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INWESTYCJE
DROGOWE 2017

Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z bliskimi,
w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym nowym 2018 roku
życzą
Przewodniczący RG Lubawa
Jan Laskowski
Wójt Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski
Boże Narodzenie 2017
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Wydarzenia
społeczne 2017

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie
kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci
wodociągowej w miejscowości Rożental.
Zadanie zostanie dofinanPrace przy budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku
sowane kwotą prawie 2
Projekty unijne
Rożental - Kazanice
mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji
Mikołaj u zostanie wybudowanych
strażaków 15 km kanalizacji zbiorczej
oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie
wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków
do sieci kanalizacyjnej.
Inwestycja potrwa do
INWESTYCJE
czerwca 2018 roku.
SPORTOWE
Cd. str.8
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KOLEJNY ROK INWESTYCJI DROGOWYCH

Bilans drogowych działań inwestycyjnych Gminy Lubawa w 2017 roku to prawie 13 kilometrów przebudowanych i zmodernizowanych dróg asfaltowych za łączną kwotę 7 mln zł. Prace realizowano w 12 gminnych miejscowościach.

DROGI GMINNE

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy gminnych dróg
w Tuszewie i Grabowie. Od lewej: wojewoda Artur Chojecki, wójt
Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Gminy Anna Jędrychowska

Pierwszą inwestycją związaną z infrastrukturą drogową w 2017 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”. Umowa na
dofinansowanie tego zadania została podpisana 4 kwietnia 2017 roku.

Prawie dwa miesiące przed terminem firma
Skanska S.A. z Warszawy zakończyła przebudowę około 1 km drogi gminnej Tuszewo - Mortęgi
nr 147018N. Inwestycja polegała na położeniu
nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów gospodarczych, robót odwodnieniowych
i chodnika. W pobliżu Szkoły Podstawowej w
Tuszewie powstało oświetlone przejście dla pieszych.
Nowopowstałe i oświetlone przejście dla pieszych w pobliżu
szkoły w Tuszewie poprawiło bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi

Przebudowa drogi w miejscowości Grabowo
do osady Grabowo, m.in. polegała na wykonaniu jezdni - nowej nakładki asfaltowej o łącznej
długości 2,6 km oraz zjazdów gospodarczych
na posesję. Jednocześnie zrealizowano również
przebudowę chodnika w miejscowości. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” a
zrealizowały ją firma Skanska S.A. z Warszawy
oraz Musa z Targowiska Dolnego.
Łącznie w Grabowie wykonano nową nawierzchnię na
odcinku 2,6 km
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Droga Biała Góra - Sampława została przebudowana na odcinku 450 metrów, gdzie
wykonano konstrukcję wraz z nawierzchnią
bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Prace
wykonano na drodze przy miejscowej Szkole Podstawowej w kierunku Białej Góry oraz
od drogi nr 15 w kierunku drogi Targowisko
Górne - Rakowice.

Fragment przebudowanej drogi przy Szkole Podstawowej
w Sampławie

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. Zarówno tę inwestycję jak i w Sampławie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

Odbiór techniczny inwestycji w Prątnicy

W Czerlinie zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km.
polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej,
zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizowała firma Musa
Spółka Jawna z targowiska Dolnego. Zadanie
to otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa związanych z
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przebudowa drogi w Czerlinie

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

4

www.gminalubawa.pl

Jedną z ostatnich inwestycji drogowych zrealizowanych w 2017 roku była przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości
Targowisko Górne na odcinku 1,5 km.
Zadanie o wartości prawie 1 mln złotych zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
z Brodnicy. Polegało ono głównie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów oraz
przebudowie przepustu.

DROGI POWIATOWE
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim w
2017 roku zrealizowała przebudowę 6 odcinków dróg
powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie
modernizacja objęła około. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Droga w Targowisku Górnym w trakcie realizacji
Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 mln. 200 tys. zł.
Koszty po połowie pokryły Gmina i Powiat. Zadanie zrealizowała firma Skanska SA. Z Warszawy. Polegało ono przede wszystkim
na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Prace na odcinku Prątnica - Szczepankowo
Paweł Jakubowski - www.odlot.pro
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Modernizacja drogi w kierunku Lubstynka

Wiśniewo - w trakcie realizacji inwestycji

Przebudowa drogi w Gutowie

Rożental - prace przygotowawcze
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WYDARZENIA SPOŁECZNE

Jak co roku w gminie Lubawa organizowanych było wiele różnych inicjatyw i wydarzeń społecznych. W szerokiej ofercie
każdy z mieszkańców mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas zajęć w Świetlicach Środowiskowych obywały się m. in.
bale przebierańców, dzień dziecka oraz andrzejki. Dodatkowo nie zabrakło także licznych Pikników Rodzinnych, które były
doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej. Warto także wspomnieć o bloku imprez zainicjowanych w ramach
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które przebiegły pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” i były okazją do
promocji więzi rodzinnych, wzajemnego szacunku oraz miłości w rodzinie.
Z myślą o najstarszych mieszkańcach gminy zorganizowano szereg spotkań i imprez. Wiele z nich
wpisało się na stałe w kalendarz imprez społeczno-kulturalnych, należą do nich: Dzień Kobiet, II
Przegląd Piosenki Biesiadnej, „Noc Świętojańska”,
Biesiada Seniora, Spotkanie Andrzejkowe oraz
Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób starszych
i samotnych. Pojawiły się także nowe inicjatywy
np. Forum Aktywnych Kobiet, które spotkało się z
pozytywnym przyjęciem przez uczestników i będzie
kontynuowane w kolejnych latach.

II Przegląd Piosenki Biesiadnej w Rakowicach

Aktywni seniorzy - aktywna społeczność

Organizacja wszystkich tych działań
była możliwa dzięki aktywności i dobrej współpracy wielu osób i podmiotów, w tym: ośrodka pomocy społecznej, rad sołeckich, szkół, ochotniczych
straży pożarnych, ludowych zespołów
sportowych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, parafii rzymskokatolickich, organizacji pozarządowych
i liderów społecznych.
Dni Rodziny

Piknik w Rożentalu

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

www.gminalubawa.pl

PROGRAM WIELOLETNI

12-osobowa Rada Seniorów działa od 30 maja 2017 r.
integruje środowisko osób starszych oraz wspiera ich
ścisłą współpracę z samorządem

W 2017r. Gmina otrzymał dotację na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
polegającego na utworzeniu i wyposażeniu placówki
typu Klub „Senior +”. W ramach zadania Świetlicę
Wiejską w Złotowie przeznaczono na funkcjonowanie
Klubu „Senior+” dla 20 mieszkańców gminy w wieku
powyżej 60 lat, którzy nie są aktywni zawodowo.

Projekty unijne

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 zaplanowano do kwietnia 2021r.
Kwota pozyskanego dofinansowania na realizację wynosi
777.840,00 zł.
Konferencja „Aktywna przyszłość”
Konferencja Rodzina na PLUS

Drugi projekt pn. „Rodzina na
PLUS” rozpoczął się w czerwcu 2017r. Celem tego zadania
jest zwiększenie dostępu do
usług społecznych i integracja
ze środowiskiem lokalnym 48
rodzin z terenu gminy Lubawa
mających trudności o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Działania w projekcie
zaplanowano do czerwca
2022r. Kwota pozyskanego
dofinansowania na realizację
wynosi 724.121,26 zł.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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Boisko z automatycznym nawadnianiem

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Boisko piłkarskie w Kazanicach jako pierwsze z boisk na terenie lubawskiej
gminy zostało wyposażone w system automatycznego nawadniania. Pozwoli
on usprawnić i ułatwić utrzymanie płyty boiska. System jest wyposażony w
20 zraszaczy o regulowanym obszarze zraszania, które zostały rozmieszczone
symetrycznie na całej płycie boiska. Instalacja posiada także czujnik deszczu,
który pozwala na odcięcie jej pracy w przypadku wystąpienia opadów. Panel
sterowania znajduje się w szkole. Jego zarządzaniem zajmuje się miejscowy
konserwator oraz LZS Kazanice.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych urzędu. Jej koszt wyniósł 35 tys. zł . Dodatkowo przeprowadzono także zabiegi renowacyjne boisk
do piłki nożnej w Fijewie, Łążynie, Złotowie i w Kazanicach.

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane. Natomiast
zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci
wodociągowej w Rożentalu” wykonuje
firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.
Jednocześnie Gmina kontynuuje program
wyposażania gospodarstw domowych w
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Od
2009 roku Gmina zakupiła już ponad 500
małych i dużych oczyszczalni za łączną
kwotę ponad 1 mln. złotych. Do tej pory
wyposażono już 492 gospodarstwa.

Kazanice

Łążyn

Fijewo

Złotowo

MIKOŁAJ U STRAŻAKÓW

W środę 6 grudnia przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odebrali sprzęt ratowniczo - gaśniczy, którego zakup był współfinansowany z budżetu dotacji MSWiA. Uroczystego przekazania sprzętu
dokonali Wójt Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Lubawie oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Lubawie
kpt. inż. Krzysztof Rutkowski. Wśród „prezentów”, m.in. znalazły się węże
tłoczne, radiotelefony, pilarka do cięcia betonu i stali, pompa do wody zanieczyszczonej, helmy strażackie, buty oraz ubrania specjalne ochronne. Sprzęt
o łącznej wartości ok. 45 tys. zł trafił do dziesięciu jednostek OSP.

REMONTY ŚWIETLIC
Zakończyły się prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach
i Gutowie. Natomiast do końca grudnia
potrwa przebudowa i odnowienie pomieszczeń oraz wykonanie centralnego
ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej
w Złotowie. Zadanie realizowane jest w
ramach wieloletniego programu rządowego. W zmodernizowanym budynku
zostanie uruchomiona placówka dla
osób starszych - klub Senior +.

Wydawca:
Urząd Gminy Lubawa Fijewo, 73, 14-260
Lubawa, tel. 89 645 54 25

Przekazanie sprzętu odbyło się na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Lubawa
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Opracowanie graficzne i druk:
Drukarnia RAMPI, tel./fax 89 648 8 648

