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Pogoda dopisała, publiczność również, a strażacy dali z siebie 
wszystko, żeby zdobyć puchar zwycięzcy. W niedzielę, 25 maja na bo-
isku w Szczepankowie rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
natomiast 8 czerwca w Rożentalu do boju stanęli seniorzy. Poza rywali-
zacją wystartowały także dwie męskie drużyny z OSP Lubawa. Puchary za 
udział odebrały z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP, wójta gminy – Tomasza Ewertowskiego oraz komendanta gminnego 
Krzysztofa Rutkowskiego, dziewczyny (na zdjęciu).
Szczegóły i zwycięzcy zawodów na stronach 2 i 3. 

Zawody strażackie

W czwartek, 12 czerwca w samo południe, w uroczystej opra-
wie 7 par małżeńskich z terenu gminy Lubawa świętowało jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu 
Małżonkom towarzyszyli wójt gminy Tomasz Ewertowski, przewod-
niczący Rady Gminy Jan Laskowski oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, pani Krystyna Przykłota. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania i przemówienia pani kie-
rownik USC, która w kilka słowach przywitała zaproszone pary oraz pogra-
tulowała im 50-lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Następnie wszyscy 
Jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Dekoracji dokonał wójt gminy Lubawa: 

– Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzymy na Państwa 
z podziwem i szacunkiem, że mimo różnych przeciwności losu dotrzyma-
liście Państwo danego sobie przyrzeczenia. Wspólne pół wieku to dowód 
wzajemnej miłości i zrozumienia, to zarazem wspaniały wzór mądrego 
życia i przykład dla młodych, którzy decydują się wstąpić w związek mał-
żeński – powiedział. 

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a grom-
kie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie pana Adama Kowandy 
z Tuszewa. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek, w tym weselny tort. Nie zabrakło rów-
nież wspomnień, rozmów a nawet kilku tańców. Kolejne Złote Gody dla 
mieszkańców gminy Lubawa zaplanowano na jesień tego roku.

Jubileusz 50-lecia

Jubilaci
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

Trwa proces inwestycyjny w Byszwałdzie przy pierwszym eta-
pie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Rozpoczął 
się on od budowy kolektora ściekowego na odcinku od Kazanic do 
Byszwałdu.

Inwestycja o wartości poprzetargowej 1 mln 200 tys. zł ma się 
zakończyć pod koniec sierpnia tego roku i zostanie dofinansowana w 
ramach PROW 2007-2014 w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych. 
W ramach zadania przewidziane jest także wykonanie sieci i przyłączy 
kanalizacyjnych dla połowy mieszkańców Byszwałdu. Szczegóły doty-
czące tej i pozostałych gminnych inwestycji na stronach 4 i 5.

Budowa kanalizacji

Dni Rodziny – ............................................................................... str. 6
Karta Dużej Rodziny – .................................................................. str. 7
Letnie atrakcje dla dzieci – ........................................................ str. 7
Umowa na oddziały przedszkolne – ......................................... str. 8

Agnieszka i Arkadiusz Bukowscy z Omula
Jadwiga i Józef Czarneccy z Gutowa

Jadwiga i Stanisław Graman z Byszwałdu
Henryka i Henryk Jackiewicz z Kazanic

Helena i Leszek Ratajczak ze Szczepankowa
Józefa i Mieczysław Sendobry z Targowiska Dolnego

Krystyna i Mieczysław Szymańscy z Rakowic
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Pogoda dopisała, publiczność również, a strażacy dali z siebie wszyst-
ko, żeby zdobyć puchar zwycięzcy. W niedzielę, 25 maja na boisku 
w Szczepankowie rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
natomiast 8 czerwca w Rożentalu do boju stanęli seniorzy.

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych 
Drużyn rywalizowało 14 zastępów ochotników z Gminy Lubawa (11 
drużyn chłopców i 3 drużyny dziewcząt). Była to rekordowa ilość zawod-
ników, niektóre drużyny wystąpiły po długiej przerwie, m.in. Tuszewo i 
Władyki. Każda ekipa brała udział w dwóch konkurencjach: rozwinięcie 
bojowe oraz bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami. Sportowe 
zmagania młodzieżówki sędziowali strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie- sędzią głównym był mł. bryg. 
Krzysztof Tomanek. Zwycięzcy zawodów zostali nagrodzeni pucharami, 
reszta drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy. 

W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna ze Złotowa

Zawody strażackie

Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki OSP Rumienica

Klasyfikacja generalna zawodów:

Drużyny żeńskie
1. Rumienica (wynik: 1013,5 pkt.)
2. Szczepankowo (wynik: 1001,44 pkt.)
3. Kazanice (wynik: 980,2 pkt.)
Drużyny męskie
1. Złotowo (wynik: 1028,7 pkt.)
2. Zielkowo- niebiescy (wynik: 1026 pkt.)
3. Szczepankowo (wynik: 1012,9 pkt.)

Każda z drużyn brała udział w dwóch konkurencjach

Moment wręczania dyplomów i pucharów
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W niedzielę, 8 czerwca w Rożentalu do Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych zgłosiło się 17 drużyn z terenu Gminy Lubawa, 
w tym jedna kobieca z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Poza 
rywalizacją wystartowały także dwie męskie drużyny z OSP Lubawa. 
Sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Wojciech Kożuchowski. Zawody 
wygrała jednostka OSP BYSZWAŁD (108.20 pkt) , II miejsce zajęła 
OSP LUBSTYNEK (110,90 pkt.) , III OSP ROŻENTAL 1 (112,90 pkt.). 
Pierwsze miejsce przypadło także jedynej drużynie kobiecej OSP Łążyn 
(131,68 pkt.).

Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyploma-
mi, natomiast pięć najlepszych otrzymało nagrody pieniężne. Podczas 
zawodów wszyscy chętni mogli spróbować strażackiej grochówki i obej-
rzeć występy dziecięcego zespołu wokalno-instrumentalnego ze Szkoły 
Podstawowej w Rożentalu oraz Miejskiej Orkiestry Dętej.

Klasyfikacja generalna zawodów: 
Grupa.”C” – kobieca druzyna pożarnicza: 
1.    OSP Łążyn .............................................................................. (131,68 pkt.)
Grupa „A” męska drużyna pożarnicza: 
1.    OSP Byszwałd ....................................................................... (108,20 pkt.)
2.    OSP Lubstynek ..................................................................... (110,90 pkt.)
3.    OSP Rożental 1 ..................................................................... (112,90 pkt.)
4.    OSP Targowisko ................................................................... (113,29 pkt.)
5.    OSP Rożental 2 ..................................................................... (114,01 pkt.)

Zwycięzcy zawodów OSP Byszwałd

Podczas zwodów Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP, wójt gminy – Tomasz Ewertowski wręczył najbardziej zasłużo-
nym strażakom medale, które przyznało Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego woj.warmińsko-mazurskiego. Wśród osób odznaczonych 
był także Marian Żuchowski, który otrzymał srebrny medal za zasługi dla 
pożarnictwa. Pan Marian Żuchowski od lat promuje działalność OSP z 
terenu Gminy Lubawa, pokazuje i relacjonuje współpracę jednostek OSP 
z lokalną społecznością, jak również akcje organizowane przez strażaków.

Podczas zawodów Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wójt 
gminy – Tomasz Ewertowski wręczył najbardziej zasłużonym strażakom medale

ODZNACZENIA
Złoty medal: 
1.    Dh Marek Mejka. OSP LUBSTYNEK 
2.    Dh Andrzej Truszczyński, OSP LUBSTYNEK 
3.    Dh Stefan Kosek, OSP LUBSTYNEK 
Srebrny medal: 
1.    Dh Marian Żuchowski, ZOG ZOSP RP LUBAWA 
2.    Dh Krzysztof Szauer, OSP ROŻENTAL 
3.    Dh Jarosław Petrykowski, OSP ROZENTAL 
4.    Dh Sławomir Marszelewski, OSP ROZENTAL 
5.    Dh Andrzej Petrykowski, OSP ROZENTAL 
6.    Dh Paweł Szauer, OSP ROZENTAL 
Brązowy medal: 
1.    Dh Piotr Zakrzewski, OSP ROŻENTAL 
2.    Dh Zbigniew Zieliński, OSP GUTOWO 
3.    Dh Jan Zieliński, OSP GUTOWO 
4.    Dh Andrzej Uzarski, OSP GUTOWO 
5.    Dh Józef Wiśniewski, OSP BYSZWAŁD

Występ zespołu ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu
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Podsumowanie 2013 roku w
finansach i w inwestycjach

We wtorek, 27 maja odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady 
Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z 
wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2013r. Na 15 obecnych rad-
nych 13 głosowało za, 1 głos był przeciw i jeden wstrzymujący się.

Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 764.978,39 
zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,45%. 
Jest to jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w regionie, oznacza 
to, że gmina w dalszym ciągu może dynamicznie się rozwijać.

PODZIĘKOWANIA 
Po udzieleniu absolutorium, podziękowaniach od radnych i prze-

wodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, 
głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski:

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie za udzielone 
absolutorium, za miłe słowa i zaufanie. Dziękuję za współpracę pracow-
nikom i współpracownikom, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, 
Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym oraz 
wszystkim mieszkańcom – dodał.
W dalszej części swojego wystąpienia wójt podsumował miniony rok 
budżetowy i ogólną sytuację gminy. 

Sesja z absolutorium

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Lubawa

WIELOMILIONOWE INWESTYCJE
W roku 2013 Gmina zrealizowała wiele ważnych zadań. Wśród nich 

wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, z których największą jest 
budowa oczyszczalni ścieków w Kazanicach wraz z gminną siecią sanitar-
ną. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 6 mln złotych, a w jej ramach 
powstaje biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz ok. 11 km bieżących 
sieci sanitarnej w Kazanicach. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 50 
proc. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 
kolejnych etapach skanalizowane zostaną pozostałe miejscowości o 
największej gęstości zaludnienia, tj. Byszwałd i Rożental. 

Rozpoczęto już także proces inwestycyjny w Byszwałdzie, na które 
to zadanie Gmina otrzyma również dofinansowanie w ramach PROW 
2007-2013. Wartość poprzetargowa wynosi ok. 1 mln 200 tys. zł. 

Ponadto równolegle realizowany jest program wyposażania go-
spodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. W roku 
2013 zakupiono 85 oczyszczalni za kwotę ok. 200 tys. zł. Do tej pory 
wyposażono już ponad 300 gospodarstw.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Znaczącą część wydatków inwestycyjnych stanowiły przedsięwzię-

cia związane z budową, modernizacją i naprawą dróg i chodników oraz 
te, które kompleksowo poprawiły estetykę i funkcjonalność gminnych 
miejscowości. Wśród zrealizowanych zadań, m.in. znajduje się zagospo-
darowanie centrum wsi Rożental, gdzie został przebudowany chodnik 
oraz powstały trzy place rekreacyjne, pełniące także funkcję parkingów. 
Wartość tego zadania wyniosła 450 tys. zł w tym dofinansowanie 200 tys. 
zł. Wśród zrealizowanych projektów odnotować także można budowę 
kładki dla pieszych na rzece Struga w Łążynie. Inwestycja została wyko-
nana w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej.

W roku 2013 w sumie przebudowano ok. 1.700 m kw chodników 
i placów gminnych.

Po kilkuletnich staraniach Gminy w zakres inwestycji wojewódz-
kiej wpisano budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem 
w miejscowości Tuszewo na odcinku ponad 5 km (droga 541) oraz na 
odcinku Rodzone – Sampława ok. 2 km (droga 536). Realizacja tych zadań 
dobiega końca. W Rakowicach powstają wiadukt i tunel. Wszystkie te 
inwestycje w zdecydowany sposób poprawiają bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg na terenie gminy Lubawa.

Oczyszczalnia ścieków w Kazanicach jest w pełni zautomatyzowana
W Rakowicach trwa budowa wiaduktu i tunelu. Realizacja tej inwestycji w 
znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg
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Zakończyła się inwestycja polegająca na zabezpieczeniu budynku ZS 
w Grabowie-Wałdykach przed wodami opadowymi i gruntowymi

SZKOŁY I STRAŻNICE
– Na mapie inwestycyjnej gminy nie zabrakło także moderniza-

cji wszystkich świetlic, strażnic, remontów szkół, placów zabaw, budowy 
obiektów sportowych oraz dofinansowań dla jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, jak modernizacje strażnic, wymiana większości strażackich wo-
zów czy ciągłe doposażenie sprzętowe jednostek – mówił wójt Tomasz 
Ewertowski. 

Bardzo ważnym zadaniem, które zostało zrealizowane było za-
bezpieczenie budynku zespołu szkół w Grabowie-Wałdykach przed 
wodami opadowymi i gruntowymi. Zadanie o wartości ok. 190 tys. zł 
było kontynuacją procesu rozwiązywania problemu z wodami opado-
wymi, osuszania oraz zabezpieczenia fundamentów i ścian budynku 
szkolnego przed wilgocią. Łącznie na ten cel przeznaczono ok. 355 
tys. zł. Konieczność przeprowadzenia prac wyniknęła z braku należytej 
staranności przy budowie szkoły.

ŚWIETLICE I INNE OBIEKTY GMINNE
Zakończono modernizację świetlicy wiejskiej w Szczepankowie, 

Łążynie oraz termomodernizację świetlicy w Rumienicy i w Złotowie. 
Rozpoczynają się także termomodernizacje świetlic w Omulu, Wałdykach 
i Grabowie. Trwa rozbudowa budynku świetlicy wraz ze strażnicą w 
Rakowicach. Łączna wartość tych zadań wynosi ok. 1 mln zł i praktycznie 
pozwala zakończyć proces modernizacji wszystkich świetlic wiejskich.

Wyremontowano wiele budynków gminnych, m.in. Ośrodek 
Zdrowia w Rożentalu, budynki szkolne w Grabowie-Wałdykach, Złotowie, 
Kazanicach, świetlice w Lubstynku, Targowisku, Prątnicy, Wiśniewie i 
Gutowie na ogólna kwotę 270 tys. zł. 

Dobiega także budowa budynku socjalnego w Szczepankowie, 
rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku. Wartość tego zadania wynosi 
ok. 900 tys. zł, a jego zakończenie zaplanowano na listopad 2014 roku.

Budynek szkoły w trakcie prac osuszania i zabezpieczania.

PODSUMOWANIE
Gmina od kilku lat prowadzi przyjazną dla przedsiębiorców po-

litykę gospodarczą, m.in. poprzez utrzymywanie na niskim poziomie 
podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej oraz rozbudowę 
infrastruktury technicznej.

– Pamiętam, jak 10 lat temu przekonywałem Radę Gminy, żeby ob-
niżyć podatki dla przedsiębiorców o ok. 30 proc. To było dużą zachętą, 
żeby przedsiębiorcy inwestowali na naszym terenie. Racjonalna polityka 
podatkowa przynosi wymierne efekty. Możemy poszczycić się tym, że mamy 
ok. 5 proc. bezrobocie, a jeszcze bardziej cieszyć się z tego, że miejsca pracy 
powstały na terenie gminy Lubawa. – mówił wójt.

Według szacunków w ostatnich latach powstało prawie tysiąc 
nowych miejsc pracy, kilkanaście hal produkcyjnych w różnych gmin-
nych miejscowościach, co stanowi ewenement w skali województwa a 

zapewne i kraju jeśli chodzi o gminy rolnicze. – Gmina Lubawa zawsze 
była gminą rolniczą, jednak obecnie dynamicznie rozwija się również przed-
siębiorczość. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości mamy coraz większe 
dochody, a to oznacza, że możemy więcej inwestować – dodał.

Na zakończenie wójt podsumował w kilku słowach sytuację fi-
nansową Gminy.– Najważniejsze, że realizacja tych zadań odbyła się przy 
bardzo niskim zadłużeniu Gminy. Mamy więc bardzo dobrą sytuację do 
dalszego dynamicznego rozwoju, który chcemy prowadzić systematycz-
nie i ciągle w oparciu o dalszą zrównoważoną politykę finansową. Jeśli 
chodzi o budżet i przyszłe lata, to możemy patrzeć optymistycznie. Tylko 
w tym roku oddamy inwestycji za ponad 10 mln zł i jesteśmy przygotowani 
do tego, aby w następnych latach inwestować w rozwój gminy podobne 
środki – dodał na zakończenie.
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Budowa oczyszczalni ścieków  w Kazanicach

Montaż zbiorników

Zasypywanie zbiorników

Widok po uporządkowaniu terenu, przed zasianiem trawy
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w 

Byszwałdzie 

Przyłączanie jednego z gospodarstw w Byszwałdzie

Proces przeciągania rury

Przewierty sterowane
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Zagospodarowanie centrum miejscowości Rożental. Parking przy kościele

Fragment ścieżki rowerowej i zmodernizowanej drogi na odcinku z Fijewa do Tuszewa

Nowa kładka dla pieszych w Łążynie
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Ścieżka główna w parku w Fijewie w trakcie modernizacji

Budowa budynku socjalnego w Szczepankowie

Rozbudowa świetlicy wraz ze strażnicą w Rakowicach



Już po raz kolejny Gmina Lubawa włączyła się w obchody 
XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku prze-
biegały pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”. 
Tegoroczne Dni Rodziny w gminie Lubawa były objęte patronatem 
Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich. 

W dniach od 15 maja do 12 czerwca odbył się cykl spotkań uczest-
ników świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz grup zaba-
wowych funkcjonujących na terenie gminy Lubawa. Zorganizowano 32 
inicjatywy, m. in.: pikniki, rozgrywki sportowe, spotkania międzypoko-
leniowe, pogadanki, warsztaty artystyczne, kulinarne, logopedyczne 
dla rodziców, wy-
jazdy integracyjne, 
konkursy wiedzy, itp. 
Wszystkie spotkania 
miały charakter in-
tegracyjny i między-
pokoleniowy, a ich 
celem głównym było 
umocnienie więzi ro-
dzinnych. Dodatkowo 
inicjatywy miały na 
celu uświadomienie, 
że rodzina jako pod-
stawowa komórka 
społeczna stanowi 
fundament dla spo-
łeczeństwa oraz przy-
pomnienie jak wielkie 
znaczenie dla społe-
czeństwa ma prawi-
dłowo funkcjonująca 
rodzina.
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Gmina Lubawa
Moc pikników przed nami!

Jak co roku na terenie gminy Lubawa organizowane są Pikniki 
Rodzinne, podczas których całe rodziny spędzają czas na wspólnej 
zabawie.

Pikniki Rodzinne są okazją do wzmacniania więzi rodzinnych 
podczas wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego w 
gronie rodzinnym. Dodatkowo sprzyjają integracji społeczności lokalnej 
oraz promowaniu lokalnych wyrobów i twórców. 

Szereg rozrywek przygotowywanych podczas pikników zachęcają 
rodziny do aktywnego wypoczynku. Podczas imprez integracyjnych 
uczestnicy mogą brać udział w wielu ciekawych inicjatywach: meczach 
piłki nożnej lub siatkowej, pokazach tanecznych, warsztatach np. rzeź-
biarskich czy artystycznych, konkursach sportowych, turniejach wiedzy 
i wielu innych atrakcjach. W czasie imprez atmosferę umilają występy 
artystyczne dzieci i młodzieży uczęszczających do Grup Zabawowych i 
Świetlic Środowiskowych oraz lokalnych artystów. Dodatkowo uczest-

L.p. Nazwa imprezy Data

Kalendarz Pikników Rodzinnych 2014 roku
Gmina Lubawa

nicy w bufetach i kawiarenkach mogą skosztować wielu smakołyków: 
kiełbasek z grilla, ciast, gofrów, zapiekanek, i wiele innych. 

Bawili się w rodzinnym
gronie

W sobotę 7 czerwca odbył się pierwszy z pikników na terenie 
gminy Lubawa. Mieszkańcy Mortęg oraz przybyli goście bawili się 
podczas Pikniku Rodzinnego.

Na uczestników czekał szereg atrakcji i rozrywek. Jak co roku impre-
zę rozpoczęto meczem piłki nożnej o puchar Rady Sołeckiej. Następnie 
uczestnicy Grupy Zabawowej oraz Świetlicy Środowiskowej zaprezento-
wali przygotowaną część artystyczną. W czasie Pikniku odbył się również 
turniej plażowej piłki siatkowej. Dużym zainteresowaniem, szczególnie 
dzieci, cieszył się pokaz gaszenia ognia oraz przejażdżki wozem stra-
żackim przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Zajączkowa. 
Na Pikniku gościnnie wystąpił zespół „Rakowianki” z Klubu Seniora z 
Rakowic prezentując biesiadny repertuar.  Każdy uczestnik mógł skosz-
tować smakołyków przygotowanych przez rodziców i Koło Gospodyń 
Wiejskich, zaś najmłodsi wesoło spędzić czas w „Kąciku Malucha”.

Organizatorzy pragną wyrazić serdeczne podziękowania 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Zajączkowa, Klubowi Seniora z Rakowic, 
sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 
Pikniku.

Sezon pikników
rozpoczęty!
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Karta Dużej
Rodziny

16 czerwca 2014r. ruszył rządowy program dla rodzin wie-
lodzietnych wprowadzający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Celem programu jest: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnia-
nie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej a także zwiększenie szans 
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny to dokument zapewniający specjalne upraw-
nienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci. Będzie wydawana bez-
płatnie, niezależnie od dochodu rodziny. 

Z Karty będą mogli też korzystać rodzice zastępczy i osoby pro-
wadzące rodzinne domy dziecka oraz ich podopieczni.

Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżki będą mogły oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
podmioty prywatne. Karta ma uprawniać rodziny wielodzietne m.in. do 
ulgowych biletów na przejazdy pociągami, do muzeów, galerii i ośrod-
ków sportu, a także do bezpłatnego wstępu do parków narodowych.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, pok. 16 – od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem

tel. 89 645 54 31

W związku ze zbliżającymi się wakacjami na terenie gminy 
Lubawa oferta dla dzieci zostanie rozszerzona o Wakacyjne Świetlice 
i Letnie grupy Zabawowe. 

Wakacyjna aura sprzyja swobodnym zabawom i spotkaniom z 
rówieśnikami. Lato to pora roku, kiedy dzieci powinny aktywnie spędzać 
czas i nie zaznać nudy. 

Wakacyjne Świetlice i Letnie Grupy Zabawowe to miejsca, w któ-
rych uczestnicy poprzez szereg zajęć, warsztatów i zabaw mają ciekawie 
zagospodarowany czas wolny i miło spędzają czas. Wychowawcy dbają 
o to, aby oferta zajęć była zróżnicowana i atrakcyjna dla każdego wy-
chowanka letniej placówki.

Zapraszamy do korzystania z oferty Letnich Grup Zabawowych 
oraz Wakacyjnych Świetlic, które będą funkcjonować w:

- Wakacyjna Świetlica w Gutowie, 
- Wakacyjna Świetlica w Lubstynku, 
- Wakacyjna Świetlica w Łążku,
- Wakacyjna Świetlica w Omulu, 
- Letnia Grupa Zabawowa w Omulu, 
- Letnia Grupa Zabawowa w Zielkowie.

Zapraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w okresie od 
01.07.2014r.-30.11.2015r. będzie realizował zadanie „Śmiało w 
przyszłość” współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 96 900.00 tys. Głównym celem 
zadania jest zaktywizowanie i integracja zawodowo-społeczna osób 
bezrobotnych, korzystających ze świadczeń OPS oraz zamieszkujących 
teren Gminy Lubawa. 

Projekt składa się z dwóch etapów. Wśród form wsparcia przewi-
dywane są: 

ETAP 1 (2014 r.):
• Warsztaty aktywizacji zawodowej 30 h (VII 2014)
• Warsztaty komunikacji interpersonalnej 24 h (VII – XII 2014)
• Usługa trenera pracy dla 4 osób (VII-XII 2014)
• Warsztaty autoprezentacji i wizerunku 20 h (VIII 2014)
• Piknik integracyjny (VIII 2014)
• Inicjatywa lokalna realizowana w 9 miejscowościach (VIII-IX 2014)
• Kurs prawa jazdy kat. B dla 3 osób (IX-X 2014)
• Wizyta studyjna do wioski tematycznej „Owocowa Kraina w miej-
  scowości Węgiersk k. Golubia-Dobrzynia z elementem krajoznaw-
  czym, tj. zwiedzaniem zamku w Golubiu-Dobrzyniu(X 2014)
• Kurs zawodowy na nowoczesnego sprzedawcę dla 6 osób (IX-XI 2014)
• Kurs zawodowy na kucharza małej gastronomii dla 3 osób (IX-XI 2014)
• Spotkanie edukacyjno – informacyjne – tworzenie spółdzielni
  socjalnych (XII 2014)
ETAP 2 (2015 r.):
• Organizacja prac społecznie użytecznych (III-X 2015) – minimum
  5 osób
• Pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy (III-X 2015) – minimum
  5 osób

Zadanie
„Śmiało w przyszłość”Letnie

atrakcje
dla dzieci
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Pod koniec maja w Olecku odbył 
się Finał Wojewódzki Mistrzostw 
WMZ LZS w lekkiej atletyce 
2014. Zawodnicy startowali w 
trzech kategoriach wiekowych 
– rocznik 2002-2001, rocznik 
2000-1998 oraz 1997 i starsi.

Wyniki uzyskiwane przez 
uczniów szkół gimnazjalnych 
(tj. rocznik 2000-1998) brane 
były pod uwagę przy ustalaniu 
klasyfikacji gmin. Gmina Lubawa 
zdecydowanie wygrała. Zdobyła 
łącznie 174 pkt. wyprzedzając 
Olecko – 118,5 pkt. oraz Dywity 
– 115 pkt. W Mistrzostwach wy-
startowali reprezentanci 22 
gmin. 

Fijewo-Olsztyn.

Umowa na oddziały przedszkolne

Mistrzowska Gmina
Mateusz Figger z ZS w 
Kazanicach wywalczył  I miejsce

Joanna Grzybowska (w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne) zdobyła 
I miejsce w biegu na 100 metrów

Hanna Wyżlic (ZS 
Kazanice) zdobyła złoty 
medal w skoku wzwyż

Doposażone sale i nowe place zabaw
Pod koniec kwietnia wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wice-

marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na 
dofinansowanie projektu pod nazwą. „Modernizacja oddziałów przed-
szkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa. 

Na terenie gminy Lubawa działa 9 oddziałów przedszkolnych 
w 9 szkołach podstawowych. Obecnie wychowaniem przedszkolnym 
objętych jest 266 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Dzieci młodsze 3 i 4 letnie 
korzystają z grup zabawowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa. 

Projekt polegający na modernizacji oddziałów przedszkolnych 
pozwoli na przyjęcie minimum 50 dzieci w wieku 3 i 4 lat , które obecnie 
nie korzystają z żadnej innej formy edukacji przedszkolnej. 

DOSTOSOWANE DO POTRZEB
W ramach zadania we wszystkich oddziałach przedszkolnych po-

mieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych 
dzieci. Wzbogaci się wyposażenie m.in. w nowe meble, sprzęt multime-
dialny, sprzęty potrzebne do utrzymania czystości, czy wyposażenie 
kuchni. Nie zabraknie również zabawek, pomocy dydaktycznych oraz 
placów zabaw. Nowe zjeżdżalnie, huśtawki i karuzele pojawią się przy 
wszystkich oddziałach przedszkolnych, oprócz Sampławy, gdzie taki 
plac powstał już wcześniej.

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Wartość projektu wynosi prawie 643 tys. zł z czego 85 proc. 

to środki europejskie w ramach naboru systemowego dotyczącego 
modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
(Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej), 15 proc. stanowi dotacja 
celowa z budżetu krajowego.

Projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku i w zdecydowa-
nym stopniu pozwoli nie tylko na podniesienie jakości  pracy, ale przede 
wszystkim zwiększy dostępność do edukacji przedszkolnej najmłodszym 
mieszkańcom lubawskiej gminy.

Moment podpisania umowy: od lewej wójt Tomasz Ewertowski oraz wicemarszałek 
województwa Gustaw Marek Brzezin


