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Historia Bratiana
Bratian to wieś sołecka licząca
1532 mieszkańców, położona
ok. 5 km na północ od Nowego
Miasta Lubawskiego, przy
szosie wiodącej w kierunku
Olsztyna, w miejscu ujścia rzeki
Wel do Drwęcy. Nazwa wsi, jak
podają nieudokumentowane przekazy ludowe wywodzi się od
imienia brata Jana z Sandomierza, który zaciągnąwszy się w
szeregi zakonu krzyżackiego, miał tu wybudować w XIII wieku
zamek obronny. Zamek posiadał chorągiew rycerską i herb,
które według Jana Długosza przedstawiały złotobrązowe
rogi jelenia na srebrnym tle. Najstarsza wzmianka o Bratianie
pochodzi z roku 1343.
Zamek krzyżacki
W roku 1343 na lewym brzegu rzeki Drwęcy, przy ujściu rzeki
Wel, na kępie otoczonej rozlewiskami tych rzek, Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku. Budowę zakończono prawdopodobnie
w roku 1359. Składał się on z zamku niskiego, otoczonego murem obronnym z basztami i zamku wysokiego, zbudowanego
w kształcie czworoboku, z dziedzińcem pośrodku i wieżami na
narożnikach. Dogodne położenie zamku sprawiło, że w roku
1359 przeniesiono tu siedzibę wójtów nowomiejskich (podlegających bezpośrednio Wielkiemu Mistrzowi Krzyżackiemu).
Bratiański zamek był chętnie odwiedzany przez krzyżackich dostojników. Tu w roku 1392 zmarł komtur Kunon von Liebenstein, którego płyta nagrobna należy do najcenniejszych zabytków
nowomiejskiej fary. Tu mieszkał u schyłku swego życia i tu w roku
1351 dokonał żywota wielki mistrz krzyżacki Dusemer von Arffberg. 12 lipca 1410 roku bratiański zamek gościł dostojników
zakonnych, którzy odbyli ostatnią naradę przed wielką bitwą stoczoną na polach pobliskiego Grunwaldu. Po bitwie grunwaldzkiej
zamek na krótko przeszedł w ręce polskie, a jego zarządcą został
rycerz Jan Kretkowski. I pokój toruński zawarty w 1411 r. przyznał zamek ponownie Krzyżakom i dopiero po roku 1466 stał się
siedzibą starostów polskich.

Dalsze losy zamku
Starostami bratiańskimi byli początkowo członkowie rodziny Wilkanowskich (pierwszy starosta – Adam Wilkanowski
zmarł w roku 1490, spoczywa w nowomiejskiej farze), następnie przez niemal 200 lat – członkowie zasłużonego dla ziemi
chełmińskiej rodu Działyńskich, wreszcie, od roku 1723 do 1
rozbioru Polski – rodu Czapskich. Po I rozbiorze Polski zamek
w Bratianie przejęły władze pruskie i od tego czasu stopniowo
popadał on w ruinę. Już w roku 1785 został częściowo rozebrany, a cegła pochodząca z rozbiórki użyta została do budowy
nowego kościoła w Łąkach. W roku 1865 zrujnowany już zamek odkupił od rządu pruskiego Florian Różycki. Zapiski z roku
1882 informują, że w tym okresie zachowana była jeszcze zachodnia część muru i jedna z baszt (do wysokości 6 m). W roku
1887 rozpoczęto dalszą rozbiórkę zamku. Do czasów obecnych
zachował się fragment muru o długości ok. 10 m i wysokości 4
m, oraz fragmenty okrągłej baszty o wysokości ok. 1,5 m.
In vino veritas – legendy bratiańskie
Z bratiańskim zamkiem związanych jest kilka legend. Jedna
z nich podaje, że w roku 1410
przed decydującą o losach wojny
z Polską bitwą, Krzyżacy, pewni swego zwycięstwa, przygotowali w murach bratiańskiego
zamku wielką ucztę. Zwieziono
wiele wozów jadła, a także 50
wielkich beczek wina, które złożono w zamkowych piwnicach.
Losy wojny potoczyły się jednak inaczej. Wojska Władysława
Jagiełły rozgromiły na pobliskich grunwaldzkich polach kwiat
zakonnego rycerstwa. Niedobitki wojsk krzyżackich w popłochu uciekając po bitwie pozostawiły przygotowane zapasy.
Wiele już osób próbowało odnaleźć zalegające zamkowe piwnice beczki z winem. Na razie – bezskutecznie. Znajdują się one
prawdopodobnie na wyspie utworzonej przez ramiona rzeki
Wel, pod basztą, której pozostałości są jeszcze widoczne. Inna
z legend mówi, że przed wiekami zamki w Bratianie i pobliskim
Kurzętniku zamieszkiwali dwaj bracia. Ich zgodne sąsiedztwo
nie trwało jednak zbyt długo. W gniewie przyrzekli sobie, że
już nigdy nie spotkają się na ziemi. Udanej próby mediacji pomiędzy zwaśnionymi braćmi podjął się trzeci brat. Przysięga
jednak obowiązywała. By wybrnąć z kłopotliwej sytuacji bracia zaczęli drążyć podziemny ganek, który po kilku latach pracy
połączył dwa zamki. Tu, pod ziemią spotykali się często, żałując
pochopnie złożonej przysięgi. Pomimo czynionych poszukiwań
dotychczas nikomu nie udało się go znaleźć.
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Nowe drogi i sieć kanalizacji
sanitaro-deszczowej w Jamielniku
W Jamielniku trwają prace związane z największą do tej pory
inwestycją w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Z budową
kanalizacji sanitarnej prowadzona jest budowa kanalizacji
deszczowej wraz z budową dróg gminnych. Równocześnie
wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe.
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca
wójta – Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie
skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej – podpisała umowę na
dofinansowanie jednego z etapów inwestycji: „Budowę dróg
gminnych w miejscowości Jamielnik”. Kwota dofinansowania
– ponad 4 mln zł – pochodzi ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Łączna wartość inwestycji z branży sanitarnej i drogowej
to niemal 10 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to
listopad 2019 r.
Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej nastąpi
z chwilą wybudowania w Jamielniku oczyszczalni ścieków.

Sprawdzaj na bieżąco co się
u nas dzieje na naszym
profilu na Facebooku:
www.facebook.com/gminanml

Oświetlenie
w Pustkach
i Radomnie
W ramach umowy podpisanej przez Wójta Gminy
Nowe Miasto Lubawskie pod koniec kwietnia, w Pustkach zrealizowano inwestycję polegającą na budowie
linii kablowej oświetlenia drogowego. Wzdłuż dróg
zainstalowano 14 nowych lamp, które w znacznym
stopniu poprawią bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale wszystkich użytkowników jezdni.
Umowa obejmuje również budowę oświetlenia
drogowego w Radomnie wzdłuż tzw. „Pętli” przy
jeziorze i w kierunku zabudowań Radomno-Tabory.
Trwają prace, w wyniku których postawione zostaną
23 słupy oświetleniowe.
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Termomodernizacja świetlicy w Mszanowie
Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła umowę
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tym
razem
pozyskaliśmy
dofinansowanie
na
termomodernizację
budynku
świetlicy
wiejskiej
w Mszanowie.
Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie
ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą
nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji
na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem
ciepła (rekuperacja) oraz wymianę drzwi wejściowych,
modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł.
Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację
to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł.
Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie
w
pierwszym
kwartale
przyszłego
roku,
po
przeprowadzeniu procedur przetargowych na wyłonienie
wykonawcy.

Zmiany czekają Szkołę Podstawową w Jamielniku
Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021
roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje
się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody
użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części
grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana
opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie na

koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki
i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie
się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł, zaś pozyskana
wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł, tj. niemal
81% przewidzianych wydatków.
Prace rozpoczną się po zakończeniu procedur przetargowych
wyłaniających wykonawcę.
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Sesja absolutoryjna
30 maja odbyła się sesja absolutoryjna. Wójt
Tomasz Waruszewski, w formie prezentacji
przedstawił Radzie Gminy raport o stanie
gminy, będący podsumowaniem działalności
wójta w roku 2018. Następnie po wysłuchaniu
opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej, radni udzielili jednogłośnie
absolutorium gospodarzowi.
Raport o stanie gminy w całości dostępny jest na
stronie internetowej w zakładce Mieszkaniec.

Małe Granty Sołeckie tym razem dla Jamielnika
12 tys. zł - taką kwotę otrzymało Sołectwo Jamielnik
w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019. Kwota
ta zostanie przeznaczona na stworzenie atrakcyjnego
miejsca do wypoczynku dla mieszkańców wsi. Przy altanie

w Jamielniku zbudowany zostanie nowy grill oraz ognisko.
Umowę podpisali wójt Tomasz Waruszewski, z-ca skarbnika
gminy Paulina Kamińska oraz sołtys Jamielnika Ewa
Leśniewska.

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

4

gminanml.pl

Wizyta delegacji
z niemieckiej gminy
Harpstedt
W dniach 02-06 czerwca Gmina Nowe Miasto
Lubawskie gościła sześcioosobową delegację
z niemieckiej gminy Harpstedt. Jest to malownicza
gmina o charakterze rolniczym, jednak ze sporym
udziałem przemysłu.
To oficjalna wizyta wójta Herwig Wöbse i pozostałych
członków delegacji w naszej gminie. W ciągu kilku
bardzo interesujących, a zarazem intensywnych
dni mogli zapoznać się z funkcjonowaniem
urzędu i poszczególnych referatów, organizacją
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń
Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Odwiedzili również
lokalnych przedsiębiorców. W programie znalazły się
również wizyty w Szkole Podstawowej w Jamielniku
oraz w Lokalnej Izbie Tradycji jamielnickiej biblioteki
i Izbie Tradycji Szkoły Podstawowej w Radomnie.
Mieszkańcy Lekart zaś mogli pochwalić się
rezultatami podejmowanych przez siebie inicjatyw
społecznych.
Pomimo napiętego programu zwiedzania gminy,
udało się również znaleźć czas na rozmowy
z mieszkańcami, wymianę doświadczeń i informacji
na temat podobieństw i różnic w życiu codziennym
jednej jak i drugiej gminy.
Czerwcowa wizyta jest krokiem poczynionym przez
wójtów – Tomasza Waruszewskiego i Herwig Wöbse
– prowadzącym do podpisania umowy partnerskiej
pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie i Gminą
Harpstedt.

Sprawy urzędowe załatwisz bez wychodzenia z domu
W Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie można
potwierdzić profil zaufany ePUAP, który ułatwi załatwianie
spraw administracyjnych bez osobistego stawiennictwa
w urzędzie. Potrzebna jest jedynie jedna wizyta w celu
potwierdzenia danych, a potem już tylko komputer z dostępem
do Internetu.

wychodzenia z domu, szybko i bezpiecznie, wysyłać
podania lub wnioski, albo wykonywać inne czynności.
Mieszkańcu! Wniosek o założenie profilu zaufanego
wyślesz przez Internet, a swoje dane potwierdzisz
osobiście w naszym urzędzie.

Idea przedsięwzięcia
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, pełniące rolę
elektronicznego podpisu. Dzięki niemu potwierdzamy
swoją
tożsamość
w
Internecie.
Możemy
bez
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w kawiarenkach, kiełbaski z grilla i pieczone przy
ognisku – to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów
by uświetnić tegoroczne
Dni Rodziny. Po raz trzeci
przeprowadzono również
Gminny Konkurs Tematyczny, który cieszył się
dużym powodzeniem zarówno w kategorii prac plastycznych jak i literackich
a jego zwycięzców nagrodzono podczas pikniku w Pacółtowie.
Cieszymy się niezmiernie, iż z każdym rokiem coraz
większa liczba mieszkańców uczestniczy w tych rodzinnych
spotkaniach i coraz więcej osób i organizacji angażuje się
w ich przygotowanie. Również pogoda w większości sprzyjała
zabawom na świeżym powietrzu. W wielu imprezach udział
wzięła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i główna
koordynatorka – Anna Pijaczyńska. Na piknikach można było
również spotkać Tomasza Waruszewskiego, wójta gminy.
Mamy nadzieję, iż w takim samym, a nawet większym gronie
spotkamy się w przyszłym roku!

Rodzinne pikniki
Wyścigi, rodzinne rywalizacje, występy w wykonaniu dzieci,
przejażdżki na koniach, kucach i bryczkami, przejażdżki motocyklami (oczywiście w roli pasażera), malowanie twarzy,
olbrzymie bańki mydlane, aktywni strażacy prezentujący
sprzęt, pojazdy oraz instruujący w zakresie udzielania pierwszej pomocy, turnieje warcabowe, loterie fantowe, pyszności

Kawalerowie - Żonaci zagrali po raz 32
to znakomity sprzęt do rzucania w dal. Podobnie rzecz ma się
z jajkiem kurzym (konkurencja rozgrywana w parach).
Zwolennicy tradycyjnych konkurencji mogli spróbować swoich
sił w rzucie do celu lotką. W przerwie meczu zaś, co odważniejsi
stanęli oko w oko z bramkarzami by sprawdzić ich skuteczność
w bronieniu podczas rzutów karnych.
Zorganizowano również loterię fantową, kuszącą uczestników
atrakcyjnymi nagrodami. Wśród głównych wygranych znalazły
się fanty w postaci roweru, sprzętu AGD oraz telewizora.

Po raz 32 na boisku sportowym w Gwiździnach rozegrano
mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Kawalerów i Żonatych.
Spotkanie to było głównym punktem festynu zorganizowanego
przez grupę pasjonatów miejscowego Klubu Sportowego
Wicher Gwiździny. Tym razem niepokonani okazali się
Kawalerowie, którzy rozgromili drużynę Żonatych 10:3.
Puchar zwycięskiej drużynie wręczył Bolesław Groszkowski,
prezes KS Wicher.
Nie zabrakło również konkurencji rekreacyjnych dla
mieszkańców. Mogli oni m. in. przekonać się, że wałek kuchenny
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Kameralny koncert w Tylicach
W kościele Św. Michała Archanioła w Tylicach
wystąpił zespół Pro Musica Antiqa. To był dla
wszystkich słuchaczy naprawdę niezapomniany
wieczór! W zabytkowym wnętrzu drewnianego
kościoła wspaniale zabrzmiała muzyka wielkich
mistrzów, m.in.: Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Jana Sebastiana Bacha, Stanisława Moniuszki
oraz muzyka współczesnych kompozytorów
w wirtuozerskich wykonaniach olsztyńskich
muzyków. Szczególne podziękowania należą się
proboszczowi tylickiej parafii ks. kan. Markowi
Lubienieckiemu za udostępnienie świątyni
i ciepłe przyjęcie.
Koncert odbył się w ramach realizacji projektu
„Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie
Warmii i Mazur” dzięki wsparciu finansowemu
Związku
Gmin
Warmińsko-Mazurskich
i Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.

Utrwalmy historię Lekart
Wspomnienia są nagrywane i spisywane przez grupę
wolontariuszy. Oprócz wspomnień Seniorów będzie też
spisana historia wsi, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich
oraz genealogie najstarszych rodów. Efektem końcowym
będzie książka, którą dostanie każde gospodarstwo we wsi.
Będzie to możliwe dzięki dofinasowaniu w wysokości 3500
zł, pozyskanym w ramach projektu z Lokalnej Grupy Działania
Warmiński Zakątek.

Ludzie, którzy pamiętają czasy przedwojenne
oraz pierwsze trudne lata po wojnie, odchodzą.
Jest ich już bardzo niewielu. Jeżeli teraz nie
postaramy się o zapisanie ich wspomnień, za
kilka lat nikt już tego nie zrobi. Właśnie dlatego Lekartczanie
zainicjowali kolejny projekt i postanowili utrwalić to, co
pamiętają najstarsi mieszkańcy ich miejscowości.

Projektem kierują:
Jolanta i Jan Lipszycowie, Teresa Sulej i Ryszard Pruchniewski.
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Nowy wóz bojowy
w OSP Gwiździny
Na początku sierpnia do jednostki w Gwiździnach trafił
fabrycznie nowy, średni samochód bojowy Volvo. Koszt auta
(bez wyposażenia w niezbędny sprzęt) to 760 tysięcy złotych.
Na łączną kwotę otrzymanego dofinansowania w wysokości
390 tys. zł składa się dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 265 tys. zł, 75 tys. zł
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 50 tys. zł
z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Pozostała kwota to
wkład własny Gminy Nowe Miasto Lubawskie (ok. 370 tys. zł).
Na wyposażeniu jednostki znajdowały się dotychczas dwa
pojazdy pożarnicze — volvo z 1990 roku i lekki ford transit
rocznik 2005. Pierwszy z wymienionych pojazdów przekazany
został do OSP w Jamielniku. To właśnie jego miejsce zajmie
nowe volvo, które już zostało włączone do służby, jednak
oficjalne przekazanie nastąpi dopiero na uroczystych
obchodach 110-lecia jednostki.

Sukcesy Druhen i Druhów z OSP Bratian
Wraz z początkiem wakacji, w Licheniu, odbywają się
Mistrzostwa Strażaków Ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym. W tym roku była to już XIII edycja
mistrzostw. Wzięło w niej udział 29 załóg z całego kraju.
Jednostkę z Bratiana reprezentowały dwie drużyny – żeńska
i męska. Wyniki, jakie osiągnęły Panie to: 22 miejsce w
klasyfikacji generalnej i tytuł Wicemistrzyń Polski. Panowie
zakończyli zawody na 4 miejscu w klasyfikacji generalnej oraz
z tytułem Mistrza Polski w konkurencjach: 1. Podejmowanie
zagrożonego przez powódź łodzią motorową w klasie
powyżej 50 KM, 2. Wyścig łodzi motorowych (slalom) w klasie
powyżej 50KM. Zdobyli również Tytuł Drugiego Wicemistrza
w konkurencji budowy wału przeciwpowodziowego. Łączna
wartość nagród zdobytych dla jednostki wyniosła 18000 zł!
Pod koniec lipca natomiast ochotnicy z Bratiana wzięli udział
w Mistrzostwach Województwa w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym w Biskupcu Reszelskim. Mistrzostwa składały się z trzech konkurencji: budowy wału przeciwpowodziowego, wyścigów łodzi wiosłowych i wyścigów łodzi motorowych (slalom). Drużyna męska zakończyła zawody z tytułem
Mistrza Województwa. Zawodniczki z Bratiana były jedyną
drużyną kobiecą, zatem już od początku
mistrzostw wiedziały,
że tytuł Mistrza Województwa drużyn kobiecych jest ich. Mimo to,
nie było taryfy ulgowej
i pokazały pełnię swoich możliwości.
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Zawodnicy! Na miejsca! Gotowi? Start!
W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wzięły udział
4 drużyny kobiece i 11 drużyn męskich z 11 jednostek OSP.
W kategorii kobiet ponownie bezkonkurencyjne okazały się
druhny z Gwiździn , za nimi uplasowały się drużyny z Radomna,
Chrośla i Bratiana. W grupie mężczyzn zwyciężyła ekipa OSP
Skarlin. Kolejne stopnie podium zajęły OSP Chrośle i OSP
Lekarty. Zawody przebiegły w miłej i sportowej atmosferze.
Zawodnicy dostarczyli kibicom sporo emocji, zarówno
podczas sztafety jak i ćwiczenia bojowego.

Jednostka
z 90-letnią historią

Zasady korzystania
z pojemników PCK

Wiosną, tuż przed świętem wszystkich strażaków, jednostka OSP
w Lekartach obchodziła piękny jubileusz – 90-lecie istnienia. Z tej
okazji wręczono srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa oraz
odznaki Wzorowego Strażaka. Aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Olsztynie-Gustaw Marek Brzezin, w towarzystwie przedstawiciela KP PSP w Nowym
Mieście Lubawskim – mł. bryg. Antoniego Czupryńskiego.
Podczas uroczystości przekazano strażakom kluczyki do
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Od tej pory kończy
się w Gminie Nowe Miasto Lubawskie era wysłużonych Żuków
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

W naszej gminie pojemniki PCK można znaleźć
w następujących miejscowościach: Bratian, Chrośle,
Gwiździny, Jamielnik, Lekarty, Nowy Dwór Bratiański,
Pacółtowo, Radomno, Skarlin i Tylice. W sytuacji gdy
pojemniki są zapełnione prosimy o niepozostawianie
tekstyliów w ich pobliżu.
Prezentujemy zasady korzystania z pojemników PCK.
Informujemy również, iż gmina dzierżawi miejsca,
na których pojemniki są ustawione. Za opróżnianie
oraz późniejsze rozdysponowanie tekstyliów w nich
zgromadzonych odpowiada PCK.
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OPS w Mszanowie zakończył projekt
„Od bierności do aktywności”
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie był realizatorem projektu konkursowego
„Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Dzięki pozyskanym środkom grupa 40 mieszkańców
nowomiejskiej gminy, po 20 osób w każdej z dwóch
edycji, miała szansę na podniesienie swoich kwalifikacji
i skorzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego,
aktywnego poszukiwania pracy, dążenia do powiększania
swoich kompetencji i samorozwoju.
W każdej edycji uczestniczyło 13 osób w wieku od 18 do
49 roku życia oraz 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia.
Brali oni udział w licznych kursach i szkoleniach, takich jak
trening kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo
psychologiczne, kursy zawodowe czy komputerowe.
Dodatkową formą aktywizacji społecznej uczestników
projektu było zbieranie informacji na temat tradycji i kultury

Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Owocem tych działań jest
wydanie dwóch tomów „Księgi tradycji mieszkańców Gminy
Nowe Miasto Lubawskie”.

Pilotażowy program
realizowany
przez OPS
w Mszanowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto
Lubawskie rozpoczął przyjmowanie wniosków do programu
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. Celem programu
jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób
niepełnosprawnych w postaci doraźnej, czasowej pomocy
w formie opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie
kilkugodzinnej opieki nad osobą niepełnosprawną np.
w czasie choroby opiekuna, potrzeby załatwienia jego
pilnych spraw osobistych, nieoczekiwanego zdarzenia
losowego itp.
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Rozpoczęto budowę drugiego bloku przy ul. Podleśnej
Jesienią 2019 roku powstał przy ul. Podleśnej
w Mszanowie pierwszy budynek wielorodzinny, który
w chwili obecnej jest już zasiedlony. Na początku września
rozpoczęto realizację drugiego budynku. Według
informacji uzyskanych w firmie KOM-BUD w powstającym
bloku, wyposażonym w windę, dostępnych będzie kolejne
25 mieszkań. Posesja będzie w całości ogrodzona, wjazd
na nią będzie możliwy przez bramę otwieraną na pilota.
Spokojna okolica oraz sąsiedztwo lasu i rzeki Drwęcy
zachęcają do zamieszkania w Mszanowie. Zainteresowani
nabyciem mieszkań mogą zapoznać się z ofertą na stronie
internetowej www.kom-bud.com.

Mieszkańcu! Jak najszybciej złóż zgłoszenie
do gminnej ewidencji szamb
Osoby, które nie zgłosiły faktu posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków w wyznaczonym terminie
(do 15.08.2019 r.) mogą jeszcze dostarczyć wniosek do
UG. W przypadku braku zgłoszenie muszą one liczyć się
z kontrolą posesji przeprowadzoną przez przedstawiciela
Urzędu Gminy. Podczas kontroli zażąda on okazania umowy z firmą uprawnioną do odbioru nieczystości ciekłych
oraz dowodów potwierdzających opłatę za ich wywóz.
Ponadto sprawdzona zostanie terminowość opróżniania
zbiornika – szambo powinno być opróżniane z częstotliwo-

ścią wynikającą z jego pojemności, w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi wypływ nieczystości na zewnątrz.
Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel
nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach
wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.
Wykaz firm posiadających ważną koncesję na działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
(szamb) i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Nowe
Miasto Lubawskie:

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Telefon

Zakład Usług Komunalnych
w Mszanowie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 13-300 Mszanowo

56 474 24 47

Transport Ciężarowy Umiński Wiesław

ul. Kornatki 38a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56 474 31 53

Firma Usługowo-Handlowa "BASTA"
Stanisław Sokołowski

Grodziczno 31, 13-324 Grodziczno

56 572 91 48

Zygmunt Lendzion Usługi Asenizacyjne

ul. Grunwaldzka 3, 13-306 Kurzętnik

515 507 634

Usługi Asenizacyjne i Transportowe Piotr
Ostrowski

ul. Makuszyńskiego 8, 14-200 Iława

604 568 606

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"SANIBUD 2" Anna Wiśniewska

ul. Kornatki 7a,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

693 897 194

"TANEK" Piotr Ziółkowski

Nowe Grodziczno 8A, 13-324 Grodziczno

512 217 731

Firma Usługowa Wojtaszko Michał

Nielbark 36, 13-306 Kurzętnik

516 347 562

WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zatorze

32 278 45 31

11

gminanml.pl

Świadczenia 500+ i 300+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze
przysługuje na dzieci do 18-nastego roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Począwszy od bieżącego, 2019 r., świadczenie dobry
start, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół
policealnych i szkół dla dorosłych.
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze
lub świadczenie dobry start otrzymają wiadomość
o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.
Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację
będzie można odebrać osobiście. Co ważne,

nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało
wypłaty świadczeń.
Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r.
będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca
złożenia bez wyrównania. Natomiast wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start należy
złożyć do 30 listopada.
W województwie warmińsko – mazurskim
w pierwszym zestawieniu Wojewody z realizacji
świadczeń wychowawczych byliśmy jedną z 5 gmin
na 116, które rozpatrzyły największą ilość wniosków
oraz szybko wypłaciły środki.

Aż 5 tys. zł na zakup książek

Oświatowy projekt w Gminie
Nowe Miasto Lubawskie – rok I

„Przerwa na wspólne czytanie” – pod takim hasłem odbywa
się konkurs organizowany przez „Kinder Mleczna Kanapka”,
do którego przystąpiły również biblioteki z naszej gminy.
Organizatorzy nagradzają 300 bibliotek, które zbiorą
najwięcej głosów. 50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup
książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250
dostanie książki o wartości 300 zł, z tych które zdobyły
najwięcej głosów w rankingu.
Dodatkowo zwycięskie
biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły
urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.
Głosowanie na biblioteki trwa od 02.09.2019 r. do 4.11.2019
r. Można oddać jeden głos dziennie. W tym celu należy
zarejestrować się na stronie www.kinder.pl (aby zagłosować
kolejny raz należy się już tylko zalogować). W zakładce
głosowanie należy wpisać w wyszukiwarce hasło Gminne
Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
i oddać swój głos. To proste!
Dlaczego warto poświęcić chwilkę na głosowanie? Po pierwsze – każdy zagorzały miłośnik książek będzie zachwycony
większym wyborem książek. Po drugie – jak przekonuje organizator (i my się z tym w pełni zgadzamy) – wspólne czytanie
przez dzieci i rodziców, to najpiękniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu. Nic tak nie uczy empatii, nie rozwija wyobraźni i nie mówi
„kocham Cię”, jak
książka przeczytana razem. Po
trzecie – to wielka szansa dla naszych bibliotek na
zdobycie środków
na zakup kolejnych pozycji literackich, głównie
nowości, o które
pytają czytelnicy.
Więcej książek
to większa radość
z czytania!

W okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2021 r. Gmina Nowe
Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”. W ramach projektu,
nauczyciele z placówek biorących udział w projekcie
podnieśli swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów
podyplomowych oraz będą kontynuować podnoszenie swoich
umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach. Szkoły
zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK (m.in. laptopy, tablety, komputery stacjonarne,
tablice interaktywne, kamery i aparaty cyfrowe).
Dla uczniów prowadzone są zajęcie dotyczące kompetencji
kluczowych i cyfrowych oraz zajęcia w ramach indywidualizacji
pracy z uczniem. Uczniowie biorą również udział w zajęciach
w innych szkołach z terenu gminy, dzięki czemu nawiązywane
są nowe kontakty rówieśnicze. Dla części uczestników
projektu w czerwcu zostały zorganizowane wyjazdy
edukacyjno-naukowe. Pierwszy rok projektu podsumuje
piknik naukowy zachęcający dzieci do nauki i zdobywania
wiedzy z innych źródeł.
Całkowita wartość projektu: 1 309 488 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 013 zł
Wkład własny Gminy Nowe Miasto Lubawskie: 65 475 zł
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