OSP Rożental. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) 
– powstał w 1995 r. Jego celem jest ujednolicenie 
działań o charakterze ratowniczym, podejmo-
wanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska.

Jednostka OSP Złotowo ze sztandarem 
oraz poczty sztandarowe z innych jednostek

Prezes Wiktor Jarzembek i naczelnik OSP 
Złotowo Jan Kaczerowski otrzymują sprzęt 

od wójta, Tomasza Ewertowskiego
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Do 10 maja potrwają zebrania sprawoz-
dawczo-wyborcze w 27 sołectwach gminy 
Lubawa. Mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości wybierają swoich sołtysów oraz 
rady sołeckie na lata 2011-2015. Poniżej 
przedstawiamy krótkie sprawozdanie.

BYSZWAŁD: sołtysem został Bernard 
Bogdański, jedyny kandydat uzyskując 
poparcie 37 mieszkańców z 43 obecnych. 
Do rady sołeckiej weszli: Renata Zielińska, 
Joanna Ziółkowska, Lucyna Bogdańska i 
Danuta Jabłońska.

FIJEWO: o urząd sołtysa ubiegał się tylko je-
den kandydat Stanisław Kowalkowski, który 
otrzymał poparcie wszystkich osób biorących 
udział w zebraniu (21 osób). Radę sołecką 
tworzą dwie osoby: Zbigniew Zabłotny oraz 
Elżbieta Zawadzka.

CZERLIN: na urząd sołtysa zgłoszono dwie 
kandydatury. Tomasz Golder uzyskał poparcie 
10 mieszkańców z 17 obecnych na zebraniu, 
Leszek Chorzelewski siedmiu. Do rady sołeckiej 
weszli: Leszek Chorzelewski, Kazimierz Pełka, 
Antoni Jarząbek i Janusz Górski.

GRABOWO: spośród dwóch kandydatów 
mieszkańcy wybrali Annę Maliszewską, która 
uzyskała poparcie 59 osób. O urząd sołtysa 
ubiegał się także Radosław Surzyn. Radę 
sołecką reprezentują: Edward Maliszewski, 
Grzegorz Dembiński, Beata Groszkowska, 
Elżbieta Lewandowska, Piotr Bielecki i Jan 
Żuchowski.

GUTOWO: w wyborach wystartowały dwie pa-
nie: Katarzyna Kyc oraz Jadwiga Kasprowicz. 
Sołtysem została wybrana ponownie Jadwiga 
Kasprowicz uzyskując poparcie 14 mieszkań-
ców spośród 18 uczestniczących w spotkaniu. 
Radę sołecką tworzą: Urszula Dmochewicz, 
Tadeusz Orzechowski i Barbara Kaczmarek.

LOSY: na zebraniu pojawiło się 5 mieszkań-
ców wsi. Czterech z nich oddało swój głos na 
jedynego kandydata wyborów Eugeniusza 
Szynakę. Do rady sołeckiej weszły: Wiesława 
Szynaka oraz Maria Dreszler.

LUBSTYN: jedyny kandydat wyborów Józef 
Dudek uzyskał 7 głosów spośród 8 mieszkań-
ców biorących udział w głosowaniu. Do rady 
sołeckiej weszli: Janusz Tuszyński oraz Elżbieta 
Klimowska.

LUBSTYNEK: w wyborach uczestniczyło 11 
mieszkańców wsi, 10 oddało swój głos na 
Kazimierz Chyzińskiego. Radę sołecką two-
rzą: Hanna Rucińska, Bogdan Meller i Roman 
Zakrzewski.

WYBORY W SOŁECTWACH

Łążek

Liegman, Emilia Banacka, Elżbieta Nadolska i 
Mateusz Zieliński.

TARGOWISKO: w wyborach wystartowały dwie 
panie: Anna Guzowska i Krystyna Rybińska. W 
głosowaniu wzięło udział 32 mieszkańców, któ-
rzy 19 głosami poparli kandydaturę Krystyny 
Rybińskiej. Do rady sołeckiej weszli: Zbigniew 
Twardy, Anna Guzowska i Jan Kisiel. 

LUDWICHOWO: zgłoszono dwie kandydatu-
ry: Krzysztofa Zakrety i Kazimiery Banackiej. 
Spośród 58 osób uprawionych do głosowania, 
35 oddało swój głos na Kazimierę Banacką. Radę 
sołecką tworzą: Juliusz Rudnik, Aleksandra 
Pęgowska i Agnieszka Banacka. 

ŁĄŻYN: o urząd sołtysa ubiegała się Joanna 
Krajewska, która uzyskała poparcie 29 osób. 
W radzie sołeckiej zasiadają: Marianna Weinar, 
Zuzanna Rytlewska, Sławomir Krajewski, Karol 
Kuczyński i Kamil Karczewski.
 
MORTĘGI: w wyborach wystartował tylko 
jeden kandydat – Adam Granica, dotychcza-
sowy sołtys. Zagłosowało na niego 58 miesz-
kańców spośród 61 zgromadzonych. W radzie 
sołeckiej znaleźli się: Piotr Kłosowski, Romana 
Nawrocka, Grażyna Grosanc, Piotr karczewski 
i Ewa Siemińska.

POMIERKI: jedyny kandydat na urząd sołtysa 
Stanisław Jankowski uzyskał poparcie wszyst-
kich 6 osób uczestniczących w zebraniu. W 
radzie sołeckiej zasiedli: Wacław Jankowski 
oraz Kazimierz Sontowski. 

PRĄTNICA: mieszkańcy oddali 47 głosów 
na jedynego kandydata wyborów Jana 
Kowalkowskiego. Radę sołecką reprezentują: 
Wioletta Karczewska, Monika Kopistecka, 
Paweł Buńka i Tomasz Surdykowski.

RAKOWICE: jedynym kandydatem była do-
tychczasowa sołtys Teresa Deka, na którą za-
głosowało 71 mieszkańców z 91 głosujących. 
Radę sołecką tworzą: Anna Zakreta, Zbigniew 
Kozłowski, Zdzisław Krawczyk, Paweł Zakreta, 
Krzysztof Junker, Regina Wrześniewska 

ROŻENTAL: Z 75 oddanych głosów na dwóch 
kandydatów na sołtysa, 2 głosy były nieważne. 
Dariusz Kowalkowski uzyskał poparcie 45 miesz-
kańców, Brygida Dutkiewicz 28. Do rady sołec-
kiej weszło 6 osób: Feliks Zakrzewski, Joachim 
Dutkiewicz, Leon Syrankowski, Jacek Pokojski, 
Sławomir Marszelewski i Stefan Kordelski.

RUMIENICA: 37 mieszkańców biorących udział 
w zebraniu wybierało spośród dwóch kandy-
datów. Mariusz Krajewski uzyskał 27 głosów, 
Wiesława Wrońska 10. Do rady sołeckiej weszli: 
Benedykt Lange, Krystyna Sumorek, Mirosława 
Senkowska, Rafał Czyżyński i Stanisław 
Ciesielski.

SAMPŁAWA: o urząd sołtysa walczyło trzech 
kandydatów: Urszula Korszon-Zacharska, Piotr 
Adamski i Zbigniew Liegman. W tajnym głoso-
waniu wzięło udział 65 osób, 37 oddało swój 
głos na Urszulę Korszon-Zacharską. W radzie 
sołeckiej będą działać: Piotr Niedziela, Zbigniew 

Łążyn

Losy

Ludwichowo

Sampława
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W sobotę, 14 maja zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na Patronalne Święto Rolników 
i ich Rodzin – ŚWIĘTEGO IZYDORA. Uroczystości 
odbędą się w Lipach. 
O godzinie 13:00 zaplanowano wykład prof. 
Józefa Szaniawskiego „Polska XXI wieku. 
Wyzwania, szanse, zagrożenia”. O godz. 14:00 
– mszę świętą koncelebrowaną pod przewod-
nictwem J.E. ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. O 
godz. 16:00 rozpocznie się blok artystyczny, po 
którym nastąpi zakończenie uroczystości.

Ruszył konkurs fotograficzny „Barwy wiosny 
– zabytki, przyroda, zabawa”, który skiero-
wany jest do wszystkich dzieci i młodzieży w 
wieku 5-16 mieszkających na terenie gminy 
Lubawa.

Konkurs trwa od 4 kwietnia do 30 kwiet-
nia 2011roku. Każdy z uczestników może 
nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia na adres pro-
mocja@gopslubawa.pl. 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rożentalu przygotowują się do obchodów 
100-lecia istnienia jednostki. Uroczystości 
zaplanowano na 15 maja. 

Strona z kroniki. W górnym prawym rogu 
widoczna data 1911 

TUSZEWO: na urząd sołtysa startowało czterech 
kandydatów: Lucyna Gacioch, Robert Kowanda, 
Aneta Szałkowska i Jerzy Zakrzewski. W głoso-
waniu wzięło udział 58 mieszkańców, 27 spo-
śród nich oddało swój głos na Roberta Kowandę, 
który został nowym sołtysem Tuszewa. Radę 
sołecką tworzą: Stanisław Kowalkowski, 
Wiesław Długokęcki, Roman Zapora, Grażyna 
Ziejewska.

WAŁDYKI: mieszkańcy mieli do wyboru 
trzech kandydatów: Michała Jarząbka, Marka 
Chorzelewskiego i Kazimierza Jankowskiego. 
Sołtysem został Marek Chorzelewski, który 
otrzymał 35 głosów mieszkańców spośród 
68 biorących udział w wyborach. W radzie so-
łeckiej znaleźli się: Irena Świniarska, Elżbieta 
Perczyńska, Wiesława Kołecka, Michał Jarząbek 
oraz Jarosław Grubaski.

ZIELKOWO: w wyborach wystartowało trzech 
kandydatów: Stanisław Rudzyński, Zenon 
Szczepański oraz Roman Draszewski. Ze 108 
mieszkańców wsi 46 oddało swój głos na 
Zenona Szczepańskiego, 37 na S. Rudzyńskiego 
i 23 na R. Draszewskiego. Do rady sołeckiej we-
szli: Marian Rolka, Zygmunt Gerka i Tadeusz 
Kuźniewski.

ZŁOTOWO: w zebraniu uczestniczyło 27 
mieszkańców wsi, którzy jednogłośnie na 
urząd sołtysa wybrali jedynego kandydata 
wyborów –  Jana Licznerskiego. W radzie so-
łeckiej zasiadają: Andrzej Zalewski, Stanisław 
Szynaka i Kazimierz Ochlak.

ŚWIĘTO 
ROLNIKÓW

100 lat 
minęło jak 
jeden dzień

Izydor

Konkurs 
fotografi czny
Więcej informacji na stronie internetowej 
gopslubawa.pl (w zakładce konkurs fotogra-
ficzny). 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Patronat medialny nad konkursem objął 
portal e-lubawa.pl oraz firma TOMCOLOR 
w Iławie. Słodycze ufunduje „Polomarket” 
w Lubawie.

Początki OSP Rożental datuje się na rok 
1911. Pierwsze zebranie odbyło się 4 marca. 
Za pieniądze pożyczone z kasy komunalnej 
zakupiono wówczas pierwsze mundury, kaski 
i pasy. Dzięki pomocy gminy sikawkę. 
Dzisiaj jednostka jest jedną z lepiej wypo-
sażonych w powiecie iławskim, funkcjonuje 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Zrzesza 29 członków czynnych, 3 honoro-
wych, 63 wspierających oraz 10 członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Nowy sztandar jednostki już czeka na 
uroczyste wręczenie i poświęcenie

Strażacy rozpoczęli intensywne przygo-
towania do swojego święta. W remizie zawisł 
już nowy sztandar jednostki, który zostanie 
uroczyście przekazany i poświęcony w dniu 
obchodów 100-lecia istnienia OSP w Rożentalu. 
W ramach uroczystości zaplanowane zostało 
również wręczenie odznaczeń, prezentacja 
historii jednostki, strażacki poczęstunek oraz 
występy artystyczne. Świętowanie rozpocz-
nie się o godz. 13:00 a zakończy je zabawa 
ludowa. 
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Dzieci z Byszwałdu

W dniach 8-10 kwietnia 2011r. w 26 sklepach na terenie miasta 
i gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w porozumieniu z 
Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie przeprowadził 
Wielkanocną Zbiórkę Żywności.
 
Zebrano 385 kg żywności, która została przekazana najbardziej potrze-
bującym rodzinom korzystającym z pomocy społecznej w/w ośrodków. 
W realizacji zbiórki brało udział 150 wolontariuszy - uczniów szkół gim-
nazjalnych. 
 
Wolontariuszom i sklepom serdecznie dziękujemy za pomoc w 
przeprowadzeniu zbiórki.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Grupy zabawowe w obiektywie
Dzień wiosny w TargowiskuZabawy kulinarne w Sampławie

Maluchy z Rożentala Zabawa z logopedą w Szczepankowie

Bal przebierańców w Prątnicy

Maluchy z grupy 
zabawowej w Kazanicach
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W ramach inicjatywy społecznej w gminie Lubawa powstały kluby 
seniora w Rakowicach, Złotowie i Byszwałdzie. Pomysł narodził się 
podczas realizacji projektu „Jesień życia – czas seniora”, który zakoń-
czył się w grudniu 2010 roku. Prężnie działają także Koła Gospodyń 
Wiejskich w Szczepankowie, Łążku oraz Mortęgach.

Mieszkańcy gminy Lubawa w wieku 50+, którzy aktywnie uczestniczyli w 
projekcie „Jesień życia – czas seniora”, postanowili sami wyjść z inicjatywą 
społeczną i założyć kluby seniora. Ich głównym zadaniem jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa uczestników, a także integracja ze społecznością 
lokalną. Kluby seniora oferują swoim członkom spotkania i wyjazdy in-
tegracyjne oraz spotkania kulturalno - edukacyjne.

Klub Seniora w Rakowicach:
Genowefa Krawczyk – przewodnicząca
Jadwiga Syguła – z-ca przewodniczącej
Teresa Deka – skarbnik
Grzegorz Garus – sekretarz

Kluby seniora w gminie

Klub Seniora w Złotowie:
Teresa Licznerska – przewodnicząca
Bernadeta Andruszkiewicz – z-ca przewodniczącej
Teresa Szynaka – skarbnik
Alicja Depczyńska – sekretarz

Klub Seniora w Byszwałdzie:
Maria Ewertowska – przewodnicząca
Emilia Wyżlic – z-ca przewodniczącej
Elżbieta Tomaszewska – skarbnik
Zenon Czuwara – sekretarz

Klub Seniora Rakowice Klub Seniora Byszwałd

Klub Seniora Złotowo Koło Gospodyń wiejskich w Łążku

Konkurs: Kampania Społeczna Roku 2011
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa bierze udział w trzeciej 
edycji konkursu „Kampania Społecznej Roku 2010”, którą organizuje 
Fabryka Komunikacji Społecznej w Warszawie. Celem konkursu jest 
wyłonienie najbardziej skutecznej i interesującej kampanii realizo-
wanej w Polsce w 2010 roku.
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Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kam-
panię społeczną „Pomaganie - ludzka rzecz”, której celem jest upo-
wszechnienie informacji na temat wolontariatu.

W ramach kampanii społecznej publikowane są na różnych porta-
lach internetowych oraz lokalnej prasie wywiady oraz artykuły dotyczące 
istoty wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się 
w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa.

– Nasz cel to pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym 
oraz wszystkim, które zadeklarują potrzebę wsparcia – mówi Aleksandra 
Długokęcka, koordynator  programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. – Staramy się zapoznawać przyszłych 
wolontariuszy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wolontariatem 
oraz kierujemy do miejsc, gdzie ich pomoc jest potrzebna.

Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 
(budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Aleksandra Długokęcka pod nr 
tel. (89) 645-30-30.

Wywiad: Kto, gdzie i dlaczego?

W ramach kampanii społecznej „Pomaganie – ludzka rzecz” rozma-
wiamy z Gabrielą Zimirowską, wiceprezes Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Elblągu.

MARCIN MICHALSKI: – Na czym polega idea wolontariatu?
GABRIELA ZIMIROWSKA : –  Ze słowem wolontariat kojarzy nam się 
przede wszystkim  POMAGANIE  ale warto pamiętać że pomaganie ma 
wiele wymiarów i dla każdego może znaczyć zupełnie różne aktywności. 
Najważniejsze jest to żeby pamiętać i pracę wolontarystyczną sprowadzić 
do naszej definicji która brzmi: Wolontariat to świadoma, dobrowolną 
działalność podejmowaną na rzecz innych.

– Od kiedy zajmuje się Pani wolontariatem? Jak wyglądały początki?
– Centrum Wolontariatu w Elblągu ma w tym roku dokładnie 10 lat i taką 
długą historię ma moja przygoda z  wolontariatem. W czasach kiedy w 
Polsce rosły w siłę zmiany polityczne rosło równocześnie zróżnicowanie 
społeczeństwa i okazywało się coraz częściej, że są luki w naszym systemie 
opiekuńczym państwa, a co za tym idzie coraz więcej grup społecznych 
było poza marginesem – bezdomni, niepełnosprawni, samotni, osoby 
starsze.  Rozumiejąc tę potrzebę zaczęliśmy organizować grupy ludzi 
– wolontariuszy i małymi kroczkami na nasze skromne możliwości sta-
raliśmy się pomagać tam gdzie  tylko mogliśmy.

–  Ilu zrzeszacie wolontariuszy w Regionalnym Centrum Wolontariatu 
w Elblągu? Jakie działania wykonujecie?
– W tej chwil  pracuje w systemie stałym tzn. regularnie około 60 osób 
u naszych podopiecznych (osób starszych, niewidomych, w rodzinach 
gdzie są dzieci i młodzież niepełnosprawna). Angażujemy wolontariuszy 
również do akcji podczas których jednorazowo jest to 300 osób. Tak było 
podczas akcji, gdzie zbieraliśmy środki pieniężne dla powodzian albo 

Kampania społeczna: 
„Pomaganie – ludzka rzecz”

podczas tegorocznej WOŚP.  W ciągu jednego dnia po Elblągu chodziło 
380 wolontariuszy z puszkami.

– Kto może zostać wolontariuszem? Jaka to jest praca?
– Zabrzmi banalnie. Wolontariuszem może być każdy bez względu na 
wiek, płeć  czy wykształcenie.  Powinien jednak, co jest bardzo ważne-
,  posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania 
danej pracy. Wolontariat nie jest ściśle związany z pomocą społeczną. 
Możemy zaangażować się w wolontariat sportowy, ekologiczny, kulturalny 
i w wielu innych dziedzin życia.

– W jaki sposób motywować do angażowania się w wolontariat?
– Generalnie chyba w ogóle boimy się głośno mówić i przyznawać do 
tego, że jesteśmy wolontariuszami, bo w świecie rekinów  trudno jest 
pokazywać swoją wrażliwość, delikatność i współodczuwanie. Ale nie jest 
to niemożliwe. Przygotowując odpowiednią ofertę i interesujące zadania 
dla wolontariuszy jesteśmy w stanie ich zaangażować i zatrzymać  w swojej 
organizacji/instytucji . Bardzo często popełniamy błąd nie traktując wo-
lontariusza jako pełnoprawnego członka naszego zespołu, a tak powinno 
być. Bardzo ważnym elementem motywowania do pracy wolontariuszy 
jest umiejętność związania go ze swoją organizacją/instytucją, ale też 
mówienie o korzyściach płynących z wolontariatu.

– Jak powinna wyglądać kwestia formalna wolontariatu? Na mocy 
jakich dokumentów wolontariusz wykonuje swoją pracę?
– Najważniejszym dokumentem regulującym kwestię wolontariatu jest 
w ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która ma 
na celu zapewnić równowagę pomiędzy zabezpieczeniem podstawo-
wych uprawnień wolontariuszy, a elastycznością stosunku prawnego.  
Dla wolontariusza najważniejszym dokumentem jest porozumienie. Na 
jego mocy wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz korzystającego. 
Porozumienie między korzystającym a wolontariuszem ma charakter 
cywilnoprawny. Oznacza to, że w sprawach nieuregulowanych ustawą 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy.

– Dlaczego warto angażować się w wolontariat?
– Dlaczego?!  Bo pomaganie wzmacnia, rozwija, pozwala rozwinąć skrzy-
dła, uszlachetnia, daje doświadczenie zawodowe, bo poznaje się wielu, 
wielu ciekawych ludzi, zaspakaja się swoje wewnętrzne potrzeby,  bo 
widzi się uśmiech i  radość podopiecznych i tak można  w nieskończoność 
wymieniać korzyści płynące z pracy wolontarystycznej.
– Dziękuję za rozmowę.

Gabriela Zimirowska od lat angażuje się w pracę na rzecz innych. 
Współpracowała z Fundacją Elbląg, obecnie jest prezesem Regionalnego 
Centrum Wolontariatu w Elblągu. Organizacji, której działania wprost 
trudno zliczyć. Warto przypomnieć jednak, chociażby tegoroczny finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu, czy Pomarańczową 
Rewolucję. Prywatnie jest mamą 12-letniej Julii. Jak sama mówi najbardziej 
na świecie lubi wraz z córką organizować sobie „ekstremalne” wycieczki, 
czy to do aquaparku, czy na ściankę wspinaczkową.

Gabriela 
Zimirowska


