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czerwiec 2019
bezpłatny egzemplarz

Historia Bagna
Szanowni Mieszkańcy,
Wraz z tym numerem Biuletynu Gminnego rozpoczynamy nowy
cykl, prezentujący historie miejscowości Gminy Nowe Miasto
Lubawskie. W każdym kolejnym wydaniu będziecie mogli poznać
dzieje Waszych rodzinnych stron.
W tym numerze historia miejscowości Bagno.
Najstarsze wzmianki
Najstarsza wzmianka o miejscowości Bagno pochodzi z roku
1789, kiedy to miejscowość nazywała się Bagna, z uwagi na rozległe torfowiska rozciągające się na zachód od wsi. W tym okresie było to szlacheckie osiedle, w skład którego
wchodziły trzy budynki mieszkalne.
Źródła informują, że w roku 1847 folwark należał do Augusta Hinza. W roku 1854 przejęli
go Luis Richter i Julia Abramowska. W 12 lat
później miejscowość zwała się Ludwigslust
i wchodziła w skład Gminy Gryźliny (powiat
Lubawa). W tym czasie liczyła 76 mieszkańców ( w tym: 53 ewangelików i 23 katolików)
a do folwarku należało 205 ha ziemi.

ścicielem majątku została Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa, a 4 lata później spółka pracownicza „Bagrol”. W 2006
roku majątek został wykupiony przez spółkę Lotek i jest ich
własnością do dnia dzisiejszego.
Zabytkowy pałac i park
Zbudowany pod koniec XIX wieku Pałac został zdewastowany po II wojnie światowej i rozebrany pod koniec lat 80-tych
XX wieku. Z zabudowań folwarcznych zachował się zbudowany w latach 20-tych XX wieku dwukondygnacyjny pałac
oraz drewniana stodoła, pochodząca z tego samego okresu.
Od południa do zabudowań folwarcznych przylega park podworski o powierzchni 4 ha. Park założony został przez rodzinę
Richterów. Rośnie w nim ok 1800 drzew reprezentujących 29
gatunków i 6 gatunków krzewów lub drzew w formie krzewiastej. Na uwagę zasługuje szpaler ok. 80-letnich lip, z których
najbardziej okazała posiada obwód 4,7 m. Na wschodnim

Majątek w rękach
rodziny Richterów
W latach 20-tych XX wieku majątek został powiększony o 747
ha, z czego 560 ha stanowiły grunty orne, 102 ha – łąki i pastwiska a 80 ha – lasy. Właścicielem był zajmujący się hodowlą
bydła i owiec August Richter. W tym też czasie na terenie wsi
funkcjonowała gorzelnia.
W latach 30-tych XX wieku (do momentu wybuchu II wojny
światowej) właścicielką majątku była Elżbieta Richter. W roku
1947 majątek przejął Skarb Państwa. Na jego miejscu powstał
Zakład Rolny należący do PGR Mszanowo. Od roku 1990 wła-

skraju parku rośnie wiąz
szypułkowy o pomnikowych wymiarach i ponad
100-letnia olsza czarna.
Charakterystyczny punkt na mapie wsi
Na skraju drogi stoi trójkondygnacyjna kapliczka zbudowana
w 1995 roku. Jej fundatorami byli mieszkańcy Bagna, którzy
dbają o nią do tej pory.
Kapliczka jest konstrukcją murowaną, zbudowaną
na planie prostokąta. W części środkowej znajduje się metalowy krucyfiks i tabliczka z napisem: „
Pod tym właśnie Krzyżem, pod tym właśnie znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem”. W górnej części umieszczono drugą tabliczkę z napisem
„Maryjo Królowo Polski Módl się za nami”. Całość
wieńczy ceramiczna figura Matki Boskiej.
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Plac pod budowę oddany ekipom budowlanym
W maju zeszłego roku w świetlicy wiejskiej w Gwiździnach
doszło do pożaru. Nadzór budowlany po ocenie stanu
budynku wydał decyzję nakazującą rozbiórkę.
1 kwietnia, niespełna rok po tragedii, wójt gminy Tomasz
Waruszewski, podpisał umowę na realizację inwestycji
„Rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach”.
Umowa obejmuje wykonanie dwóch zadań polegających
na odbudowie i rozbudowie Świetlicy Wiejskiej wraz
z urządzeniem terenu oraz na urządzeniu i uzbrojeniu terenu

(tj. wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, wyłożeniu terenu
kostką betonową oraz wykonaniu ogrodzenia). Termin
realizacji inwestycji to 2 połowa listopada 2019 r. Koszt
realizacji zadania to ponad 1 mln zł. Ponad połowa środków
(ok. 600 tys zł.) to kwota uzyskana z polisy ubezpieczeniowej.
Prezentujemy Państwu wstępną wizualizację projektu.
Szczegóły elewacji, takie jak kolorystyka, będą ustalane po
wykonaniu stanu surowego.

Umowa podpisana, czas rozpocząć prace
13 marca 2019 roku Wójt Gminy Tomasz Waruszewski wraz ze
Skarbnikiem Gminy, Joanną Artuszewską, podpisali w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie umowę na dofinansowanie inwestycji
„Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I”. Kwota wsparcia
wynosi 700 tys. zł i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb
w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową
w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora. W ramach dofinansowania
wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz
przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne.
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W chwili obecnej trwa pierwszy etap prac polegający
na budowie kanalizacji deszczowej, którego wykonawcą
jest Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie.
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Coraz dłuższe wycieczki rowerowe
Na początku lutego wójt gminy Tomasz
Waruszewski podpisał umowę na budowę
kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian–
Iława. Tymczasem już miesiąc później, kiedy
tylko pozwoliły na to warunki atmosferyczne,
w Radomnie pojawili się pracownicy z ciężkim
sprzętem budowlanym i prace ruszyły pełną
parą! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po
wakacjach będziemy mogli wybrać się na długą
wycieczkę rowerową i cieszyć się wspaniałymi
„okolicznościami przyrody”, jakie zapewnia nam
nasza gmina.
Długość nowego fragmentu ścieżki to prawie
2,5 km. Tak jak przy wcześniejszych odcinkach,
trasa przebiega wzdłuż dawnych torów
kolejowych. Wykonawcą jest firma Drogomex
z Pruszkowa, a wartość inwestycji wyniesie
1 369 000 zł. Zadanie finansowane jest ze
środków własnych oraz ze środków uzyskanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014–2020 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Nowe place zabaw i siłownie plenerowe
zainteresowanych użytkowników całodobowo przez cały rok.
Za użytkowanie i korzystanie nie będą pobierane żadne opłaty.
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie jako beneficjent zrealizowała
projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto
Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”.
Celem operacji było uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych
z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
W ramach projektu wybudowano siłownie plenerowe przy
ścieżce rowerowej w Bratianie i Mszanowie, doposażono place
zabaw w Bratianie, Pacółtowie i Lekartach oraz wybudowano
plac zabaw w nowej lokalizacji Gwiździnach przy szkole
podstawowej. Przy ścieżce rowerowej w Bratianie dodatkowo
zamontowano stację naprawy rowerów. Wszystkie wskazane
miejsca są nieodpłatnie dostępne i otwarte dla wszystkich
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Sołtys – to brzmi dumnie
Dziękuję dotychczasowym władzom sołeckim za współpracę
– za trud, zaangażowanie oraz wytrwałość włożone
w działania podczas pełnienia funkcji sołtysów. Natomiast
wszystkim sołtysom wybranym na kolejną kadencję
gratuluję zaufania jakim obdarzyli ich mieszkańcy i życzę
wielu sukcesów w pracy na rzecz swoich małych ojczyzn.
Dziękuję również mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli
na zebrania. Przyznaję, iż nie pamiętam aby w zebraniach,
w których uczestniczyłem do tej pory frekwencja była aż
tak wysoka, jak podczas tegorocznych spotkań! – Tomasz

Od 04.02. do 14.02. odbywały się zebrania wiejskie w Gminie
Nowe Miasto Lubawskie. We wszystkich zebraniach
uczestniczył wójt Tomasz Waruszewski, przedstawiciele Rady
Gminy oraz wybrani pracownicy urzędu. Głównym punktem
zebrań były wybory.
Oficjalnego podsumowania wyborów sołeckich dokonano 28
lutego, kiedy to odbyła się sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie. Wójt gminy oraz radni podziękowali wszystkim
włodarzom wsi – tym ustępującym, nowo wybranym oraz tym,
którzy kolejną kadencję będą sprawować tę funkcję. Oprócz
gratulacji i słów uznania każdy z nich otrzymał symboliczną
różę.

Waruszewski.
Edyta Bendkowski
nowym sołtysem Radomna
W związku ze złożoną przez panią Paulinę Ewertowską
rezygnacją ze stanowiska sołtysa, w Radomnie
przeprowadzono kolejne wybory. Decyzją mieszkańców
nowym włodarzem wsi została pani Edyta Bendkowski.

Podziękowania za całokształt pracy na rzecz swoich
miejscowości usłyszeli sołtysi, którzy zakończyli już kadencję:
Grażyna Bąkowska, Edward Namsołek , Barbara Wolf, Halina
Sieńska, , Melania Sarnowska-Dembek oraz Ewa Makowska.
Nowo wybranym sołtysom Wójt życzył skutecznej i owocnej
działalności oraz satysfakcji z pełnienia tej niezwykle ważnej
dla lokalnej społeczności funkcji. Są nimi:

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nakład: 2 500 sztuk

Edyta Gorzka (Bagno), Krzysztof Słowik (Gryźliny), Ewa
Leśniewska (Jamielnik), Patrycja Tessmer-Dias ( Mszanowo/
Łąki Bratiańskie) , Michał Danielewski (Pacółtowo), oraz
Damian Marszelewski (Tylice).

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
ul. Podleśna 1, 13–300 Mszanowo
Tel.: 56 47 26 300, Fax.: 56 472 63 05, e-mail: urzad@gminanml.pl
www.gminanml.pl, www.bip.gminanml.pl,
www.facebook.com/gminanml

Sołtysi, których kolejny raz mieszkańcy obdarzyli zaufaniem
i powierzyli im „rządy wsi” to:
Roman Sienkowski, Marek Miecznikowski, Ireneusz
Dąbrowski, Marian Hincman, Ryszard Pruchniewski,
Kazimierz Domżalski, Dariusz Grabowski, Karol Gogolin,
Paulina Ewertowska i Andrzej Godziński.

Redaktor: Sabina Rezmer. Redakcja zastrzega sobie prawo
wyboru do druku nadesłanych tekstów,
a także ich skracania i redagowania.
Chcesz nas o czymś poinformować lub zaprosić,
abyśmy zrelacjonowali Twoje wydarzenie?
Napisz: srezmer@gminanml.pl lub zadzwoń: 56 472 63 18
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Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach
Pośród setki wyróżnionych przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego sołtysów
znalazł się także Roman Sienkowski z Bratiana.
Został doceniony za zaangażowanie, konsekwencję
w działaniach oraz za dotychczasową współpracę.
Sołtys Sienkowski pełni tę funkcję już od 29 lat
a przed nim kolejna, pełna wyzwań pięcioletnia
kadencja.

Rada Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
w pełnym składzie
28 marca, podczas sesji Rady Gminy Nowe Miasto
Lubawskie, odbyło się zaprzysiężenie radnego
Piotra Jadanowskiego. Zwyciężył on w wyborach,
które odbyły się 17 marca w miejscowościach
Radomno i Pustki otrzymując 66 głosów. Oprócz
Jadanowskiego kandydowali również Przemysław
Kotewicz i Karol Gogolin, którzy otrzymali
odpowiednio 55 i 22 głosy.
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Dzień Kobiet w naszej gminie
Dzień Kobiet rodem z PRL-u od dawna jest już historią.
Tradycyjnego goździka i paczkę rajstop zastąpiły, niekiedy
huczne, imprezy organizowane przez Sołtysów, Rady
sołeckie oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Również te
organizacje przeżywają niejako swój renesans. W sołectwie
Mszanowo działają Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe,
w Jamielniku swoją przygodę z tego typu organizacją
rozpoczyna Kogel-Mogel.
W tym roku wszystkie sołectwa postanowiły uczcić
Dzień Kobiet. Oprócz tradycyjnego poczęstunku i życzeń

składanych przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Tomasza Waruszewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Wiśniewskiego oraz przedstawiciela urzędu
Marcina Bulińskiego, na zgromadzone Panie czekało wiele
atrakcji. Odbywały się spotkania ze stylistką, pokazy sztuczek
magicznych, o dobry humor dbały lokalne grupy kabaretowe.
O tym, jak udane było to święto może świadczyć fakt, iż
w niektórych miejscowościach spotkania trwały do późnych
godzin wieczorych.

Państwo Golder odznaczeni medalem
„Za zasługi dla obronności kraju”
V sesja Rady Gminy okazała się być wspaniałą okazją do
wręczenia srebrnych medali „ Za zasługi dla obronności kraju”
państwu Lucynie i Michałowi Golder z Tylic. Wyróżnienie to
przyznawane jest rodzicom, których dzieci pełniły lub nadal
pełnią czynną służbę wojskową. W przypadku państwa Golder

aż czterech synów związało swoją przyszłość z wojskowością.
Medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej
i listy gratulacyjne wręczyli mjr Adam Trypucki – Zastępca
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostródzie oraz wójt
gminy Tomasz Waruszewski.
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E-dowód dostępny od marca
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną,
którego
wprowadzenie
do
powszechnego
użytku
zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywateli
z e-administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych,
wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci
znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie
graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Dokument zachowa
także wszystkie funkcje swojego poprzednika, gdyż będzie
potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz
uprawniał do przekraczania granic państw strefy Schengen.
E-dowód jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z e-dowodem
na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych
bramek granicznych. Nowy dowód ma również służyć do
uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz
do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod.

Masz troje lub więcej dzieci?
Możesz złożyć wniosek o wydanie
Karty Dużej Rodziny!
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Upoważnia
ona między innymi do zniżek na bilety kolejowe, opłat za paszport
dla rodzica i dziecka czy chociażby zniżek na bilety wstępu do wielu
instytucji kulturalnych (np. kin) na terenie całego kraju.
Jeżeli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź,
czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj, aby dostać zniżkę
musisz okazać się legitymacją osoby niepełnosprawnej.
Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą
mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Jak korzystać
z Karty Dużej Rodziny?
Każdy członek rodziny może z niej korzystać osobno.
Aby skorzystać ze zniżki należy pokazać swoją kartę.
Miejsca, które honorują KDR oznaczone są specjalnym
znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
Gdzie złożyć wniosek?
Są dwie możliwości
•
•

W urzędzie – w odpowiedniej instytucji w Twojej
gminie.
Wniosek możesz złożyć także przez internet – na
portalu MRPiPS Emp@tia. Szczegóły znajdziesz
w sekcji Co zrobić.

Oprócz tradycyjnej, plastikowej karty możesz otrzymać
również kartę mobilną, która jest wyświetlana
w aplikacji mKDR po złożeniu wniosku.
Więcej informacji możecie uzyskać w Urzędzie Gminy
Nowe Miasto Lubawskie lub na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Jednostki OSP z terenu gminy
podsumowały swoją działalność
4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. Jest to dobry moment,
aby przybliżyć Państwu kilka faktów dotyczących jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie
naszej gminy. Odgrywają one bowiem bardzo ważną rolę
w środowisku lokalnym i mają długą i bogatą tradycję.
Siedem jednostek liczy sobie już ponad 100 lat, a pozostałe
trzy – ponad 90. Siedem z nich ma także własny sztandar.
Ze sprawozdań za 2018 r., przygotowanych przez jednostki,
wynika, że:
• na terenie gminy działa 10 jednostek OSP – w Bratianie,
Chroślu,
Gryźlinach,
Gwiździnach,
Jamielniku,
Lekartach, Nowym Dworze Bratiańskim, Radomnie,
Skarlinie i Tylicach;
• trzy jednostki (Bratian, Gwiździny i Skarlin) włączone są
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
• OSP skupiają w swoich szeregach 350 członków, w tym:
319 członków zwyczajnych, 22 członków honorowych
i 9 wspierających; wśród członków zwyczajnych jest aż
50 kobiet;
• przy OSP działają cztery Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, liczące łącznie 50 zawodników;
• na wyposażeniu OSP jest 15 samochodów ratowniczogaśniczych: 1 ciężki, 5 średnich i 9 lekkich;
• do dyspozycji jednostki mają również 16 motopomp, 11
pomp szlamowych, 7 pływających, 14 pił spalinowych do
drewna, 8 agregatów prądotwórczych i inny niezbędny
do działania sprzęt.

W ostatnim czasie OSP wzbogaciły się w sprzęt do
ratowania życia. Pozyskano sześć defibrylatorów oraz
apteczki z tlenoterapią.
Oprócz sprzętu istotne jest również szkolenie druhów.
W minionym roku 20 członków ukończyło kurs podstawowy
strażaka, który uprawnia do brania udziału w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Kurs kwalifikowanej pomocy
przedmedycznej zaliczyło 32 strażaków, a kurs kierowcówkonserwatorów – 10.

W 2018 r. nasze jednostki brały udział w 122 działaniach
ratowniczo-gaśniczych, z których:
• 38 to wyjazdy do pożarów;
• 84 to tzw. miejscowe zagrożenia, czyli wypadki,
usuwanie konarów drzew, wypompowywanie wody
podczas podtopień itp.
• oprócz działań statutowych druhowie zabezpieczają
rajdy samochodowe i rowerowe oraz uczestniczą
w uroczystościach kościelnych i festynach wiejskich;

Pobierz jednorazowo Informator
SISMS, a wiadomości i ważne
komunikaty z gminy będziesz
otrzymywać zawsze
www.sisms.pl/rejestracja

Pobierz darmową aplikację
EcoHarmonogram na TELEFON
lub TABLET aby otrzymywać
informacje o zbliżającym się
terminie wywozu śmieci.

Można też zarejestrować się za
pomocą kodu SMS Rejestracja
taka wymaga wysłania SMS.
Opłata zgodna z planem
taryfowym Twojego operatora.

Więcej informacji na temat obu
aplikacji znajdziecie Państwo
na stronie Urzędu Gminy Nowe
Miasto Lubawskie
www.gminanml.pl

Nowy nabytek na wyposażeniu jednostki z Radomna
Z uporem godnym podziwu druhowie
z Radomna starali się o zakup nowego
samochodu. I w końcu stało się! W połowie
marca dotarł do jednostki średni wóz
ratowniczo-gaśniczy GBA 2.5/16. Wartość
samochodu to 50 tys. Pieniądze na zakup
wozu pochodziły ze środków własnych
Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 35 tys. zł,
pozostałą część pokrył fundusz sołecki.
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Jednostka OSP Gwiździny
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
W sali obrad Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
podpisano porozumienie w sprawie szczegółowych
warunków włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Gwiździny do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Podpisy złożyli Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz
Waruszewski, Komendant
Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Mieście Lubawskim bryg.
Jacek Auda oraz Prezes
OSP Gwiździny dh Dariusz
Waruszewski.
Przystąpienie do KSRG
to
niewątpliwie
prestiż
dla jednostki. Wpisanie
do rejestru następuje na
okres czterech lat. OSP
z Gwiździn znajduje się
w tym systemie już od 2015
r. Umowa podpisana w lutym

potwierdza zatem, że w dalszym ciągu spełnia ona wymogi
formalne, ma niezbędny sprzęt, a jej członkowie prezentują
wymagany poziom wyszkolenia, aby realizować zadania
przypisane KSRG.
Pozostając w dyspozycji komendanta powiatowego PSP,
ochotnicy
z
Gwiździn
odpowiadają na wezwania
i uczestniczą w działaniach
ratowniczo-gaśniczych
na
terenie nie tylko gminy,
lecz także całego powiatu.
Figurowanie
w
KSRG
ułatwia dostęp do szkoleń
oraz umożliwia pozyskiwanie
funduszy
ze
środków
zewnętrznych i poprawę
stanu
wyposażenia
jednostki.

Dotacje do systemów grzewczych i termomodernizacji
w ramach programu „Czyste powietrze”
Program rządowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę
jakości powietrza w Polsce poprzez zastosowanie
ekologicznych źródeł ciepła w polskich domach oraz wysoką
efektywność energetyczną budynków
jednorodzinnych.
W budynkach nowo budowanych
sprawa wygląda bardzo prosto –
każdy ma prawo ubiegać się o dotację.
Ważne jest, aby wniosek na piec został
złożony przed dokonaniem odbioru
technicznego budynku (uwaga! Dotacji
nie przyznaje się na docieplenie takiego
budynku!) W przypadku modernizacji
istniejącej kotłowni należy wykazać,
że źródło ciepła jest przestarzałe
i kwalifikuje się do udziału w programie.
Program
jest
adresowany
w szczególności do osób z niskim
i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacji.
Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł,
minimalny – 7 tys. zł. Planowany czas zakończenia programu
to 2029 rok. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie
ciągłym.
Wniosek do programu Czyste Powietrze należy składać we

właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą elektroniczną,
dodatkowo należy dosłać też wydrukowaną wersję wniosku.
Pomocy przy wypełnieniu wniosku
udzielają pracownicy WFOŚiGW.
Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto
Lubawskie
wnioski
składają
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.
Szczegółowe zasady wypełnienia
wniosku dostępne są na stronie:
• w fosig w.olsztyn.pl/w p-content /
uploads/2 018/0 9/instrukcja-krok-pokroku-aplikowanie-o-dofinansowaniew-ramach-programu- Czystepowietrze.pdf

•
•
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Szczegóły dotyczące programu „Czyste środowisko”:
https://czystepowietrze.eu/program-czyste-powietrze/
o-programie/
http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
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Święto szkoły
w Gwiździnach
4 marca swoje święto obchodziła Szkoła Podstawowa im.
Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach. To właśnie
4 marca 2000 na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły, Rada
Gminy Nowe Miasto Lubawskie nadała Szkole Podstawowej
imię Ks. Kazimierza Wróblewskiego, kapłana tutejszej
parafii. Co roku imieniny patrona poprzedzają organizowane
w szkole turnieje warcabowe i tenisowego jego imienia.
Z każdym kolejnym rokiem cieszą się one coraz większym
zainteresowaniem. Uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy
Gwiździn, ale całej nowomiejskiej gminy.

Powitanie wiosny
u Działyńskich

Toruń na sportowo

22 marca 2019 r. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich obchodził
połączone święta: szkoły i wiosny. Przypomnijmy, że Święto Szkoły
przypada w dniu 18 marca, ale już od kilku lat łączone jest ono
z radosnym powitaniem wiosny. W ramach obchodów rozegrano turniej
pod hasłem „Kocham Cię, Szkoło!”, podczas którego drużyny uczniów
z klas 4–8 i klasy 3 gimnazjum rywalizowały ze sobą, sprawdzając swoją
wiedzę dotyczącą historii szkoły oraz współczesnych wydarzeń z nią
związanych. Kolejnym punktem uroczystości były występy klasowe,
podczas których uczniowie zaprezentowali szeroki wachlarz zdolności
m.in. śpiew, taniec oraz scenki kabaretowe.
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Uczniowie z Tylic udali się na spotkanie
i zajęcia z koszykarkami Energi Toruń, które
poprowadziła Melissa Diawakana.
Następnie kibicowali najlepszym lekkoatletom
z całego świata podczas Międzynarodowy
Mityngu Lekkoatletycznygo Orlen Copernicus
Cup. Były pamiątkowe zdjęcia, autografy
zawodniczek i zawodników.

gminanml.pl

Zajęcia dodatkowe w szkołach dla uczniów
z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Od nowego roku szkolnego w szkołach w Bratianie, Gwiździnach,
Jamielniku, Radomnie i Skarlinie są prowadzone ciekawe
zajęcia rozwijające, które są kluczem do osiągnięcia sukcesów.
Prowadzone w innowacyjny sposób dadzą radość z odkrywania
wiedzy oraz podnoszenia motywacji wśród naszych uczniów.
Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie
Do wyboru uczniowie mają następujące zajęcia:
• przyrodnicze – prowadzone w Zespole Szkół w Bratianie,
• matematyczne – prowadzone w Szkole Podstawowej
w Gwiździnach,
• informatyczne oraz fotograficzne – prowadzone w Szkole
Podstawowej w Radomnie,
• języka niemieckiego, filmowe oraz szachowe –
prowadzone w Szkole Podstawowej w Skarlinie,
• języka angielskiego – prowadzone w Szkole Podstawowej
w Jamielniku.

Fajny sprzęt = ciekawe zajęcia
Komputery, tablety, tablice interaktywne, aparaty
fotograficzne, kamery cyfrowe, projektory, plansze,
programy edukacyjne, karty pracy, modele itp. – to zakupione
pomoce dydaktyczne, które urozmaicą sposób prowadzenia
zajęć i sprawią, że nauka będzie dużo łatwiejsza i fajniejsza.

Wszyscy chętni uczniowie chcący z nich skorzystać mają
zapewniony transport z miejscowości zamieszkania do danej
szkoły i z powrotem. Uczniowie z różnych szkół spotykają
się na wspólnych zajęciach podczas, których uczą się
poprzez zabawę, uczestniczą w ciekawych doświadczeniach,
nawiązują więzi koleżeńskie.
Pogłębienie wiedzy, umiejętność pracy w grupie,
pomysłowość, wiara w swoje możliwości to planowane
efekty prowadzonych zajęć.
Uczniowie mogą również skorzystać z zajęć organizowanych
na terenie ich szkół. Są to zajęcia rozwijające ich
kompetencje szkolne z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego, socjoterapii zajęć, jak również zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.

Atrakcje dla uczniów
Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających
wyjadą na ciekawe wycieczki, podczas których będą mieli
możliwość przeprowadzania eksperymentów jako mali
odkrywcy oraz zobaczą arcydzieła i perełki polskiej kultury.
Uczniowie będą mieli okazję skorzystania z interesujących
pomocy dydaktycznych, wezmą udział w warsztatach
przyrodniczych, matematycznych, językowych i itp. Na
pikniku naukowym zostanie stworzone m.in. przenośne
planetarium, pokazy robotów, wszystko to będzie
połączeniem zabawy i nauki, w towarzystwie nowoczesnych
technologii.
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Gminna rywalizacja w Ornecie
W ostatnią sobotę marca 27-osobowa reprezentacja gminy
na czele z wójtem Tomaszem Waruszewskim stanęła do
rywalizacji w Ornecie podczas Wojewódzkich Halowych
Igrzysk Samorządowych.
W klasyfikacji generalnej reprezentacja Gminy Nowe
Miasto Lubawskie uplasowała się tuż za podium, co
może budzić pewien niedosyt. Cieszy jednak duża liczba
czołowych miejsc zajętych przez gminnych reprezentantów
w poszczególnych konkurencjach. Nasi zawodnicy aż 9 razy
stawali na podium.
Dziękujemy wszystkim za sportowy wysiłek i godne
reprezentowanie gminy.
Koordynatorem reprezentacji była Grażyna Zagórska.

SSP Tylice mistrzyniami i wicemistrzyniami
województwa w ringo 2019!
I miejsce – SSP Tylice dziewczęta (Igrzyska Dzieci
2006-2008) w składzie: Klaudia Kucińska, Agnieszka
Wysocka, Wiktoria Lendzion, Dominika Lange, Amelia
Nadolska.
II miejsce – SSP Tylice dziewczęta (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej 2003-2005) w składzie: Daria Lange, Wiktoria
Kiełbowicz, Paulina Kruszczyńska, Alina Ługiewicz, Agata
Bukowska.
Indywidualnie mistrzynią województwa warmińskomazurskiego
została
Agnieszka
Wysocka
(SSP
Tylice) w kategorii klas IV-VI, a brąz zdobyła Daria Lange
(SSP Tylice) w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum.

Sportowcy wyróżnieni w plebiscycie
organizowanym przez Gazetę Nowomiejską
Laureatami Plebiscytu na Sportowca Roku 2018 Powiatu
Nowomiejskiego zostali:
Aleksander Wiśniewski – mieszkaniec Nawry, członek
kadry narodowej zawodników taekwondo, dzięki oddanym
na niego głosom, uplasował się na 10 miejscu.
Na miejscach 6 oraz 3 uplasowały się zawodniczki z drużyny
piłkarskiej U-12 Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach
– Agata Osmańska oraz Amelia Nadolska. Drużyna
dziewcząt wielokrotnie zajmowała miejsca na podium
podczas gminnych i powiatowych turniejów piłki nożnej.
W 2018 roku w ogólnopolskim turnieju „Z podwórka
o Puchar Tymbarku” uplasowały się na 4 miejscu.
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