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W NUMERZE

W piątek (04 marca) w sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas posiedzenia 
Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, wójt Tomasz Ewertowski odebrał nagrodę za Sportowe Współzawodnictwo 
za rok 2015. Gmina Lubawa uplasowała się na II miejscu z 7550  punktami za Gminą Iława - 8740 pkt. Na najniższym 
stopniu podium uplasowała się Gmina Ostróda – 7370 pkt.
Gminę Lubawa podczas podsumowania reprezentowali przedstawiciele LZS Benedykt Czarnecki – Z-c Przewodniczącego ds.  
organizacyjnych i Łukasz Berent – członek Rady W-M Z LZS, oraz przedstawiciele władzy samorządowej Tomasz Ewertow-
ski – Wójt Gminy Lubawa oraz Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa.

W piątek 18 marca w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmi-
ny Lubawa: odc. Targowisko Dolne-Rakowice, odc. Rakowice-Zajączkowo; oraz – miejscowość Złotowo. W najbliższych 
dniach komisja dokona wyboru wykonawcy zadania. Na tę inwestycję w budżecie gminy Lubawa na 2016 rok zostały za-
bezpieczone środki finansowe w wysokości 1 mln 24 tys. Zł. Dodatkowym wsparciem dla inwestora – Starostwa Powiato-
wego będą także środki pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wójt odbiera nagrodę i gratulacje od wicemarszałek  
województwa pani Wioletty Śląskiej-Zyśk

W ubiegłym roku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Iławie, została zrealizowana m.in. przebudowa drogi powiatowej 
nr 1224N Rumienica-Gutowo w miejscowości Rumienica. W roku 
bieżącym w ramach współpracy przebudowane zostaną kolejne 
drogi powiatowe na terenie lubawskiej gminy
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Natomiast w czwartek 17 marca dokonano 
otwarcia ofert w przetargu na przebudowę 
dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Ro-
żental; 147003N, 147029N w miejscowości 
Kazanice. Wpłynęło 5 ofert, trwa procedura 
wyboru wykonawcy. W ramach inwestycji, 
która potrwa od maja do września 2016 
roku zostaną m.in. przebudowane drogi  
o długości  3km 420 metrów, chodniki, 
skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie 
w 50 proc. zostanie dofinansowanie w ra-
mach tzw. „schetynówek” (Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019).  
W 2016 roku na inwestycje drogowe na 
terenie lubawskiej gminy planuje się wydat-
kować ok. 6 mln zł.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom 

Ziemi Lubawskiej
zdrowych, pogodnych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań w
gronie rodziny i przyjaciół 

życzą:

Przewodniczący RD Lubawa
Jan Laskowski

Wójt Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski
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JEDNOSTKI OSP  
PO WYBORACH 

TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ 

WSZYSTKO O  
„RODZINA 500+” 
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WALNE  ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  
OSP  GMINY  LUBAWA

Uczestnicy zebrania w OSP Prątnica

Uczestnicy zebrania w Władykach. W pierwszym rzędzie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziewcząt, które w 2015 roku zajęły 2 miejsce w Zawodach Powiatowych MDP

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

W okresie od 15 stycznia do 26 lutego odbyły się 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych działających 
na terenie gminy Lubawa. Łącznie odbyło się 17 
spotkań, podczas których druhowie podsumo-
wali rok 2015  i wybrali nowe władze w jednost-
kach na kolejne 5 lat. W jednostce OSP Grabowo  
zebranie się nie odbyło, spowodowane jest to  
wynikiem braku kontaktu oraz współdziałania z Za-
rządem Oddziału Gminnego w Lubawie jak również  
organizacji w samej jednostce. Aktualnie jednost-
ka figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest 
zrzeszona w Związku, ale od wielu lat pozostaje  
w zawieszeniu.

ROK 2015
Inwestycje w sprzęt, wyposażenie, strażnice,  
w szkolenia ochotników oraz utrzymanie 19  
wozów strażackich sprawiają, że Ochotnicze 
Straże Pożarne Gminy Lubawa wyróżniają się 
na tle województwa. Na terenie gminy działa 17 
jednostek skupiających w swoich szeregach  
ponad 600 strażaków. Dwie jednostki: z Rożentala  
i Złotowa działają w ramach Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Z wydarzeń minionego roku warto przypomnieć, 
że we wrześniu jednostka OSP Lubstynek wzięła 
udział w XIV Krajowych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Polanicy Zdrój. W zawodach wystartowało 38 
męskich oraz kobiecych drużyn z całego kraju. 
Barwy naszego województwa reprezentowała 
drużyna męska z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lubstynku, oraz kobieca drużyna z Gwiździn. 
Ważnym wydarzeniem minionego roku był także 
Jubileusz 100-lecia powstania jednostki OSP Tar-
gowisko. 

NOWE OTWARCIE
Od połowy stycznia rozpoczął się okres sprawoz-
dawczo-wyborczy w poszczególnych jednost-
kach. Jednostki zrzeszają w swoich szeregach 
453 członków czynnych, 197 wspierających, 
42 członków honorowych oraz 153 członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Łącznie zrze-
szonych jest 845 ochotników. Podczas zebrań 
zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medala-
mi i odznakami. Wybrano także nowe władze  
w poszczególnych jednostkach: 
OSP Byszwałd: prezes Jan Ewertowski, wice-
prezes-naczelnik Piotr Rafiński, wiceprezes Jan 
Ewertowski , zastępca naczelnika Kazimierz Ra-
fiński, sekretarz Bogdan Wyżlic, skarbnik Elżbieta 

Tomaszewska, gospodarz Antoni Ewertowski.
OSP Gutowo: prezes Tadeusz Radzimiński, wice-
prezes-naczelnik Tadeusz Orzechowski, sekretarz 
Zbigniew Zieliński, skarbnik Józef Żuralski, gospo-
darz Stanisław Ruciński.
OSP Kazanice: prezes Zbigniew Kłosowski, wice-
prezes-naczelnik Szymon Borkowski, wiceprezes 
Jerzy Jankowski, sekretarz Adrian Jankowski, 
skarbnik Leon Jastrzębski, gospodarz Wojciech 
Pokojski.
OSP Prątnica: prezes Waldemar Golder, wicepre-
zes-naczelnik Radosław Nowakowski, wicepre-
zes Benedykt Golder, zastępca naczelnika Konrad 
Buńka, sekretarz Adam Grabowski, skarbnik Jan 
Rzemiński, gospodarz Rafał Breński, kronikarz 
Paweł Klejna.
OSP Rożental: prezes Piotr Nadolski, wiceprezes-
-naczelnik Paweł Szauer, wiceprezes Andrzej Pe-
trikowski, zastępca naczelnika Łukasz Kowalski,  
sekretarz Szymon Dreszler, skarbnik Robert Szau-
er, gospodarz Jarosław Petrykowski, kronikarz 
Wojciech Kasprzycki, członek Piotr Zakrzewski;

OSP Szczepankowo: prezes Marian Śliwiński, 
wiceprezes-naczelnik Andrzej Karpiński, zastęp-
ca naczelnika Przemysław Karpiński, sekretarz 
Mirosław Ismer, skarbnik Tadeusz Muszyński, 
gospodarz Mariusz Ulkowski, kronikarz Dorota 
Śliwińska.
OSP Tuszewo: prezes Bogusław Józefowicz,  
wiceprezes-naczelnik Daniel Budziński, wice-
prezes Jan Nehring, zastępca naczelnika Michał 
Szałkowski, sekretarz Michał Hładczuk, skarbnik 
Grzegorz Burdach, gospodarz Adam Szałkowski.
OSP Wałdyki: prezes Jerzy Zalewski, wicepre-
zes-naczelnik Krzysztof Szczepański, sekretarz 
Bogdan Zawadzki, skarbnik Stanisław Józefowicz, 
gospodarz Marek Chorzelewski.
OSP Rakowice: prezes Zbigniew Kozłowski, wi-
ceprezes-naczelnik Tomasz Leduchowski, wice-
prezes Zdzisław Krawczyk, zastępca naczelnika 
Paweł Zakreta, sekretarz Kazimierz Ewertowski, 
skarbnik Krzysztof Junker.

c.d.  str 7
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I N F O R M A T O R

W Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Luba-
wa są dostępne wnioski  o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego wraz z załączni-
kami. Ponadto formularz wniosku oraz załączniki 
można również pobierać ze strony internetowej:  
www.gopslubawa.4bip.pl w zakładce: Program 
Rodzina 500+ lub www.gopslubawa.pl w za-
kładce: Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia  
wychowawczego zgodnie z uchwałą Nr XV/84/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r., 

prawo do tych świadczeń ustala się od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 01.04.2016 r.  Po upływie tego terminu prawo do świadczenia 

wychowawczego będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA
Pierwszy okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016 r. i trwa do 30.09.2017 r.

WAŻNE!
W kwietniu w każdy wtorek i czwartek

wnioski będą przyjmowane w godz. 7.15 – 18.00
W pozostałe dni w godzinach pracy Ośrodka od 

godz. 7.15 do 15.15

UPRAWNIENI
Świadczenie wychowawcze przysługuje do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia:
   - matce;
   - ojcu;
   - opiekunowi faktycznemu  
      lub prawnemu dziecka.

WAŻNE! Świadczenie wychowawcze  
przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcz-
nie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez 
względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze  
dziecko* przysługuje jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekra-
cza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

 

*Pierwsze dziecko 
oznacza to jedyne lub najstarsze 
dziecko w rodzinie w wieku do 

ukończenia 18 roku życia

Wnioski będzie można składać osobiście
lub drogą elektroniczną za pomocą:
• empatia.mrpips.gov.pl;
• PUE  ZUS;
• ePUAP;
• bankowości elektronicznej
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RODZINA – oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opieku-na faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuń-czego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związ-ku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). 

PRZYKŁAD: rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 19 lat ubiega 
się o świadczenie wychowawcze. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją  
pierwszego dziecka, pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 10 
– letnie. W tej rodzinie rodzic otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko (10 
lat) w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Istotne jest, ze dziecko 
19 letnie może być zaliczone do składu rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z 
rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co naj-mniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku 
w przypadku ubiegania się o świadczenie  
wychowawcze na pierwsze dziecko

1. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wychowawczego; 
2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres na który jest ustalane prawo 
do świadczenia wychowawczego;
3. Nakaz płatniczy, zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  hektarach 
przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Ponadto w zależności od sytuacji danej rodziny do wniosku należy dołączyć np. dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji docho-
dowej, (tj. świadectwo pracy, umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, decyzję z urzędu pracy, pit 11), wyrok zasadzający 
alimenty, postanowienie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie o niepełnosprawności  oraz inne dokumenty lub oświad-
czenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

  

WAŻNE!
 Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy  ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres  
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. jest rok 2014
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Dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu  
(załącznik nr 2 do wniosku) są m. in.:

 - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
 - alimenty na rzecz dzieci, 
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - stypendia szkolne,
 - stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi,
 - zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach  
   o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 - świadczenie rodzicielskie.

UTRATA DOCHODU 
oznacza utratę dochodu spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub   
  renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 
  jej wykonywania w rozumieniu art. 14 a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 
  r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku    
   macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
   zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią 
  osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych 
  wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku   
  ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  
  o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy  
  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

UZYSKANIE DOCHODU 
oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub 
  renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej   
  wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy  
  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
  zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  
  o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1  
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny, mającej wpływ na prawo do pobierania świadczenia  
wychowawczego organ może zastosować utratę dochodu lub uzyskanie dochodu. Pod pojęciami tymi należy rozumieć:
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Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  - dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym 
     ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
     zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
  - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze 
podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Marnotrawienie świadczenia wychowawczego
W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem u danej rodziny będzie mógł 
zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji faktycznej. Organ będzie mógł wtedy zamienić jego wypłatę na pomoc  
w formie rzeczowej lub w formie usług.

- Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych  
                              
- Pracownicy ds. pomocy społecznej       
- Pracownicy socjalni     

tel. 89 645 54 31
tel. 89 645 54 50
tel. 89 645 54 33
tel. 89 645 54 53
tel. 89 645 54 55

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina 500+  
można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Opracowanie: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 

POLUB NAS
NA FACEBOOK

WYPŁATA
W przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia  

wychowawczego ustala się wstecz od kwietnia. Wówczas wypłata następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia  
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przykład: Wypłata świadczeń na podstawie wniosku złożonego dnia 5 kwietnia musi nastąpić do dnia 5 lipca ze spłatą od 
miesiąca kwietnia.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie organ wypłaca świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.  Wnioski złożone 
do 10. dnia miesiąca są rozpatrywane i wypłata następuje w danym miesiącu. Po 10. dniu miesiąca świadczenia wypłaca się 

najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.   WAŻNE!
Ze złożeniem wniosku
nie trzeba się spieszyć

  
WAŻNE!
Masz pytania?

Zadzwoń
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Podczas zebrania w Byszwałdzie dh Kartarzyna Grzechowiak została doceniona 
za zdobycie tytułu mistrza Polski służb mundurowych w kick-boxingu a Daria 
Sieminska za udział w konkursie wiedzy p. poż na szczeblu powiatowym

Uczestnicy gminnych eliminacji, w pierwszym rzędzie zwycięzcy turnieju

OSP Targowisko: prezes Krzysztof Kasprowicz, 
wiceprezes-naczelnik: Zbigniew Twardy, sekretarz 
Tomasz Machulski, skarbnik Andrzej Machulski, 
gospodarz Jan Kisiel.
OSP Złotowo: prezes Jan Licznerski, wicepre-
zes-naczelnik Witold Empel, zastępca naczelnika  
Jacek Nierzwicki, sekretarz Andrzej Szulwic, 
skarbnik Wojciech Orzechowski, gospodarz Jan 
Jarząbek.
OSP Lubstynek: prezes Kazimierz Chyziński, 
wiceprezes-naczelnik Marek Mejka, zastępca na-
czelnika Jerzy Mejka, sekretarz Roman Raczkow-
ski, skarbnik Jarosław Mesjka, gospodarz Andrzej 
Kwiatkowski, kronikarz Mateusz Zakrzewski.
OSP Zielkowo: prezes Roman Draszewski,  
wiceprezes-naczelnik Piotr Borkowski, zastępca 
naczelnika Zbigniew Trzeszewski, sekretarz Zbi-
gniew Trzeszewski, skarbnik Piotr Borkowski, go-
spodarz Roman Wyżlic, kronikarz Joanna Rolka, 
członek Łukasz Draszewski.
OSP Łążyn: prezes Tomasz Józefowicz, wicepre-
zes Monika Kuczyńska, naczelnik Marcin Weinar, 
zastępca naczelnika Kazimierz Junkier, sekre-
tarz Jarosław Sikorski, skarbnik Piotr Sadowski,  

W piątek 11 marca w sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny Lubawa odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. 
”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje 
zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach 
wiekowych: Grupa I – uczniowie szkół podsta-
wowych (10 osób) oraz Grupa II – uczniowie 
szkół gimnazjalnych (11 osób). W turnieju łącznie 
wzięło udział 21 uczniów ze szkół z terenu gminy 
Lubawa (tj. Złotowo, Kazanice, Grabowo-Wałdyki 
oraz Byszwałd i Prątnica). Test polegał na rozwią-
zaniu pytań z zakresu wiedzy o pożarnictwie. Po-
ziom wiedzy tegorocznych uczestników był wy-
soki,  to niewątpliwie zasługa opiekunów. Komisja 
w składzie:  kpt. Krzysztof Rutkowski– Przewod-
niczący, kpt. Krzysztof Szałkowski- Członek i dh 
Jerzy Żuralski– Sekretarz, po dokonaniu oceny 
prac pisemnych zakwalifikowali do finału niżej 
wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Lubawa – 
Tomasz Ewertowski.
Dwóch najlepszych uczniów z poszczególnych ka-
tegorii wiekowych reprezentowało gminę Lubawa  

gospodarz Kazimierz Junkier.
OSP Rumienica: prezes Tadeusz Mejka, wicepre-
zes-naczelnik Józef Chyrzyński, zastępca naczel-
nika Wiesław Mejka, sekretarz Piotr Staniszewski, 
skarbnik Jan Krajewski, gospodarz Henryk Mejka.
OSP Omule: prezes Eugeniusz Klejna, wicepre-
zes-naczelnik Tomasz Rykaczewski, wiceprezes 

Marek Zieliński, zastępca naczelnika Mariusz 
Babski, sekretarz Benedykt Czarnecki, skarbnik 
Mariusz Okoniewicz, gospodarz Piotr Kuczyński.
OSP Pomierki: prezes Kazimierz Sontowski, wice-
prezes-naczelnik Wacław Jankowski, wiceprezes 
Wacław Jankowski, sekretarz Stanisław Jankow-
ski, skarbnik Dariusz Sontowski, gospodarz Miro-
sław Jankowski.

c.d.  ze str 2
...

MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM

Grupa I
* Miejsce 1. Truszczyński Dariusz (SP w Złotowie)
* Miejsce 2. Modrzewska Karolina (SP w Byszwałdzie)
* Miejsce 3. Ewertowska Lidia (SP w Byszwałdzie)

Grupa II
* Miejsce 1. Rafińska Hanna (ZS Grabowo-Wałdyki)
* Miejsce 2. Siemińska Daria (ZS w Kazanicach)
* Miejsce 3. Szulc Kamil (ZS w Kazanicach)

w eliminacjach powiatowych turnieju, które odbyły 
się 17 marca w Iławie. Hanna Rafińska po części 
testowej zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do 
części ustnej ostatecznie zajmują V miejsce.



8 www.gminalubawa.pl

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

ŚWIĘTO  KOBIET  W  GMINIE  LUBAWA
W gminie Lubawa odbył się „maraton” imprez z okazji Dnia Kobiet. Tegoroczne spotkania integracyjne odbyły się w: Byszwałdzie, Złotowie, 
Rakowicach, Rumienicy i Prątnicy. Tradycyjnie było mnóstwo życzeń, kwiatów i dobrej zabawy. Tego dnia panowie pełnili obowiązki gospoda-
rzy i dbali o to, by każdej z kobiet niczego nie zabrakło. Natomiast uczestnicy świetlic zapewnili część artystyczną podczas spotkań, nie zabrakło 
piosenek, wierszy, skeczy oraz pokazów mody czy układów choreograficznych na szczudłach i z ogniem.

gopslubawa.pl

Byszwałd

Rakowice

ZłotowoPrątnica

Prątnica

Rumienica


