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WÓJT ROKU

DROGI W
PRZEBUDOWIE

Wśród 10 laureatów konkursu „Wójt Roku 2017” znalazł się także wójt
Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski.
Na zdjęciu podczas uroczystej gali w siedzibie TVP w Warszawie
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Redakcja Audycji Rolnych TVP1 już po raz 17 zorganizowała konkurs na Wójta Roku. Uroczyste ogłozAWODY
szenie wyników odbyło się 21 kwietnia w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie. W ścisłym finale
STRAŻACKIE tegorocznego konkursu znalazł się także wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski.

DOŻYNKI 2018

MISTRZYNIE
WOJEWÓDZTWA

Do konkursu wójta Ewertowskiego rekomendował Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Olsztynie oraz
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie. Wyboru dziesięciu
finalistów dokonała kapituła konkursu złożona z przedstawicieli Telewizji Polskiej, Kancelarii
Prezydenta, Resortu Rolnictwa,
Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz innych organizacji związanych ze sprawami wsi i samorządu. Konkurs był też doskonałą
okazją do promocji Gminy Lubawa w całym kraju. Na antenie
TVP 1 zostały zaprezentowany
film podsumowujący działalność
inwestycyjno-społeczną gminy w
2017 roku.

Odpust Nawiedzenia N.M.P. w
Lubawie – Lipach 2018 r.
1 lipca 2018 r. (Niedziela)

15:00 – Uroczyste Nieszpory o N.M.P. w Farze; Procesja z
figurą Matki Bożej do Sanktuarium w Lipach
16:00 – SUMA ODPUSTOWA w wigilię uroczystości z udziałem
J.E. Biskupa Diecezjalnego Toruńskiego Wiesława Śmigla. Błogosławieństwo dzieci
18:00 – Finałowy Koncert IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
z udziałem aktorów: Joanny Kreft-Baka i Mirosława Baki
19:30 – Msza św. z udziałem rolników i robotników
20:30 – Czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych i instrumentalnych
22:30 – Droga Krzyżowa ze świecami
24:00 – Msza św. o N.M.P. „O północy”; Czuwanie przy figurze Matki Bożej

2 lipca 2018 r. (Poniedziałek)

6:30 – Godzinki ku czci N.M.P.
7:00 – Msza św. poranna
9:00 – Liturgia pokutna
10:30 – SUMA ODPUSTOWA z udziałem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego
15:00 – Msza św. z udziałem kierowców i poświęcenie pojazdów
16:30 – Nieszpory o N.M.P. i procesja z figurą Matki Bożej do Fary
18:00 – Msza św. w Farze

3 lipca 2018 r. (Wtorek)

10:00 – Msza św. z udziałem chorych, służby zdrowia i wszystkich
opiekujących się chorymi w Farze
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SESJA Z ABSOLUTORIUM

We wtorek 29 maja odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w
sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa
za 2017 r. Na 13 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,7% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody
bieżące wykonano w 96,2% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 96,5% planu wydatków po zmianach
z tego wydatki bieżące w 82%, majątkowe w 18%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 1,5% do
dochodów wykonanych w 2017. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę ponad 10 mln zł.

WZAJEMNE PODZIĘKOWANIA
Po udzieleniu absolutorium, w imieniu radnych głos zabrał
Benedykt Czarnecki - wiceprzewodniczący Rady Gminy Miniony rok był rokiem wyjątkowym. Gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Zostaliśmy zauważeni w skali kraju otrzymując nominację do konkursu TVP „Wójt Roku” z czego
jesteśmy bardzo dumni. W Polsce funkcjonuje ponad 1500 W imieniu radnych podziękowania za wspólną pracę
gmin wiejskich, a więc samo znalezienie się w dziesiątce nad realizacją budżetu przekazali wójtowi
radni Anna Guzowska oraz Benedykt Czarnecki
laureatów jest wielkim wyróżnieniem - podkreślił.
Następnie wójt podziękował wszystkim za rok wytężonej pracy – dziękuję Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim,
Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym,
Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom – dodał. – Uzyskaną
nominację w konkursie „Wójt roku” traktuję jako wyróżnienie dla całej
gminy i jej mieszkańców oraz ukoronowanie naszej wspólnej pracy.
Wójt w kilku słowach podsumował także miniony rok budżetowy i ogólną sytuację gminy. Podkreślił, że sytuacja finansowa, gospodarcza i
społeczna gminy jest bardzo dobra. Stwarza to możliwość dalszego
dynamicznego rozwoju. – Jesteśmy przygotowani, zarówno finansowo
jak i projektowo na realizację kolejnych dużych zadań. Do końca 2019
zaplanowane zostały inwestycje za ponad 20 mln złotych.
Pamiątkowy dyplom

Nominację w konkursie „Wójt Roku 2017”
wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski
traktuje jako wyróżnienie dla całej
gminy i jej mieszkańców
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INWESTYCJE DROGOWE
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Bilans drogowych działań inwestycyjnych w 2017 roku to prawie 13 kilometrów przebudowanych i zmodernizowanych
dróg asfaltowych za łączną kwotę 6 milionów złotych. Prace realizowano w 12 miejscowościach, zarówno na drogach
gminnych jak i powiatowych. Przebudowano drogi gminne: Tuszewo-Mortęgi, w miejscowości Grabowo do osady
Grabowo, Biała Góra - Sampława, w Prątnicy, w Czerlinie oraz w Targowisku Górnym.
Prace prowadzone były także na 6 odcinkach dróg powiatowych przy znaczącym udziale finansowym Gminy Lubawa.
Prace zrealizowano w miejscowościach: Lubstynek, Wiśniewo, Kazanice, Gutowo, Rożental oraz na odcinku Prątnica
- Szczepankowo. Modernizacja objęła około 5 km dróg. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 mln. 200 tys. zł. Koszty
po połowie pokryły Gmina i Powiat.
W ubiegłym roku przebudowanych zostało prawie 13 km dróg. Na zdjęciu prace przy
drodze gminnej Tuszewo-Mortęgi

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. kontynuuje rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Po inwestycjach zrealizowanych w Kazanicach i Byszwałdzie w 2017 roku Zakład rozpoczął realizację inwestycji polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości
Rożental. Zakończenie zadania zaplanowano jesienią tego roku. Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą prawie 2 mln
zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. Zostanie wybudowanych 15 kilometrów kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody.
Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej.
Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Mortęgach, Grabowie i w Wałdykach. W 2018 roku
Zakład Komunalny Gminy Lubawa planuje rozpocząć budowę kanalizacji Rodzone - Sampława.
Jednocześnie Gmina kontynuuje program wyposażania gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tej pory wyposażono już 492 gospodarstwa. Od 2009 roku Gmina zakupiła ponad 500 małych i dużych oczyszczalni za łączną kwotę ponad 1 miliona złotych.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubawa Fijewo, 73, 14-260 Lubawa, tel. 89 645 54 25
Opracowanie graficzne i druk:
Drukarnia RAMPI, tel./fax 89 648 8 648
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MODERNIZACJA ŚWIETLIC

Na terenie gminy znajduje się 25 świetlic wiejskich. Przez ostatnie lata we wszystkich przeprowadzone zostały remonty,
niejednokrotnie polegające na wymianie ogrzewania, dachu czy rozbudowie budynku. Obiekty są w pełni wyposażone i
idealnie nadają się do organizacji różnego rodzaju spotkań oraz imprez okolicznościowych. W 2017 roku zostały przeprowadzone prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach
i Gutowie. W ramach wieloletniego programu rządowego zrealizowano przebudowę i odnowienie pomieszczeń oraz
wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie. W zmodernizowanym budynku została
uruchomiona placówka dla osób starszych - klub Senior +.

INWESTYCJE SPORTOWE
Rok 2017 to kolejny rok inwestowania w infrastrukturę sportową. Przeprowadzono zabiegi renowacyjne boisk do piłki nożnej w Fijewie, Łążynie, Złotowie i
w Kazanicach. Dodatkowo boisko piłkarskie w Kazanicach, jako pierwsze z boisk na terenie lubawskiej
gminy, zostało wyposażone w system automatycznego nawadniania, który usprawnia i ułatwia utrzymanie płyty boiska.
W minionym roku rozpoczęto także proces inwestycyjny związany z budową sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Tuszewie oraz gminnej sali
sportowej w Byszwałdzie. Sala ta o wymiarach 20
na 40 metrów będzie spełniać warunki techniczne do
rozgrywania zawodów sportowych jak piłka ręczna
czy futsal.

PROJEKTY SPOŁECZNE
W 2017 r. Gmina Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie rozpoczęła realizację dwóch wieloletnich
projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja pierwszego z nich pn. „Aktywna przyszłość” rozpoczęła się w maju 2017r., a jego celem jest aktywizacja i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych u 72 mieszkańców gminy Lubawa. Działania w projekcie zaplanowane są
do kwietnia 2021 r., a kwota pozyskanego dofinansowania na
jego realizację to prawie 800 tys. zł.
Drugi projekt pn. „Rodzina na PLUS” rozpoczął się w czerwcu
2017 r. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych i integracja ze środowiskiem lokalnym 48 rodzin
z terenu gminy mających trudności o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Projekt potrwa do czerwca 2022 r. a kwota
pozyskanego dofinansowania na jego realizację to ponad 700
tys. zł.

KOLEJNE DROGI W PRZEBUDOWIE
Do połowy września 2018 roku potrwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo.
We wtorek 19 czerwca wójt uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie zadania. Kwota
dofinansowania w wysokości 50% wartości
inwestycji (tj. 344 tys. 463 zł) zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. W ramach zadania zaplanowano m.in.
poszerzenie jezdni asfaltowej i wykonanie nowego odcinka, położenie chodników z kostki
betonowej, wykonanie zjazdów na posesję czy
przepustów.

Od prawej: Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa oraz Jan
Kopiczyński, prezes zarządu PD-B po podpisaniu umowy
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Natomiast firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w
miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1
mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej
Omule-Szczepankowo

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Do jednostki OSP Rakowice trafił
nowy samochód pożarniczy. Jest
to samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki Renault Midlet M210
4x4. Pojazd jest, m.in. wyposażony
w zbiornik wody 3000l, wciągarkę elektryczną o uciągu 15000Ibs,
autopompę 1600l/min oraz linię
szybkiego natarcia na elektrycznym
zwijadle. Zakup w kwocie 220 tys.
zł został w całości sfinansowany z
budżetu Gminy Lubawa.
Nowy samochód jednostki OSP Rakowice - Renault Midlet M210 4x4

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W GMINIE LUBAWA 2018
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W niedzielę 20 maja na boisku w Szczepankowie odbyły się zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF. Do rywalizacji stanęło 150 młodych ochotników - 15 drużyn (w tym 9 drużyny chłopców i 6 drużyny dziewcząt). Tradycyjnie już gospodarzem zawodów była jednostka OSP Szczepankowo. Rywalizacja przebiegała w dwóch
konkurencjach: bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe.
Skład Komisji Sędziowskiej powołany został przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
bryg. Piotra Wlazłowskiego.
Głównym sędzia zawodów był bryg. Krzysztof Tomanek, który po zakończeniu rywalizacji odczytał protokół z przebiegu
zawodów. Dekoracji dokonał Wójt Gminy Lubawa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz
Ewertowski, Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski oraz mł. bryg. Mariusz Osmański.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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KLASYFIKACJA GENERALNA DZIEWCZĄT
1. OSP SZCZEPANKOWO 1019,7 PKT
2. OSP ROŻENTAL 1005,53 PKT
3. OSP WAŁDYKI
992,57 PKT
4. OSP BYSZWAŁD
988,73 PKT
5. OSP KAZANICE
974,35 PKT
6. OSP ZŁOTOWO
973,25 PKT

KLASYFIKACJA GENERALNA CHŁOPCÓW
1. OSP RUMIENICA 1036,8 PKT
2. OSP SZCZEPANKOWO 1020,4 PKT
3. OSP ZIELKOWO 1019,6 PKT
4. OSP BYSZWAŁD 1009,46 PKT
5. OSP WAŁDYKI
1007,2 PKT
6. OSP ROŻENTAL 1005,1 PKT
7. OSP PRĄTNICA
970,71 PKT
8. OSP ZŁOTOWO
954,6 PKT
9. OSP ŁĄŻYN
922,1 PKT

Zwycięzcy zawodów na szczeblu gminnym zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbyły się
8 czerwca na Stadionie Miejskim w Iławie. W zawodach udział wzięło 6 drużyn, w tym 3 drużyny dziewcząt. Gminę Lubawa reprezentowały drużyny MDP z
jednostek OSP Rumienica, OSP Szczepankowo i OSP
Wałdyki.
W klasyfikacji generalnej w grupie dziewcząt miejsce I
zajęła drużyna MDP OSP Szczepankowo (gm. Lubawa). Na drugim miejscu usytuowały się zawodniczki
z OSP Ząbrowo a na miejscu III OSP Wałdyki (gm.
Lubawa).
Natomiast w grupie chłopców klasyfikacja generalna
przedstawia się następująco: miejsce I – MDP OSP
Ząbrowo, miejsce II – MDP OSP Ławice, miejsce III –
MDP OSP Rumienica (gm. Lubawa).

Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminy Lubawa
W niedzielę, 17 czerwca o godzinie: 13:00 na boisku
w Prątnicy zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do startu zgłosiły się 23 drużyn z
terenu Gminy Lubawa. 16 drużyn męskich, oraz 7
drużyn kobiecych. Poza rywalizacją wystartowała
także kobieca drużyna pożarnicza z jednostki OSP
Lubawa.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- Ćwiczenie bojowe
- Sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami
OSP Szczepankowo - zwycięzcy zawodów
MDP w kategorii dziewcząt
Komisję sędziowska powołał Komendant Powiatowy
PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, a sędzią głównym zawodów był bryg. Krzysztof Tomanek.
Na zawodach tradycyjnie wystąpiła dziecięca drużyna
pożarnicza, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Wykonała ona pokaz ćwiczenia bojowego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem
kibiców i wszystkich druhów. W nagrodę najmłodsi
adepci otrzymali pamiątkowe medale i upominki.
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, natomiast pięć najlepszych otrzymało statuetki i nagrody pieniężne. Dekoracji dokonali: Wójt Gminy Lubawa- Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski wraz z Komendantem Gminnym kpt. Krzysztofem
Rutkowskim i prezesem jednostki OSP Prątnica dh
Waldemarem Golder.
OSP Rumienica - zwycięzcy zawodów
Podczas zawodów wszyscy chętni mogli spróbować
MDP w kategorii chłopców
strażackiej grochówki, przygotowanej przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW
Grupa ”C” – kobieca drużyna pożarnicza:
1. OSP WAŁDYKI 128,30
2. OSP ROŻENTAL 133,51
3. OSP SZCZEPANKOWO 138,20
4. OSP RUMIENICA 154,72
5. OSP ZŁOTOWO 157,94
6. OSP ZIELKOWO 160,00
7. OSP PRĄTNICA 205,16

Grupa „A” męska drużyna pożarnicza:
1. OSP WAŁDYKI 100,03
2. OSP LUBSTYNEK 101,61
3. OSP ROŻENTAL I 103,95
4. OSP PRĄTNICA 115,15
5. OSP RUMIENICA 115,30
6. OSP TARGOWISKO 115,89
7. OSP KAZANICE 116,71
8. OSP BYSZWAŁD 118,01
9. OSP ROŻENTAL II 120,83
10. OSP RAKOWICE 121,73
11. OSP OMULE 122,49
12. OSP ZŁOTOWO 123,69
13. OSP ŁĄŻYN 128,05
14. OSP TUSZEWO 135,04
15. OSP SZCZEPANKOWO 139,03
16. OSP ZIELKOWO 140,71

Pokaz ćwiczenia bojowego w wykonaniu dziecięcej drużyny pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie

Poza konkurencją:
1. OSP Lubawa gr. C 127,67
OSP Wałdyki, zarówno drużyna męska jak i kobieca okazały się najlepszymi drużynami tegorocznych zawodów w kategorii seniorów

Uczestnicy zawodów powiatowych w Iławie

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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„Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w obiektywie”

Tegoroczne XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
odbyły się pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.
W dniach od 11 maja do 15 czerwca odbył się cykl
inicjatyw i imprez, w których udział brali mieszkańcy
gminy, w tym również uczestnicy placówek wsparcia
dziennego funkcjonujących na terenie gminy Lubawa.
W poszczególnych miejscowościach zorganizowano
łącznie 16 inicjatyw, były to m.in.: warsztaty, pikniki,
pogadanki, konkursy oraz quiz wiedzy o Polsce.
Organizatorami tegorocznych Dni Rodziny oprócz Ośrodka
Pomocy Społecznej były również szkoły podstawowe z,
kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie oraz
ochotnicza straż pożarna.

Ich głównym celem było tworzenie pozytywnego
klimatu
wokół
rodziny
oraz
kształtowanie
odpowiednich postaw i relacji rodzinnych. Ponadto
sensem hasła XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
była
potrzeba
wzajemnego
szacunku
oraz
pielęgnowania naszej wspólnej ojczyzny.

Wszystkie spotkania miały charakter integracyjny oraz
międzypokoleniowy.
Dni Rodziny zorganizowane w Klubie „Senior+”
w Złotowie

Uczestnicy zajęć „Kocham Cię Polsko” w Złotowie

Projekt ”Polska naszą Ojczyzną”

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn.
„Polska - moja Ojczyzna”
Dni rodziny w Rożentalu
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WYDARZENIA SPOŁECZNE
Forum Aktywnych Kobiet
W dniach 11 – 12 kwietnia 2018r. odbyło się II Forum
Aktywnych
Kobiet
w
Zielonym
Zakątku
w Lubstynku zorganizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminy
Lubawa
we
współpracy
z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.

Uczestniczki II Forum Aktywnych Kobiet

Było to wydarzenie społeczne o charakterze
integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na
obszarach wiejskich. W przedsięwzięciu udział wzięło
200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym
przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich,
grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym
ochotniczych straży pożarnych oraz sołtyski, radne
i liderki społeczne.
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Uczestnicy spotkania mogli podziwiać także występ
kabaretu
„Zgrana
Paka”
oraz
zespołu
„Rakowianki”, obejrzeć prezentacje multimedialne
dotyczące działalności społecznej Pań w naszej gminie
oraz prezentację pt. „Z kart historii, czyli krótka
opowieść z kobietą w tle”.

Występ kabaretu „Zgrana paka” z Rakowic

Podczas konferencji zaprezentowano również film
podsumowujący działania w gminie Lubawa w 2017r.
i wręczono wszystkim uczestnikom upominki
wykonane przez dzieci z gminnych świetlic
środowiskowych. Dodatkowo wszystkie kluby i koła
gospodyń wiejskich otrzymały prezenty w postaci
kuchennych fartuchów.

Zabawa podczas II Forum Aktywnych Kobiet
Jedna z atrakcji wieczoru- występ Ani Brody

Forum zainaugurował występ Ani Brody – wokalistki,
instrumentalistki i kompozytorki. Następnie ks. dr
Marcin Staniszewski wygłosił prelekcję dotyczącą roli i
znaczenia kobiet w kontekście rocznicy 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń
i pomysłów na temat aktywności i integracji
społecznej
mieszkańców
oraz
kształtowania
warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego.
Forum stanowi dobry przykład partnerskiej
współpracy samorządu gminnego ze środowiskami
kobiecymi.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

10

www.gminalubawa.pl

Co słychać w Klubie ,,SENIOR +” w Złotowie?

Uczestnicy Klubu ,,Senior +” w Złotowie podczas wspólnych
spotkań mają okazję korzystać z szerokiej oferty placówki.
Dwa razy w miesiącu seniorzy biorą udział w warsztatach
kulinarnych, które są okazją do poznawania nowych
smaków i produktów, natomiast cotygodniowe warsztaty
sportowo - rekreacyjne pozwalają im zadbać o ważną
w każdym wieku kondycję fizyczną.

Specjalnie na tę okazję przygotowali przedstawienie
teatralne pn. „ Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków”,
w którym byli odtwórcami ról.
Ważnym aspektem funkcjonowania Klubu w ostatnim
czasie jest również aranżacja przestrzeni wokół budynku
w ramach wydarzenia międzypokoleniowego ,,Skumaj
się z naturą - urządzamy teren zielony dla seniora”
dotychczas częściowo wykonano już rabaty z krzewami
i bylinami, w dalszej perspektywie powstanie również
miejsce do rekreacji i odpoczynku.

Warsztaty sportowo-rekreacyjne w Klubie „Senior +”

Wyjazd Klubowiczów do Torunia

W maju klubowicze wzięli udział w wyjeździe
integracyjnym do Torunia w trakcie którego m.in. brali
udział w spektaklu wystawianym przez teatr im. Wilama
Horzycy pt. ,,Loża Kopernika” oraz skorzystali
z przejażdżki retro tramwajem.
Warsztaty kulinarne w Klubie „Senior +”

W dniu 2 czerwca 2018r. uczestnicy klubu zaprosili
najbliższych członków swoich rodzin by wspólnie z nimi
spędzić czas na zorganizowanym przez nich Pikniku Seniora.

Przejazd retro tramwajem po Toruniu

Przedstawienie „Królewna śnieżka i 7 krasnoludków”

W myśl zasady ,,cudze chwalicie swego nie znacie”
w miesiącu lipcu planowany jest wyjazd do Iławy i rejs
po Jezioraku. W kolejnych miesiącach klubowicze
zwiedzą również Trójmiasto i Licheń.
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WYDARZENIA SPOŁECZNE
III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej
10 czerwca 2018 roku w Rakowicach odbył się III
Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej, podczas
którego swoje umiejętności wokalne prezentowały
zespoły z kilku województw.
Tegoroczny przegląd zaszczycili swoją obecnością goście,
a wśród nich m.in.: Senator RP - Pani Bogusława
Orzechowska, Wójt Gminy Lubawa - Pan Tomasz
Ewertowski, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy
Lubawa - Pan Benedykt Czarnecki, Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Sampławie ks. Stanisław Guzowski oraz ksiądz kanonik Tadeusz
Wilamowski, radni Rady Gminy Lubawa - Pani Anna
Guzowska oraz Pan Jan Licznerski.

Ponadto podczas Przeglądu wystąpiły także dwa
kabarety: „Zgrana Paka” działający przy Klubie Seniora
w Rakowicach oraz „Wszyscy Razem” z Brzozia.
Swój udział w Przeglądzie mieli również uczestnicy ze
Świetlicy w Rakowicach, którzy przygotowali
muzyczny quiz pt. „I kto to śpiewa?”.

Wspólna zabawa podczas
III Regionalnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej

Występ zespołu „Rakowianki”

Przegląd zainaugurował występ gospodyń - Rakowianek,
a następnie zaprezentowało się dziesięć kolejnych
zespołów m.in.: „Byle Babki” z Łąkorza, „Wesołe
Kumoszki” ze Zbiczna, „Złoty Krąg” z Bobrowa, „Duet
Eden” z Grębocina, „Sami Swoi” z Mszanowa, „Wrzosy”
z Lubawy.

Po zaprezentowaniu umiejętności wokalnych
zespołów, podsumowania imprezy dokonał Wójt
Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski, który
wspólnie z Senator RP - Panią Bogusławą
Orzechowską oraz Przewodniczącym Rady Seniorów
Gminy Lubawa – Panem Benedyktem Czarneckim
wręczyli zespołom pamiątkowe statuetki oraz
dyplomy.

Noc Świętojańska
w Szczepankowie
W dniu 21 czerwca 2018r.
w Szczepankowie po raz kolejny odbyła się impreza
integracyjna pn. „Noc świętojańska”, w której udział
wzięli przedstawiciele kół gospodyń wiejskich
i klubów seniora.
Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń
Wiejskich w Szczepankowie, miejscowa Ochotnicza
Straż Pożarna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Atrakcjami wieczoru były występy zespołów
„Rakowianki” i „Cyganeczki” oraz kabaretu „Zgrana
paka”.

Uczestnicy III Regionalnego Przeglądu Piosenki
Biesiadnej

Po oficjalnej części imprezy uczestnicy biesiadowali
przy ognisku a przygrywał im zespół „Folder”.
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ZAPRASZAMY NA

Rożental będzie gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych.
Świętowanie, które zaplanowano
na niedzielę 16 września, rozpocznie się uroczystą mszą świętą w
kościele pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu. Po mszy barwny korowód
ruszy na boisko przy Szkole Podstawowej, gdzie odbędą się prezentacje wieńców dożynkowych i
występy estradowe. Organizatorzy
przewidzieli m.in. folkowe rytmy,
występ kabaretu „Zgrana Paka” z
Rakowic oraz koncert disco polo
w wykonaniu zespołu „Boyfriend”.
Zapraszamy!

DOŻYNKI

Jedną z atrakcji tegorocznych Dożynek będzie występ zespołu „Zbóje” z Zakopanego. Zabawa w rytm podhalańskiej muzyki folkowej rozpocznie się już
kilka minut po godz. 16:00

MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA
Z PRĄTNICY
Rządowy Program „Dobry start”

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny – bez względu na dochody
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
strat” będzie można składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa:
-od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną przez stronę
empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną;
-od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (w formie
papierowej) .
Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.
Ważne ! Masz pytania ? Zadzwoń
Szczegółowych informacji na temat Programu
„Dobry Strat”
można uzyskać pod następującymi numerami
telefonów:
Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych,
tel. 89 645 54 31, 89 645 54 50
Pracownicy ds. świadczenia wychowawczego
tel. 89 645 54 33, 89 645 54 30

W piątek 15 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Kazanicach odbył się FINAŁ Wojewódzkiego Turnieju Piłki
Nożnej Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka 2018” Rocznik 2003 i
młodsze. W turnieju udział wzięły trzy drużyny – SP Prątnica (Gmina
Lubawa), Gmina Ostróda oraz Gmina Działdowo. Zespoły rozegrały
ze sobą spotkanie w systemie „każda z każdą” 2x15 minut. Mistrzyniami Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej w Prątnicy.

Skład drużyny Mistrzyń Województwa – SP Prątnica: Aleksandra Babska, Małgorzata Karczewska, Karolina Kamińska, Oliwia Zasuwa, Patrycja Krajewska,
Aleksandra Ćwiklińska, Patrycja Klejna, Malwina Biedrzycka, Julia Rykaczewska, Lena Kopistecka, Justyna Żuralska, Wiktoria Rozwadowska, Weronika
Bartkowska (wszystkie SP Prątnica), Laura Wrońska (Fijewo), Golder Patrycja
oraz Kinga Marszelewska (SP Złotowo). Opiekun – Dariusz Liberacki.
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