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Radosnych, spokojnych, 
pełnych ciepła i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 

wszelkiej pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym 2013 roku

życzą

29 listopada Szkoła Podstawowa w Złotowie otrzymała imię Orła 
Białego. Tego dnia nauczyciele, uczniowie, rodzice, zaproszeni goście 
oraz przyjaciele szkoły spotkali się, aby wspólnie świętować historyczny 
dla szkoły moment. Uroczystości rozpoczęła msza św., podczas której 
został poświęcony sztandar. Dalsza część uroczystości przebiegała w sali 
gimnastycznej szkoły. Do symbolicznego wbijania gwoździ w drzewiec 
sztandaru poproszono 17 gości i sponsorów sztandaru. Przedstawiciele 
wszystkich klas złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewano hymn 
szkoły. Uroczystości zakończył występ artystyczny uczniów.

Rok 2012 obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć, które były realizo-
wane na terenie gminy Lubawa. Dzięki własnym środkom, dofinanso-
waniom z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków 
unijnych zostały zrealizowane ważne zadania, które przyczynią się do 
poprawy jakości życia wielu mieszkańców. Znaczącą część wydatków 
inwestycyjnych stanowiły przedsięwzięcia związane z budową, moder-
nizacją i naprawą dróg oraz te, które kompleksowo poprawiły estetykę i 
funkcjonalność gminnych miejscowości. Na mapie inwestycyjnej gminy 
nie zabrakło także remontów szkół, placów zabaw i świetlic wiejskich 
oraz dofinansowań dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczegóły 
na stronach 2-6.

Już tradycyjnie osoby starsze i samotne z terenu gminy Lubawa wzięły 
udział w Spotkaniu Wigilijno-Opłatkowym zorganizowanym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Były kolędy, jasełka, 
prezenty oraz poczęstunek.

Spotkanie rozpoczął kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Lubawa Adam Roznerski. Następnie głos zabrali wójt gminy Lubawa 
Tomasz Ewertowski oraz ks. dziekan Tadeusz Breza, którzy życzyli wszyst-
kim zebranym zdrowia i pogody ducha z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku.
Chodź Wigilijny Wieczór dopiero przed nami, to mieszkańcy gminy po-
dzielili się już opłatkiem i złożyli życzenia. Goście obejrzeli także „Jasełka” 
w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Targowisku Dolnym. 
Natomiast członkowie „Klubu Śpiewającego Seniora” w Rakowicach, przy 
akompaniamencie Marka Józefowicza zaśpiewali piękne, polskie kolędy 
utrzymując tym samym świąteczną atmosferę.

Uchwałą Rady Gminy Lubawa z dnia 28 czerwca 2012 r. samorządowy 
zakład budżetowy został przekształcony z dniem 1 października w 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 
7.255.000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje 
Gmina Lubawa. Nowa forma prawna pozwoli na pełniejsze korzystanie 
z funduszy europejskich i realizowanie nowych zadań polegających na 
budowie systemu zbiorowego odprowadzania ścieków.
W 2012 roku gmina zakupiła 75 szt. małych przydomowych oczysz-
czalni ścieków i 30 szt. dużych przydomowych oczyszczalni za kwotę 
209.558,05 zł brutto. Z programu realizowanego przez gminę skorzystało 
105 gospodarstw. 

Podzielili się opłatkiem

Uczestnicy spotkania 
opłatkowego OPS GL

Wójt Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski

Przewodniczący RG Lubawa
Jan Laskowski 

PODSUMOWANIE 2012 ROKU 
W GMINIE LUBAWA

SZKOŁA ORŁA BIAŁEGO

ZAKŁAD PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁKĘ
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Mijające 12 miesięcy to kontynuacja doposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Najważniejszym wydatkiem był zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotowo. Realizacja 
tego zadania była możliwa dzięki montażowi finansowemu z kilku źródeł. 
150 tys. zł przekazał Zarząd Główny OSP RP, 145 tys. zł to dotacja dla 
jednostki OSP Złotowo z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Z budżetu gminy Lubawa pochodzi pozostałe 255 tys. zł. Producent 
w porozumieniu z druhami OSP Złotowo dostosował zabudowę oraz 
dostarczył szereg elementów umożliwiających montaż wyposażenia 
ratowniczo-gaśniczego, w które dodatkowo został wyposażony pojazd. 
Strażacy przeszli także specjalistyczne szkolenie z obsługi i prowadzenia 
auta. Uroczyste przekazanie wozu odbyło się 28 października. Natomiast 
w grudniu Ochotnicza Straż w Gutowie otrzymała w miejsce dotychczas 
użytkowanego pojazdu Żuk lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na 
podwoziu Renaulta Master.

Wóz jest wyposażony  w podwozie Mercedes Atego 1329AF z silnikiem 
o mocy 286 kM, z napędem 4x4 oraz możliwością blokowania mecha-
nizmu między osiowego. W samochodzie znajduje się zbiornik wody o 
pojemności 2500 tys. litrów wykonany z materiałów kompozytowych 
oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów. Jednak 
najważniejszym urządzeniem stanowiącym o przydatności pojazdu 
podczas gaszenia pożarów jest autopompa dwustopniowa umożliwia-
jąca podawanie środków gaśniczych przy użyciu tradycyjnych węży 
tłocznych oraz poprzez wykorzystanie wysokociśnieniowej linii szyb-
kiego natarcia o długości 60 m na zwijadle o napędzie elektrycznym.

Ważnym wydarzeniem strażackim 
minionego roku było także obchodzone 
8 września 100-lecie powołania 
jednostki  OSP Zielkowo

Nieodłącznym elementem strażackiego kalendarza są organizowane co 
roku gminne zawody strażackie, których poziom z roku na rok jest coraz 
wyższy, a ich uczestnicy odnoszą sukcesy także na arenie wojewódzkiej. 
27 maja w Szczepankowie odbyły się zawody Młodzieżowych Drużyn 
Sportowo – Pożarniczych, w których wzięło udział 13 drużyn. Wśród dziew-
cząt prym wiodła drużyna ze Szczepankowa, wśród chłopców I miejsce 
zajęli młodzi ochotnicy z Targowiska, kolejne MDP Rumienica, trzecie 
MDP Złotowo. 3 czerwca na boisku w Kazanicach  rozegrano Gminne 
Zawody Pożarnicze seniorów. Do rywalizacji stanęło 18 jednostek OSP. W 
klasyfikacji generalnej w kat. kobiet puchar odebrała drużyna z Łążyna, 
natomiast w kat. mężczyzn I miejsce zdobyła drużyna OSP Targowisko, 
II OSP Rożental, III OSP Lubstynek. 

Dziewczęta ze Szczepankowa oprócz drugiego miejsca 
w klasyfikacji generalnej otrzymały również dyplom za drugi wynik w 
konkurencji rozwinięcia bojowego podczas Wojewódzkich Zawodów 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mrągowie. 

Drużyna chłopców z Rumienicy, która w klasyfikacji 
generalnej uzyskała 6 miejsce pochwalić może się drugim 
wynikiem mistrzostw w biegu sztafetowym
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Prawie 100 tys. zł zostało zainwestowanych w modernizację budynku 
zaplecza sportowego, ogrodzenie płyty boiska oraz monitoring w parku w 
Fijewie.  W ramach przeprowadzonych prac wykonano instalację wodno-
kanalizacyjną, dwa pomieszczenia dla drużyn piłkarskich z szatnią, toaletą 
i prysznicami oraz pomieszczenie dla sędziego. Ponadto wyrównano 
także płytę boiska i zamontowano barierki oraz piłkochwyty. 

INWESTYCJE KOMPLEKSOWE
ŁĄŻYN

Wiosną 2012 roku rozpoczęła się inwestycja polegająca na 
„Zagospodarowaniu centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodni-
ków, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Celem projektu była przede 
wszystkim poprawa atrakcyjności zamieszkania, poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju. 
W ramach inwestycji został wymieniony dach i stolarka okienna w świe-
tlicy wiejskiej. Dodatkowo budynek ocieplono oraz  odnowiono jego 
elewację. Zadanie polegało także na wybudowaniu i przebudowaniu 
prawie 1900 metrów kwadratowych chodników w miejscowości. Zadanie 
za cenę brutto 425.403, 45 zł zostało dofinansowane w wysokości 50 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 

ROŻENTAL 

Kolejną inwestycją, która uzyskała dofinansowanie, tym razem w wy-
sokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 było 
„Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chod-
nika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. 
Chociaż termin realizacji założono na maj 2013 roku, wykonawca – firma 
Skanska S.A. zadanie wykonał już w listopadzie 2012 roku. W ramach 
inwestycji o wartości brutto 449.826,94 zł. m.in. zostały wybudowane trzy 

BYSZWAŁD

Nowy wygląd zyskała także świetlica wiejska w Byszwałdzie, gdzie zreali-
zowane zostało zadanie polegające na przebudowie dachu świetlicy wraz 
z wykonaniem elewacji. Zamawiającym była Biblioteka Publiczna Gminy 
Lubawa, a przedmiot zamówienia był współfinansowany z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Realizacja 
zadania kosztowała 82.373,36 zł brutto. Działalność świetlicy w nowej 
odsłonie zainaugurowało spotkanie autorskie ze Zbigniewem Branachem, 
wieloletnim dziennikarzem, który  kierował działem reportażu w tygo-
dnikach Kujawy, Walka Młodych i Kultura,  autorem kilkuset reportaży, 
tekstów publicystycznych i książek. 

place rekreacyjne pełniące rolę parkingów, zlokalizowane przy Ośrodku 
Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej.  Położono także 
prawie 400 m kw chodnika, krawężniki i wykonano zjazdy. 

PARK W FIJEWIE
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W listopadzie zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 1214 N na odcinku droga krajowa nr 15 do miejscowości Władyki. W 
ramach zadania wykonano: przebudowę  jezdni o długości 5 km wraz z 
zatokami autobusowymi,  zjazdy gospodarcze, uporządkowano pobocza, 
przebudowano chodniki, wykonano przejścia dla pieszych oraz ozna-
kowanie poziome i pionowe. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w 
Iławie przy udziale Gminy Lubawa (finansowanie po 35%). Resztę środ-
ków pozyskano w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg (tzn. 
„schetynówek). Cała inwestycja kosztowała około 2 mln zł.
W roku 3013 rozpocznie się przebudowa dróg wojewódzkich wraz z chod-
nikami na odcinkach Rodzone - Sampława oraz Lubawa- Tuszewo.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
ROŻENTAL-GIERŁOŻ

Jesienią 2012 roku zakończyły się ważne inwestycje drogowe realizowane 
na terenie lubawskiej gminy. W październiku odbył się odbiór techniczny 
zadania polegającego na  „Odnowie nawierzchni drogi Rożental-Gierłoż” 
Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót 
Inżynieryjnych „BUDROMOST” z Ostródy za cenę brutto 114.021 zł i po-
legało na odnowie dwóch odcinków o łącznej długości 500 mb.

GRABOWO – WAŁDYKI

Odnowiony fragment drogi Rożental-Gierłoż

Nawierzchnia drogi w miejscowości Grabowo przed przebudową

Inwestycja w trakcie realizacji

Po zakończeniu zadania
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W czerwcu zakończyła się realizacja projektu 
systemowego pn. „Indywidualizacja proce-
su nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa”. 
Wartość zadania wynosiła ponad 261 tys. zł  z 
czego 85 proc. stanowiły środki europejskie i 15 
proc. dotacja celowa z budżetu krajowego. W 
ramach projektu od stycznia do czerwca 2012 
r. w 9 placówkach oświatowych realizowane 
były  zajęcia wyrównawcze dla dzieci, u któ-
rych zdiagnozowano określone problemy oraz 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu 
zostały także zakupione pomoce edukacyjne do 
prowadzenia zajęć. Zadanie realizowane było w 
ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 
9.1.2 

SZKOŁY, ŚWIETLICE I PLACE ZABAW

W ramach zajęć m.in. odbywała 
się gimnastyka korekcyjna

W 2012 roku gmina wykonała wiele remontów 
szkół. Zrealizowano m.in. II etap prac związa-
nych z  „Osuszaniem ścian wraz z rozwiązaniem 
gospodarki wodami opadowymi przy budynku 
Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki”. Zakończyły się 
także prace polegające na wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej ściany piwnicy w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Złotowie. Z innych 
remontów i modernizacji zrealizowanych w 
pozostałych placówkach oświatowych można 
wymienić wymianę około 50 okien w szkołach w 
Rożentalu,  Złotowie, Kazanicach i Byszwałdzie. 
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie zyskała także 
nowe ogrodzenie. Ponadto wyremontowano 
pomieszczenia przy sali gimnastycznej w 
Zespole Szkół w Prątnicy, klasy lekcyjne w 
Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki  i położono 
chodnik przy szkole podstawowej w Rumienicy. 
Na różnego rodzaju zadania inwestycyjne 
w placówkach oświatowych wydatkowano 
ponad 250 tys. zł.

W 2012 roku gmina przeznaczyła prawie ponad 380 tys. zł  na remont świetlic wiejskich. W ra-
mach tych środków zrealizowano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie, 
remont świetlic w Czerlinie,  Kazanicach, Lubstynku, Pomierkach, Pratnicy, Gierłoży i w Złotowie. W 
Rumienicy wyremontowano nawierzchnię istniejącego placu przed świetlicą, gdzie wymieniono 
płytki chodnikowe na nawierzchnię z kostki polbrukowej. Zakupiono również i zamontowano 
wiaty przystankowe w sołectwach Wałdyki, Grabowo, Gutowo.

Prace termoizolacyjne przy budynku szkoły w Złotowie

W 2012 roku kolejne place zabaw wzbogaciły się o nowe urządzenia 

Samorząd gminy niezmiennie dba o tworzenie bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci 
i młodzieży. W ciągu ostatniego roku zakupione zostały nowe urządzenia m.in. na plac zabaw w 
Rożentalu, ogrodzono także place w Grabowie i Lubstynie. 

Rumienica: wyremontowany plac przed budynkiem świetlicy
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Współpraca z francuskim partnerem w maju  2012 roku zaowocowała 
także wyjazdem studyjnym 32- osobowej grupy rolników, członków 
Lubawskiej Spółdzielni Hodowców Trzody Lub-Tucz oraz przedstawicieli 
Gminy Lubawa do Brukseli i Unii Gmin Lanvollon-Plouha. Wyjazd poświę-
cony był  zagadnieniom rolniczym, unijnym systemom finansowania oraz 
zagadnieniom samorządowym. Wyjazd uzyskał dofinansowanie z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

WSPÓŁPRACA GMINY LUBAWA
MARSZ NA GRUNWALD

Wzorem lat ubiegłych w lipcu przez miejscowości gminy Lubawa prze-
chodzili rycerze biorący udział w tegorocznym VI Marszu na Grunwald. 
Tradycyjnie gmina Lubawa aktywnie włączyła się w organizację im-
prezy. Uroczystości odbyły się w Targowisku oraz w Szczepankowie. 

FESTIWAL WIEPRZOWINY

Po raz kolejny w sierpniu w Targowisku Dolnym odbył się II Ogólnopolski 
Festiwal Wieprzowiny. Jego głównym organizatorem był Krajowy Związek 
Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza przy znaczącym 
współudziale Gminy Lubawa oraz Lubawskiej Spółdzielni Hodowców 
Trzody Lub-Tucz. Festiwal sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego.

DOŻYNKI GMINNE

Najważniejszym świętem dla lokalnej społeczności jest obchodzone co-
rocznie święto plonów. W 2012 roku gospodarzem Dożynek Gminnych 
była miejscowość Rumienica. W ramach uroczystości pielęgnujących lo-
kalne tradycje odbył się konkurs na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
oraz Kuchnię Ziemi Lubawskiej. Święto uatrakcyjnił występ 20-osobowej 

We wrześniu wójt gminy Lubawa, przewodniczący Rady Gminy oraz 
przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie uczestniczyli w 
podsumowaniu ogólnopolskiego XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
2012 w ramach IV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Na 
uroczystości, która odbyła się w gminie Sitkówka-Nowiny (woj. święto-
krzyskie) wójt Tomasz Ewertowski odebrał z rąk Antoniego Bary, prezesa 
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz Mieczysława Borowego, 
prezesa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Puchar Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej dla gminy Lubawa za zajęcie I miejsca w 
turnieju w grupie III (gminy od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców) oraz II 
wyróżnienie dla województwa warmińsko-mazurskiego za największą 
liczbę startujących miast i gmin.

SPORTOWA GMINA

orkiestry Bagad Panvird z Bretanii, która wystąpiła w ramach kilkuletniej 
współpracy Gminy Lubawa z Unią Gmin Lanvallon-Plouha z Francji. 
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Projekt był skierowany do 27 osób (24 kobiet i 3 mężczyzn) z gminy 
Lubawa oraz ich rodzin i otoczenia. Celem głównym było zaktywizowanie 
i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych uczestników zwięk-
szających szanse na integrację społeczno-zawodową, poprzez objęcie 
kompleksowym wsparciem z zakresu aktywnych  formy integracji.

Działania w projekcie:

Aktywna rodzina na mecie!
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zakończył realizację V edycji 

projektu systemowego ,,Aktywna rodzina’’.

Projekt „Aktywna rodzina” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrakt socjalny:
- trening interpersonalny,
- poradnictwo psychologiczne,
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- wsparcie Asystenta Rodziny prowadzącego zajęcia indywidualne 

w domach uczestników,
- wyjazd integracyjno-aktywizacyjny do Torunia.

Program Aktywności Lokalnej pn. „Gutowo – mała wieś, nowe moż-
liwości”:
- warsztaty interpersonalne,
- poradnictwo psychologiczne,
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- wsparcie Animatora Lokalnego - działania aktywizacyjne i integra-

cyjne dla mieszkańców wsi,
- festyn integracyjny,
- warsztaty umiejętności praktycznych,
- realizacja inicjatywy lokalnej - zagospodarowanie terenu na miejsce 

spotkań integracyjno-rekreacyjnych.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 145.197,64 zł.

gopslubawa.pl

Zajęcia w ramach treningu interpersonalnego

Festyn integracyjny w Gutowie

Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny do Torunia

Kurs prawa jazdy (OPCJONALNIE)
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Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje zadanie 
„Nowe szanse” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu edycja 2011-2015”. Celem głównym przedsięwzięcia jest 
zaktywizowanie i integracja zawodowo-społeczna 10 bezrobotnych 
mieszkańców gminy Lubawa korzystających ze świadczeń ośrodka.
Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. W I etapie (VII 2012 - XII 
2012) program reintegracji społeczno-zawodowej m.in. obejmował: 
doradztwo zawodowe, trening interpersonalny i społeczny, kurs prawa 
jazdy, kursy zawodowe. W ramach II etapu (IV 2013 - IX 2013) zorgani-
zowane zostaną prace społecznie użyteczne oraz pomoc w wejściu na 
otwarty rynek pracy. 

Zadanie „Nowe szanse” realizowane w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011 – 2015”

p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”

Spotkania w klubach seniora i kołach gospodyń wiejskich są 
doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, wymiany 
doświadczeń, rozwijania zainteresowań i dzielenia się swoimi 
pasjami.

W ramach różnych inicjatyw w gminie Lubawa powstało wiele klubów 
i kół, które oferują swoim członkom ciekawe zajęcia, spotkania i wyjaz-
dy. Ponadto członkowie wykorzystują swój wolny czas, zainteresowania 
i wiedzę w działaniach na rzecz otoczenia. Inicjują ciekawe przedsię-
wzięcia, a także pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

W tym roku, w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 podejmowane 
działania i inicjatywy miały służyć wymianie doświadczeń i dobrych 
praktyk w zakresie zwiększania aktywności osób starszych w codzien-
nym życiu i ich integracji ze społecznością lokalną.

Więcej: gopslubawa.pl

Aktywność najlepszą  receptą 
na długie i dobre życie!

Nowe szanse

Warsztaty autoprezentacji 
i kreowania własnego wizerunku

Dofinansowanie zadania wynosi: 62.100 zł

gopslubawa.pl


