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DOŻYNKI GMINNE 2015

Dożynki w gminie Lubawa to wydarzenie, które łączy tradycję Święta Plonów z piknikiem rodzinnym. Korowód wieńców 
dożynkowych, uroczysta Msza Dziękczynna, występy zespołów, a także wielobarwny kiermasz oraz atrakcje dla dzieci – to 
wszystko sprawia, że co roku Dożynki Gminne licznie gromadzą mieszkańców naszego regionu. Tradycyjnie w ramach 
imprezy zaplanowano konkursy: na „Najpiękniejszy wieniec do-żynkowy” oraz kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”. Pod-
czas imprezy nie zabraknie także koncertów i wspólnego biesiadowania. Na wszystkich uczestników Dożynek czekają 
także degustacje lokalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, strażackiej grochówki, kiełbasek z 
grilla. Nie za-braknie również produktów z dziczyzny przygotowanych przez Polski Związek Łowiecki OHZ Gierłoż. 

PROGRAM DOŻYNEK
13:45 -  Poświęcenie wieńców dożynkowych przed 
kościołem w Prątnicy
14:00 -  Uroczysta Msza Dożynkowa w kościele 
                p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
15:00 - Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce 
uroczystości (teren przy ZS w Prątnicy)
 - oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych
 - prezentacja wieńców dożynkowych
 - Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
16:00 - Swojska Biesiada w śląskim klimacie z Mirkiem 
Jędrowskim cz. I
17:30 - Rozstrzygnięcie konkursów na Najpiękniejszy 

Wieniec Dożynkowy, Kuchnia Ziemi Lubawskiej 
18:00 - Swojska Biesiada w śląskim klimacie z Mirkiem 
Jędrowskim cz. II
19:30 - Mini koncert skrzypcowy - Marcelina Rucińska
19:45 - Konkursy dla publiczności
20:00 - Koncert disco-polo Etna 
 21:30 - Występ teatralny - pokaz świateł w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego z 
Prątnicy

DODATKOWE ATRAKCJE 
    „Kosmiczna Kraina” dla najmłodszych, Bajkolandia, 
warsztaty Art.-Graffiti, prezentacja stoisk Placówek Wspar-
cia Dziennego

Biesiada śląska z humorem, koncert Etny - gwiazdy disco-polo, konkursy wieńców dożynkowych 
i kuchni Ziemi Lubawskiej to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych podczas tegorocznego 
Święta Plonów, które odbędzie się 6 września w Prątnicy.

LUBSTYNEK
NA ZAWODACH
W dniach 4 - 6 września 2015 r. w 
miejscowości Polanica Zdrój od-
będą się Krajowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W zawodach 
wystartuje 19 drużyn. 
Województwo Warmińsko-Ma-
zurskie będzie reprezentowała 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Lubstynka. Pierwszą 
konkurencją zawodów będzie 
musztra, następnie druhowie we-
zmą udział w ćwiczeniu bojowym 
oraz sztafecie pożarniczej. 

SKŁAD DRUŻYNY 
Kierownik drużyny: 
dh Marek Mejka 
Zawodnicy: Dariusz Chorzelew-
ski, Piotr Chyziński, Karol Kołecki, 
Jarosław Mejka, Cezary Meller, 
Dawid Jakubowski, Damian Za-
krzewski, Grzegorz Zakrzewski 
oraz Mateusz Zakrzewski. 
Zawody rangi krajowej organizo-
wane są co 4 lata.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Zawody zostały rozegrane w niedzielę 21 czerwca na boisku przy Szkole 
Podstawowej. Do startu zgłosiło się 20 drużyn z terenu gminy Lubawa: 16 
drużyn męskich oraz 4 drużyny kobiece. Poza rywalizacją wystartowały także 
3 drużyny pożarnicze z jednostki OSP Lubawa.
Każda ekipa wzięła udział w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz 
sztafeta pożarnicza 7x50 m. z przeszkodami. Sędzią głównym zawodów był 
mł. bryg. Krzysztof Tomanek.
Dodatkową atrakcją zawodów był pokaz ćwiczenia bojowego w wykonaniu 
dziecięcej drużyny pożarniczej działającej przy OSP w Łążynie. W nagrodę 
najmłodsi adepci otrzymali pamiątkowe medale i strażackie upominki.
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, na-
tomiast pięć najlepszych otrzymało statuetki i nagrody pieniężne. Dekoracji 
dokonali: dh Julian Lemiech, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego OSP RP w Olsztynie, dh Stanisław Kastrau, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Iławie, oraz wójt Gminy Lubawa, prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski.
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Szesnaście drużyn z terenu gminy Lubawa wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które zostały rozegra-
ne w niedzielę 24 maja w Szczepankowie. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się ekipa gospodarzy – Szczepankowa, 
wśród chłopców zwyciężyła drużyna z Zielkowa.

SENIORZY NA START

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE MDP

MDP Szczepankowo – zwycięzca w kat. dziewcząt

MDP Zielkowo – zwycięzca w kat. chłopców

Najmłodsza reprezentacja strażaków

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Sportowe zmagania sędziowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie- sędzią głównym był mł. bryg. Krzysztof Tomanek. 
W rywalizacji uczestniczyło 10 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewcząt. Każ-
da ekipa brała udział w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg 
sztafetowy 400 metrów z przeszkodami. Na zakończenie najlepsze ekipy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dostały statuetki i medale, zaś reszta 
pamiątkowe dyplomy oraz paczki dla każdego z uczestników

 Klasyfikacja generalna zawodów
 Kat. dziewcząt: 
 1. Szczepankowo (1002,5 pkt.), 
 2. Wałdyki (1001,53 pkt.), 
 3. Zielkowo (985,88 pkt.).
 
 Kat. chłopców: 
 1. Zielkowo (1015,6 pkt.),  
 2. Złotowo (1014,93 pkt.), 
 3. Łążyn (1011,51 pkt.).
 
 Pozostałe drużyny biorące udział w Gminnych Zawodach MDP: 
 Kazanice, Łążyn, Byszwałd, Prątnica, Rumienica i Rożental.

Rekordowa ilość drużyn, w tym kobiecych, rekordowe czasy - lepsze niż 
na Mistrzostwach Województwa, liczna publiczność i pyszna strażacka 
grochówka – tak w kilku słowach można podsumować Gminne Zawody 
Sportowo Pożarnicze w Rożentalu. 

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

 Klasyfikacja generalna zawodów
 Grupa ”C” - kobieca drużyna pożarnicza 
 1.OSP Rożental     (131,09), 
 2.OSP Rumienica  (134,28), 
 3. OSP Łążyn         (143,11), 
 4. OSP Szczepankowo  (150,33)
 Grupa „A” - męska drużyna pożarnicza
 1. OSP Rożental               (102,41), 
 2. OSP Lubstynek            (102,69),  
 3. OSP Targowisko          (105,50),
 4. OSP Rożental II           (110,41),
 5. OSP Omule                  (111,82)
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Uroczystość odbyła się 27 czerwca na placu przed 
świetlicą wiejską i rozpoczęła ją polowa msza 
święta. Następnie rozpoczął się apel od złożenia 
meldunku o gotowości pododdziałów do uroczy-
stości. Meldunek złożył dowódca kpt. Krzysztof 
Rutkowski - Komendant Gminny ZOSP RP w Lu-
bawie, a przyjął  dh Ryszard Harasim Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, wójt Gminy Luba-
wa dh Tomasz Ewertowski powitał zaproszonych 
gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: marszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin, dh Ryszard Harasim – prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie, 
dh Julian Lemiech, dh Henryk Zakrzewski – człon-
kowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-

go ZOSP RP w Olsztynie, dh Stanisław Kastrau - 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Iławie oraz st.bryg. Maciej Jasiński – komendant 
powiatowy PSP w Iławie oraz delegacje jednostek 
OSP z terenu gminy i miasta Lubawa i mieszkańcy 
miejscowości. Straż Ogniową w Targowisku po-
wołała do życia w 1915 roku grupa mieszkańców. 
Inicjatywę wymusiły pożary, które wybuchały na 
początku minionego stulecia. Cały rys historyczny 
przedstawił prezes OSP w Targowisku dh Krzysz-
tof Kasprowicz. Następnie odbyło się odczytanie 
uchwały o nadaniu Złotego Znaku Związku, którym 
Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku została 
uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w 
ochronie przeciwpożarowej. Odznaczenia sztan-
daru dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP w Olsztynie dh Ryszard 
Harasim.

Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego 
medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali 
odznaczeni:
Złotym medalem: dh Krzysztof Kasprowicz, 
dh Zbigniew Twardy, dh Tomasz Machulski.
Srebrnym medalem:  dh Jan Kisiel, dh Wal-
demar Kasprowicz,  dh Robert Szauer oraz dh 
Krzysztof Rolka.
Brązowym medalem: dh Zbigniew Guzowski.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP nadało odznakę „Wzorowy strażak”: dh 
Marcin Banacki, dh Andrzej Kasprowicz, dh 
Sławomir Jurkiewicz i dh Tomasz Marszelewski.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Lubawie nadał 
odznaczenia:
za 60 lat wysługi w OSP druhom: Jerzy Twar-
dy, Stanisław Brodowski, Tadeusz Banacki,
za 50 lat: dh Kazimierz Wiśniewski, za 40 lat: 
Tadeusz Raszkowski i Stanisław Kasprowicz,
za 35 lat: Zbigniew Twardy i Jerzy Kasprowicz,
za 25 lat: dh Krzysztof Kasprowicz, za 20 lat: 
Zbigniew Guzowski i Andrzej Kasprowicz,
za 10 lat: dh Tomasz Marszelewski, za 5 lat: 
dh Zbigniew Lendziński.

100-LECIE OSP W TARGOWISKU

VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Pod koniec czerwca Ochotnicza Straż Pożarna z Targowiska świętowała wyjątkowy 
Jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Jak na tę szczególną okazję przystało dopi-
sali zarówno goście jak i pogoda.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Prezentacja sztandaru OSP Targowisko Wręczenie odznaczeń za wysługę 60-lat w OSP

Prawie 50 druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa wzięło udział 
w uroczystościach na Jasnej Górze

Druhowie z gminy Lubawa wzięli udział w 
VII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. 
Lubawską gminę reprezentowało 49 druhów 
z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Nie zabrakło również pocztów sztandarowych z 
Byszwałdu i Rożentala. 
Uroczystości na Jasnej Górze zgromadziły 
około 100-tu tysięczną rzeszę druhen i druhów 
z całego kraju w tym 150 orkiestr dętych OSP 
oraz ponad 20 chórów. Uroczystościom religij-
nym przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa strażaków. Pierwsza Piel-
grzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się 
w 1939 r. Od 2005 r. Jasnogórskie Pielgrzymki 
organizowane są co pięć lat.



Na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 została podpisa-
na umowa z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego W ramach 
inwestycji został wykonany drugi etap budowy kanalizacji w Byszwałdzie. 
W efekcie cała miejscowość została skanalizowana.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się budowa systemu ka-
nalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Kazanice .W ramach inwestycji powstała biologiczna 
oczyszczalnia ścieków wraz z ok. 20 km bieżącymi sieci sanitarnej w 
Kazanicach i Byszwałdzie. Do oczyszczalni przyłączono 200 odbiorców . 
Łączny koszt realizacji tej inwestycji wyniósł ok. 7 mln. 300 tys. zł z czego 
50% to dofinansowanie ze środków unijnych. W kolejnym etapie skanali-
zowana zostanie miejscowość Rożental. 
Równolegle, już od 2009 roku realizowany jest program wyposażania 
gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tej 
pory Gmina zakupiła już ponad 370 małych i dużych oczyszczalni za kwotę 
przekraczająca 700 tys. zł dla ponad 350 gospodarstw. W roku 2015 zo-

staną zakupione kolejne oczyszczalnie, na ten cel przeznaczono 100 tys. zł
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KOLEJNY ETAP BUDOWY KANALIZACJI ZAKOŃCZONY

TRWAJĄ REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW

SESJA Z ABSOLUTORIUM

Dokonano odbioru końcowego II etapu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd. Wykonawcą zadania było Iławskie Przed-
siębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. W kolejnych etapach zostaną skanalizowane pozostałe miejscowości. 

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
trafiły już do ponad 350 gospodarstw

Po udzielonym absolutorium radni podziękowali 
wójtowi wręczając kwiaty

W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja drogi wraz z 
utwardzeniem kostką brukową i odwodnieniem, łącznie ze zjazdami do pose-
sji. Wartość zadania wynosi około 200 tys. zł i realizuje je firma „Las Vegas” 
z Lubawy. Termin zakończenia prac upływa 15 września. 
Kolejną inwestycją, na którą zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy, 
jest budowa chodnika w Targowisku Dolnym. Na odcinku 200 metrów – od 
mostka na rzece Elszce do skrzyżowania z drogą powiatową Rakowice-
-Lubawa – powstanie nowy chodnik łącznie z wykonaniem odwodnienia i 
zjazdów do działek. Chodnik ułatwi mieszkańcom poruszanie się po miejsco-
wości a także bezpieczne dojście do znajdującego się w pobliżu przystanku 
autobusowego. Wartość przewidzianych robót budowlanych wyniesie ok. 
160 tys. zł. W najbliższych planach są kolejne inwestycje: przebudowa drogi 
w miejscowości Rożental polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz 
poszerzenie drogi i umocnienie poboczy w miejscowości Grabowo. 
Natomiast w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Iławskim 
realizowane będą dwa zadania. Pierwsze dotyczy przebudowy 1420 metrów 
drogi na odcinku Złotowo-Omule, kolejne przebudowy drogi w miejscowości 
Rumienica o długości ok. 1 km. Zadanie będzie polegało na ułożeniu dwóch 
warstw nawierzchni bitumicznej. Koszt tych inwestycji Gmina Lubawa i Po-
wiat Iławski pokryją po połowie przeznaczając na ten cel po 386 tys. 671 zł.

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.288,10 zł. Łącz-
na kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,07%. Tak niski 
wskaźnik zadłużenia zapewnia dalszy dynamiczny rozwój. 
Po udzieleniu absolutorium, podziękowaniach od radnych głos zabrał wójt 
Tomasz Ewertowski: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie za 
udzielone absolutorium, za miłe słowa i zaufanie. Dziękuję za współpracę 
pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyj-
nych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotni-
czym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospo-
dyń Wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom – dodał.
W dalszej części swojego wystąpienia wójt m. in. przypomniał, że w ubie-
głym roku zostały oddane inwestycje za ponad. 10 mln zł i gmina jest przy-
gotowana do inwestowania w następnych latach. 

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kazanice. Remontowany 230-metrowy odcinek jest drogą dojazdową do kilku-
nastu gospodarstw oraz miejscowego boiska sportowego.

Pod koniec maja odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, 
na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi 
Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Luba-
wa za 2014 r. Na 14 obecnych radnych wszyscy jednogłośnie zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium. 

Żwirowa nawierzchnia drogi zostanie 
pokryta utwardzoną kostką betonową
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ZMIANA WARTY W SZKOŁACH

GMINA NA PODIUM

REMONTY SZKÓŁ 

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

W okresie letnim, gdy uczniowie i 
przedszkolaki przebywają na wa-
kacjach placówki oświatowe są 
przygotowywane do nowego roku 
szkolnego. – Co roku w tym okresie 
przeprowadzamy remonty i mo-
dernizacje w gminnych szkołach, 
tak aby dzieci nowy rok szkolny 
mogły rozpocząć w bezpiecznych i 
komfortowych warunkach – mówi 
Tomasz Ewertowski, wójt gminy.    
W tym roku największy zakres prac 
zrealizowany został w Zespole Szkół 
w Grabowie-Wałdykach, gdzie wy-
remontowano salę gimnastyczną. 
Prace dotyczyły renowacji podło-
gi: szlifowania i lakierowania oraz 
wykreślania linii boiskowych. To 

zadanie wykonał Zakład P-H-U ze 
Starzykowa. Remont sali objął rów-
nież malowanie ścian, sufitu, lakie-
rowanie drabinek do ćwiczeń oraz 
tablic do koszykówki. To zlecenie 
zrealizował Zakład Ogólnobudowla-
ny „Budomal” z Lubawy. Całkowity 
koszt remontu sali wyniósł około 32 
tys. zł. 
Natomiast w Szkole Podstawowej 
w Tuszewie oraz w Zespole Szkół 
w Prątnicy odmalowane zostały 
pomieszczenia szkolne, m.in. bi-
blioteka i pracownia komputerowa. 
W Prątnicy przeprowadzono prace 
hydrauliczne polegające na wymia-
nie grzejników, sanitariatów i pod-
ciągnięciu wody do 5 sal. 

Na uroczystościach pojawiło się wielu gości, m.in. wójt gminy Lubawa To-
masz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski, dyrektorzy szkół, obecni oraz 
emerytowani nauczyciele i pracownicy, a także uczniowie. Na te szczególne 
okazje uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali część artystyczną. Nie 
zabrakło także podziękowań i życzeń. Obowiązki dyrektora zarówno Bogumiła 
Ruczyńska jak i Edward Balewski pełnią do końca wakacji, do dnia 31 sierp-
nia.

Społeczność dwóch szkół z terenu gminy Lubawa pod koniec roku szkolne-
go żegnała swoich dyrektorów, którzy podjęli decyzję o odejściu na eme-
ryturę. W środę 24 czerwca pożegnano Bogumiłę Ruczyńską, dyrektor Ze-
społu Szkół w Sampławie, natomiast następnego dnia w czwartek, odbyła 
się uroczystość w Szkole Podstawowej w Złotowie. 

Znamy już wyniki tegorocznego VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich i organizowanego w jego ramach XXI Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2015. W największej imprezie sportu masowego w Polsce 
Gmina Lubawa zajęła I miejsce. 
Zgodnie z regulaminem Turnieju uczestniczące w nim gminy i miasta zostały 
sklasyfikowane według VI grup. Gmina Wiejska Lubawa startowała w grupie 
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców. W grupie tej konkurowało łącznie ze sobą 
134 miast i gmin z terenu całej Polski.
W okresie od 26 maja do 1 czerwca na terenie lubawskiej gminy LZS zorgani-
zował w 24 miejscowościach 91 różnego rodzaju imprez sportowych, m.in. 
turnieje piłki nożnej, siatkowej czy tenisa. Łącznie wzięło w nich udział ok. 6 
tys. mieszkańców.
Nagrodą w Turnieju jest sprzęt sportowy. Uroczyste podsumowanie zawodów 
oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu. 

Bogumiła Ruczyńska funkcję dyrektor ZS 
w Sampławie pełniła przez 22 lata

W nowym roku szkolnym w ZS w Grabowie-Wałdykach 
zajęcia wychowania fizycznego będą już prowadzone 
w wyremontowanej sali gimnastycznej

Edward Balewski w SP Złotowo przepracował 32 
lata, w tym 13 na stanowisku dyrektora

W ubiegłym Gmina Lubawa zajęła V miejsce. Wyniku 
pogratulował wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu, 
sprinter Marian Woronin

NOWI DYREKTORZY
Komisja konkursowa powołana przez wójta gminy Lubawa wybrała dwóch 
nowych dyrektorów gminnych szkół.
Justyna Kwiatkowska, dotychczasowa dyrektor SP w Rumienicy, od 
1 września pokieruje Szkołą Podstawową w Złotowie, natomiast Hanna 
Ewertowska, nauczycielka matematyki, Zespołem Szkół w Sampławie.  
Oba konkursy odbyły się 21 sierpnia. W skład komisji weszło dziewięcioro 
członków.



Działania w zadaniu:
kursy zawodowe, wizyta studyjna, piknik integra-
cyjny, kurs prawa jazdy kat. B, usługa trenera pra-
cy dla 4 osób, warsztaty aktywizacji zawodowej, 
warsztaty autoprezentacji i wizerunku, warsztaty 
komunikacji interpersonalnej, organizacja prac 
społecznie użytecznych, pomoc w wejściu na 
otwarty rynek pracy, utworzenie pracowni kulinar-
nej wraz z wyposażeniem, spotkanie edukacyjno-
-informacyjne dotyczące tworzenia spółdzielni 
socjalnych, realizacja inicjatywy lokalnej, zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej wokół świetlic 
wiejskich w Omulu i Rumienicy poprzez wypo-
sażenie ich w stoły i ławy oraz roślinność ozdobną.
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ZABAWA NA 102! 

ZADANIE „WSPARCIE NA STARCIE”

Warsztaty aktywizacji zawodowej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w lipcu br. rozpoczął realizację zadania „Wsparcie na starcie” w ramach Programu 
Ministra Pracy i Polityki społecznej pt. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

Celem głównym zadania jest zaktywizowanie i integracja zawodowo-społeczna 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, zamieszkujących teren Gminy Lubawa. Kwota przyznanej dotacji wynosi: 85 tys. zł.

W sobotnie popołudnie w Szczepankowie zorga-
nizowano piknik rodzinny. Piękna pogoda zachę-
ciła mieszkańców wsi do aktywnego wypoczyn-
ku w rodzinnym gronie. Były zawody rodzinne, 
trampolina oraz przedstawienie w wykonaniu 
mieszkańców Szczepankowa. Dużą popularno-
ścią cieszyły się przejazdy wozem strażackim 
oraz loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywał.

Podczas rodzinnego pikniku mieszkańcy wsi brali 
udział w konkurencjach rodzinnych, mogli prze-
jechać się bryczką oraz skosztować swojskich 
wypieków. Ogromne wrażenie na mieszkańcach 
zrobił pokaz tańca zaprezentowany przez grupę 
taneczną z Prątnicy oraz taniec z ogniem zapre-
zentowany przez grupę taneczną z Sampławy. 

W Rożentalu atrakcji nie brakowało. Odbyły się 
wybory Małej Miss, dzieci mogły przejechać się 
na kucykach, wziąć udział w warsztatach rzeź-
biarskich prowadzonych przez pana Zbigniewa 
Ochenkowskiego i warsztatach hafciarskich u 
pani Danuty Złotowskiej.  Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej przygotowali pokaz akcji ratunko-
wo-gaśniczej. Na sali trwał kurs udzielania pierw-
szej pomocy. Był także taniec zumby prowadzo-
ny przez panią Annę Chilińską przy muzyce pełnej 
gorących rytmów i energii.

WIĘŹNIOWIE Z ZIEMI LUBAWSKIEJ 
W POTULICACH (LEBRECHTDORF)
W Olsztynie dnia11 czerwca 2015r. odbyła się uroczystość z okazji 70 rocz-
nicy wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych. Wzięli w niej udział 
więźniowie obozów Auschwitz, Mauthausen, Potulice – Lebrechtdorf. Wśród 
nich obecni byli także więźniowie z terenu gminy i miasta Lubawa: Genowefa 
Łaszewska, Teresa Mroczek, Janina Czacharowska, Kliniewska oraz Wacław 
Ostrowski. Uroczystość odbyła się 11 czerwca w Olsztynie
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ŚWIET(NE)LICOWE WAKACJE
Z początkiem wakacji na terenie gminy Lubawa swoją działalność rozpoczęły Wakacyjne Świetlice – Placówki Wsparcia Dziennego w Gutowie, Lubstyn-
ku, Łążku, Omulu, Rumienicy i Zielkowie działające pod skrzydłami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Wychowawcy zadbali o to, aby oferta 
zajęć była zróżnicowana i atrakcyjna. Do tej pory z wakacyjnej oferty skorzystało 110 uczestników - dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

W Łążku odbył się turniej w hokeja, rozgrywki w badmintona i w 
piłkę oraz dzień z MEGA bańkami. Poza tym w świetlicy zorgani-
zowano nocleg. Dzieci przygotowały kolację w postaci mini pizzy, 
wybrały się na wieczorny spacer oraz wzięły udział w nocnym 
maratonie filmowym.

W Omulu królowały zabawy animacyjne, zawody sportowe oraz  
zajęcia manualne. Uśmiechy na twarzach uczestników oraz zado-
wolenie świadczyły o tym, że podoba im się ten sposób spędzania 
wakacyjnego czasu wolnego.

Dzień wizażu w Zielkowie był atrakcją zdecydowanie dla dziewczy-
nek, które tego dnia miały okazję zabłysnąć jak prawdziwe gwiaz-
dy. Odbyły się także zajęcia z wikliny papierowej i uwielbiane przez 
wszystkich zajęcia kulinarne.

W Rumienicy największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
animacyjne, w trakcie których uczestnicy rozwijali swoją wyobraź-
nię i spostrzegawczość. Odbyły się też ciekawe dni z eksperymen-
tem, rozgrywki sportowe oraz pokaz mody ekologicznej.

W Lubstynku zorganizowano kurs survivalu, który przeprowadził 
instruktor, Pan Jakub Dorosz. Dzieci dowiedziały się jak zachować 
się w przydatku zbłądzenia, jak uchronić się od słońca, wiatru 
bądź deszczu poznając techniki budowania szałasu, jak ważny jest 
ogień dla człowieka oraz jakie ma zastosowania, po czym każdy 
odbył kurs rozpalania ognia przy pomocy krzesiwa.

W Prątnicy dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia kulinarne... ... podobnie było w Zielkowie

Produkcja piany w Rumienicy
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1. Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły;
2. Kwota kryterium dochodowego uprawniająca do otrzymywania stypendium szkolnego wynosi 456,00 zł netto na osobę w rodzinie,
3. Od 1 października 2015 r. kwota kryterium dochodowego uprawniająca do otrzymywania stypendium szkolnego 
    będzie wynosiła  514,00 zł,
4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej należy przedłożyć 
    zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia,
5. Należy udokumentować dochód (netto) na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
    (tj. sierpień 2015 r),
6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia (wszystkich członków rodziny) potwierdzające dochód z miesiąca 
    poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub jeżeli członek rodziny uczy się oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, uczelni.
7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia informujące o wysokości dochodu:
 - z wynagrodzenia za pracę  (wysokość dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),
 - wynagrodzenie za praktyki zawodowe z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
   z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stosowane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
   lub oświadczenie  o osiąganym dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,                   
 - odcinek renty/emerytury, decyzja
 - świadczenie/zasiłek przedemerytalny
 - potwierdzenie otrzymanych alimentów, 
 - dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 
   zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie, pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
 - zasiłki z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 - z gospodarstwa rolnego (wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni -  dochód 
   z prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 
   w wysokości 250 zł), od 1 października 2015 r. w/w przelicznik z ha przeliczeniowego będzie wynosił 288 zł.
 - złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości   
   dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu
8. W przypadku korzystania rodziny ze świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub 
    oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9. Dziecko odbywające przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej (zerówka) nie jest uprawnione do uzyskania 
    stypendium szkolnego.
10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych kiedy łączna kwota 
     otrzymywanych stypendiów przekracza 2.120,00 zł

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
pomniejszoną o:
 - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
   publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
 - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
 - jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 - zasiłku celowego,
 - pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów 
   o systemie oświaty,
 - wartości świadczenia w naturze,
 - świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
   rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Informacja dla składającego wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2015 roku

   - Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie
 ~ kryterium dochodowe 456 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie od 1 października 2015 roku 
 ~ kwota kryterium dochodowego będzie wynosiła 514,00 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie
   - wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubawa  do dnia 15 września 2015 roku
   - do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2015 r.)
   - wnioski do pobrania: Urząd Gminy Lubawa  pokój nr 11 budynek  A 
   - szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 645 54 22


