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Od lewej: Mirosław Tomaszewski, Jan Kowalkowski, wójt Tomasz Ewertowski, Anna Guzowska, Józef Senkowski,
Karol Kuczyński, Jan Licznerski, Adam Liberacki, Krzysztof Józefowicz, Grzegorz Palczewski, Bogusław Józefowicz,
Benedykt Czarnecki, biuro Rady Elżbieta Gawarzewska, Barbara Dejna, Joachim Dutkiewicz, skarbnik Gminy Anna
Jędrychowska, wice-wójt Marian Licznerski, Stanisław Kowalkowski, sekretarz Gminy Henryk Bach, Jan Laskowski

CZAS PODSUMOWAŃ I PODZIĘKOWAŃ
Gminni radni już wkrótce zakończą swoją pracę. Ta kadencja była szczególna, przypadło na nią m.in.
25-lecie działalności Gminy Wiejskiej Lubawa jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego, a w tym
roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To odpowiedni moment na podsumowania i podziękowania. - Jestem bardzo zadowolony z tej kadencji. Wspólna praca z radą pozwoliła nam zrealizować wiele projektów, a nasza gmina dynamicznie się rozwija - podsumowuje wójt gminy Tomasz Ewertowski. - Możemy być zadowoleni ze zrealizowanych inwestycji, kondycji finansowej gminy i obranych
kierunków jej rozwoju. Ostatnie lata wymagały pracy i zaangażowania wielu osób, którym chciałbym
podziękować: radnym, sołtysom, jednostkom OSP, Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Lubawie, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Seniora, Rolnikom, przedsiębiorcom. Księżom, a przede wszystkim mieszkańcom. Przez te lata wspólnie zmienialiśmy nasze miejscowości, inwestowaliśmy w infrastrukturę
drogową, wodociągi kanalizacje, w oświatę i obiekty sportowe, w bezpieczeństwo i w ludzi.
Na kolejnych stronach przegląd najważniejszych realizacji kadencji 2014-2018.
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INWESTYCJE DROGOWE
2014-2018

Konsekwentna polityka finansowa, w tym duże
doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych, partnerska współpraca
z powiatem, województwem oraz innymi podmiotami sprzyja rozbudowie i modernizacji gminnej
infrastruktury. Rozwija się sieć drogowa, kanalizacyjna i społeczna. Bilans drogowych działań inwestycyjnych w latach 2014-2018 to dziesiątki kilometrów przebudowanych i zmodernizowanych dróg
asfaltowych oraz chodników. Prace realizowano w
wielu miejscowościach, zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych. Nie zabrakło także inwestycji wojewódzkich. Wszystkie realizacje nie tylko
poprawiły stan infrastruktury drogowej na terenie
naszej gminy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu. Poniżej prezentujemy
przegląd najważniejszych zrealizowanych zadań.

Mieszkańcy Prątnicy mogą już korzystać ze zmodernizowanej drogi gminnej nr 147020N w miejscowości. Zadanie m.in. obejmowało położenie
nowego asfaltu, budowę chodników oraz oświetlonego przejścia dla pieszych. W 2014 roku przy drodze został wybudowany nowy chodnik.

Droga Omule - Prątnica

Łążyn

Pod koniec września tego roku odbył się odbiór
techniczny przebudowanej drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo nr 147021 N w miejscowości Łążyn.
Inwestycja ta została zakwalifikowana do 50 proc.
dofinansowania w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km.
Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc.
zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa. Realizowana jest także przebudowa
drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N
w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

Prątnica
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Utwardzono place przy remizie w Omulu oraz
przed świetlicą w Złotowie. W Kazanicach został
przebudowany chodnik, w Fijewie droga. W planach są kolejne inwestycje, m.in. remont ponad
półkilometrowego odcinka nawierzchni drogi Nr
147014N w miejscowości Rumienica, przebudowa
dróg Kołodziejki-Pomierki, Sampława, Ludwichowo oraz w miejscowościach Lubstynek, Prątnica,
Gierłoż i Zielkowo.

Jedną z licznych inwestycji drogowych minionego roku była przebudowa dróg gminnych: Tuszewo-Mortęgi w miejscowości Tuszewo oraz drogi
w miejscowości Grabowo. Wartość obu zadań wyniosła ponad 2 mln złotych z czego 50 proc. zostało dofinansowane w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019”. Na zdjęciu prace na drodze w miejscowości Grabowo do osady Grabowo.

Sampława

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. Na zdjęciu fragment przebudowanej drogi przy Szkole Podstawowej w Sampławie. Prace zrealizowano także od drogi nr 15 w kierunku drogi Targowisko Górne - Rakowice.

Prątnica

Prace w Prątnicy przeprowadzono na drodze
przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy
do drogi Prątnica - Lubawa. W ramach zadania,
m.in. została wykonana nakładka asfaltowa, zjazdy
gospodarcze oraz plac przy plebanii, który może
pełnić funkcję parkingu.

Czerlin

Grabowo

W 2017 r. przebudowano także drogi gminne
w Targowisku Górnym oraz w Czerlinie. Obie na
odcinku 1,5 km. Zadanie w Czerlinie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Na zdjęciu prace na drodze
w Czerlinie.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

4

www.gminalubawa.pl

Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim
zrealizowała w ubiegłym roku przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Modernizacja objęła około. 5 km dróg. Łączna
wartość inwestycji wyniosła 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryły Gmina i Powiat. Prace zrealizowano w miejscowościach: Lubstynek, Wiśniewo,
Kazanice, Gutowo, Rożental oraz na odcinku Prątnica - Szczepankowo.
Fot. Paweł Jakubowski - www.odlot.pro

Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Iławie w 2016 r. zrealizowała przebudowę dróg powiatowych: Targowisko Dolne
- Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo (na zdjęciu). Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2 mln. zł. Zadanie w 50 proc.
zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Przebudowano także drogi powiatowe: nr 1220
na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na
odcinku Rumienica - Gutowo.

Droga Prątnica - Szczepankowo

Złotowo

Przebudowane chodniki, skrzyżowanie, zatoka
autobusowa i poszerzona droga to efekt inwestycji
realizowanej przez gminę na odcinkach dróg Kazanice - Rożental oraz w miejscowości Kazanice.
Prace zakończyły się na początku września 2016
r. Przebudowano odcinki dróg o łącznej długości
3,24 km. Zadanie w połowie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zrealizowano remont odcinka drogi dojazdowej
do kilkunastu gospodarstw oraz miejscowego boiska sportowego w Kazanicach. W ramach zadania
o wartości ok. 200 tys. zł realizowanego w 2015 r.,
wykonano pełną konstrukcję drogi wraz z utwardzeniem kostką brukową i odwodnieniem, łącznie
ze zjazdami do posesji.

Kazanice

Kazanice
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Od mostka na rzece Elszcze do skrzyżowania
z drogą powiatową Rakowice - Lubawa powstał
nowy chodnik łącznie z odwodnieniem i zjazdami
do działek. Wybudowano także zatokę autobusową.

W 2014 roku Polskie Linie Kolejowe S.A zakończyły modernizację linii kolejowej nr 9 m.in. na terenie
lubawskiej gminy. W ramach inwestycji wybudowano i udostępniono dla ruchu drogowego m.in.
wiadukt na przejeździe w Rakowicach oraz wiadukt na drodze gminnej Rakowice - Kaczek, odnowiono również miejscową stację kolejową.

Rakowice
Targowisko Dolne

W 2015 r. wykonano także poszerzenie drogi
i umocnienie poboczy w Grabowie oraz wykonanie
nakładki asfaltowej oraz poszerzenie drogi w Rożentalu. Z Powiatem Iławskim przebudowana została droga na odcinku Złotowo-Omule oraz ok. 1
km drogi w miejscowości Rumienica. Na zdjęciu
droga w Rożentalu.

Rożental

Odnowa nawierzchni na odcinku 1500 m od drogi
krajowej nr 15 w kierunku: od wiaduktu do miejscowości Rakowice. Była to wspólna inwestycja Gminy
Lubawa i Starostwa Powiatowego w Iławie.

Rakowice
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Wśród licznych inwestycji w zdecydowany sposób poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego znalazły się także zadania realizowane przy drogach wojewódzkich. Po kilkuletnich staraniach Gminy w zakres inwestycji wojewódzkiej wpisano budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w miejscowości Tuszewo na odcinku ponad 5 km (droga 541) oraz na odcinku Rodzone-Sampława ok. 2 km (droga 536). Na ten cel gmina przekazała własność nieruchomości gminnych leżących
w pasie drogowym w/w dróg. Zadania te zostały zrealizowane i w zdecydowany sposób poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg na terenie lubawskiej gminy.

Ścieżka rowerowa w kierunku Tuszewa

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA DROGI
W LATACH 2015-2018
DROGI GMINNE - wydatki inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie
przebudowano i zmodernizowano ponad 13 km dróg za łączną
kwotę ponad 11 mln złotych
DROGI POWIATOWE
przebudowano i zmodernizowano około 12 km dróg za łączną
kwotę ok. 9,5 mln zł

z tego prawie 4

mln zł to pieniądze przekazane do powiatu
z budżetu Gminy Lubawa

Łącznie, w ostatnich 4 latach, gmina przeznaczyła na

infrastrukturę drogową ponad 15

mln złotych
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NOWE OBIEKTY SPORTOWE
Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne SP w Tuszewie. Inwestycja ma zostać zrealizowana
do 31 lipca 2019 r.
Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł
Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana
kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu
państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie
sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.
W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt
zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku
szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki
techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów
sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).
Racjonalne rozmieszczenie obiektów sportowych
w różnych częściach gminy oraz ich ogólnodostępność stwarzają idealne warunki do uprawiania
sportu masowego, wyczynowego oraz szkolnego.
Regularne inwestycje sprawiają, że istniejąca baza
jest nowoczesna i wielofunkcyjna. Wśród gminnych
obiektów sportowych można znaleźć hale sportowe, wielofunkcyjne boiska o powierzchni polipropylenowej, boiska trawiaste, do piłki plażowej czy
siłownie. Są to obiekty ogólnodostępne, funkcjonujące także po zajęciach lekcyjnych, w przypadku
hal przez cały rok. Pozwalają na równy dostęp do
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, są bazą
dla wspierania sportu dzieci, młodzieży i osób starszych, aktywizują osoby niepełnosprawne, upowszechniają kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia.

Powstała baza sportowa została sfinansowana ze
środków gminy Lubawa, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Na terenie gminy znajduje się 16 boisk trawiastych. Są one areną rozgrywek dla 11 drużyn A, B
i C klasy. Obiektami zarządza LZS. Boiska są regularnie wyposażane w nowoczesny sprzęt: piłko-chwyty, budki sędziowskie, miejsca dla kibiców
czy ogrodzenia. Tylko w ostatnim czasie przeprowadzono zabiegi renowacyjne boisk do piłki nożnej w Fijewie, Łążynie, Złotowie i w Kazanicach.
Dodatkowo boisko piłkarskie w Kazanicach, jako
pierwsze z gminnych boisk, zostało wyposażone w system automatycznego nawadniania, który usprawnia i ułatwia utrzymanie murawy. Trwa
modernizacja płyty boiska sportowego przy szkole
w Prątnicy, gdzie wykonano już system nawadniający. Ten sam system oraz nowa nawierzchnia trawiasta powstanie także na boisku sportowym przy
SP Grabowo-Wałdyki. Zmodernizowana zostanie
również bieżnia. Natomiast przy SP w Prątnicy powstanie ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane do prawie
100% dofinansowania z Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

CZY WIESZ, ŻE…

Gmina Lubawa niejednokrotnie była nagradzana
w Sportowy Turnieju Miast i Gmin – Europejskim
Tygodniu Sportu zdobywając w tym roku 1. miejsce,
w latach poprzednich 2. i 3. w grupie III (od 7,5 do 15
tys. mieszkańców). W 2017 gmina zajęła 1. miejsce
w Sportowym Współzawodnictwie Gmin prowadzonym
przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
w Olsztynie, rok wcześniej miejsce 2.

W Tuszewie powstaje sala gimnastyczna o wymiarach 32,82 m x 18,0 metra i wysokości 9,5 m w kalenicy
Wydawca:
Urząd Gminy Lubawa Fijewo, 73, 14-260 Lubawa, tel. 89 645 54 25
Opracowanie graficzne i druk:
DigooArti, tel. 693 702 246, 519 726 380 www.digooarti.pl
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NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI
Zakończyła się modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Kolejny etap
realizacji zadania to dostawa wyposażenia, m.in.
regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego.
Łączna wartość inwestycji wyniesie około pół miliona złotych. Zadanie to jest współfinansowane
w kwocie ponad 200 tys. zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zaadaptowanym pomieszczeniu będzie mieścić się
filia Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa

MODERNIZACJE ŚWIETLIC WIEJSKICH
Na terenie lubawskiej gminy znajduje się 25 świetlic wiejskich. Przez ostatnie lata we wszystkich
z nich przeprowadzone zostały remonty, niejednokrotnie polegające na wymianie ogrzewania, dachu czy rozbudowie. Na ten cel przeznaczono ponad 1,5 mln zł. Niektóre budynki świetlic połączone
są z miejscowymi strażnicami. Wszystkie obiekty są w pełni wyposażone i idealnie nadają się do
organizacji różnego rodzaju spotkań oraz imprez okolicznościowych.

TERMOMODERNIZACJE
Realizacja termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w: Omulu, Wałdykach, Grabowie,
Złotowie, wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie, wykonanie C.O w budynku strażnicy Rożentalu, wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicach
w Byszwałdzie, Rumienicy, Kazanicach, Złotowie, Gutowie;

DOCIEPLENIE
Docieplenie świetlicy wiejskiej (OSP Zielkowo) wraz z pomalowaniem elewacji, docieplenie świetlicy wiejskiej w Tuszewie oraz wymianą okien, docieplenie świetlicy wiejskiej w Pomierkach, Lubstynie;

MODERNIZACJE
Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach, modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łążynie;

REMONTY
Położenie nowej podłogi drewnianej, prace elektryczne i malarskie w świetlicy w Rumienicy, docieplenie i odmalowanie
pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Gutowie, remont dachu świetlicy i budynku OSP w Lubstynku, prace malarskie w świetlicy
w Łążku, remont dachu i schodów świetlicy w Sampławie,
w Wiśniewie, remont łazienek
i instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Łążynie, ułożenie nowej podłogi w świetlicy
w Mortęgach, remont kuchni
W wyremontowanym budynku świetlicy w Złotowie działa
w Gutowie, remont pomieszczeń
Klub Senior+, podobny powstanie w świetlicy w Mortęgach
oraz roboty elektryczne w świetlicy w Zielkowie, remont podłogi świetlicy wiejskiej w Grabowie, prace dekarskie w Łążku, remont
podłogi w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie;
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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INWESTYCJE W SZKOŁACH
Na różnego rodzaju zadania inwestycyjne w szkołach co roku gmina wydatkuje znaczne kwoty.
Oprócz remontów sal lekcyjnych, wymiany okien,
przebudowy chodników czy placów realizowane
są także zadania wymagające większych nakładów finansowych. Przykładem tego typu realizacji jest zakończony we wrześniu tego roku remont
Szkoły Podstawowej w Prątnicy. Przeprowadzone
prace polegały przede wszystkim na wykonaniu
remontu elewacji, kominów, malowania podbitki
drewnianej i wymianie rynien. Zadanie o wartości
ok. 122 tys. zł zrealizowała firma Vuro ze Strumienia. Zakończyła się również termomodernizacja

Tuszewo

budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 380 tys. zł. Przedmiotem zamówienia było
wykonanie docieplenia elewacji, remont schodów oraz wymiana rynien.
Do inwestycji wymagających znacznych nakładów finansowych można także zaliczyć
zrealizowane wcześniej prace polegające na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ściany

Prątnica

budynku Szkoły Podstawowej w Złotowie czy zabezpieczenie budynku szkoły w Grabowie-Wałdykach przed wodami opadowymi i gruntowymi.
Natomiast w Szkole Podstawowej w Rożentalu
zmodernizowano centralne ogrzewanie.
W ramach poprawy bezpieczeństwa zaplanowano także wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy miejscowościami Wałdyki-Grabowo.

Prątnica

Grabowo-Wałdyki

Co roku jest także tworzona nowa i bezpieczna infrastruktura rekreacyjna dla dzieci i młodzieży. Powstają place zabaw, wymieniane są
także urządzenia na już istniejących. Przykładowo w 2015 roku gmina zrealizowała projekt,
w ramach którego zorganizowano osiem placów zabaw, doposażono łazienki, zakupiono
wyposażenie do oddziałów przedszkolnych za
kwotę około 600.000 zł Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa w 100 procentach dofinansowana została ze środków zewnętrznych.
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KOLEJNE INWESTYCJE W KANALIZACJĘ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. kontynuuje rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Po inwestycjach w Kazanicach i Byszwałdzie zakład realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości
Rożental. W części dotyczącej stacji uzupełniająco – stabilizującej wszystkie prace zostały już wykonane
i stacja została oddana do użytku. W części dotyczącej kanalizacji ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, wykonanie zadania zakończy się jesienią 2018 r.
Inwestycja ta została dofinansowana kwotą 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania wybudowanych
zostanie 15 kilometrów kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Do
sieci kanalizacyjnej planuje się przyłączenie 185 budynków.
Inwestycja pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na odcinku Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie” jest
na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej celu
publicznego. Na przełomie października i listopada
Zakład Komunalny GL planuje ogłosić przetarg na
wykonanie robót budowlanych.
Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci
sanitarnej w Grabowie i Wałdykach, które zgodnie
z umową powinny zakończyć się wiosną 2019 r.
W trakcie przygotowań jest przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sampława i Rodzone.
Jednocześnie Gmina kontynuuje program wyposażania gospodarstw domowych w przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Do tej pory wyposażono już
ponad 500 gospodarstw. Łącznie Gmina zakupiła
545 dużych i małych oczyszczalni na łączną kwotę
ponad 1 miliona 100 tysięcy złotych.
Gmina zakupiła już ponad 500 dużych i małych
oczyszczalni na łączną kwotę ponad 1 miliona złotych

Inwestycje w gminną sieć kanalizacyjną rozpoczęły się od budowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz
z ok. 20 km bieżącymi sieci sanitarnej w Kazaniach i w Byszwałdzie. Koszt budowy wyniósł ponad 7 mln. zł
z czego 50 proc. to dofinansowanie ze środków unijnych
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Wspólny sukces mieszkańców
Redakcja Audycji Rolnych TVP1 już po raz 17 zorganizowała konkurs na Wójta Roku. W ścisłym finale
tegorocznego konkursu znalazł się także wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. W Polsce funkcjonuje
ponad 1500 gmin wiejskich, a więc sama obecność w dziesiątce laureatów jest już ogromnym wyróżnieniem. 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.
- Nominację i udział w konkursie „Wójt Roku 2017” traktuję nie tylko jako osobiste wyróżnienie, ale wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców - podsumowuje wójt Tomasz Ewertowski. - To wspólny sukces
wszystkich osób, które są zaangażowane w rozwój naszej gminy, a jego podstawą jest dobra współpraca z radnymi, sołtysami, strażami pożarnymi, z LZS, członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich i Klubami
Seniora, szkołami, parafiami oraz przedsiębiorcami.
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. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent RP Andrzej Duda, honorowy patronat nad Galą, która odbyła się 21 kwietnia w gmachu Telewizji przy Woronicza - minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.
W uroczystości wspólnie z wójtem Tomaszem Ewertowskim uczestniczyli wice-wójt Marian Licznerski,
przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski oraz radny Joachim Dutkiewicz.

Czy wiesz, że…
Nasi strażacy angażują się we wszelkie projekty i konkursy. W roku 2017
szczególnie wyróżniła się jednostka OSP Zielkowo, która zdobyła I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Statuetka „Floriana” została przyznana
w kategorii „Rozbudowa lokalnej infrastruktury” za budowę boiska we wsi.
Nagrodę, podczas uroczystej gali w Warszawie, odebrali naczelnik OSP Zielkowo - Piotr Borkowski, prezes - Roman Draszewski oraz sekretarz - Zbigniew
Trzeszewski.
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PIENIĄDZE DLA JEDNOSTEK OSP GMINY LUBAWA
W czwartek 6 września 2018 r. w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę pomiędzy Gminą
Wiejską Lubawa a Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka - Dyrektora
Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie
z jej postanowieniami, Gmina otrzyma prawie 112 tys. zł. Pieniądze w postaci nowoczesnego sprzętu do ratowania życia i zdrowia,
trafią do strażaków ochotników z terenu
lubawskiej gminy.
Z otrzymanych środków wszystkie jednostki otrzymają specjalistyczny sprzęt , m.in.
torby ratownicze, defibrylator, detektory
napięcia oraz detektory wielogazowe, latarki akumulatorowe czy parawany do osłony Na mocy zawartej umowy jednostki OSP z terenu lubawskiej
gminy wzbogacą się o sprzęt o wartości ponad 110 tys. zł
miejsca wypadku.

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Rakowice
W sobotę 8 września odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rakowicach. Po 12 latach służby, 32-letniego Mercedesa zastąpił samochód marki
Renault Midlet M210 4x4.
Jednostka OSP Rakowice
działa od 1945 roku. Pierwszym
samochodem
był
pojazd lekki marki Lublin,
potem Żuk, następnie samochód średni marki Mercedes.
Nowy nabytek, to samochód
średni ratowniczo-gaśniczy
marki Renault Midlet M210
4x4 z sześcioosobowa kabiną.
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 sfinansoWspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości
wany z budżetu Gminy Lubaprzekazania wozu strażackiego dla OSP Rakowice
wa.

CZY WIESZ, ŻE…

Oficjalne przekazanie kluczyków do auta

18 jednostek OSP gminy Lubawa wyposażonych
jest w 20 samochodów przeznaczonych do
prowadzenia
akcji
ratowniczo-gaśniczych.
Samochody
sukcesywnie
są
wymieniane
oraz wyposażane w nowoczesny sprzęt. Tylko
w ubiegłym roku o dwa nowe wozy strażackie
wzbogaciły się jednostki z Lubstynka i Łążyna.
W marcu OSP Lubstynek otrzymała średni
samochód IVECO EUROCARGO 135E22, natomiast
we wrześniu nowy wóz marki IVECO o wartości 180
tys. zł trafił do OSP Łążyn. Auto jest przystosowane
do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych
oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
Koszty zakupu w całości pokrył Urząd
Gminy Lubawa.
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W niedzielę 16 września Ochotnicy z OSP Lubstynek bronili tytułu mistrza województwa podczas VI
Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem wydarzenia był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Olsztynie.
Do rywalizacji na stadionie miejskim im.
Heryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim
przystąpiło 19 drużyn męskich i 14 kobiecych
z całego województwa. Podczas zawodów rozegrano konkurencje – ćwiczenie bojowe oraz
bieg sztafetowy 7x50 m. Powiat iławski reprezentowały drużyny: OSP Lubstynek, OSP Rożental i żeńska drużyna z OSP Lubawa, która
zaprezentowała się najlepiej zajmując w klaStrażacka reprezentacja gminy i miasta Lubawa
syfikacji generalnej III miejsce. W kategorii
drużyn żeńskich I miejsce zajęła KDP OSP Gwiździny, II miejsce KDP OSP Grodziczno (powiat nowomiejski).
W kategorii mężczyzn I miejsce wywalczyła drużyna OSP Galiny (powiat bartoszycki). Drużyna z OSP
Rożental zajęła IV miejsce, a OSP Lubstynek VI miejsce. Ochotnikom serdecznie gratulujemy!

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
Jednostki OSP gminy Lubawa należą do jednych z najprężniej działających na terenie naszego województwa. Ochotnicze Straże Pożarne to przede wszystkim ludzie, dla których mundur i przynależność do
tej społeczność stały się drugim domem. To także tradycja i długoletnia historia. Wiele z naszych jednostek działa już od ponad 100 lat. Poniżej przypominamy ostatnie jubileusze.

27.06.2015 r. - Jubileusz 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Podczas uroczystości
nie zabrakło indywidualnych odznaczeń dla ochotników
medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz za wysługę lat

25.08.2018 r. - Jubileusz 100-lecia powstania jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu został połączony z nadaniem jednostce sztandaru oraz Złotego Znaku Związku
za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej

02.09.2017 r. - Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie świętowali Jubileusz 105-lecia powstania jednostki. Uroczystość dodatkowo uświetniło nadanie sztandaru oraz przekazanie wozu bojowego
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DOŻYNKI GMINNE - ROŻENTAL 2018
Koncerty, występy kabaretu, konkursy to tylko niektóre z atrakcji tegorocznego święta plonów.
W niedzielę 16 września mieszkańcy gminy Lubawa i okolic świętowali tradycyjne dożynki.
Gospodarzem uroczystości był Rożental. Rolę starostów pełnili: pani Edyta Szczepańska
z Rożentala i Tomasz Golder z Czerlina.
Święto plonów rozpoczęło się mszą św. dziękczynną, którą odprawili księża z dekanatu lubawskiego, z ks. dziekanem Marcinem Staniszewskim na czele. Po mszy korowód dożynkowy, który
poprowadził Jan Nadolski, były prezes OSP Rożental z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Iławy przeszedł na miejsce uroczystości - boisko przy miejscowej szkole. Część oficjalna rozpoczęła się
przemówieniem wójta gm. Lubawa, Tomasza Ewertowskiego, który przywitał wszystkich gości
oraz podziękował rolnikom za pracę. Wśród gości dożynkowych byli m.in. Grzegorz Kierozalski,
dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Andrzej Pęziński, przedstawiciel Marszałka Województwa oraz Marek Polański, starosta
powiatu iławskiego.

Wyróżnienie w konkursie kulinarnym zdobyły panie z KGW w Sampławie. Dodatkowo koło otrzymało podziękowania za udział
w ogólnopolskim konkursie kulinarnym w Łodzi
Wójt Gminy Lubawa oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie serdecznie dziękują:
kapłanom za uroczystą mszę świętą dziękczynną za plony, delegacjom z wieńcami dożynkowymi, Starostom Dożynek, pocztom sztandarowym, paniom biorącym udział Konkursie
Kuchni Ziemi Lubawskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa oraz kabaretowi Zgrana Paka z Rakowic, ochotniczym strażom pożarnym, pracownikom Spółki Komunalnej Gminy
Lubawa, gospodarzowi miejsca dożynek - pracownikom Szkoły Podstawowej w Rożentalu,
sołtysowi i radzie sołeckiej, paniom z KGW Dolina Róż i wszystkim mieszkańcom Rożentala,
Lokalnej Grupie Działania za współorganizację konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej, sponsorom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie Dożynek.
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KONKURSY I KONCERTY
W popołudniowym bloku atrakcji odbyły się dwa konkursy: na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”. Spośród ośmiu zgłoszonych do konkursu
wieńców komisja wybrała wieniec przygotowany przez parafię z Prątnicy. W konkursie kulinarnym uczestniczyło siedem drużyn, które prezentowały potrawy związane z naszym regionem.
Wyróżnienie w konkursie zdobyło Koło Gospodyń z Sampławy. Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Mieszkańcom czas umilał zespół „Zbóje” z Zakopanego, który promuje muzykę oraz folklor
góralski. Dla amatorów dobrego humoru wystąpił lokalny kabaret „Zgrana Paka” z Rakowic.
Nie zabrakło także koncertu disco polo zespołu „Boyfriend” oraz rockowych coverów w wykonaniu zespołu Ci-Ho.

ZABAWA I KULINARIA

Publiczność rozbawili do łez panowie
z kabaretu „Zgrana paka” z Rakowic

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach dożynek.
Przygotowany został Kącik Animacyjny, w którym na każdego czekały
konkurencje sportowe, malowanie
twarzy, wielkie bańki mydlane oraz
„balonowe zoo”. Na boisku sportowym trwała wystawa sprzętu rolniczego. Nie zabrakło także tradycyjnych przysmaków - grochówki,
kiełbasek z grilla, chleba ze smalcem i ogórkiem. Można było również
skosztować smacznych wiejskich wyrobów przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich.

MAMY MISTRZÓW WOJEWÓDZTWA
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Lubawa gratulacje i nagrody odebrały dziewczęta,
które zdobyły tytuł Mistrzyń Województwa. Gratulujemy!
Mistrzynie Województwa turnieju „Mała PiłkarMistrzynie Województwa turnieju „Piłkarska
ska Kadra Czeka” dla roczników 2005 i młodsze, Kadra Czeka” dla roczników 2003 i młodsze, który
który odbył się 18 czerwca 2018 r. w Morągu
miał miejsce 15 czerwca 2018 r. w Kazanicach
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