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Praca w Placówkach Wsparcia Dziennego z uwagi na 
bezpieczeństwo wychowanków odbywa się w systemie zdalnym.  

Wychowawcy kontaktują się z uczestnikami poprzez maile, media 
społecznościowe oraz komunikatory i wideorozmowy, dokładając 
wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie dzieci mogły ciekawie 
i kreatywnie spędzić czas w domu. 

Co tydzień wychowankowie dostają wiadomość, w której znajdą 
zadania i ciekawostki na każdy dzień tygodnia. W ostatnim czasie 
dotyczyły one: Dnia Babci i Dziadka, Światowego Dnia Pizzy, 
Walentynek, Dnia Kota oraz Dnia Języka Ojczystego.  

Odbył się także konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone ferie”, 
dedykowany uczestnikom Placówek Wsparcia Dziennego. Za udział 
w konkursie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki. 
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA w KLUBACH „SENIOR+” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na mocy decyzji  Wojewody warmińsko-mazurskiego 
w miesiącu lutym 2021r. wznowiono stacjonarną działalność 
Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie. 

Zgodnie z zaleceniami zajęcia z seniorami odbywały się 
w małych kilkuosobowych grupach  z przydzielonym 
opiekunem. Utrzymywano również zdalny kontakt 
z uczestnikami, realizowany w formie telefonicznej, a także 
poprzez przekazywanie „pakietów” zawierających pomysły na 
zajęcia i aktywności. 

W Klubie „Senior+" w Mortęgach uczestnicy brali udział 
w potyczkach logicznych w ramach treningu umysłu. 
Obchodzili również Dzień Języka Ojczystego. Nie brakowało 
zabaw ruchowych oraz zajęć manualnych, w czasie których 
tworzyli m.in.  podkładki z koralików i serca z wikliny 
papierowej. 

Uczestnicy Klubu „Senior+” w Złotowie rozwijali swoje 
umiejętności manualne na zajęciach z serii handmade. 
Własnoręcznie tworzyli m.in. serduszka z masy porcelanowej, 
świeczniki, breloki i odświeżacze powietrza. W ramach zajęć 
w klubie  nie zapomniano również o „gimnastyce umysłu” oraz 
aktywności fizycznej. 
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Gmina Lubawa uruchamia eUsługi – nowoczesną formę obsługi Klientów urzędu. Od teraz 
wiele spraw urzędowych można załatwić szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu czy biura. 
Jednocześnie urzędnicy pozostają do Państwa dyspozycji, gotowi do udzielenia niezbędnej 
pomocy i wyjaśnień zarówno przy załatwianiu spraw na miejscu w urzędzie, jak i przez platformę 
eUrząd. Celem platformy jest udostępnienie w trybie 24/7/365 w jednym miejscu informacji 
i usług obejmujących różne aspekty działalności Urzędu Gminy Lubawa, od umówienia wizyty 
poprzez złożenie wniosków czy zapłacenie podatków.
Szczegóły na str. 2

eUsługi w Urzędzie Gminy Lubawa 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubawa

 
Jan Laskowski

Wójt
 Gminy Lubawa

 
Tomasz Ewertowski

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
spokoju wypełnionego wiarą i wzajemną życzliwością,

smacznego święconego oraz serdecznych spotkań 
w rodzinnym gronie.

Niech zmartwychwstały Chrystus będzie
światłem w życiu i nadzieją w trudnościach.

Radosnego Alleluja!

życzą

Wielkanoc 2021
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Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa 
przeprowadziły akcję dostarczania maseczek dla mieszkańców. 
3 marca rząd zdecydował o przekazaniu w trybie zarządzania 
kryzysowego maseczek mieszkańcom województw najbardziej 
dotkniętych trzecią falą zachorowań na COVID-19, czyli na Warmię 
i Mazury oraz na Pomorze. Dystrybucja na terenie gminy Lubawa 
rozpoczęła się w piątek 12 marca i trwała niespełna tydzień. 
W sumie zostało przekazanych mieszkańcom ponad 43 tysiące 
trójwarstwowych jednorazowych, tzw. chirurgicznych maseczek 
ochronnych, po 4 sztuki na jednego zameldowanego mieszkańca 
gminy. 

Za pośrednictwem elektronicznej Platformy eUrząd, dostępnej pod adresem https://e.gminalubawa.pl klient 
Urzędu Gminy Lubawa ma możliwość załatwienia sprawy zdalnie bez konieczności wizyty w urzędzie. W szczególności 
może uzyskać informacje o usługach, dokonać opłaty, 
wypełnić wniosek elektronicznie i wysłać podpisując 
go profilem zaufanym, certyfikatem kwalifikowanym 
lub e-dowodem oraz zwrotnie otrzymać od urzędu 
elektronicznie decyzje (zaświadczenia, zezwolenia 
itp.). 

Platforma eUrząd umożliwia również sprawdzenie 
stanu sprawy czy umówienie wizyty w urzędzie.

Klasyfikacja eUsług podzielona została na moduły: 
• eBOI czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – wygodny i bezpieczny sposób komunikacji klienta z urzędem. 
• ePłatności czyli twoje zobowiązania. Moduł ten pozwala zarejestrowanym użytkownikom portalu na weryfikację 
aktualnych zobowiązań podatkowych wobec urzędu, a także na ich uregulowanie poprzez wykonanie płatności 
on-line.
• Moje zestawienia czyli wszelkie informacje o zarejestrowanym i potwierdzonym Użytkowniku.
Sprawy urzędowe można załatwić zdalnie za pośrednictwem Platformy eUrząd lub za pomocą ePUAP, po 
zalogowaniu się profilem zaufanym, certyfikatem kwalifikowanym lub e-dowodem.
Co można elektronicznie załatwić w urzędzie? Moduł eBOI umożliwia zarejestrowanym klientom portalu: 
dostęp do kart usług świadczonych przez urząd, dostęp do wniosków i formularzy znajdujących się na ePUAP, 
umówienie spotkania w urzędzie oraz weryfikację statusu sprawy prowadzonej przez urząd. Na obecnym etapie 
jest już aktywnych około 20 usług, m.in. z zakresu podatków i opłat lokalnych, zagospodarowania przestrzennego 
i nieruchomości, spraw społecznych i obywatelskich. Katalog dostępnych usług będzie się sukcesywnie powiększał. 
Na Platformie eUrząd istnieje także możliwość pobrania wniosku lub formularza elektronicznego bez logowania, 
a następnie wydrukowania go, wypełnienia i dostarczenia do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

WNIOSKI ŚWIADCZENIE WYCHOWACZE
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres trwający od dnia 1 czerwca 

2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. można składać:
1) drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

• utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl 
• udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS

• elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
• systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą 

wymogi.
2) od dnia 1 kwietna 2021 r. drogą tradycyjną – papierową w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy 

Lubawa – w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

W związku z panującą pandemią wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa będą 
możliwe tylko po uprzedniej rejestracji online.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Społecznych pod nr 89 645-54-33.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ ONLINE

Jednorazowe maseczki dla mieszkańców gminy

eUsługi w Urzędzie Gminy Lubawa 

W akcji dostarczania maseczek wzięły udział wszystkie 
jednostki OSP, łącznie 16. Na zdjęciu strażacy 

z Zielkowa
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Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał z prezesem zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-
Budowlanego Sp. z o.o. Markiem Malinowskim umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.

Wartość zadania wyniesie około 3 i pół miliona złotych z czego prawie 2 miliony to dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji 
zostanie wybudowane ponad pół kilometra sieci wodociągowej oraz około 9 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 
do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości z terenu Grabowa. Realizacja zadania potrwa do listopada 
2022 roku. W kolejnym etapie prace obejmą część miejscowości Wałdyki. Do tej pory skanalizowane już zostały 
miejscowości takie jak: Kazanice, Byszwałd, Rożental, 
Rodzone i Mortęgi. Dobiega końca budowa sieci 
w Sampławie. W ciągu ostatnich kilku lat, od podstaw 
Gmina Lubawa wybudowała oczyszczalnię ścieków 
w Kazanicach za kwotę około 2 milionów 900 tysięcy 
złotych oraz ponad 57 kilometrów sieci za kwotę 
17 milionów 700 tysięcy złotych.

Jednocześnie kontynuowany jest program 
wyposażania gospodarstw domowych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Do tej pory wyposażono już 
ponad 630 gospodarstw. Na zakup oczyszczalni 
łącznie Gmina wydała około 1 milion 100 tysięcy 
złotych. Natomiast Zakład Komunalny Gminy 
Lubawa realizuje program telemetryczny służący 
elektronicznemu odczytowi wodomierzy oraz 
sprawdzaniu stanu rozliczeń. Wartość tej inwestycji to 
2 miliony 700 tysięcy złotych.

1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Od wielu lat Urząd Gminy Lubawa rokrocznie 

organizuje gminne obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ramach uroczystości 
odbywają się wyjątkowe lekcje historii z udziałem 
wyjątkowych gości. Niestety pandemia Covid-19 
i związane z nią ograniczenia nie pozwoliły w tym roku 
na przygotowanie spotkania poświęconego Żołnierzom 
Niezłomnym. Dzień 1 marca od 2011 roku został przez 
Sejm ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto państwowe, 
poświęcone żołnierzom zbrojnego podziemia 
antykomunistycznego. 

11 marca - Dzień Sołtysa
W tym roku, po raz piąty obchodzono Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Z powodu pandemii 

uroczystość odbyła się on-line. 
Spotkanie, zorganizowane 
przez samorząd województwa, 
było okazją do wymiany 
doświadczeń i złożenia 
życzeń. Tradycją spotkań stało 
się przyznawanie wyróżnień 
dla sołtysów. Symboliczne 
podziękowania od marszałka 
województwa Gustawa 
Marka Brzezina otrzymał, 
m.in. sołtys z naszej gminy, 
gospodarz Fijewa – Stanisław 
Kowalkowski. W gminie 
Lubawa funkcję sołtysa pełni 
27 osób wśród nich jest 15 
pań.

8 marca – Dzień Kobiet
Obchody „Dnia Kobiet” na terenie gminy Lubawa od 

wielu lat cieszą się ogromną popularnością. W latach 
ubiegłych obfitowały w wiele spotkań organizowanych 
lokalnie przez poszczególne sołectwa jak i takie 
o zasięgu gminnym, którego przykładem jest „Forum 
Aktywnych Kobiet”. Z uwagi na stan epidemii tegoroczne 
spotkanie mieszkanek gminy Lubawa nie mogło się 
odbyć. Pierwsze Forum zorganizowane zostało w roku 
2017 w celu integracji oraz upowszechnienia aktywność 
kobiet na terenie gminy Lubawa w różnych sferach 
działalności, w tym społecznej i weszło na stałe do 
kalendarza imprez. 

Kolejne inwestycje w kanalizację

Kulturalny kalendarz

Podpisanie umowy, od lewej: Anna Jędrychowska – skarbnik Gminy 
Lubawa, Tomasz Ewertowski – wójt Gminy Lubawa oraz Marek 

Malinowski – prezes zarządu IPIB Iława

Sołtysi kadencji 2019-2024, na zdjęciu zmarły w sierpniu 2019 roku Benedykt Czarnecki, 
sołtys Omula, którego zastąpił Piotr Kuczyński
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Praca w Placówkach Wsparcia Dziennego z uwagi na 
bezpieczeństwo wychowanków odbywa się w systemie zdalnym.  

Wychowawcy kontaktują się z uczestnikami poprzez maile, media 
społecznościowe oraz komunikatory i wideorozmowy, dokładając 
wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie dzieci mogły ciekawie 
i kreatywnie spędzić czas w domu. 

Co tydzień wychowankowie dostają wiadomość, w której znajdą 
zadania i ciekawostki na każdy dzień tygodnia. W ostatnim czasie 
dotyczyły one: Dnia Babci i Dziadka, Światowego Dnia Pizzy, 
Walentynek, Dnia Kota oraz Dnia Języka Ojczystego.  

Odbył się także konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone ferie”, 
dedykowany uczestnikom Placówek Wsparcia Dziennego. Za udział 
w konkursie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki. 
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA w KLUBACH „SENIOR+” 
 

 

 

 

 

 
 

 

Na mocy decyzji  Wojewody warmińsko-mazurskiego 
w miesiącu lutym 2021r. wznowiono stacjonarną działalność 
Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie. 

Zgodnie z zaleceniami zajęcia z seniorami odbywały się 
w małych kilkuosobowych grupach  z przydzielonym 
opiekunem. Utrzymywano również zdalny kontakt 
z uczestnikami, realizowany w formie telefonicznej, a także 
poprzez przekazywanie „pakietów” zawierających pomysły na 
zajęcia i aktywności. 

W Klubie „Senior+" w Mortęgach uczestnicy brali udział 
w potyczkach logicznych w ramach treningu umysłu. 
Obchodzili również Dzień Języka Ojczystego. Nie brakowało 
zabaw ruchowych oraz zajęć manualnych, w czasie których 
tworzyli m.in.  podkładki z koralików i serca z wikliny 
papierowej. 

Uczestnicy Klubu „Senior+” w Złotowie rozwijali swoje 
umiejętności manualne na zajęciach z serii handmade. 
Własnoręcznie tworzyli m.in. serduszka z masy porcelanowej, 
świeczniki, breloki i odświeżacze powietrza. W ramach zajęć 
w klubie  nie zapomniano również o „gimnastyce umysłu” oraz 
aktywności fizycznej. 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 
2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:
• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecz-
nej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich 
zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, 
regionalnym i lokalnym; 
• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, sta-
nu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na 
przestrzeni lat 2011–2021; 
• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; 
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji 
międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
• aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw 
domowych (w latach następnych).

Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za po-
średnictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod 
adresem https://nsp2021.spis.gov.pl
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 
22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w dro-
dze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od 
sytuacji epidemicznej w kraju.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, 
na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada 
tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewi-
duje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
 wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl

Gminny Komisarz Spisowy 
Wójt Gminy Lubawa 

Tomasz Ewertowski
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Szanowni Mieszkańcy! Gmina Lubawa dołącza do podmiotów publicz-
nych udostępniających eUsługi – nowoczesną formę obsługi Klientów 
urzędu. Od teraz sprawę urzędową można załatwić szybko i sprawnie, 
bez wychodzenia z domu czy biura. Jednocześnie urzędnicy pozostają 
do Państwa dyspozycji, gotowi do udzielenia niezbędnej pomocy i wyja-
śnień zarówno przy załatwianiu spraw na miejscu w urzędzie, jak i przez 
platformę eUsług. 

Celem eUslug jest udostępnienie w trybie 24/7/365 w jednym miejscu 
informacji i usług obejmujących różne aspekty działalności Urzędu 
Gminy Lubawa od umówienia wizyty poprzez złożenie wniosków czy 
zapłacenie podatków.

eBOI to elektroniczne biuro obsługi Interesanta, które 
umożliwia załatwienie sprawy w urzędzie bez wychodze-
nia z domu.

Elektroniczne biuro obsługi Interesanta
w Gminie Lubawa

ePłatności pozwalają w łatwy i szybki sposób opłacić 
elektronicznie zobowiązania wobec gminy.

Aplikacja mobilna jeśli chcesz mieć najświeższe wiado-
mości, powiadomienia i inne informacje z Gminy Lubawa, 
zainstaluj darmową aplikację mobilną "Gmina Lubawa" 
na swoim smartfonie.
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W celu korzystania z pełnego zakresu usług udostępnionych na eBoi konieczne jest 
posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub e-dowodu. Istnieje także 
możliwość zarejestrowania konta bez konieczności posiadania profilu zaufanego lub 
e-dowodu. Wówczas konieczne jest potwierdzenie rejestracji konta w Urzędzie Gminy 
Lubawa, pokój nr 22 – Ewidencja ludności. Posiadanie konta umożliwi dostęp do Biura 
Obsługi Interesanta, np. sprawdzenie wysokości naliczonych podatków, czyli ogólnych 
danych dotyczących podatnika, ale nie pozwoli na załatwienie sprawy.

Zaloguj się na stronę ePUAP lub eBOI (Elektro-
niczne Biuro Obsługi Interesanta) Twojego urzędu

Z menu eBoi wybierz Karty usług
a następnie kliknij w interesującą Cię 
sprawę

Wypełnij formularz wymaganymi danymi, zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie.

Podpisz dokument przy pomocy profilu zaufanego 
lub e-dowodu

Tak podpisany dokument przekaż do urzędu klika-
jąc „Wyślij” Wysłany dokument będzie dalej proce-
dowany przez pracownika urzędu.

Po wysłaniu pisma otrzymasz Urzędowe Poświad-
czenie Przedłożenia potwierdzające przyjęcie 
dokumentu przez urząd.

ePUAP
http://epuap.gov.pl

Logowanie

Zarejestruj się na stronie eUrząd
https://e.gminalubawa.pl

Rejestracja

Temat

Formularz

Podpis

Wyślij

Potwierdzenie

eBOI
 http://e.gminalubawa.pl

ePUAP
http://epuap.gov.pl

7.


