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W związku z panującą pandemią COVID-19 organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Urząd
Gminy Lubawa podjęli decyzję o zmianie formuły
tegorocznego Święta Plonów. W trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców uroczystości zostaną ograniczone do części religijnej – Mszy Świętej
– dziękczynienia za plony oraz konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą: Anna Fafińska
z Czerlina oraz Waldemar Wierzbowski ze Złotowa.
Sylwetki starostów na stronie 3.

Gospodarzem tegorocznego odmienionego
Święta Plonów jest Złotowo

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
13:30 - zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi na parkingu przy SP w Złotowie, poświęcenie wieńców
14:00 - uroczysta Msza św. w kościele pw. Św. Barbary- dziękczynienie za plony
15:00 - powitanie gości, przemówienia- parking przy SP w Złotowie
15:30 - rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
wręczenie pucharów - wręczenie podziękowań dla starostów Dożynek
16:00 - zakończenie uroczystości

Urząd Gminy Lubawa uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2020 r. ulega
zmianie numer rachunku bankowego do obsługi bankowej Gminy Lubawa, na
który można dokonywać wpłat należności z tytułu należnych gminie:
• podatków i opłat,
• innych należności.
Nowy numer konta:
URZĄD GMINY LUBAWA
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
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16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Prosimy o przekazywanie płatności od dnia 1 września 2020 roku na
nowy numer rachunku, gdyż stary numer rachunku obowiązuje do
dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Aktywna
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DOFINANSOWANIA DLA OSP GMINY LUBAWA

Ponad 190 tys. zł wsparcia dostanie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. Pieniądze z
Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony
osobistej strażaka oraz sprzęt do ratowania życia i zdrowia.
Dnia 22 czerwca 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił
nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla
jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych”Mały Strażak.
Program realizowany jest przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
terenie całego kraju. Jego celem
jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych
poprzez doposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w
sprzęt niezbędny do zapobiegania
i likwidacji skutków katastrof natu- Co roku jednostki OSP są otrzymują nowoczesne wyposażenie. Na zdjęciu przekazanie sprzętu do ratowania życia
ralnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku
naturalnemu.
Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Lubawa: OSP Byszwałd: 15 000 zł; OSP Lubstynek: 20 000 zł; OSP Łążyn: 15 000 zł; OSP Omule: 15 000 zł; OSP
Prątnica: 15.000 zł; OSP Rakowice: 15 000 zł; OSP Rożental: 15.000 zł; OSP Szczepankowo: 20 000 zł; OSP Tuszewo: 15 000 zł; OSP Wałdyki: 10.800 zł; OSP Zielkowo: 20 000 zł; OSP Złotowo: 15.000 zł.
Łącznie dofinansowanie wyniosło 190.800,00 zł. Dzięki tej kwocie jednostki wyposażą się w środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt do ratowania życia i zdrowia.

WYSZKOLENI, SPRAWNI I GOTOWI

W piątek 21 sierpnia 2020 r. druhny i druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa rozpoczęli udział w projekcie „Krok w przyszłość”. W
szkoleniu uczestniczy 9 osób z jednostek OSP w Rożentalu,
Zielkowie i Złotowie. Uzyskana w trakcie szkolenia wiedza
pozwoli strażakom na podejmowanie skutecznych działań
medycznych, zmierzających do ratowania życia i zdrowia
osób poszkodowanych w rożnego rodzaju zdarzeniach.
Zakończenie szkoleń planowane jest na miesiąc październik 2020 roku.
Działania są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołeczDruhny i Druhowie będą musieli przyswoić wiedzę związaną z teorią,
nego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku
oraz wykorzystać ją w praktyce podczas ćwiczeń z elementami pozoracji
18-64 pozostające bez zatrudnienia w momencie przystępowania do projektu. Szkolenie organizowane jest przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy
Sp. z o.o. w Olsztynie. Uczestnicy będą brali udział w czterech warsztatach grupowych oraz
szkoleniu zawodowym - Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

OSP ZIELKOWO WALCZY Z PANDEMIĄ

Jednostka OSP Zielkowo wzięła udział w konkursie Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach projektu zatytułowanego „OSP
walczy z pandemią” strażacy otrzymali: opryskiwacz spalinowy Stihl, opryskiwacz plecakowy,
kombinezony specjalne, maski ochronne z wysokiej jakości filtrami oraz specjalistyczne środki
do dezynfekcji.
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STAROSTOWIE DOŻYNEK GMINNYCH 2020
Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą:
Starosta:

Waldemar
Złotowa

Wierzbowski

ze

od 2006 roku wspólnie z małżonką
Elżbietą prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 50 hektarów (w tym 7 ha
dzierżawy). W uprawie dominuje rzepak
i pszenżyto z jęczmieniem. Małżeństwu
pomagają dzieci: 23-letni Przemysław,
20-letni Bartosz i 14-letnia Wiktoria.
Gospodarstwo jest ukierunkowane na
hodowlę trzody chlewnej w cyklu otwartym. Roczna sprzedaż warchlaków w
wadze 30 kg utrzymuje się na poziomie
ok. 5 tys. sztuk. Produkcja świń opiera
się na rasie DanBret. Jest to locha bardzo opiekuńcza i dająca bardzo dobre
wyniki. Gospodarz ma już na swoim
koncie kilka rekordów jak na przykład
35 prosiąt urodzonych w jednym miocie od jednej lochy. Średnio 60-70 proc.
loch w stadzie ma ok. 20 prosiąt, 20
proc. loch ponad 20. Najwięcej pracy i
energii wymaga sprawna praca na porodówce. Trzeba asystować i mieć wyczucie.
Prosięta przebywają przy lochach od
21 do 28 dni a prosięta nadliczbowe
trafiają na automaty mleczne po 3-4
dniach po urodzeniu.
W 99 proc. budynków zwierzęta są
utrzymywane na ruszcie, pietra zostały zaadaptowane na warchlakarnię. W
chlewni własnego projektu zamontowana została klimatyzacja grawitacyjna,
monitoring, wszystko jest w pełni zautomatyzowane. W planach jest kolejna
rozbudowa i rozwój gospodarstwa, jak
chociażby budowa chlewni na 1.500
sztuk tucznika w cyklu zamkniętym oraz
paszarni.
Dotychczasowa praca i osiągnięcia gospodarzy ze Złotowa zostały w tym roku
docenione na szczeblu krajowym. Państwo Waldemar i Elżbieta Wierzbowscy
zostali finalistami XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu – Farmer Roku.

Rodzina Wierzbowskich ze Złotowa

Państwo Waldemar i Elżbieta Wierzbowscy uzyskali
w tym roku tytuł Farmera Roku

Starościna:

Anna Fafińska z Czerlina

wspólnie z mężem Markiem prowadzi
gospodarstwo rolne od 1999 roku. Gospodarstwem tym wcześniej zarządzali
Rodzina Fafińskich z Czerlina
rodzice pana Marka. Głównym zajęciem
małżeństwa jest hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (roczna sprzedaż wynosi ok. 600 sztuk) oraz bydła mlecznego (10 krów dojnych).
Na gospodarstwo składa się 60 hektarów ziemi, na której uprawiane są głównie zboża z przeznaczeniem dla
własnej hodowli zwierząt. Nie brakuje także nowoczesnej zabudowy oraz parku maszynowego, na który miedzy innymi składają się cztery ciągniki, kombajny i inny sprzęt rolniczy.. Małżeństwo planuje dalszy rozwój systematycznie powiększając gospodarstwo o kolejne hektary jak i nowe maszyny. W codziennej pracy pani Annie i Markowi
Fafińskim pomaga troje dzieci: 20-letnia Magdalena, 18-letni Krystian i 16-letni Paweł.
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OBCHODY 100. ROCZNICY PLEBISCYTU NA WARMII, MAZURACH
I POWIŚLU – LUBSTYNEK, 10 LIPCA 2020

100 lat temu rozegrała się dramatyczna i dziś prawie zapomniana bitwa o polskość. W Lubstynku
10 lipca z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, odbyły się obchody 100. rocznicy plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu. Ich inicjatorami byli: prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz wójt gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski.
Obchody poprzedziła Eucharystia w kościele pw. św. Barbary w Złotowie pod przewodnictwem
biskupa Andrzeja Suskiego. Po Mszy św. oficjalne uroczystości odbyły się w Lubstynku, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Na tablicy widnieje napis - „Pamięci mieszkańców Warmii i Mazur oraz Ziemi Lubawskiej, którzy opowiedzieli się za przyłączeniem tych ziem do
Polski”. Tablica została przygotowana i ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, za porozumieniem z gminą Lubawa. Zorganizowana została
również wystawa plenerowa poświęcona wydarzeniom z roku 1920.
Plebiscyt przeprowadzony 11 lipca 1920 na Warmii, Mazurach i Powiślu, był jednym z dwóch plebiscytów dotyczących Polski, wyznaczonych w 1919 roku w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową. W granicach Polski po plebiscycie pozostały wsie: Czerlin, Napromek,
Groszki, Lubstynek.
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Bożena Ulewicz - reprezentująca Premiera Mateusza
Morawieckiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Jarosław Szarek - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Kierski z olsztyńskiej delegatury IPN, Prezes Kolegium
IPN Wojciech Polak, senator Bogusława Orzechowska, Marszałek województwa Gustaw Marek
Brzezin, Krzysztof Nowacki - Kurator Oświaty, ks. Biskup Andrzej Suski, ks. Marcin Staniszewski dziekan dekanatu lubawskiego, wicestarosta powiatu iławskiego - Marek Polański, Jerzy Czapliński
- wicestarosta powiatu nowomiejskiego oraz wielu innych gości i mieszkańców gminy Lubawa.
Poseł Zbigniew Babalski odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do mieszkańców Ziemi Lubawskiej. List do organizatorów i uczestników rocznicowych uroczystości skierował także premier RP Mateusz Morawiecki. Głos zabrał również gospodarz tej ziemi - Wójt Tomasz Ewertowski.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na głazie narzutowym

Obchodom towarzyszyła wystawa poświęcona wydarzeniom z 1920 roku

Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce pod pomnikiem

Rocznicę uświetnił udział konnych w umundurowaniu z epoki
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PRZEBUDOWA DROGI W GIERŁOŻY POLSKIEJ

W poniedziałek 18 sierpnia odbył się ostateczny odbiór inwestycji polegającej na przebudowie
drogi gminnej nr 147038N w miejscowości Gierłoż Polska. W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele inwestora: wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski oraz inspektor
nadzoru Grzegorz Drzycimski, przedstawiciele wykonawcy, którym była firma Drogomex Sp. z o.o.
z Pruszkowa oraz przedstawiciele społeczności lokalnej: radni Joachim Dutkiewicz, Zbigniew Trzeszewski oraz sołtys Dominik Sadowski.
W ramach zakończonej inwestycji przebudowanych zostało 1236 m bieżących drogi wraz z poboczami, zjazdami i odwodnienie. Powstał także chodnik, dwa perony dla autobusów, oświetlenie i
przejścia dla pieszych. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 682 447,32 zł, kwota dofinansowania to: 1 177
713,12 zł.
Po uroczystym poświeceniu drogi przez ks. proboszcza Zbigniewa Licznerskiego uczestniczy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Symboliczne otwarcie drogi

Jeden z peronów autobusowych

GMINNA HALA SPORTOWA

W Byszwałdzie powstała gminna hala sportowa. Uroczyste otwarcie obiektu z powodu pandemii
Covid-19 zostało przesunięte w czasie. Jeżeli sytuacja na to pozwoli otwarcie hali zostanie zainaugurowane w październiku tego roku Memoriałem im. Benedykta Czarneckiego – turniejem piłki nożnej. Memoriał miał być rozegrany na przełomie marca i kwietnia, jednak pandemia pokrzyżowała
plany.
Gminna hala sportowa została połączona z bryłą budynku szkolnego i składa się z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki
techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych. Hala służy do rozgrywek w futsalu,
piłce ręcznej i siatkówce. W budynku powstały także szatnie z łazienkami, pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego, trenera oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy.
Nie zabrakło także pomieszczeń na salę fitness i siłownię oraz pomieszczeń wykorzystywanych
jako sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej.

Gminna hala wraz z pobliskim boiskiem wielofunkcyjnym tworzy nowoczesny
obiekt sportowy

Hala jest przeznaczona dla sportów drużynowych
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WAKACJE W GMINIE LUBAWA
W okresie wakacyjnym wznowiona została
działalność świetlic w miejscowościach:
Łążyn,
Mortęgi,
Prątnica,
Rakowice
i Szczepankowo.
Byszwałdzie

Po kilkumiesięcznej przerwie, dzieci i młodzież
mogły znów spotkać się i skorzystać z oferty zajęć
dostosowanych do obowiązujących rekomendacji
Ministerstwa Zdrowia i Państwowej inspekcji
Sanitarnej.

Wakacyjne zabawy w Szczepankowie

Korzystając z pięknej, letniej pogody, uczestnicy
świetlic brali udział w zajęciach sportowo –
ruchowych na świeżym powietrzu, spacerowali
i poznawali ciekawe zakątki w swojej okolicy.
Rozwijali też umiejętności manualne podczas zajęć
plastycznych i technicznych.

Wakacyjne szaleństwo na biwaku w Hartowcu

Ogrody w słoikach -Mortęgi

Turniej sportowy w Zielkowie
Dzieci ze świetlicy w Rakowicach

Warsztaty graffiti w Rożentalu
Zajęcia plastyczne w Prątnicy

Uczestnicy świetlicy w Szczepankowie

Tworzenie kolorowej masy slime w Łążynie
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA

w KLUBIE „SENIOR+” w ZŁOTOWIE
Po
przerwie
związanej
z
sytuacją
epidemiologiczną, w sierpniu wznowił
działalność Klub ,,Senior+” w Złotowie.
Na dobry początek w ramach zajęć na świeżym
powietrzu, seniorzy uporządkowali klubowy ogród.

W ramach ćwiczeń pobudzających pamięć,
seniorzy wykonali szereg ciekawych łamigłówek
a rywalizacja w kalamburowych potyczkach
wzbudziła wiele pozytywnych emocji i przyniosła
dużo śmiechu.

Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach na
temat upału: obejrzeli film pt.: ,,Uff jak gorąco”
i rozmawiali o sposobach radzenia sobie
z wysokimi temperaturami. Klubowicze chętnie
przystąpili także do prac plastycznych mających na
celu przyozdobienie klubowych pomieszczeń.

Z a j ę c i a w K l u b i e ,, S e n i o r + ” o d b y w a j ą s i ę
zgodn ie z rek om en dacjam i M in isterstw a
Zd r o w i a d o t yc z ą cy m i d z i a ła ln o śc i p l ac ów e k
pobytu
dzien nego
w
zw iązk u
z przeciw działan iem szerzen iu się zak ażeń
SA R S-CoV-2 .
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NA SZLAKU EKONOMII SPOŁECZNEJ
W miesiącu lipcu uczestnicy V edycji
projektu „Aktywna przyszłość” wzięli udział
w dwóch wizytach studyjnych w ramach
„Warsztatów
wyjazdowych
ekonomii
społecznej”, w których mieli możliwość
odwiedzenia wsi tematycznej oraz poznania
specyfiki
funkcjonowania
spółdzielni
socjalnej.

Drugim miejscem docelowym wizyty była wieś
Jerutki w gminie Świętajno, w powiecie
szczycieńskim, która z inicjatywy mieszkańców
i działającej na jej terenie Fundacji „Kreolia-Kraina
Kreatywności” w 2013 roku przeobraziła się
w wieś tematyczną pn. „Jerutki- Wieś sztuki”.

Z pierwszą wizytą uczestnicy udali się do wsi
tematycznej „Garncarska Wioska”. Jest to
przedsiębiorstwo działające we wsi Kamionka koło
Nidzicy. Wioskę prowadzi Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA. Na terenie Garncarskiej Wioski
można zwiedzić garncarnię, zielarnię, kuźnię
mazurską, zabytkową stodołę ze sprzętami
rolniczymi i gospodarstwa domowego mazurskiej
wsi, muzeum „Skarby Ziemi” – kolekcja
skamieniałości i minerałów.

Beneficjenci mieli okazję aby przyjrzeć się z bliska
szerokiemu spektrum działań jakie mają miejsce
na terenie wsi Juretki m.in. punktowi
przedszkolnemu prowadzonemu przez fundację
„Kreolia” oraz spółdzielni socjalnej „Bulwar”
o profilu gastronomicznym.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie
wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii
społecznej oraz przybliżenie im specyfiki
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz
wsi tematycznych jako alternatywnej formy
aktywizacji zawodowej.

