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RADA UDZIELIŁA 
ABSOULTORIUM

Na ostatniej XXIV zwyczajnej 
sesji Rady Gminy wójt Gminy Lu-
bawa, Tomasz Ewertowski uzy-
skał absolutorium z wykonania 
budżetu za 2012 rok. Za udziele-
niem absolutorium wszyscy rad-
ni głosowali jednomyślnie.

RUSZYŁA BUDOWA 
OCZYSZCZALNI 
WRAZ Z SIECIĄ

Przedsiębiorstwo Budow-
lano- Inżynieryjne „SANMEL” 
Sp. z o.o. z Brodnicy rozpoczęło 
prace przy budowie systemu ka-
nalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi wraz z budową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Kaza-
nice. Zadanie o wartości brut-
to ponad 6 ml zł będzie w 50 
proc. kosztów kwalifikowanych 
współfinansowane z Programu 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach pod-
stawowych usług dla gospodarki i 
ludności wiejskiej. Termin zakoń-
czenia inwestycji został zaplanowa-
ny na połowę sierpnia 2014 roku. 
W dalszym etapie do oczyszczalni 
będą dołączane kolejne miejsco-
wości jak Byszwałd i Rożental.

PRZYDOMOWE 
OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW

Trwa kontynuacja programu 
wyposażania gospodarstw domo-
wych w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. W najbliższych dniach zo-
stanie podpisana umowa z firmą 
Delfin Sp. o.o. z Kielc na zakup 
urządzeń do oczyszczania ścieków 
komunalnych. Planuje się zakup 
45 sztuk oczyszczalni dużych oraz 
40 sztuk małych. Gmina na ten cel 
przeznaczy ok. 200 tys. zł.

Szczepankowo. Modernizacja świetlicy wiejskiejSzczepankowo. Modernizacja świetlicy wiejskiej
Zakończyła się modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w Szczepankowie. 
Odnowione pomieszczenia, wygodne schody 
czy zaplecze kuchenne to nie wszystkie 
udogodnienia, z których mogą korzystać 
mieszkańcy miejscowości.

Remont i modernizację świe-
tlicy, na zlecenie Gminy Lubawa, 
przeprowadziła firma Handlowo-
Usługowa Dudulski z Nowego Mia-

sta Lubawskiego. W ramach prac 
m.in. wykonano: roboty rozbiór-
kowe i murarskie, ocieplenie da-
chu, podbitkę sufitu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Po-

wierzchnia świetlicy zwiększyła się, 
a po przeprojektowaniu wejścia 
pomieszczenie zyskało bezpieczny 
i wygodny ciąg komunikacyjny. Sa-
nitariaty oraz duże pomieszczenie 
kuchenne z zapleczem, stwarzają 
dogodne warunki do organizacji 
wszelkiego rodzaju imprez. Nie za-
pomniano także o małej scenie.

 W budynku znajduje się rów-
nież garaż na wóz strażacki, po-
mieszczenie dla ochotników. Na 
parterze funkcjonuje od godz. 
9:00 do 13:00 grupa zabawowa a 
w godz. 13:00 – 17:00 świetlica 
środowiskowa. Część dla dzieci i 
młodzieży posiada osobne wejście, 
niezależne sanitariaty oraz kuch-
nię, z której korzysta miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich. 

Odnowiona elewacja budynku świetlicyOdnowiona elewacja budynku świetlicy

Pomieszczenie świetlicy wiejskiej po remonciePomieszczenie świetlicy wiejskiej po remoncie
  

Na przełomie maja i czerw-
ca w gminie Lubawa w ramach 
XV Warmińsko-Mazurskich Dni 
Rodziny odbył się cykl imprez in-
tegracyjnych: pikników, warszta-
tów, pogadanek i spotkań mię-
dzypokoleniowych, w których te-
matem przewodnim była rodzina 
oraz przekaz rodzinnych tradycji 
i wartości. W tegoroczne obcho-
dy Dni Rodziny oprócz Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Luba-
wa włączyły się także szkoły, rady 
sołeckie, jednostki ochotniczych 
straży pożarnych, kluby seniora 
oraz koła gospodyń wiejskich.

Rodzinnie w gminie LubawaRodzinnie w gminie Lubawa
Harmonogram Pikników 
Rodzinnych 2013
16 czerwiec – Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
22 czerwiec – Świetlica Środowiskowa w Mordęgach
7 lipiec – Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie
13 lipiec – Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Sampławie
20 lipiec – Świetlica Środowiskowa w Targowisku
21 lipiec – Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
27 lipiec – Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
3 sierpnia – Świetlica Środowiskowa w Rakowcach
25 sierpień – Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie

Rumienica. Gminne Zawody Rumienica. Gminne Zawody 
Sportowo-PożarniczeSportowo-Pożarnicze
Ponad 170 strażaków rywalizowało 
w Rumienicy w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w kategorii 
seniorów. Zawodnicy wzięli udział w dwóch 
konkurencjach. Emocji nie brakowało. 

W minioną niedzielę przy 
pięknej pogodzie i licznie zgro-
madzonej publiczności do boju 
stanęło 17 drużyn w tym jedna ko-
bieca z Łążyna. Komisję sędziow-
ską powołał Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Iławie st. bryg. Maciej Jasiń-
ski, a sędzią głównym zawodów 
był mł. bryg. Krzysztof Tomanek. 
Ochotnicy rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe 

oraz sztafeta pożarnicza 7X50 m 
z przeszkodami. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami i nagroda-
mi pieniężnymi. Wszystkie druży-
ny otrzymały dyplomy za uczest-
nictwo.

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA: 1. OSP Byszwałd 108,22 pkt.; 
2. OSP Rożental I 111,10 pkt.; 3. 
OSP Targowisko 116,55 pkt.; 4. 
OSP Rumienica 116,60 pkt.; 5. 
OSP Omule 116,90 pkt.

Zwycięzcy tegorocznych zawodów drużyna OSP Zwycięzcy tegorocznych zawodów drużyna OSP 
Byszwałd w towarzystwie wójta i prezesa Zarządu Byszwałd w towarzystwie wójta i prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP Tomasza Ewertowskiego Oddziału Gminnego OSP Tomasza Ewertowskiego 
(pierwszy z lewej)(pierwszy z lewej)

Zawody co roku cieszą się dużą popularnością Zawody co roku cieszą się dużą popularnością 
zarówno wśród strażaków jaki i publicznościzarówno wśród strażaków jaki i publiczności


