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Rożental będzie gospodarzem tegorocznych Do-
żynek Gminnych. Świętowanie, które zaplanowa-
no na niedzielę 16 września, rozpocznie się uroczy-
stą mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca. Po 
mszy barwny korowód ruszy na boisko przy Szkole 
Podstawowej, gdzie odbędą się prezentacje wień-
ców dożynkowych i występy estradowe. W rolę te-
gorocznych starostów wcielą się pani Edyta Szcze-
pańska z Rożentala i Tomasz Golder z Czerlina.

W tym roku publiczność roztańczy zespół „Zbó-
je” z Zakopanego, który promuje muzykę oraz folk-
lor góralski prosto spod samych Tatr. Wykonawcy 
przebojów, takich jak „Znów nieprzespana noc” czy 
„Ostatnia noc w Zakopanem” gwarantują świetną 
zabawę. Amatorów dobrego humoru rozbawi lo-
kalny kabaret „Zgrana Paka” z Rakowic. Nie zabrak-
nie także koncertu disco polo w wykonaniu zespo-
łu „Boyfriend” oraz muzyki dla fanów rocka.

Tradycyjnie organizatorzy zaplanowali konkurs 
na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs 
kulinarny „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”. Szczegóło-
wy program uroczystości na str. 12 Biuletynu.

JEDNĄ Z ATRAKCJI TEGOROCZNYCH DOŻYNEK BĘDZIE KONCERT ZESPO-
ŁU „ZBÓJE” REPREZENTUJĄCEGO GÓRALSKĄ MUZYKĘ FOLKOWĄ
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INWESTYCJE
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

W miejscowościach na terenie gminy Lubawa trwają przebudowy dróg i chodników. Kilka ty-
godni temu oddano do użytku utwardzony plac przy remizie w Omulu. W planach są kolejne 
remonty i modernizacje dróg gminnych i powiatowych.

Trwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo  Nr 147026N w miejscowości Omu-
le oraz Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50 
proc. dofinansowane z budżetu państwa. 

Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn została zakwalifiko-
wana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie 
zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą 
przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica. Zadanie m.in. obejmuje poło-
żenie nowego asfaltu, budowę chodników 
oraz oświetlonego przejścia dla pieszych.

Umowa na dofinansowanie przebudo-
wy drogi gminnej Omule-Szczepankowo 
w miejscowości Omule została podpisana 
19 czerwca. Kwota dofinansowania w wy-
sokości 50 proc. wartości inwestycji zosta-
nie przekazana w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 - 2019. Prace reali-
zuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budow-
lane Sp. z o.o. z Brodnicy. W ramach zada-
nia o wartości prawie 700 tys. zł zostaną, 
m.in. wykonane chodniki, zjazdy, odwod-
nienie. Droga zostanie poszerzona i zyska 
nową nawierzchnię asfaltową.

W Prątnicy dobiega końca remont dro-
gi gminnej w kierunku Tuszewa. Powstaje 
tam nowa nawierzchnia asfaltowa zjazdy 
i odwodnienie.

Dokonano wyboru oferty w przetargu 
nieograniczonym na remont ponad półki-

Prace na drodze w miejscowości Prątnica

Przebudowa drogi w miejscowości Łążyn
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lometrowego odcinka nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Zadanie zre-
alizuje firma S.D.T. Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. z Susza. Koszt zadania wyniesie około 240 
tys. zł.

Trwa przebudowa chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenie drogi wewnętrznej 
w miejscowości Fijewo. Inwestycję realizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie zrealizuje 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. Zadanie polegające na 
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami wykona Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów Brodnica.

Plac przy remizie w Omulu
Remont drogi powiatowej Omule-Prątnica

obejmie 2,5 km odcinek

NOWE HALE SPORTOWE
TUSZEWO

Trwa inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną 
oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tusze-
wie. Zadanie wykonuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana do 31 lipca 2019 r.

Planowany budynek sali gimnastycznej z łącznikiem usytuowany będzie pomiędzy istnieją-
cym budynkiem szkoły, a istniejącą drogą dojazdową. Sala zostanie dobudowana do południo-
wo-zachodniej ściany szczytowej szkoły. Wejście od strony południowej będzie wyposażone 
w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Sala gimnastyczna ma wymiary 32,82 m x 18,0 
metra (powierzchnia użytkowa sali gimnastycz-
nej  590,76m2), wysokość 9,5 m w kalenicy.

Na parterze powstanie zaplecze socjalne: 4 szat-
nie, pokój nauczyciela WF, magazyn sprzętu i 6 
toalet. 

Na piętrze budynku zlokalizowana jest widow-
nia  i 2 sale lekcyjne. Ponadto w ramach inwestycji 
zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń na 
poddaszu istniejącego budynku szkoły w celu wy-
gospodarowania 2 sal dydaktycznych.

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 budże-
tu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposa-
żenie sali gimnastycznej, na które zostanie prze-
znaczonych ponad 127 tys. zł.

Przy Szkole Podstawowej w Tuszewie
powstaje nowa sala gimnastyczna
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BYSZWAŁD

INWESTYCJE W SZKOŁACH

Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd zrealizuje firma LUXCOM z Kulig. Wykona-
nie zadania nastąpi do dnia 31 paździer-
nika 2019 roku. 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 wie-
lofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m 
z syntetyczną nawierzchnią sportową, 
spełniająca warunki techniczne i użyt-
kowe dla rozgrywania zawodów sporto-
wych (piłka ręczna, futsal i koszykówka). 
W budynku zostaną wydzielone cztery 
szatnie z łazienkami, pomieszczenie dla 
nauczyciela w-f, trenera z oknem na salę 
oraz pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt sportowy.

Nie zabraknie także 2 pomieszczeń na 
sale fitness i siłownie oraz 2 pomieszczeń 
wykorzystywanych jako sale dydaktycz-
ne dla szkoły podstawowej. Przewidziano 
również widownię dla kibiców.

Zakończył się remont Szkoły Podstawowej 
w Prątnicy. Przeprowadzone prace polegały 
przede wszystkim na wykonaniu remontu ele-
wacji, kominów, malowania podbitki drewnia-
nej i wymianie rynien. Zadanie o wartości ok. 
122 tys. zł zrealizowała firma Vuro ze Strumie-
nia.

Do 31 października potrwa termomoderni-
zacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabo-
wie-Wałdykach. Zadanie realizuje firma HD 
INVEST s.c. z Iławy. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie ponad 380 tys. zł. Przedmiotem za-
mówienia jest wykonanie docieplenia elewa-
cji, remont schodów oraz wymiana rynien.

Podpisanie umowy na budowę sali
sportowej w Byszwałdzie

Wymiana rynien w SP w Prątnicy

W ramach zadania wykonano,
m.in. remont elewacji

Do końca października potrwa
termomodernizacja budynku
SP w Grabowie-Wałdykach
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MODERNIZACJA
BIBLIOTEKI

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Dobiega końca modernizacja i adaptacja 
pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliote-
kę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. 
Modernizację wykonuje Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Montażowe Lubtech Sp. z o.o. 
z Fijewa. Dostawę wyposażenia, m.in. regałów, 
krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego zreali-
zuje firma Bener z Gdańska. Łączna wartość 
inwestycji wyniesie około pół miliona złotych. 
Zadanie to jest współfinansowane w kwocie 
ponad 200 tys. zł w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. kontynuuje rozbudowę gminnej sieci kanaliza-
cyjnej. Po inwestycjach w Kazanicach i Byszwałdzie zakład realizuje zadanie polegające na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci 
wodociągowej w miejscowości Rożental. W części dotyczącej stacji uzupełniająco – stabilizu-
jącej wszystkie prace zostały już wykonane i stacja została oddana do użytku. W części doty-
czącej 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-stabili-
zująca ciśnienie wody. Do sieci kanalizacyjnej planuje się przyłączenie 185 budynków.

Inwestycja pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Mortęgi - ul. Dworcowa w Luba-
wie” jest na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej  celu publicznego.  Na przełomie paździer-
nika i listopada Zakład Komunalny GL planuje ogłosić przetarg na wykonanie robót budowla-
nych.

Trwają prace projekto-
we dotyczące budowy sie-
ci sanitarnej w Grabowie 
i Wałdykach, które zgodnie 
z umową powinny zakoń-
czyć się wiosną 2019 r.

W trakcie przygotowań 
jest przetarg na wykona-
nie kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sampława 
i Rodzone.

Jednocześnie Gmina kon-
tynuuje program wypo-
sażania gospodarstw do-
mowych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Do 
tej pory wyposażono już 
492 gospodarstwa. Od 2009 
roku Gmina zakupiła ponad 
500 dużych i małych oczysz-
czalni na łączną kwotę po-
nad 1 miliona złotych.

W zaadaptowanym pomieszczeniu
będzie mieścić się filia

Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa

Oczyszczalnia ścieków w Kazanicach
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JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W OMULU
W sobotę 25 sierpnia odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu, pod-
czas którego nastąpiło nadanie jednostce Sztandaru, wręczenie odznaczeń związkowych oraz 
uhonorowanie jednostki Złotym Znakiem Związku za wieloletnią ofiarną działalność w ochro-
nie przeciwpożarowej.

Obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą koncelebrowaną przez księ-
dza dziekana Marcina Staniszewskiego 
oraz  księdza proboszcza z Prątnicy, To-
masza Mowińskiego. Mszy asystowa-
ły poczty sztandarowe jednostek OSP 
gminy a także z miasta Lubawa. Oprawę 
muzyczną prowadziła Miejska Orkiestra 
Dęta w Lubawie.

Po mszy goście przeszli pod budynek 
remizy, gdzie dokonano uroczystego za-
wieszenia pamiątkowej tablicy. Następ-
nie, od złożenia meldunku o gotowości 
pododdziałów do uroczystości, rozpo-
częła się część oficjalna. Meldunek zło-
żył kpt. Krzysztof Rutkowski, Komendant 
Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął  
Marszałek Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego zarazem Prezes Zarządu 
Oddziału ZOSP RP w Olsztynie -  Gustaw 
Marek Brzezin.

Następnie Prezes  Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski 
powitał zaproszonych gości, m.in. Marszałka Województwa a jednocześnie Prezesa Zarządu 
Oddziału ZOSP RP w Olsztynie – Gustawa Marka Brzezina, Starostę Powiatu Iławskiego Mar-
ka Polańskiego, Wicestarostę Powiatu Iławskiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Iławie –Stanisława Kastrau, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – Juliana Lemiecha, Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie – bryg. Piotra Wlazłowskiego oraz byłego komendanta PSP w Iławie 
Macieja Jasińskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także byłych druhów jednostki 
OSP Omule – Jana Maciołka, Jana Ruteckiego, Benona Mężydło, Zbigniewa Linkner, Zeferyna 
Boruch i Zenona Bukowskiego oraz delegacji z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Lubawa.

Poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej

Delegacje jednostek OSP z terenu gminy Lubawa
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STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE W RAKOWICACH

Po tym, jak prezes OSP Omule - Eugeniusz 
Klejna przytoczył rys historyczny jednostki, od-
było się uroczyste wręczenie odznaczeń. Uchwa-
lą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
woj. Warmińsko-Mazurskiego zostały wyróżnio-
ne następujące osoby:

- dh Eugeniusz Klejna – złotym medalem,
- dh Tomasz Rykaczewski srebrnym medalem,
- dh Dariusz Karkut srebrnym medalem,
- dh Mariusz Okoniewicz srebrnym medalem,
- dh  Mariusz Babski srebrnym medalem,
- dh Dawid Klejna brązowym medalem,
- dh Piotr Kuczyński odznaczeniem Wzorowy 

Strażak.
Uroczystym punktem była także ceremonia 

nadania i wręczenia sztandaru jednostce. Sztan-
dar, który ufundowali mieszkańcy Omula i okolic, na ręce prezesa Eugeniusza Klejny wręczył 
prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Olsztynie – Gustaw Marek Brzezin.

Po przemówieniach przybyłych gości wypełnionymi gratulacjami, życzeniami i wspomnienia-
mi, nastąpiła kolejna część programu - poczęstunek oraz zabawa przy dźwiękach zespołu Zula 
i spółka.

Do jednostki OSP Rakowice tra-
fił nowy samochód pożarniczy. 
Jest to samochód średni ratow-
niczo-gaśniczy marki Renault Mi-
dlet M210 4x4. Pojazd jest, m.in. 
wyposażony w zbiornik wody 
3000l, wciągarkę elektryczną 
o uciągu 15000Ibs, autopompę 
1600l/min oraz linię szybkiego na-
tarcia na elektrycznym zwijadle. 
Zakup w kwocie 220 tys. zł został 
w całości sfinansowany z budżetu 
Gminy Lubawa. Uroczyste prze-
kazanie nowego wozu bojowego 
odbyło się  8 września 2018 roku.

Nowo zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy
trafił do jednostki OSP w Rakowicach

Przekazanie sztandaru

Od lewej: Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa,
Marek Polański, starosta powiatu iławskiego,

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
i Piotr Wlazłowski, komendant powiatowy PSP w Iławie

Wręczenie odznaczeń

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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KGW w Sampławie w finale konkursu 
„Kulinarna Biblia Polskich Potraw Tradycyjnych”

PLENER I NIEPODLEGŁA GMINNE MOGIŁY WOJENNE

W konkursie ogłoszonym przez kwartalnik 
„Moja Wieś” należało udowodnić, że zgłoszo-
na potrawa jest związana z regionem, opisać 
historię jej powstania, podać szczegółowy 
przepis, przygotować oraz wysłać estetyczne 
zdjęcie dania. Spośród tysięcy nadesłanych 
zgłoszeń w głosowaniu wybrano po jednej 
potrawie z każdego województwa.

Panie z KGW w Sampławie jako danie kon-
kursowe wybrały karmuszkę, typową potra-
wę Warmii i Mazur. Jest to zupa gulaszowa 
o słodko-kwaśnym smaku, zawierająca dużo 
mięsa.

Na finałowej gali Panie gotowały na żywo 
– nie zdobyłyśmy pierwszego miejsca, ale 
to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że zo-
stałyśmy wyróżnione, a nasz przepis na kar-
muszkę został wybrany spośród tysiąca nadesłanych zgłoszeń. Dla nas to już wielki sukces 
zajść tak daleko - mówią.

Serdecznie gratulujemy!

W drugiej połowie sierpnia na terenie lubaw-
skiej gminy zorganizowano plener malarski, 
którego inicjatorem był sołtys i rada sołecka 
z Lubstyna. Uczestniczyli w nim dzieci i mło-
dzież oraz artyści malarze i fotograficy Stowa-
rzyszenia SART.

Efekty prac artystycz-
nych będzie można 
zobaczyć na wystawie 
poplenerowej podczas 
Dożynek Gminnych 
w Rożentalu. Podob-
noie jak prace, które 
wpłynęły w konkursie 
plastycznym zorga-
nizowanym dla szkół 
z terenu gminy z okazji 
100-lecia odzyskania 
niepodległości.

W ramach tegorocznej dotacji celowej Woje-
wody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie 
grobów i cmentarzy wojennych oraz środków 
z budżetu Gminy Lubawa zostało wymienione 
ogrodzenie wokół mogiły zbiorowej w Guto-
wie. Zamontowano także nowa bramę i furtkę 
oraz uporządkowano teren wycinając gałęzie 
i krzewy. Całkowity koszt zadania wyniósł pra-
wie 15 tys. zł z czego 6 tys. to dotacja z budżetu 
państwa.

W miejscu tym spoczywają kobiety po-
chodzenia żydowskiego, obywatelki Austrii, 
Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, Pol-
ski, Rumunii Węgier i Związku Radzieckiego 
(więźniarki filii obozu Stutthof znajdującego 
się w Gutowie od sierpnia 1944 r. do stycznia 
1945 r.).

Reprezentacja KGW w Sampławie biorąca udział
w konkursie, od lewej: Iwona Rutkowska,

Katarzyna Kirzanowska i Agnieszka Dombrowska

Uporządkowany teren wokół
zbiorowej mogiły w Gutowie

Artyści przy pracy

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym 
„Świętujemy Niepodległą”

W sobotę 18 sierpnia w Międzynarodowej Szkole Sztuki Kulinarnej w Łodzi odbył  się finał 
konkursu „Kulinarna Biblia Polskich Potraw Tradycyjnych”, w którym brały udział reprezen-
tantki Gminy Lubawa, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sampławie.
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Warsztaty graffiti w Rożentalu 

Turniej sportowy w Zielkowie 

 

WAKACJE W GMINIE LUBAWA 
 

 

  

Byszwałdzie 

 

Wakacyjne szaleństwo na biwaku w Hartowcu Wakacyjne zabawy w Szczepankowie 

Na terenie gminy Lubawa, już od kilku lat 
w okresie letnim, poza świetlicami całorocznymi, 
funkcjonowały placówki wakacyjne. W tym roku 
uruchomiono je w miejscowościach: Byszwałd, 
Zielkowo, Łążek, Tuszewo, Rumienica, Gutowo 
i Omule. Uczęszczało do nich łącznie ok. 220 osób. 

 

 

 

Dzieci i młodzież z terenu gminy, mogły uczestniczyć 
w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach 
i w  kreatywny sposób zagospodarować swój wolny 
czas. W ofercie świetlic znalazły się m.in. takie atrakcje 
jak: wycieczki rowerowe i edukacyjno-krajoznawcze, 
warsztaty graffiti, zajęcia kulinarne i artystyczne, 
turnieje sportowe, gry terenowe oraz wiele innych 
ciekawych zajęć. 

 

 

 

„Festiwal kolorów” w Prątnicy 

Efekty warsztatów graffiti w Byszwałdzie 

Zabawa na świeżym powietrzu  w Łążku Piknik na trawie w Szczepankowie 

Zabawy animacyjne w Targowisku Dolnym 

 

Wycieczka rowerowa w Rożentalu 



Z MYŚLĄ O SENIORACH 
 

 

  

 

 

USŁUGI TELEOPIEKUŃCZE W GMINIE LUBAWA 

W miesiącu sierpniu 2018r. Gmina Lubawa podpisała 
umowę na realizację usług teleopiekuńczych której 
operatorem zostało Polskie Centrum Opieki w Gdyni.  

Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, które 
pozwala wielu osobom na lepsze funkcjonowanie, 
odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności.  

Podstawowym czynnikiem w opiece tego systemu jest 
specjalny przycisk „SOS”, który wbudowany jest 
w telefon stacjonarny lub przenośny. Pozwala on, 
w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, połączyć się 
z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do 
sytuacji pomoc.  

Na koniec sierpnia chęć skorzystania z usługi 
zadeklarowało 18 mieszkańców gminy. 

 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE „SENIOR+” W ZŁOTOWIE ? 

Czas wakacyjny upłynął Seniorom bardzo aktywnie. 
W lipcu Uczestnicy Klubu ,,Senior+” wzięli udział 
w kolejnym wyjeździe integracyjnym.  

Tym razem skorzystali z atrakcji jakie proponuje Iława 
oraz jej okolice. W programie znalazło się zwiedzanie 
ratusza z wejściem na wieżę widokową, dwugodzinny 
rejs spacerowy ,,Czaplą” po Jezioraku oraz grill 
w gospodarstwie agroturystycznego w Gardzieniu. 

 

 

W sierpniu w Klubie zorganizowany został „PIKNIK 
DOŻYNKOWY- ŁĄCZYMY POKOLENIA” w trakcie 
którego seniorzy wykonali specjalnie na tę okazję 
przygotowany pokaz tańca, pełnili również funkcję 
gospodarzy i animatorów dla przybyłych mieszkańców 
wsi oraz zaproszonych gości. Do atrakcji pikniku 
należały m.in. występ kabaretu „Zgrana paka”, 
zespołów „Cyganeczki” i „Rakowianki”, pokaz 
żonglerki, warsztaty graffiti oraz animacje dla 

   

 

Uczestnicy Klubu „Senior +” w Iławie 

Rejs „Czaplą” po Jezioraku 

Animacje w trakcie pikniku dożynkowego w Złotowie 

Piknik dożynkowy - „Łączymy pokolenia” w Złotowie 
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PROJEKTY UNIJNE 
 

  

 

„RODZINA NA PLUS” 

W kwietniu 2018r. osiem rodzin zakończyło swój udział 
w  I  edycji projektu „Rodzina na PLUS”.  

Kolejni uczestnicy w ramach II edycji zadania zostali 
objęci wsparciem od maja br. 

Każda edycja przewiduje 10 miesięczne wsparcie 
asystenta rodziny  oraz udział w następujących 
warsztatach: rozwoju umiejętności społecznych, 
zarządzania czasem i  budżetem domowym, „szkoły dla 
rodziców”, aktywności lokalnej. Rodziny mają również 
możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia 
psychologa oraz prawnika. 

Projekt zakłada ponadto wzrost zaangażowania 
uczestników w integracje ze środowiskiem lokalnym 
w  ramach którego dotychczas zrealizowano dwie 
inicjatywy.  

W Szczepankowie został zagospodarowany teren przy 
budynku socjalnym, zamontowano betonowe ławki, 
donice z kwiatami oraz stojaki na rowery. Natomiast 
w ramach drugiej inicjatywy - o charakterze 
ekologicznym - w pięciu wsiach utworzono miejsca 
zapewniające różnym gatunkom owadów schronienie 
i  możliwość budowania gniazd, zwane „hotelami dla 
owadów”. 

Projekt zakłada realizację VI edycji działań skierowanych 
do rodzina a jego zakończenie zaplanowano na czerwiec 
2022r. 

 

 

 

 

Od roku Gmina Lubawa w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie realizuje 
dwa projekty wieloletnie współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ” 

W ramach projektu w miesiącu maju 2018 r. 
uczestnictwo w projekcie zakończyło 12 osób w  ramach 
I edycji Klubu Integracji Społecznej.  

Zwieńczeniem ich udziału w zajęciach było podniesienie 
kwalifikacji zawodowych. Poszczególne osoby uzyskały 
certyfikaty oraz uprawnienia w zakresie m.in: 
magazynowania z obsługą wózków jezdniowych, palacza 
CO, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, 
pielęgnacji terenów zielonych, pomocnika kucharza oraz 
ukończyły kurs komputerowy (ECDL). 

W chwili obecnej wsparciem w projekcie objęte 
są  24  osoby w ramach II i III edycji Klubu.   

Każda z edycji zakłada 12 miesięczne wsparcie dla 
12 osób w ramach którego uczestnicy biorą udział 
w  następujących warsztatach: umiejętności 
społecznych, aktywizacji zawodowej, obsługi 
komputera, zarządzania czasem oraz ekonomii 
społecznej. Ponadto każda z osób objęta 
jest indywidualnym wsparciem psychologa i  trenera 
pracy oraz bierze udział w kursie zawodowym 
dobranym do jego indywidualnych potrzeb 
i  możliwości. 

Projekt zakłada realizację VI edycji Klubu Integracji 
Społecznej a jego zakończenie zaplanowano na kwiecień 
2021r. 

 

Warsztaty w ramach projektu „Aktywna przyszłość” 

Warsztaty w ramach projektu „Rodzina na PLUS” 
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DOŻYNKI
GMINNE

Rożental, 16 września
14:00 - Uroczysta msza św. - dziękczynienie za plony
     Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu
15:00 - Przemarsz korowodu dożynkowego 
     na miejsce uroczystości
15:15 - Uroczyste rozpoczęcie Dożynek
15:30 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy
15:45 - Występ kabaretu Zgrana Paka z Rakowic
16:00 - Koncert zespołu Zbóje
17:30 - Ogłoszenie wyników w konkursach na:
   "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”
    oraz "Kuchnia Ziemi Lubawskiej”
18:00 - Występ zespołu CI-HO najlepsze covery rocka
19:00 - Zespół Boyfriend - koncert disco polo
20:30 - Zakończenie Dożynek
  


