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Umowę w imieniu zamawia-
jącego podpisał prezes Zakła-
du Komunalnego Gminy Lubawa 
Adam Marchlewski w obecno-
ści wójta gminy Tomasza Ewer-
towskiego. 

Natomiast w imieniu wyko-
nawcy prezes zarządu spółki „San-
mel” Eugeniusz Gajewski. Przy 
podpisaniu umowy był także kie-
rownik budowy Jan Fabiński. 

– Zadanie polegające na bu-
dowie biologicznej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Kaza-
nice oraz kanalizacji sanitar-
nej ciśnieniowej będzie współ-
finansowane z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach pod-
stawowych usług dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej – mówi 

We wtorek 12 marca w sie-
dzibie starostwa powiatowego w 
Iławie, odbyło się spotkanie ho-
dowców bydła mlecznego z woje-
wództwa warmińsko-mazurskie-
go, którego organizatorami byli: 
oddział w Olsztynie Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła i Pro-

Informuję się, że uchwałą 
zgromadzenia Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko” z siedzibą 
w Ostródzie, które odbyło się 
28 marca 2013 r. przesunię-
to termin złożenia pierwszej 
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Oczyszczalnia za 7 mln złotychOczyszczalnia za 7 mln złotych
Po wielu staraniach podpisana została umowa 
na budowę systemu kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami wraz z budową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Kazanice gmina 
Lubawa. Wykonawcą zadania będzie 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne 
„SANMEL” z Brodnicy. 

Adam Marchlewski. – Inwesty-
cja o wartości brutto 7 mln 500 
tys. zł zostanie dofinansowana 
ze środków unijnych w kwocie 
około 3 mln zł. 

Eugeniusz Gajewski zaznaczył, 
że firma, którą reprezentuje zatrud-
nia 200 osób i ma duże doświadcze-
nie w realizacji tego typu zadań mo-
że więc zapewnić, że prace zostaną 
wykonane dobrze i terminowo.

Wójt Ewertowski przypomniał, 
że Zakład Komunalny został prze-
kształcony w spółkę w październi-
ku ubiegłego 2012 roku m.in. w 
celu realizowania takiego zadania 
jak budowa kanalizacji. 

W tym roku kapitał spółki ze 
100 proc. udziałem komunalnym 
naszej gminy zostanie podniesiony 
o 2 mln 500 tys. zł.

Uczestnicy w dwóch grupach 
(I szkoła podstawowa, II gimna-
zja) rozwiązywali testy odpowiada-
jąc m.in. na pytania o główny me-
chanizm gaśniczy, pozycję ogniową 
czy znaczenie symbolu „W-52”. 
Jury eliminacji gminnych w skła-
dzie: mł. kpt. Krzysztof Rutkow-
ski,, mł. kpt. Krzysztof Szałkowski 
oraz Jerzy Żuralski - członek, po 
dogrywkach finałowych ogłosiło 
zwycięzców:

Szkoły Podstawowe: 1. Domi-
nik Modrzewski – SP Byszwałd, 
2. Paweł Janicki – SP Złotowo, 

3. Hanna Rafińska – SP Rożen-
tal; Gimnazjum: 1. Maria Ewer-
towska – ZS Grabowo-Wałdyki, 
2. Zachariasz Jankowski – ZS 
Prątnica, 3. Ewa Rafiańska – Ze-
spół Szkół w Władykach. 

Fundatorem nagród był Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Lubawie oraz Urząd Gminy Luba-
wa. Eliminacje powiatowe odbyły 
się we wtorek, 26 marca. Najlepszy 
wynik osiągnęła Maria Ewertow-
ska z Zespołu Szkół w Grabowie-
Wałdykach, która zajęła pierwsze 
miejsce w swojej grupie.

W poniedziałek 18 marca w sali sesyjnej 
odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
W konkursie udział wzięło 14 uczniów 
z 5 szkół z terenu lubawskiej gminy. 

Olimpijskie zmagania Olimpijskie zmagania 
z wiedzą pożarnicząz wiedzą pożarniczą

Zwycięzcy eliminacji gminnychZwycięzcy eliminacji gminnych

Nagrody dla hodowców
ducentów Mleka oraz Warmiń-
sko-Mazurski Związek Hodowców 
Bydła Mlecznego. Podczas spo-
tkania zostały wręczone statuetki 
wyróżniającym się producentom 
mleka i materiału hodowlanego z 
terenu województwa. Wójt Gminy 
Lubawa Tomasz Ewertowski wrę-

czył statuetki pięciu hodowcom z 
terenu lubawskiej gminy. Wyróż-
nienia otrzymali: Ewa Mazurow-
ska z Lubawy, Jerzy Faliński z 
Czerlina, Barbara Kliniewska 
z Byszwałdu, Wacław Junkier z 
Rożentala oraz Jan Grubalski z 
Wałdyk. Gratulujemy.

KOMUNIKAT
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi do 30 kwiet-
nia 2013 r. Deklarację można 
składać w siedzibie Związku 
Gmin Regionu Ostródzko-Iław-
skiego „Czyste Środowisko” 

ul. Wojska Polskiego 5, 14-
100 Ostróda lub w Urzędzie 
Gminy Lubawa, Fijewo 73, 
14-260 Lubawa. pokój 25 
(budynek B).

 WÓJT GMINY LUBAWA 
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Moment podpisania umowyMoment podpisania umowy

– Proces kanalizacji gminy 
wiejskiej przebiega dwutorowo 
– mówi wójt Tomasz Ewertow-
ski. – Polega na wyposażaniu 
gospodarstw domowych w przy-

domowe oczyszczalnie w przy-
padku, gdy budowa sieci jest 
ekonomicznie nieuzasadniona 
oraz na budowie kontenerowej 
oczyszczalni ścieków w Kazani-

cach. Dotychczas zamontowano 
już 250 sztuk oczyszczalni przy-
domowych.

Termin zakończenia inwe-
stycji został zaplanowany na po-

łowę sierpnia 2014 roku. 
W dalszym etapie do oczysz-

czalni będą dołączane kolejne 
miejscowości: Byszwałd, Rożen-
tal, Grabowo, Wałdyki.


