
WRZESIEŃ 2013 BEZPŁATNY BIULETYN 

W niedzielę, 8 września zapraszamy wszystkich do Rożentala na Dożynki 
Gminne 2013.Organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie przy 
współudziale Gminy Lubawa, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Lubawska przygotowali bogaty program uroczy-
stości. Wśród atrakcji nie zabraknie corocznego konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy czy najlepszą potrawę kuchni lubawskiej, wesołej 
godziny z Kabaretem Made In China, biesiady z Kapelą Jakubowa czy 
też folkowego show z zespołem Redlin. Na wszystkich czekają zabawne 
konkursy z nagrodami, pyszna strażacka grochówka a na najmłodszych 
piraci i Bajkolandia. Po prostu musisz tam być! Szczegóły oraz program 
uroczystości na stronach 4 i 5. 

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa pod koniec czerwca na uroczy-
stości Złotych Godów, spotkało się 11 par małżeńskich z terenu gminy 
Lubawa. Wójt Tomasz Ewertowski wspólnie z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Krystyną Przykłotą i przewodniczącym Rady Gminy Janem 

Trwają prace przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice. Do końca 
sierpnia 2014 roku powstanie tu biologiczna oczyszczalnia ścieków. Po 
zakończeniu etapu prac związanych z budową sieci sanitarnej, wykonawca 
inwestycji, firma SANMEL z Brodnicy, rozpoczęła budowę oczyszczalni 
przy szutrowej drodze w stronę żwirowni. Szczegóły na str. 3

W weekend 13-14 września na Zamku Królewskim w Niepołomicach od-
będzie się wręczenie pucharów i dyplomów laureatom V Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2013. W uroczystości wezmą udział wójt gminy Lubawa – Tomasz 
Ewertowski, przewodniczący Rady Gminy –  Jan Laskowski oraz przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie – Benedykt Czarnecki. 
Gmina Lubawa w tegorocznym konkursie, organizowanym corocznie 
przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, zajęła drugie miejsce 
w kraju w grupie III (od 7.500 do 15.000 mieszkańców). Nagrodą jest 
sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego o wartości 9 tys. zł ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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DOŻYNKI 2013

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ

Jubileusz wspólnie świętowali: Jadwiga i Stefan Dusza z Kazanic, Krystyna i Jerzy Śmiłek z Tuszewa, Zofia i Lucjan Zasuwa z Tuszewa, 
Małgorzata i Jan Kamińscy – Prątnicy, Marianna i Korneliusz Wrzesińscy z Prątnicy,  Eugenia i Kazimierz Bieliccy z Prątnicy, 
Teresa i Stanisław Gołaszewscy z Grabowa, Eryka i Jan Grubalscy  z Wałdyk, Jadwiga i Zdzisław Sarnowscy z Omula, 
Marta i Zygmunt Sendlewscy z Fijewa, Stefania i Jan Winiewscy z Lubstyna

SPORTOWA NAGRODA

Budowa kanalizacji 

Laskowskim wręczyli Jubilatom, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu odzna-
czonych i zaproszonych gości głos zabrali Jadwiga Dusza z Kazanic oraz 
Jan Grubalski z Wałdyk. 
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16 czerwca w Iławie zostały rozegrane 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W 
zawodach uczestniczyło 5 drużyn męskich i 
cztery kobiece. W obu kategoriach bezkonku-

W poniedziałek, 2 września odbyło się rozpoczęcie 
roku szkolnego. W 9 gminnych placówkach oświa-
towych rozpoczęło naukę 284 uczniów pierwszych 
klas szkoły podstawowej. Ogólna liczna uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych oraz 
zespołów szkół na terenie gminy Lubawa w roku 
szkolnym 2013/2014 wynosi 1.258. W Zespole 
Szkół Grabowo-Wałdyki wraz z nowym rokiem 
szkolnym rozpoczął pracę nowy dyrektor Sławomir 
Szczawiński.
Prawie 70 tys. zł Gmina przeznaczyła na waka-
cyjne remonty szkół oraz przyległych obiektów. 
W Zespole Szkół w Prątnicy m.in. dokonano na-

Zgodnie z założonym terminem w poło-
wie maja odbył się końcowy odbiór technicz-
ny inwestycji dotyczącej zagospodarowania 
wsi Rożental. Mieszkańcy miejscowości 
mogą już od listopada ubiegłego roku ko-
rzystać z nowych parkingów i chodników, 
bowiem wykonawca, firma Skanska S.A. 
zrealizowała zadanie prawie z półrocznym 
wyprzedzeniem.

ODNOWIONY ROŻENTAL

W ramach zadania wybudowane 
zostały trzy place: przy miejscowym kościele, 
ośrodku zdrowia  oraz szkole podstawowej 

NOWY ROK SZKOLNY
• Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie
- kryterium dochodowe 456 zł (netto) mie-

sięcznie na osobę w rodzinie

•  Wnioski do pobrania
- Urząd Gminy Lubawa pokój nr 11 budy-

nek A
- u dyrektorów gminnych szkół
-  ze stron internetowych: 
   www.gminalubawa.pl 
   lub www.bip.gminalubawa.pl

• Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy 
Lubawa do dnia 16 września 2013 roku

• Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia 
lub oświadczenia o dochodach z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
(tj. sierpień 2013 r.)

• Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr telefonu: (89) 645-54-22

STYPENDIUM SZKOLNE

STRAŻACKIE SUKCESY

prawy elewacji budynku, izolacji fundamentów 
oraz wymieniono balustrady. Do połowy września 
ma powstać nowe ogrodzenie szkolnego boiska 
trawiastego. 
Zakończył się także kompleksowy remont szatni w 
Zespole Szkól Grabowo-Wałdyki. W tegorocznych 
planach jest jeszcze realizacja III etapu prac zwią-
zanych z osuszaniem ścian wraz z rozwiązaniem 
gospodarki wodami opadowymi przy budynku 
tej szkoły. Natomiast w Szkole Podstawowej 
w Złotowie dobiega końca wymiana 21 okien. 
Wykonano także prace malarskie i konserwatorskie 
w szkołach w Rożentalu oraz w Byszwałdzie.

rencyjni okazali się ochotnicy z gminy Lubawa. 
Rywalizację wśród mężczyzn wygrała drużyna 
OSP Byszwałd, natomiast wśród kobiet OSP 
Łążyn.

W odbiorze wzięli udział przedstawiciele inwe-
stora – Gminy Lubawa, wykonawcy – Skanska 
S.A., inspektor nadzoru budowlanego oraz 
sołtys i radny wsi Rożental. 
Inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu 
centrum wsi Rożental poprzez przebudowę 
chodnika i budowę placów rekreacyjnych 
z utwardzeniem kostką betonową uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł w ra-

mach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. W ramach zadania o wartości 
brutto prawie 450 tys. zł. m.in. zostały wybu-
dowane trzy place rekreacyjne z miejscami 
parkingowymi, zlokalizowane przy ośrodku 
zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole 
podstawowej. Położono także prawie 400 m 
kw chodnika, krawężniki i wykonano zjazdy. 
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* 21 stycznia – prezes zakładu Komunalnego 
Gminy Lubawa Spółka z o.o podpisuje z 
Marszałkiem Województwa umowę na dofinan-
sowanie „Budowy systemu kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Kazanice”

Do końca sierpnia 2014 roku powstanie w 
Kazanicach biologiczna oczyszczalnia ście-
ków. Wraz z budową sieci sanitarnej, wyko-
nawca inwestycji, firma SANMEL z Brodnicy,  
buduje oczyszczalnię przy szutrowej drodze 
w stronę żwirowni.

Realizację inwestycji zaczęto w połowie kwietnia 
tego roku. Pierwszy etap polegał na budowie 
sieci sanitarnej z przyłączami elektrycznymi 
i wodociągowymi oraz kolektorów ścieków. 
Do budowy sieci, której docelowo powstanie 
w Kazanicach 11 kilometrów, zastosowano 
jedną z najnowocześniejszych technologii 
w budownictwie – przewierty sterowane. 
Obecnie prace przeniosły się w miejsce zlo-
kalizowania oczyszczalni, gdzie powstaje 
budynek techniczny oraz przygotowywany 
jest teren na umieszczenie pod ziemią ciągów 
technologicznych, czyli zbiorników, komór i 
osadników. Wszystkie odpowietrzniki zostaną 
wyposażone w filtry eliminujące przykre zapa-

BUDOWA 
KANALIZACJI

* 15 lutego – ogłoszenie przetargu na budowę 
systemu kanalizacji w Kazanicach
* 29 marca –  podpisanie umowy z Przedsię-
biorstwem Budowlano- Inżynieryjnym „SANMEL” 
Sp. z o.o. z Brodnicy
* połowa kwietnia – rozpoczęcie prac

* 11 lipca – prezes Zakładu Komunalnego 
Gminy Lubawa Spółka z o.o. podpisuje kolejną 
umowę z Marszałkiem Województwa Jackiem 
Protasem na dofinansowanie zadania: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsco-
wości Byszwałd, etap I”.
* 22 sierpnia – ogłoszenie przetargu na budo-
wę kanalizacji w Byszwałdzie

chy. Biologiczna oczyszczalnia ścieków działać 
będzie na zasadzie osadu czynnego, czyli ży-
wej zawiesiny mikroorganizmów zdolnych do 
utleniania związków organicznych i redukcji 
azotanów do azotu. Jej przepustowość wyno-
sić będzie 300 metrów sześciennych na dobę 
(dwa ciągi technologiczne po 150 m3 każdy). 
Na późną jesień tego roku zaplanowano już 
uruchomienie ciągów i przyłączenie około 50 
odbiorców. 

OCZYSZCZALNIA I PRZYDOMÓKI
Lokalizacja oczyszczalni została wybrana ze 
względu na wysokie zurbanizowanie tej części 
gminy. Docelowo do oczyszczalni podłączone 
będą wsie: Rożental, Kazanice i Byszwałd. 
– Proces kanalizacji gminy przebiega dwutorowo 
– wyjaśnia wójt gminy Tomasz Ewertowski. 
– Polega on na wyposażaniu gospodarstw 
domowych w przydomowe oczyszczalnie w 
przypadku, gdy budowa sieci jest ekonomicznie 
nieuzasadniona oraz na budowie kontenerowej 
oczyszczalni ścieków w Kazanicach. Dotychczas 
zamontowano już 250 sztuk oczyszczalni przydo-
mowych. Program jest kontynuowany. Obecnie 
gmina zakupiła 40 szt. oczyszczalni małych oraz 
45 dużych.
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Kazanice oraz kanalizacji sani-
tarnej ciśnieniowej będzie współfinansowana 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach podstawowych 
usług dla gospodarki i ludności wiejskiej.  

– Łączna wartość tej inwestycji to ponad 6 mln. 
zł. Dofinansowanie wyniesie 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych – mówi Adam Marchlewski, 
prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa 
Spółka z o.o.
Zakład Komunalny został przekształcony w 
spółkę w październiku ubiegłego roku m.in. w 
celu realizowania takiego zadania jak budowa 
kanalizacji. W tym roku kapitał spółki ze 100 
proc. udziałem gminy, zostanie podniesiony o 
2 mln. 500 tys. zł. 

KOLEJNE FUNDUSZE UNIJNE
W połowie lipca prezes ZK GL Spółka z o.o. 
podpisał z Marszałkiem Województwa kolejną 
umowę, tym razem na dofinansowanie zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w miejscowości Byszwałd, etap I”. Inwestycja o 
wartości kosztorysowej projektu 2 mln. 26 tys. zł 
zostanie również dofinansowana w kwocie 700 
tys. zł w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW 2007-2013. 
Został już ogłoszony przetarg nieograniczony na 
realizację tej inwestycji, która ma się zakończyć 
do końca sierpnia przyszłego roku. Kolejny, II 
etap budowy kanalizacji w Byszwałdzie, zapla-
nowany został na rok 2015.

Budynek techniczny 
w trakcie budowy

Trwają prace przygotowujące 
teren pod umieszczenie pod 
ziemią ciągów technologicznych

KALENDARIUM
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Nawiązując do narodowych tradycji i obyczajów Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie przy współudziale Gminy 
Lubawa, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Lubawska organizuje w niedzielę 8 września Dożynki Gminne 
2013. Tegoroczne „Święto Plonów” odbędzie się na terenie przy 
Szkole Podstawowej w Rożentalu.

Dożynki w gminie Lubawa to wydarzenie, które łączy tradycję Święta 
Plonów z piknikiem rodzinnym . Korowód wieńców dożynkowych, uroczy-
sta Msza Dziękczynna, występy zespołów, a także wielobarwny kiermasz 
oraz atrakcje dla dzieci – to wszystko sprawia, że co roku Dożynki Gminne 
licznie gromadzą mieszkańców naszego regionu. Tradycyjnie w ramach 
imprezy zaplanowano konkursy: na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 
oraz konkurs kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”.

PIELĘGNUJEMY TRADYCJE

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs wieńców dożynkowych ma przede wszystkim na celu upo-
wszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji. Jury ocenia symbolikę, 
stopień trudności wykonania, rodzaj użytych materiałów oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. Na wszystkie ekipy czekają nagrody pieniężne 
ufundowane przez wójta gminy Lubawa, a na najpiękniejszy wieniec 
specjalny, okolicznościowy puchar. 

KUCHENNE POTYCZKI

„Kuchnia Ziemi Lubawskiej” na stałe wpisała się w uroczystości do-
żynkowe i co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Ideą przewodnią konkursu jest prezentacja autorskich potraw, 
wypieków i produktów charakterystycznych dla regionu oraz zacho-
wanie od zapomnienia tradycyjnych potraw, deserów, przekąsek, 
napoi i nalewek. Do współzawodnictwa zapraszamy Koła Gospodyń 
Wiejskich, Rady Sołeckie, Kluby Seniora oraz inne grupy nieformalne.

WYBRANE Z PROGRAMU

Kabaret Made In China – godz. 17:30

Kabaret wywodzi się z Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. W 
jego skład wchodzą: Katarzyna Sobieszek, Artur Walaszek i Sławomir 
Kaczmarek. Artyści realizują się na scenie jako kabaret oraz soliści. 
Występują w produkcjach filmowych (Wytwórnia A’YoY, oraz Artur i 
Sławek grali partyzantów w „Obławie”), w telewizji i w radiu (skecze 
prezentowane przez radiową 
Trójkę, audycja Kabaretowy Bigos PR 3, audycje w rozgłośniach regional-
nych), Made In China z powodzeniem występował na wszystkich waż-
niejszych Festiwalach sztuki kabaretowej w kraju (nagroda publiczności 
Bogatyni 2012, wyróżnienie Mulatka 2012). Brał udział w licznych tele-
wizyjnych realizacjach. Ostatnio Kabaret można było obejrzeć w TVP2, 
gdzie był gościem kabaretu Neo-Nówka w programie „Ale jaja”.

Biesiada z Kapela Jakubową – godz. 19:00
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Starościna – Marianna Kordalska z Rożentala
Wspólnie z mężem Stefanem oraz 28-letnim synem Leszkiem prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 54 ha (użytki rolne 48,95 ha). 
Mają także dwie córki: 29-letnią Annę i 25-letnią Elżbietę, synową Annę 
oraz wnuczkę Agatkę. Główna produkcja gospodarstwa skupia się na 
chowie i hodowli bydła mlecznego i opasowego. Obecnie stado tworzy 
ok. 110 sztuk bydła, w tym 26 krów dojnych, 30 buhajów i 12 jałówek 
cielnych. Główna produkcja rolna to uprawy polowe zboża pod potrzeby 
paszowe oraz uprawa ziemniaków jadalnych. 

Kapela Jakubowa powstała w 1997 r. w Olsztynie. Większość piosenek 
inspirowana jest elementami historii i obyczajów Warmii i Mazur. W 
nazwie Kapela nawiązuje do Świętego Jakuba m.in. opiekuna jabłek i 
ziemiopłodów. Zespół założony został przez Tadeusza Rachelę, gitarzy-
stę i wokalistę znanego z występów z Piotrem Janczerskim i Ryszardem 
Klenczonem. Skład zespołu uzupełniły wokalistki: Grażyna Bałabańska i 
Grażyna Mogut. Grażyna Bałabańska koncertowała z Kasią Sobczyk, Aliną 
Janowską i Edwardem Hulewiczem. Występowała w filmie „Milioner” u 
boku Janusza Gajosa. Grażyna Mogut, koncertowała po całym świecie, 
była jedną z laureatek konkursu piosenki polskiej w Opolu. Pierwszy skład 
uzupełnili grający na klawiszach Ryszard Aziewicz i Józef Polkowski grający 
na akordeonie i saksofonie . W 2002 r. miejsce Aziewicza i Polkowskiego 
zajął multiinstrumantalista Stefan Kulawczuk. W tym składzie grupa kon-
certowała w wielu krajach Europy. 

Redlin Folk Music Show – godz. 20:30 

podają dalej. Razem z nimi przemierzamy prerie, kaniony, bawimy się przy 
skocznych kazaczokach i podśpiewujemy na góralską nutę. Zawodowi 
muzycy i oryginalne stroje czynią z występów Redlinu prawdziwy fol-
kowy show zagrany w formie pop-rockowej. Zespół, oprócz odegrania 
już ponad 600 koncertów na terenie całej Polski i poza jej granicami, był 
również gościem stacji telewizyjnych i radiowych.
Musisz tam być, bo grają tak, że nie usiedzisz na miejscu.

PROGRAM DOŻYNEK GMINNYCH
13:45 – Poświęcenie wieńców dożynkowych przed kościołem w 

Rożentalu
14:00 – Uroczysta Msza Dożynkowa
15:00 – Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości-

(teren przy SP w Rożentalu)
- oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych
- prezentacja wieńców dożynkowych

16:00 – Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
16:30 – Występ Dziecięcego Zespołu Instrumentalno-Wokalnego z SP 

w Rożentalu
– Występ Zespołu Klub Seniora Rakowianki

17:00 – Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy

17:30 – Kabaret Made In China
18:30 – Rozstrzygnięcie konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej
19:00 – Biesiada z Kapelą Jakubową
20:00 – Konkursy dla publiczności
20:30 – Koncert zespołu Redlin
22:00 – Zabawa taneczna pod gołym niebem przy dźwiękach zespołu 

The Brothers z Rożentala

Dodatkowe atrakcje: 
Wioska piracka dla najmłodszych, Bajkolandia, warsztaty graffiti, pokazy i 
warsztaty skateparkowe, pokazy sztuki walki, wystawa Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rożentalu, galeria dziecięcej twórczości artystycznej uczniów 
SP Rożental, prezentacja stoisk świetlic środowiskowych, grup zabawowych 
i Klubów Seniora, strażacka grochówka

Zespół folk-rockowy z Jastrzębia Zdroju. Istnieje od 1999 r., skupia mu-
zyków z różnych miast Polski. Każdy ich koncert jest folkową podróżą 
po miejscach, w których muzyka jest bliska ludziom, tak samo w Polsce, 
jak i w Irlandii, Rosji czy Ameryce. Grają z prawdziwą radością i tę radość 

GOSPODARZE DOŻYNEK:

Państwo Kordalscy z najmłodszą córką Elżbietą

Starosta – Sławomir Krajewski z Łążyna
Gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 30 ha prowadzi wspólnie z 
żoną Mariolą. Małżeństwo ma czworo dzieci: 11-letniego Kamila, 10-
letnią Patrycję, 7-letnią Monikę i 4-letnią Natalię. Główna produkcja 
gospodarstwa skupia się na hodowli trzody chlewnej i uprawach zbóż 
pod potrzeby żywca. W chwili obecnej w gospodarstwie znajduje się 50 
loch w cyklu zamkniętym. Rocznie pan Sławomir sprzedaje ponad 800 
sztuk tuczników do zakładów przetwórstwa.

Rodzina państwa Krajewskich z Rożentala
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w 2013 r. realizuje VI 
edycję projektu systemowego „Aktywna rodzina”. 
Celem głównym projektu systemowego jest zaktywizowanie i podnie-
sienie umiejętności społeczno-zawodowych u 15 kobiet i 4 mężczyzn z 
terenu Gminy Lubawa zwiększających szanse na integrację społeczno-
zawodową, poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu aktywnych form 
integracji, obejmujące, m.in.:

1. Instrument aktywizacji zawodowej - uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej - udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej, 
obejmującym:
- trening interpersonalny (III-V/2013),
- warsztaty kompetencji rodzicielskich (V-VII/2013),
- warsztaty zarządzania budżetem domowym (VII-IX/2013),
- warsztaty autoprezentacji (VI-VIII/2013),
- poradnictwo psychologiczne (III-XI/2013),
- doradztwo  zawodowe (III-XI/2013),
- warsztaty aktywizacji zawodowej (IX-XI/2013).

2. Instrument aktywizacji społecznej:
- wsparcie Asystenta Rodzinnego, prowadzącego zajęcia indywidualne 
w domach uczestniczek i uczestników projektu.

3. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
- kursy zawodowe m. in.: prawa jazdy kat. B i C, fryzjerski, opiekuna 
osób starszych, konserwatora, pomocnika kurza, operatora wózka 
widłowego.

4. Działania o charakterze środowiskowym:
- wyjazd integracyjno-aktywizacyjny, 
- wyjazd studyjny promujący podmioty ekonomii społecznej. 

VI edycja projektu „Aktywna rodzina”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w okresie od lipca 2013 
do listopada 2014 realizuje zadanie p.n. „Czas na aktywność” współ-
finansowane przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej. 
Kwota przyznanej dotacji wynosi: 96 tys. zł. Głównym celem zadania 
jest zaktywizowanie i integracja zawodowo-społeczna 10 osób bezro-
botnych, korzystających ze świadczeń OPS oraz zamieszkujących teren 
gminy Lubawa. 
Projekt składa się z dwóch etapów, wśród form wsparcia przewidywane są:
ETAP 1 (2013 r.) udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej, 
obejmującym:  
• Warsztaty aktywizacji zawodowej (VII 2013)
• Trening interpersonalny (VII – XII 2013)
• Usługa trenera pracy dla 5 osób (VII-XII 2013)
• Warsztaty kreowania wizerunku (VIII 2013)
• Piknik integracyjny (VIII 2013)
• Inicjatywa lokalna – wykonanie małej infrastruktury turystyczno-rekre-
acyjnej, realizowana w 5 miejscowościach (VIII-IX 2013)
• Wizyta studyjna do „Wioski lipowych skrzatów” Łukta oraz „Krainy wy-
obraźni” Mostkowo k.Olsztyna (IX 2013)
• Kurs na prawo jazdy kat. B dla 6 osób (IX-X 2013)
• Kurs zawodowy na nowoczesnego sprzedawcę dla 1 osoby (IX-XI 2013)
• Kurs zawodowy na opiekunkę osób starszych dla 3 osób (IX-XI 2013)
• Kurs zawodowy operator wózka widłowego dla 2 osób (IX-XI 2013)
• Kurs zawodowy kucharz małej gastronomii dla 1 osoby (IX-XI 2013)

Zadanie „Czas na aktywność” 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”

Projekt „Czas na aktywność”

• Spotkanie edukacyjno – informacyjne – tworzenie spółdzielni socjalnych 
(XII 2013)
ETAP 2 (2014 r.) wejście na rynek pracy:
• Organizacja prac społecznie użytecznych (III-X 2014) 
• Pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy (III-X 2014) 

Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny do Torunia

Zajęcia „Treningu interpersonalnego”
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Od początku wakacji na terenie gminy Lubawa funkcjonowały Wakacyjne Świetlice i Letnie 
Grupy Zabawowe, które stanowiły ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. 

Wakacyjna aura zachęcała do zabaw i spotkań z rówieśnikami, podczas których każdy mógł wybrać 
coś dla siebie. Wychowawcy dbali o to, aby proponowane zajęcia były zróżnicowane i atrakcyjne 
dla wychowanków letnich placówek. W ofercie znajdowały się: zajęcia kulinarne, sportowe, pla-
styczne, gry i zabawy, warsztaty graffiti, wycieczki rowerowe i wiele innych kreatywnych zajęć.
Wakacyjne Świetlice i Letnie Grupy Zabawowe funkcjonowały w Omulu, Łążku, Gutowie 
i Zielkowie od poniedziałku do piątku oraz w Lubstynku od poniedziałku do środy. Z wakacyjnej 
oferty skorzystało 120 dzieci.

Opracowała: Karolina Czyżewska, konsultant

LATO 
W OBIEKTYWIE
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Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z siedzibą w Ostródzie informuje mieszkańców Gminy Wiejskiej 
Lubawa, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą 
również pobierane w drodze inkasa. Do pełnienia funkcji inkasenta 
wyznaczono Bank Spółdzielczy w Lubawie. Wpłaty dokonuje się bez 
dodatkowej opłaty w:
• Siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 2
• Punkcie Kasowym w Lubawie ul. Rynek 1
• Punkcie Kasowym w Rożentalu
Wyżej wymienione opłaty można także wnosić bezpośrednio prze-
lewem na rachunek bankowy Związku Gmin Regionu Ostródzko 
– Iławskiego „Czyste Środowisko” na konto nr 13 1160 2202 0000 
0000 6194 2539 lub w kasie Związku, ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 
Ostróda. Książeczki opłat są do pobrania w siedzibie BS w Lubawie 
i jego punktach kasowych.
Wpłaty należy wnosić do 15-tego każdego miesiąca, którego opłata 
dotyczy.

Zarząd Związku

Gutowo, Łążyn, Rumienica

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 1

VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

1 5 2 1 4 2
15 19 16 14 18 16

Prątnica, Szczepankowo

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 2

VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

2 6 3 2 5 3
16 20 17 15 19 17

Tuszewo, Fijewo

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 3

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

3 7 4 3 6 4
17 21 18 16 20 18

Złotowo, Wałdyki, Lubstyn

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 4

VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

4 8 5 4 7 5

18 22 19 17 21 19

Wiśniewo, Grabowo, Kołodziejki, Pomierki

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 5

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

5 9 6 5 8 6
19 23 20 18 22 20

Rożental. Gierłoż

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 6

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

6 10 7 7 9 7
20 24 21 19 23 21

Omule, Lubstynek, Napromek, Czerlin

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 7

VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

8 12 9 8 12 9
22 26 23 21 25 23

Uwaga: W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników z nieczysto-
ściami do bramy wjazdowej.  W przypadku nie wystawienia pojemników, 
śmieci nie będą zabierane.

Kazanice, Zielkowo, Raczek

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 8

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

9 13 10 9 13 10
23 27 24 22 26 24

Byszwałd, Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Losy

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 9

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

10 14 11 10 14 11
24 28 25 23 27 27

Mortęgi, Rakowice, Ludwichowo, Osowiec

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 10

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

11 16 12 11 15 12
25 29 26 24 28 28

Sampława, Łążek, Rodzone

D
ni m

-ca

Miesiące Rejon 11

VII/20123 VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013 XII/2013

12 17 13 12 16 13
26 30 27 25 29 30

HARMONOGRAM WYWOZU
NIECZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE


