
LISTOPAD 2011 BEZPŁATNY BIULETYN 

W NUMERZE:

Gmina Lubawa została nagrodzona tytułem: 
„Inwestor na medal” i znalazła się w elitarnym 
gronie 16 gmin, wyróżnionych w tegorocznej 
jego edycji. Komisja weryfikacyjna konkursu 
Budowniczy Polskiego Sportu, doceniła gmin-
ne obiekty sportowe oraz całokształt działal-
ności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród 
dzieci i młodzieży.

Wyróżnienie dla gminy oraz wójta Tomasza 
Ewertowskiego zostało przyznane na podstawie 
nominacji marszałka województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Nagrodę za wyjątkowe zaangażowanie 
w budowę i modernizację obiektów sportowych, 
aktywność i dużą odpowiedzialność w prawidło-
wym przebiegu procesu inwestycyjnego oraz za 
całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, wójt gminy 

GMINNE INWESTYCJE

Zakończyły się przebudowy i remonty dróg  
w Targowisku i w Wałdykach oraz drogi Gierłoż-
Zielkowo-Byszwałd. Str. 2-3.

Po odbiorze technicznym inwestycji przebudowa  
i remont chodników w miejscowościach: Władyki, 
Pomierki, Prątnica i Omule. Str. 3

Powstały place zabaw. Dla dzieci w kolejnych 
miejscowościach naszej gminy. Str. 2.

Z ŻYCIA OSP

Dziewiętnaście drużyn, w tym jedna kobieca,  
z terenu gminy Lubawa walczyło o zwycięstwo  
w Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Str. 4

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP  
w Rożentalu. Str. 5

UNIJNE DOFINANSOWANIE 
NA INWESTYCJĘ W ŁĄŻYNIE 
W ramach unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wójt Tomasz Ewertowski 
podpisał umowę z marszałkiem wojewódz-
twa Jackiem Protasem na dofinansowanie 
inwestycji w miejscowości Łążyn. 

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania 
zagospodarowania centrum wsi Łążyn wraz z 
przebudową chodników, dachu i elewacji świe-
tlicy wiejskiej, odbyło się w czwartek, 3 listopada 
w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

GMINA LUBAWA DOCENIONA W KRAJU
odbierze 15 listopada na uroczystej gali w Pałacu  
Lubomirskich w Warszawie.
Konkurs odbywa się w ramach programu 
„Budujemy sportową Polskę” pod patronatem 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Centralnego 
Ośrodka Sportu w Warszawie, PZPN oraz marszał-
ków województw.
Tego samego dnia o godz. 9:30 wójt Tomasz 
Ewertowski oraz Benedykt Czarnecki, prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie 
zostaną uhonorowani pamiątkową plakietą laure-
ata XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011. 
Gmina wiejska Lubawa startowała w grupie III 
obejmującej gminy i miasta od 7,5 do 15 tys. 
mieszkańców. Wśród 143 uczestników turnieju 
konkurujących w III grupie, gmina Lubawa zajęła 
V miejsce. Organizatorem konkursu jest Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich.

Gmina Lubawa otrzyma dotację wynoszącą po-
nad 266 tys. zł, co stanowi 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne na 
realizację zadania zostały przyznane w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013. Celem projektu jest przede 
wszystkim poprawa atrakcyjności zamieszka-
nia, poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
tworzenie warunków dla wszechstronnego 
rozwoju. Realizacji inwestycji rozpocznie się 
w 2012 roku. 

Moment podpisania umowy (od lewej): Marek Słoma, wicemarszałek województwa i Jacek Protas, 
marszałek oraz Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa i Danuta Szulc, skarbnik gminy
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WAŁDYKI
Pod koniec maja odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi  gmin-
nej (odcinek 360 m) w Wałdykach z udziałem wykonawcy, inspektora 
nadzoru, radnych z terenu Grabowo-Wałdyki oraz przewodniczącego ko-
misji drogowej. Na dofinansowanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł została 
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Dotacja została przyznana ze środków budżetu województwa związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Koszty budowy chodnika po-
krył właściciel zakładu Constract. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE LUBAWA

W Gutowie przy współpracy Rady Sołeckiej, OSP i mieszkańców wsi 
powstał plac zabaw oraz został ogrodzony teren przy świetlicy wiejskiej. 
Wyposażenie placu, a także elementy na ogrodzenie zostaną dofinan-
sowane w kwocie ponad 10 tys. zł z funduszy unijnych w ramach PROW 
2007-2013. 
Środki na realizację inwestycji zapewnił Urząd Gminy Lubawa, wkład 
własny mieszkańcy wykonując nieodpłatnie prace przy ogrodzeniu oraz 
dostarczając drewno do budowy. Od wakacji dzieci mogą korzystać ze 

NOWE HUŚTAWKI 
I ZJEŻDŻALNIE 

Plac zabaw w Byszwałdzie

zjeżdżalni, ścianki gimnastycznej i huśtawek. W planach jest także wy-
konanie piaskownicy dla najmłodszych. 

Zakończono również modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Byszwałdzie. Zakup wyposażenia oraz konserwacja starych elemen-
tów została dofinansowana w kwocie 7 tys. 500 zł w ramach konkursu 
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2011 , Działanie 1: Mała infrastruk-
tura wiejska. Wartość projektu to 20 tys. zł 

Pod koniec października w Pomierkach zamontowano nowe wypo-
sażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Na dzieci czeka zestaw 
zabawowy i huśtawka. Modernizacja placu została zrealizowana ze 
środków własnych gminy. 

Mieszkańcy Gutowa chętnie zaangażowali się w prace 
przy budowie placu zabaw dla dzieci

TARGOWISKO
W lipcu zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Targowisku Dolnym 
na odcinku ok. 1 kilometra. Był to kolejny etap modernizacji drogi gminnej 
w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko 
– Rakowice.  W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek 
nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.  
Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. 
zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek).
Część druga inwestycji dotyczyła przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 
303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykonała: roboty rozbiórkowe, roboty 
związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. 

Ostatnie prace przy przebudowie 
drogi w Władykach

W ramach inwestycji powstały m.in. zatoki autobusowe
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Pod koniec października zakończyły się kolejne inwestycje drogowe realizowane na terenie 
gminy Lubawa. Mieszkańcy Pomierk, Wałdyk, Omula i Prątnicy mogą już korzystać z nowych 
chodników, natomiast kierowcy poruszać się po przebudowanej drodze Gierłoż-Zielkowo-
Byszwałd.

PRZEBUDOWA DROGI W BYSZWAŁDZIE
W piątek, 28 października odbył się odbiór techniczny inwestycji: przebudowa drogi Gierłoż 
– Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe S.A. Iława, wykonało przebudowę drogi wraz z poboczami i chodnikami, zatokę auto-
busową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosiła 2 mln 454 tys. 698 zł. 
– Oprócz wzmocnienia nawierzchni droga została poszerzona do 6 metrów, żeby zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańcom oraz poruszającym się pojazdom – mówi Grzegorz Drzycimski, inspektor 
nadzoru budowlanego. 
Zadanie wspólnie z gminą Lubawa realizował powiat. Gmina pokryła 10 proc. wartości zadania, 
powiat 20 proc. Reszta środków (70 proc.) to środki unijne przyznane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia-Mazury.

ODBIORY TECHNICZNE 
INWESTYCJI DROGOWYCH

W czerwcu odbyło się otwarcie nowo wybu-
dowanego boiska wielofunkcyjnego ogól-
nie dostępnego w centrum wsi Sampława. 
Budowę zrealizowała firma Sport Grupa z 
Mińska Mazowieckiego. Na Inwestycję gmi-
na pozyskała prawie 300 tys. zł w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i 
Rozwój Wsi.

Nowo wybudowane boisko w Sampławie za-
myka proces tworzenia wielofunkcyjnych boisk 
przy Zespołach Szkół znajdujących się na terenie 
lubawskiej gminy. Podobne obiekty funkcjo-
nują już w: Kazanicach, Grabowie-Wałdykach, 
Prątnicy oraz w Byszwałdzie. Wszystkie boiska 
są wielofunkcyjne, ogólnodostępne, otwarte 
także po zajęciach lekcyjnych. Pozwalają na po-
wszechny dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury sportowej, są bazą dla wspierania 
sportu dzieci, młodzieży i osób starszych, akty-
wizują osoby niepełnosprawne, upowszechniają 
kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia. Obiekty są 
ogrodzone i posiadają modułową polipropy-

KOLEJNE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
lenową nawierzchnię syntetyczną wytrzymałą 
na rozciąganie i rozdzieranie oraz zachowującą  
swoje parametry przy niemal pełnym zakresie 
temperatur. Zastosowana nawierzchnia spor-
towa świetnie nadaje się do gry w piłkę ręcz-
ną, nożną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa 

ziemnego. Jest antypoślizgowa, elastyczna, 
odporna na starzenie i promieniowanie UV oraz 
na uszkodzenia powodowane przez sportowe 
obuwie z kolcami. Dodatkową zaletą jest fakt, 
że nawierzchnie te są łatwe w konserwacji,  
a koszty ich utrzymania niewielkie.

Boisko wielofunkcyjne w Sampławie

PRZEBUDOWA I REMONT CHODNIKÓW
Zakończyła się także inwestycja: przebudowa i 
remont chodników w miejscowościach: Władyki, 
Pomierki, Prątnica i Omule. Zadanie realizowała 
firma MUSA z Targowiska Dolnego za kwotę 241 
tys. 812, 23 zł. W ramach zadania wybudowa-
nych zostało łącznie ponad 1.200 mb chodników. 
Dodatkowo w Omulu powstała nowa zatoka au-
tobusowa a w Pomierkach parking przy świe-
tlicy wiejskiej. Przeprowadzone modernizacje 
zdecydowanie poprawiły estetykę wsi oraz bez-
pieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w 
tym dzieci dojeżdżających do szkoły.

W Pomierkach powstało 300 mb nowego chodnika 
oraz parking przed świetlicą wiejską

Odbiór techniczny w Omulu przy nowopowstałej 
zatoce autobusowej

Fragment wyremontowanej drogi 
w Byszwałdzie w kierunku Zielkowa

Przebudowa drogi Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd 
w trakcie realizacji
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Od  marca do czerwca  ochotnicy realizowali projekt „Jestem strażakiem – chcę się 
doskonalić”. Wzięło w nim udział 15 osób, w tym 5 kobiet. Rożental ma już nie tylko 
doskonałą bazę sprzętową ale także świetnie wyszkolonych strażaków.

W ramach projektu, który miał przede wszystkim na celu podniesienie kwalifikacji druhów, 
przeszkolonych zostało 10 kierowców kategorii C oraz przeprowadzono kurs ratownictwa 
medycznego dla zakończony uzyskaniem tytułu ratownika.
– Jestem szczególnie dumna z pań, które uczestniczyły w przedsięwzięciu – mówi Anna 
Nawotka, koordynator projektu. – Ukończyły one kurs pierwszej pomocy i udowodniły, że 
kobiety z powodzeniem mogą dysponować umiejętnościami, które pozwalają na wykonywanie 
zawodów kojarzonych z męskimi.

WIĘCEJ RATOWNIKÓW 
I KIEROWCÓW

STRAŻACKIE WYBORY

W połowie czerwca odbyły się wybory nowego Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Druhowie wybrali 
nowe prezydium, komisję rewizyjną oraz przedstawicieli 
do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W LUBAWIE:
prezes – dh Tomasz Ewertowski, wiceprezes – dh Jan 
Słupski, wiceprezes – dh Benedykt Czarnecki, komendant 
gminny – dh Krzysztof Rutkowski, sekretarz – dh Jerzy 
Żuralski, skarbnik – dh Feliks Zakrzewski; do zarządu weszło 
także 15 członków;
KOMISJA REWIZYJNA:
przewodniczący – dh Jan Nehring, członek – dh Roman 
Borkowski, członek – dh Jan Licznerski;
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU 
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP:
dh Tomasz Ewertowski,  dh Krzysztof Rutkowski, dh Jerzy 
Żuralski, dh Benedykt Czarnecki, dh Jan Nadolski, dh Witold 
Empel.

Dziewiętnaście drużyn, w tym jedna kobieca, z terenu gminy Lubawa walczyło o 
zwycięstwo w Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Druhowie swoje umiejętności 
sprawdzili w dwóch konkurencjach: w ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożar-
niczej 7 x 50 metrów z przeszkodami. Zawody rozegrano w niedzielę, 26 czerwca  
w Rumienicy pod okiem sędziego głównego mł. kpt. Krzysztofa Szałkowskiego. 

WYNIKI:
Klasyfikacja generalna, grupa mężczyzn: 1. OSP Targowisko – 102,81, 2. OSP Byszwałd 
– 106,97, 3. OSP Rożental 2 – 107,13, 4. OSP Rożental 1 – 109,29, 5.OSP Omule 112,94, 
6. OSP Kazanice – 115,63, 7. OSP Rumienica – 117,06, 8. OSP Złotowo – 118,00, 9. OSP 
Rakowice – 119,43, 10 OSP Władyki – 120,22, 11. OSP Lubstynek – 121,62, 12. OSP 
Pratnica – 127,71, 13. OSP Szczepankowo – 132,03, 14. OSP Łążyn – 135,81, 15. OSP 
Gutowo – 136,40, 16. OSP Zielkowo – 138,03, 17. OSP Lubawa – 144,59, 18. OSP Tuszewo 
– 167,28.
Klasyfikacja generalna, grupa kobiet: 1. OSP Łążyn – 135,84.

NA CO DZIEŃ WSPÓŁPRACUJĄ, 
RAZ DO ROKU RYWALIZUJĄ

W sobotę, 2 lipca uczestnicy szkolenia i zaproszeni goście 
uroczyście podsumowali 4-miesięczny udział w szkoleniu. 
Projekt był w 100 proc. finansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach działania: Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Kwota dotacji 
wynosi 49 tys. 880 zł.

W kursie na kwalifikowanego 
ratownika medycznego wzięło udział 15 osób

Udziału w projekcie i pozytywnych wyników na egzaminie 
państwowym gratulował Tomasz Ewertowski, wójt gminy LubawaPamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania zamykającego projekt

Druhny z Łążyna nie jedną męską drużynę zostawiły w tyle

Kapitanowie zwycięskich drużyn, od lewej: OSP Rożental, 
OSP Byszwałd  i OSP Targowisko – najlepsza drużyna 
w sztafecie i w ćwiczeniu bojowym



OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5

Gmina Lubawa uzyskała tytuł „Gmina Fair Play 2011” w  jubileuszo-
wej –  X edycji konkursu. Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów 
odbędzie się podczas gali, 2 grudnia tego roku w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

   Konkurs „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest 
afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Projekt 
prowadzony jest pod patronatem Marszałków i Wojewodów. 
   Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. 
W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w II odpowiednio przy-
gotowani audytorzy przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym 

Wręczenie odznaczeń druhom - ochotnikom, poświęcenie i przekaza-
nie nowego sztandaru, strażacki poczęstunek, występy artystyczne 
i zabawa ludowa to tylko niektóre atrakcje, które czekały podczas 
setnych urodzin jednostki OSP w Rożentalu. Uroczystości odbyły 
się w niedzielę, 15 maja. 
 
Pomimo niesprzyjającej pogody w Rożentalu stawili się przedstawiciele 
wszystkich jednostek OSP gminy Lubawa, jubilaci i ich rodziny oraz zapro-
szeni goście. Gratulacje i życzenia składali: senator Sławomir Sadowski, 
senator Stanisław Gorczyca, posłowie na Sejm RP Zbigniew Babalski, 
Leonard Krasulski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Żuchowski oraz starosta powiatu iławskiego, Maciej 
Rygielski. Na uroczystości pojawili się także: st. bryg. Mirosław Rutecki, 
zastępca Komendanta Głównego PSP, dh Grzegorz Kniefel, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, dh Henryk 
Zakrzewski, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Olsztynie, dh Zygmunt Kasprowicz, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Iławie, dh bryg. Maciej Jasiński, komendant 
powiatowy PSP w Iławie, st. kpt. Krzysztof Tomanek z-ca komendanta 
powiatowego, insp Krzysztof Konert, komendant powiatowy policji 
w Iławie, podinp. Artur Sybilewski, komendant komisariatu policji  
w Lubawie, gminny kapelan strażaków ks. Tadeusz Breza oraz ks. 
Zdzisław Licznerski, proboszcz parafii w Rożentalu. Dowódcą uroczy-
stości był asp. Krzysztof Rutkowski.

CZĘŚĆ OFICJALNA 
Jubilatów oraz gości powitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego, 
Tomasz Ewertowski. Jednostka otrzymała nowy sztandar, do którego 
pamiątkowe gwoździe przybijali fundatorzy. Na ścianie remizy zawisła 
tablica upamiętniająca 100-lecie powstania OSP Rożental, prezes Jan 
Nadolski odczytał historię jednostki a najbardziej zasłużeni druhowie 
otrzymali odznaczenia, najwyższym Złotym Znakiem Związku został uho-
norowany naczelnik OSP Rożental dh Feliks Zakrzewski. Następnie w 
uroczystym pochodzie jednostki OSP oraz goście udali się do  kościoła 
na jubileuszową mszę świętą, którą odprawił ks. Bernard Zakrzewski 
diecezjalny duszpasterz strażaków urodzony w Lubawie.   

PRZY STOLE, PRZY SCENIE
Po mszy rozpoczął się strażacki poczęstunek oraz projekcja filmu przed-
stawiającego historię jednostki. Nie zabrakło także występów artystycz-
nych. Swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta z Lubawy, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu, chór działający przy Gimnazjum  
w Grabowie-Wałdykach, zespół Wrzosy oraz  Brygida Dutkiewicz, miesz-
kanka Rożentala. Chętni mogli skosztować także strażackiej grochówki, 
którą specjalnie na tę okazję ugotowali druhowie z Kazanic. Setne rodziny 
jednostki zakończyła zabawa ludowa. 

Zakończyła się XXXV edycja konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. 
Wśród 14 laureatów znalazł się Bank Spółdzielczy w Lubawie. 
Równocześnie przyznano tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora 
Orłów Agrobiznesu za rekomendowanie banku – laureata. Otrzymał 
ją: Tomasz Ewertowski – wójt gminy Lubawa. 

Nagroda ta przyznawana jest od 2001 roku firmom z branży rolno-
spożywczej i jej otoczenia za sukces rynkowy. Konkurs organizuje 
Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS pod honorowym patronatem 
wicemarszałka Sejmu RP, pani Ewy Kierkowskiej. Przy ocenie brana jest 
pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, 
umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, 
tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi 
oraz  dobra współpraca z władzami samorządowymi.

100-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI OSP 
W ROŻENTALU

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Dnia 1 lutego 1911 roku na wniosek Głównego Związku Straży 
Pożarnych do Rożentala przybyła delegacja z Lubawy: dyrektor 
pożarniczy i dwóch członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwołano 
zebranie gminne, na którym powołano do życia OSP Rożental.  
W szeregi jednostki wstąpiło 18 członków czynnych i 5 wspierających. 
Dzisiaj jednostka zrzesza 29 członków czynnych, 3 honorowych, 63 
wspierających oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Jest jedną z lepiej wyposażonych w powiecie iławskim oraz funkcjo-
nuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

GMINA FAIR PLAY 2011

ORZEŁ AGROBIZNESU

elementem weryfikacji jest bada-
nie losowo wybranych przedsię-
biorców i inwestorów prowadzą-
cych inwestycje na terenie gmin 
ubiegających się o certyfikat.

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

 Nowy sztandar całuje Feliks Zakrzewski, naczelnik OSP Rożental
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We wrześniu w gminie Lubawa odbyła się wizyta studyjna dla 15 przedstawicieli 
sektora edukacji i władz samorządowych Tadżykistanu i Kazachstanu. Goście, wśród 
których znaleźli się m.in. doradca prezydenta Tadżykistanu do spraw oświaty oraz 
przed sta wi ciele sek tora edu ka cji z Ta dży ki stanu i Kazachstanu w Polsce, zapoznali 
się z funkcjonowaniem alternatywnych modeli edukacji przedszkolnej w gminie 
Lubawa.

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie z wójtem gminy, Tomaszem 
Ewertowskim oraz kierownikiem OPS Gminy Lubawa, Adamem Roznerskim, który przed-
stawił m.in. ramy formalno-prawne funkcjonowania i finansowania grup zabawowych, 
działających pod egidą ośrodka od sześciu lat. 
Następnie samorządowcy z Tadżykistanu i Kazachstanu zwiedzili grupy zabawowe  
w Mortęgach, Łążynie, Tuszewie, Kazanicach, Rożentalu i Byszwałdzie. Była to okazja, aby 
zobaczyć jak w praktyce funkcjonują te palcówki i w jaki sposób prowadzone są zajęcia. 
Wizyta była także okazją do rozmów z wychowawcami grup zabawowych, rodzicami 
dzieci, sołtysami wsi oraz dyrektorami gminnych szkół. 
Goście z Tadżykistanu i Kazachstanu odwiedzili gminę Lubawa w ramach wizyty studyjnej 
w Polsce, która trwała od 10-17 września. Wizytę zorganizowała Fundacja Rozwoju Dzieci 
im. Komeńskiego w ramach współpracy z International Step by Step Association oraz 
Open Society Institute w Tadżykistanie.

REWIZYTA W TADŻYKISTANIE
Natomiast w październiku polscy trenerzy szkolili nauczycieli pracujących  
w Centrach Społecznych w Tadżykistanie w zakresie wdrożenia polskiego programu „Dobry 
start przedszkolaków”. Wśród trenerów znaleźli się m.in. przedstawiciele Fundacji Rozwoju 
Dzieci im. Komeńskiego oraz gminy Lubawa, którą reprezentował Adam Roznerski, kie-
rownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jednym z elementów rewizyty było także spotkanie „Okrągłego Stołu” w Dushanbe  
z udziałem doradcy prezydenta Tadżikistanu ds. społecznych, reprezentantów lokalnych 
władz tadżyckich oraz Ministerstwa Edukacji, przedstawicieli regionalnych i miejskich 

GRUPY ZABAWOWE 
W TEORII I W PRAKTYCE

We wtorek, 25 października odbyło się spotkanie pod-
sumowujące 20-lecie współpracy międzyregionalnej na 
Warmii i Mazurach z francuskim Departamentem Côtes 
d’Armor. Podczas gali na zamku w Olsztynie wójt gminy 
– Tomasz Ewertowski odebrał z rąk marszałka wojewódz-
twa Jacka Protasa podziękowania za wkład i szczególne 
zaangażowanie w rozwój regionalnej współpracy polsko-
francuskiej. 
Gmina Lubawa od lat z sukcesem współpracuje z Unią 
Gmin Lanvollon - Plouha między innymi w dziedzinie sa-
morządowej, gospodarczej, ochrony środowiska, rolnictwa 
oraz wymiany młodzieży. Na zakończenie marszałek Jacek 
Protas i przewodniczący Claudy Leberton podpisali plan 
pracy na lata 2011-2014.

PODZIĘKOWANIA 
OD MARSZAŁKA

Wyjazd, odbył się w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych modeli edukacji 
przedszkolnej”. Realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji  im. Stefana Batorego, 
stanowi kolejną próbę polepszenia sytuacji edukacyjnej oraz zawodowej polskich,
tadżyckich i kazachskich przedszkolaków.

Pierwsza część wizyty zakończyła się wspólnym 
zdjęciem uczestników spotkania

departamentów edukacji i polityki społecznej, a także 
reprezentantów organizacji pozarządowych.
W trakcie wizyty w Azji polscy przedstawiciele spotkali się 
również z trenerami fundacji „Step by Step” oraz rodzicami 
dzieci, które uczestniczyły w programie „Getting ready for 
school”. 

Miłym akcentem odwiedzin w grupach zabawowych
 były upominki dla gości, które zostały wykonane 
przez dzieci podczas zajęć plastycznych
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Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizu-
je zadanie „Przez aktywność do sukcesu!” w ramach 
programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu edycja 2011-2015”. Celem głównym przed-
sięwzięcia jest zaktywizowanie i integracja zawodowo 
społeczna bezrobotnych mieszkańców gminy Lubawa 
korzystających ze świadczeń ośrodka.

Zadanie jest realizowane od 1 lipca do 30 października 
2012 roku w dwóch etapach. 

Pierwszy obejmuje takie zadania jak: indywidualne porad-
nictwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, pik-
nik integracyjny „Razem aktywni!”, trening interpersonalny 
w formie trzydniowego warsztatu wyjazdowego, wizytę 
studyjną, kurs komputerowy, kurs zawodowy - opiekun-
ka środowiskowa, trening umiejętności i kompetencji 
społecznych oraz spotkanie edukacyjno – informacyjne 
– tworzenie spółdzielni socjalnych. 

Podczas drugiego etapu w 2012 roku odbywać się będą 
prace społecznie użyteczne oraz pomoc w wejściu na 
otwarty rynek pracy.
 
Wartość zadania, którego partnerem jest Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie oraz Rady Sołeckie, wynosi 55.802 zł (do-
finansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 
44.200 zł)

gopslubawa.pl

Uczestniczki podczas kursu zawodowego – Opiekunka środowiskowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje 
także zadanie „Targowisko się nie nudzi”, które jest 
współfinansowane przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu „Świetlica-Dzieci-
Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 
w latach 2011-2015. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest utworzenie 
oraz utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej  
w Targowisku. Grupa odbiorców zadania to uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjalnej zamieszkujące teren 
sołectwa.

Formy wsparcia obejmują doposażenie świetlicy, zajęcia 
komputerowe, sportowe oraz kulinarne, a także warsztaty 
socjoterapeutyczne, warsztaty animacyjne oraz poradnic-
two psychologiczne.

Wartość zadania wynosi 54.289,89 zł (dofinansowanie  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 40.000 zł).

Partnerzy społeczni zadania: Rada Sołecka wsi Targowisko, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku, Gminne 
Zrzeszenie   – Ludowe Zespoły Sportowe, Zespół Szkół 
w Sampławie.

gopslubawa.pl

Dzieci podczas warsztatów socjoterapeutycznych

PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO SUKCESU!

TARGOWISKO SIĘ NIE NUDZI
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8 KAMPANIA SPOŁECZNA - BYĆ SENIOREM

Wystawiają swoje potrawy na konkursach 
kulinarnych. Spotykają się, aby wspólnie 
wziąć udział w warsztatach artystycznych. 
Nie zapominają także o wspólnym biesia-
dowaniu przy dobrej muzyce i smacznych 
potrawach. Dodatkowo dbają o figurę bio-
rąc udział w zajęciach aerobiku. Wszystko to 
dzięki uczestnictwu w Klubie Seniora, który 
pozwala realizować nowe pomysły, a nawet 
spełniać marzenia. 

MARCIN MICHALSKI – Czy zastanawiała się 
Pani, co chciałby robić jako seniorka? Czy 
miała Pani jakieś plany, marzenia odkładane 
na ten czas?

– Zanim osiągnęła ten wiek marzyłam o podró-
żach w różne zakątki świata. Dziś jednak jest 
trochę inaczej. Jako seniorka i babcia zarazem 
mam inne obowiązki, dzięki czemu dobrze speł-
niam się w swojej roli . Jednak nie zapominam 
o sobie i w ramach działalności naszego Klubu 
organizujemy różne wycieczki. Niebawem je-
dziemy do Warszawy. Jako seniorka nie spędzam 
czasu krzątając się po domu, tylko staram się być 
potrzebna naszej społeczności. Dlatego właśnie 
założyliśmy Klub Seniora w Rakowicach. Jest to 
wspaniałą alternatywa spędzania wolnego czasu 
dla ludzi w moim wieku.

– Czy będąc w „złotym wieku” można 
wreszcie usiąść na kanapie i zająć się od-
poczywaniem?

–  A w życiu! Nie można nic nie robić. Trzeba zapo-
mnieć na chwile o swoim wieku, zacząć spełniać 
swoje marzenia i czerpać z życia jak najwięcej. 
Trzeba mieć także satysfakcję ze swoich osiągnięć. 
Dodam, że ja najbardziej lubię odpoczywać ak-
tywnie, np. podczas zajęć aerobiku, na którym 
bywam regularnie. 

– Badania pokazują, że polscy seniorzy są 
trzykrotnie mniej zaangażowani w życie 
społeczne niż ich rówieśnicy z Europy 
Zachodniej. Jako społeczeństwo tracimy 
coś cennego. Co możemy zrobić, aby te 
statystyki zmienić?
 
– Aktywizować się, zrzeszać w klubach i działać  

Kampania społeczna „Być seniorem”: wywiad 
z Genowefą Krawczyk, seniorką z Rakowic
Senior się nigdy nie nudzi

na rzecz swoich społeczności lokalnych. Niech 
przykładem jest nasz Klub Seniora w Rakowicach. 
Działamy od roku i obecnie jest nas 21 osób. 
Aktywnie pozyskujemy kolejnych seniorów, 
którzy angażują się nie tylko w życie społeczne 
naszej wsi, ale także staramy się reprezentować 
nasza gminę na zewnątrz.

– Co daje uczestnictwo w Klubie Seniora?

– Klub Seniora daje nam dużo przyjemnych chwil. 
Mam wspaniałe koleżanki i kolegów, z którymi 
spotykamy się przy grillu, a także wspólnie śpie-
wamy podczas wieczorków tanecznych. Ćwiczymy 
także razem z młodymi nasze sylwetki podczas 
zajęć aerobiku. Organizujemy także warsztaty 
kulinarne i artystyczne. Do szczęścia brakuje 
nam tylko instruktora śpiewu, żeby uaktywniły 
się nasze zdolności wokalne. Staramy się także  
aktywnie włączać w różne inicjatywy. Podczas 
ostatnich Dożynek Gminnych w Kazanicach 
wystartowałyśmy w konkursie „Kuchnia Ziemi 
Lubawskiej”. Zdobyłyśmy trzecie miejsce. Bardzo 
cieszę się z tego wyniku, to bardzo miłe i zarazem 
motywujące do dalszej pracy.

– Czy to, co robi Pani teraz jest fajniejsze od 
ciężkiej pracy?

– Hm … Trudne pytanie. Ciężka praca jest po-
trzebna, ale w złotym wieku trzeba pamiętać, 
że ma się już parę lat. Osobiście uważam, że 
bycie seniorem daje wiele satysfakcji, bo mogę 
sobie pozwolić na spędzanie czasu w gronie 
przyjaciół i rodziny. Mam zawsze dużo czasu 
dla swoich wnuków, kiedy potrzebują mojej 
pomocy czy rady.

– Jak zachęci pani innych seniorów do 
aktywnego włączania się w swoje małe 
społeczności lokalne?
– Szkoda czasu na siedzenie w domu, czas za-
cząć robić to, na co mam się ochotę. Zachęcam 
wszystkich seniorów, aby włączali się czynnie w 
życie swoich społeczności lokalnych. Jako szefowa 
Klubu Seniora w Rakowicach proponuje zajęcia 
kulinarne, podczas których możemy wymieniać 
się swoimi przepisami, a także rozmawiamy o 
zdrowej żywności. Klub to miejsce nie tylko do 
rozmów, spotkań, czy wspólnych zabaw, ale także 
staramy się pomagać innym w rozwiązywaniu 
problemów i wspierać ich w potrzebie.

Materiał został opracowany w ramach 
kampanii społecznej „Być seniorem”, którą 
realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa.

Genowefa Krawczyk (63 l.) na zdjęciu w środku, seniorka z Rakowic, która życie poświeciła 
wychowywaniu swoich dzieci. Dziś bawi swoje wnuki, ale nie zapomina o sobie. Jest 
szczęśliwą babcią 8 wnucząt, która jest zadowolona z życia. Jej motto brzmi: „Niech 
złota jesień trwa nam bardzo długo!”


