
GMINA LUBAWA
Biuletyn informacyjny

Wrzesień

2017 Bezpłatny biuletyn

Urząd Gminy Lubawa, Fĳ ewo 73, 14-260 Lubawa, tel.  89 645 54 10, fax. 89 645 54 15, www.gminalubawa.pl

W NUMERZE

4 i 5 

NOWY WÓZ DLA
OSP Z ŁĄŻYNA

str

DROGOWE 
INWESTYCJE

str

PIENIĄDZE NA 
KANALIZACJĘ 

str

4

3

2

str

5

str

6

FESTYN 
SPORTOWY

KLUB SENIOR + 
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Prątnica będzie gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych.  Świętowanie, 
które zaplanowano na niedzielę 17 września, rozpocznie się uroczystą mszą 
świętą w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy. Po mszy 
świętej barwny korowód ruszy na boisko przy Szkole Podstawowej, gdzie 
odbędą się prezentacje wieńców dożynkowych i występy estradowe. Organiza-
torzy przewidzieli Śląską Biesiadę „Jędrowski Show” oraz występ zespołu Dejw 
- gwiazdy disco polo. Szczegółowy program Dożynek na stronie. 8 Biuletynu. 
Zapraszamy!

Jedną z atrakcji tegorocznych Dożynek będzie Śląska Biesiada „Jędrowski Show”. 
Część I zabawy rozpocznie się już o godz. 15:45
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NAWAŁNIC
Szkolenie  z  zakresu  Pierwszej  Pomocy

105 - lecie  OSP  Łążyn

W dniach 28.07-13.08.2017 r. druhny i druhowie  z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa brali udział w szkoleniu z zakresu 
kwalifi kowanej pierwszej pomocy. 

W sobotę 2 września strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie świętowali Jubileusz 105-lecia powstania jednostki. 
Uroczystość dodatkowo uświetniło nadanie sztandaru oraz przekazanie wozu bojowego IVECO.  Zakup auta o wartości 180 
tys. zł został w całości sfi nansowany przez Urząd Gminy w Lubawie. 

W piątek 18 sierpnia  grupa 
25 strażaków z OSP Rożental, 
OSP Zielkowo, OSP Tuszewo 
oraz OSP Targowisko wyje-
chała do gminy Parchowo w 
woj. pomorskim w powiecie 
bytowskim na Kaszubach, aby 
pomóc w usuwaniu skutków 
nawałnic, jakie przeszły przez 
Polskę. Strażacy dziękują tym 
wszystkim, którzy umożliwili 
im wyjazd do poszkodowa-
nych i udzielenie pomocy. 

Organizatorem przedsięwzięcia była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożentalu, a szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkoleń Ratowniczych Forest-
-Med pod merytorycznym nadzorem Warmińsko-Mazurskiego Koordynatora 
Działań Medycznych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 
Druhny i Druhowie musieli przyswoić wiedzę związaną z teorią, oraz wykorzy-
stać ją w praktyce podczas ćwiczeń z elementami pozoracji. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w koście-
le pw. św. Mikołaja w Zwiniarzu wraz z poświęceniem 
sztandaru, którą koncelebrowali kapelan strażaków, 
ks. dziekan Marcin Staniszewski oraz ks. proboszcz 
Paweł Sławomir Figurski. Następnie uroczystości 
przeniosły się na boisko w Łążynie, gdzie nastąpiła 
zbiórka pododdziału oraz złożenie meldunku. Jubile-
usz był także okazją do uhonorowania 10-ciu ochot-
ników złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami „Za 
zasługi dla pożarnictwa”.
Po zakończeniu ofi cjalnych uroczystości, przybyłych 
gości zaproszono na poczęstunek do świetlicy wiej-
skiej, a z nadejściem godziny 18 rozpoczął się blok 
rekreacyjno- artystyczny.

Musieli min. udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komu-
nikacyjnych oraz w przypadkach zasłabnięcia, zadławienia i ataku epilepsji. 
Szkolenie trwało 66 godzin i zakończone zostało egzaminem państwowym 
z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pozytywne wyniki egzaminu 
skutkowały uzyskaniem tytułu „Ratownika”. Z terenu gminy Lubawa udział w 
szkoleniu wzięło 7 osób z jednostek OSP w Rożentalu i Zielkowie. 
Materiał i zdjęcia: OSP Rożental

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Grupa osób biorących udział 
w szkoleniu na Ratownika

Ważnym elementem obchodów 105-lecia istnienia OSP 
Łążyn było nadanie jednostce sztandaru
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INWESTYCJE  W  INFRASTRUKTURĘ  DROGOWĄ

Na dwa miesiące przed terminem, już pod koniec maja zakończyła się przebudowa drogi gminnej: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N w 
miejscowości Tuszewo. Natomiast kilka dni temu, również przed zaplanowaną datą, dokonano odbioru końcowego drogi nr 147022N w 
miejscowości Grabowo. Obie inwestycje realizowała fi rma Skanska S.A. z Warszawy.

TUSZEWO GRABOWO

CZERLIN

Wartość obu zadań wyniosła ponad 2 mln zł z czego 50 proc. zostało dofi nansowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskim 
Arturem Chojeckim 4 kwietnia tego roku. 

Przebudowa objęła odcinek o długości ok. 1 km w miejsco-
wości Tuszewo w kierunku Mortęg. W ramach zadania oprócz 
położenia nowej nawierzchni asfaltowej Skanska wykonała 
także zjazdy gospodarcze, roboty odwodnieniowe, chodnik 
oraz oznakowania poziome i pionowe. W pobliżu Szkoły 
Podstawowej w Tuszewie powstało oświetlone przejście dla 
pieszych.
Wartość inwestycji to koszt ok. 500 tys. zł. W odbiorze końco-
wym uczestniczyli przedstawiciele inwestora - Gminy Wiejskiej 
Lubawa, przedstawiciele powiatu iławskiego, wykonawcy, 
inspektor nadzoru oraz sołtys Tuszewa. 

Przebudowa drogi w miejscowości Grabowo do osady Grabowo, 
m.in. polegała na  wykonaniu jezdni - nowej nakładki asfaltowej o 
łącznej długości 2,6 km oraz zjazdów gospodarczych na posesje. 
Jednocześnie trwała przebudowa chodnika w miejscowości, 
którą zrealizowała fi rma MUSA z Targowiska Dolnego.
Odbiór końcowy inwestycji z udziałem przedstawicieli inwestora, 
wykonawców, mieszkańców oraz inspektora nadzoru odbył się w 
piątek 25 sierpnia i przebiegł bez zastrzeżeń. 

Rozpoczęły się prace w miejscowości Czerlin, gdzie trwa  przebu-
dowa drogi gminnej nr 147013N na odcinku ok. 1,5 km. Zakres 
robót obejmuje, m.in. utwardzenie drogi poprzez wykonanie pod-
budowy i jednej warstwy bitumicznej wraz z poprawa odwodnienia, 
regulacją poboczy i zjazdów gospodarczych. Zadanie to zostanie 
dofi nansowane ze środków budżetu województwa związanych 
z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Całkowita wartość 
inwestycji to ok. 900 tys. zł. Zadanie realizuje fi rma MUSA. Termin 
upływa z dniem 20 listopada. Natomiast Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Budowlane z Brodnicy do 20 października tego roku wykona 
przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice 
oraz w miejscowości Prątnica. Łączna wartość tej inwestycji wynie-
sie ok. 700 tys. zł. 

Łącznie w Grabowie wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową na odcinku 2,6 km

Podpisanie umowy na do� nansowanie przebudowy dróg w 
Tuszewie i Grabowie. Od lewej: wojewoda Artur Chojecki, wójt 
Tomasz Ewrertowski oraz skarbnik Gminy Anna JędrychowskaPrzebudowa chodnika w miejscowości Grabowo
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Na usprawnienie instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych na Warmii i Mazurach Urząd Marszałkowski wyda ponad 30 milio-
nów złotych. Część z tych pieniędzy trafi  do gminy Lubawa.

W ramach inwestycji zostanie 
wybudowanych 15 km kanaliza-
cji zbiorczej oraz stacja uzupeł-
niająco-stabilizująca ciśnienie 
wody. Planuje się przyłączenie 
185 budynków do sieci kanali-
zacyjnej. Inwestycja potrwa do 
czerwca 2018 roku. O wsparcie 
mogły się ubiegać gminy oraz 
spółki, w których jedynymi 
udziałowcami są jednostki 
samorządu terytorialnego.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 
63 procent poniesionych kosztów kwalifi ko-
wanych i będzie przyznawana do wysokości 
limitu, który w okresie realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 wynosi 2 mln zł na jednego benefi cjenta. 
Podmioty chcące skorzystać z dotacji złożyły 
111 projektów o łącznej wartości 118 mln zł. 
Ocenę formalną przeszło 36 wniosków. W 
przypadku pojawienia się oszczędności, Urząd 
Marszałkowski planuje przeznaczyć pieniądze 
na inwestycje w miejscowościach, które 
znalazły się na liście rezerwowej.

Na początku maja została podpisana umowa 
na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 
Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie. Doku-
mentację wykona Pracownia Inwestycyjno-
-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski z Iławy. 
Obecnie trwają prace projektowe. Na począt-
ku przyszłego roku planuje się ogłoszenie 
przetargu na wykonanie inwestycji.
Do 7. lipca fi rmy mogły składać swoje oferty 
w postępowaniu przetargowym dotyczą-
cym „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z 
budową stacji uzupełniająco-stabilizującej 
ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożenta-
lu”. W części pierwszej pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Rożental + 
kolektor Kazanice-Rożental” została podpi-
sana umowa z Iławskim Przedsiębiorstwem 
Instalacyjno-Budowlanym za kwotę ponad 
4 mln. złotych.  Zadanie dotyczące „budowy 
stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w 
sieci wodociągowej w Rożentalu” zrealizuje 
fi rma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne 
Marek Sławiński z Lubawy za kwotę ok. 765 
tys. zł.

Została także podpisana umowa na „wyko-
nanie dokumentacji projektowej na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Grabowie i Wałdykach oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej sieci wodociągo-
wej Grabowo osiedle” z Zakładem Techniki 
Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski z 
Cekanowa za kwotę 183 270 zł. Na wykona-
nie projektów fi rma ma 20 miesięcy.

12 czerwca marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 23 umowy na działania usprawniające instalacje kana-
lizacyjne lub wodociągowe. Wśród benefi cjentów znalazł się Zakład Komunalny Gminy Lubawa, który na budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental otrzyma 
prawie 2 miliony złotych dofi nansowania. 

Na usprawnienie instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych na Warmii i Mazurach Urząd Marszałkowski wyda ponad 30 milio-

Inwestycja  w  kanalizację  i  wodociągi 

ZAŁOŻENIA INWESTYCJI ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRZETARGI I UMOWY

Podpisanie umowy na inwestycje w gminie Lubawa. Od lewej: marszałek 
Gustaw Marek Brzezin, wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski oraz pre-
zes ZKGL Adam Marchlewski

Podpisanie umowy z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-
-Budowlanym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rożental + kolektor Kazanice-Rożental

Setne urodziny mieszkanki Fijewa
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Festyn  Sportowy  z  udziałem  Rad  Sołeckich 

Setne urodziny mieszkanki Fijewa

Ponad 200 zawodników z 12 sołectw z terenu gminy Lubawa walczyło o zwycięstwo w corocznym Festynie Sportowym.

STYPENDIUM SZKOLNE
Do piątku 15 września 2017 
roku w Urzędzie Gminy Luba-
wa można składać wnioski o 
przyznanie stypendium na rok 
szkolny 2017/2018. 
Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w ro-
dzinie. Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzi-
nie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium 
szkolne, nie może być wyż-
sza niż kwota 514,00 zł netto. 
Wnioski do pobrania w Urzę-
dzie Gminy Lubawa pokój nr 
11 budynek A. Do wniosku 
należy dołączyć zaświadcze-
nia lub oświadczenia o do-
chodach z miesiąca poprze-
dzającego miesiąc złożenia 
wniosku (tj. sierpień 2017 
r.). Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu (89) 645-54-22.

Festyn tradycyjnie zorganizowany ł przez Gminne Zrzeszenie LZS odbył się w nie-
dzielę 30 lipca w Złotowie. Organizator przygotował zestaw zabawnych konkurencji 
dla pań, panów i rodzin. Wśród nich wbĳ anie gwoździ na czas, bieg na nartach, picie 
mleka słomką czy rzut jajkiem na patelnię. Były też zadania bardziej klasyczne, jak 
przeciąganie liny, rzut lotką do tarczy czy strzał na bramkę. W klasyfi kacji generalnej 
sołectw I miejsce zajął Czerlin. Na II uplasowała się Rumienica, a na III Łążyn. Do 
wszystkich trafi ły dyplomy i puchary, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali 
dodatkowo uhonorowani pamiątkowymi medalami.
Impreza została sfi nansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji 
zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej - zapewnie-
nie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa 
poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych”. 

We wtorek 18 lipca w imieniu Premier Beaty 
Szydło, Tomasz Ewertowski - wójt gminy Luba-
wa złożył życzenia i gratulacje Pani Bronisławie 
Zellmie z Fĳ ewa z okazji jej setnych urodzin. 
Pani Bronisława od ponad roku przebywa w 
Zakładzie Opieki Długoterminowej Szpital św. 
Jerzego w Lubawie. Tam właśnie odbyła się uro-
czystość, w której  uczestniczyły siostry zakonne 
z siostrą dyrektor Ewą Markowską na czele, 
personel medyczny oraz zaproszeni goście. Nie 
zabrakło także najbliższej rodziny solenizantki, 
wśród niej dwóch młodszych sióstr. Rodzina i 
goście odśpiewali dostojnej Jubilatce „200 lat”. 
Wręczono prezenty i kwiaty. Był słodki poczęstu-
nek, wiele wzruszeń i pięknych wspomnień.  

Uczestnicy festynu po rozdaniu nagród

Pamiątkowe zdjęcie uczestników niecodziennej uroczystości
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RADA SENIORÓW 

KLUB SENIOR + 
Nowe miejsce dla osób starszych powstanie w 
Złotowie w świetlicy wiejskiej. Na ten cel Gmina 
pozyskała 150 tys. zł z w ramach Programu Wie-
loletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Mini-
sterstwa Rodziny. Dzięki Programowi „Senior+” 
do końca 2017 r. budynek zostanie przebu-
dowany na potrzeby Klubu oraz odpowiednio 
wyposażony, m.in. powstanie pomieszczenie do 
zajęć rehabilitacyjno-ruchowych i pomieszczenie 
klubowe. Od stycznia 2018 r. z Klubu „Senior+” 
w Złotowie będą mogli korzystać mieszkańcy 
Złotowa i ościennych sołectw powyżej 60. roku 
życia, nieaktywni zawodowo, w tym uczestnicy 
Klubu Seniora w Złotowie. Klub będzie działał 2/3 
razy w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. 
Przypomnĳ my, że na terenie lubawskiej gminy 
od lat aktywnie i z sukcesem działają już kluby 
seniora w Byszwałdzie, Rakowicach, Złotowie, 
Gutowie i Łążynie. 

Od 30 maja działa dwunastoosobowa Rada Seniorów Gminy Lubawa. W 
wyniku wyborów przewodniczącym został Benedykt Czarnecki, natomiast 
jego zastępcą Teresa Licznerska. 
Rada Seniorów integruje środowisko osób starszych, a także wspiera i 
inicjuje ich ścisłą współpracę z samorządem. 

Na terenie gminy Lubawa powstanie kolejne miejsce, w którym seniorzy będą mogli aktywnie spędzać wolny czas. Umowę z 
samorządem Gminy Lubawa, który zdecydował się na utworzenie Klubu „Senior+” podpisał wojewoda Artur Chojecki.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

PIKNIKI RODZINNE

Moment podpisania umowy pomiędzy samorządem wojewódz-
twa a samorządem gminy Lubawa. Na zdjęciu wojewoda Artur 
Chojecki oraz wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski

SKŁAD RADY SENIORÓW GMINY LUBAWA 
Zenon Czuwara 
Klub Seniora w Byszwałdzie,
Barbara Kaczmarek 
Klub Seniora w Gutowie,
Danuta Kitłowska
Klub Seniora w Łążynie,
Wiesław Zawadzki
Klub Seniora w Rakowicach,
Teresa Licznerska
Klub Seniora w Złotowie, 
Kazimiera Banacka
Koło Gospodyń Wiejskich w Łążku,
Danuta Siemiątkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Rumienicy,
Grażyna Gruźlewska 
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie,
Benedykt Czarnecki 
przewodniczący Gminnego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, 
Karolina Czyżewska 
prezes Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju 
Inicjatyw Lokalnych, 
Monika Empel 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, 
Adam Roznerski
 Gmina Lubawa 

Rada Seniorów
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PIKNIKI RODZINNE

Wakacyjne Świetlice już od kilku lat funkcjonują w okresie letnim na terenie gminy Lubawa. W tym roku, poza 9 placów-
kami działającymi przez cały rok, powstało także 8 wakacyjnych placówek w miejscowościach: Byszwałd, Gutowo, 
Lubstynek, Łążek, Omule, Rumienica, Tuszewo i Zielkowo. Uczęszczało do nich łącznie ok. 300 osób. Dzieci i młodzież 
z terenu gminy mogli uczestniczyć w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach i w aktywny oraz kreatywny 
sposób zagospodarować swój czas wolny. Świetlice oferowały m.in.: wycieczki rowerowe, wycieczki edukacyjno-kra-
joznawcze, warsztaty graffi ti, noclegi w świetlicy, zajęcia kulinarne i artystyczne oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć.

Łącznie odbyło się 13 pikników, podczas których zapewniono wie-
le atrakcji ich uczestnikom. Podczas części artystycznych można 
było obserwować lokalne talenty, sprzyjająca  pogoda i atmosfera 
imprez zachęcały do integracji przy wspólnych grach i zabawach.

W okresie od czerwca do sierpnia przy świetlicach wiejskich oraz remizach strażackich odbywały się Pikniki Rodzinne, 
które zapewniały miłe, spędzone w rodzinnym gronie weekendowe popołudnia dla mieszkańców gminy Lubawa. 

Świetlicowe  zabawy  w  Rumienicy
Wakacyjne  wycieczki

Piknik  w  Mortęgach

Zabawy w Szczepankowie

Piknik  w Rożentalu

Piknik Rodzinny w Sampławie

WAKACJE W GMINIE LUBAWA
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