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Szanowni Mieszkańcy,
rok 2020 jest rokiem szczególnym. Reforma
samorządowa zapoczątkowana uchwaleniem 8 marca
1990 r. ustawy o samorządzie gminnym oraz pierwszymi
w pełni demokratycznymi wyborami do rad gmin
(odbyły się one 27 maja 1990 r.) zakończyła się
w 1998 r. odbudową samorządu na poziomie powiatów
i województw.
Nie da się ukryć, że przez te wszystkie lata wiele
się zmieniło w naszej małej ojczyźnie. Śmiało można
powiedzieć, że zmiany są widoczne „gołym okiem”.
Możemy pochwalić się nie tylko świetnymi wynikami
w pozyskiwaniu środków unijnych na wszelkiego
rodzaju inwestycje, ale także doskonałą współpracą
z mieszkańcami. Widzimy to zwłaszcza na poziomie
sołectw, które w ostatnich latach mają coraz więcej
pomysłów i z coraz większą energią wprowadzają je
w życie. Musimy również wspomnieć o działalności Kół
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i gminnych klubów
sportowych. Nie tylko podejmują one własne inicjatywy

integrujące lokalną społeczność, ale też angażują się
i wspierają wydarzenia organizowane przez Gminę.
Traktujemy ten numer jako kompendium naszych
osiągnięć w roku 2019. Dzięki niemu nie tylko zobaczycie
Państwo, jak wiele wydarzyło się w naszej gminie
w ciągu zaledwie jednego roku. Mamy również nadzieję,
iż przez pryzmat tych wydarzeń przekonacie się, że
z roku na rok rośnie tempo rozwoju gminy Nowe Miasto
Lubawskie. Naszym celem jest stworzenie przyjemnego
i atrakcyjnego miejsca do mieszkania. Z bogatą
infrastrukturą techniczną, bazą społeczno-kulturalną
oraz nowoczesnymi jednostkami OSP, dbającymi
o bezpieczeństwo mieszkańców.
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Tomasz Waruszewski
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CAŁY CZAS INWESTUJEMY
Coraz większą popularnością
cieszą się aktywność fizyczna
i zdrowy styl życia. W trend ten
świetnie wpisuje się również gmina Nowe Miasto Lubawskie, która
oferuje wszystkim miłośnikom aktywności na świeżym powietrzu
wspaniałą trasę rowerową. Obecnie na niemal 9-kilometrowym odcinku można pokonać trasę z Łąk
Bratiańskich aż do wybudowania
o nazwie Bagno–Szaleniec.
We wrześniu dokonano uroczystego otwarcia kolejnego, dwu
i pół kilometrowego odcinka ścieżki. Warto zauważyć, iż jest to jedna
z szerszych tras w regionie (niemal
2,5 metra szerokości) i jedna z niewielu o nawierzchni asfaltowej.
Jest to istotne zwłaszcza dla miłośników rolek, hulajnóg i deskorolek. Chętnie korzystają z niej również amatorzy nordic walking.
Do zabaw na świeżym powietrzu zachęcają również place zabaw. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach od 2016 roku sukcesywnie budujemy i wyposażamy w nowoczesne i atestowane
sprzęty Obecnie znajdują się one w 11 miejscowościach gminy.
Do tej pory przeznaczono na ten cel, łącznie z pozyskanymi w ramach dofinansowania środkami zewnętrznymi, ponad 500 tysięcy
złotych!
NOWA JAKOŚĆ WODY
Jednym z większych wyzwań, jakie postawiły sobie władze
gminy, była rozbudowa sieci wodociągowej i budowa nowego
systemu zaopatrywania mieszkańców w wodę najwyższej jakości.
W 2019 roku w Skarlinie powstała pierwsza, z planowanych trzech,
stacja uzdatniania wody. Jest to nowoczesny, zaawansowany
technologicznie obiekt o ciekawej bryle, architektonicznie
nawiązującej do budownictwa regionalnego. Wartość inwestycji,
współfinansowanej niemal w połowie przez Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014–2020, wyniosła ponad 4 miliony
złotych. Pozostała część wkładu finansowego pochodzi z budżetu
gminy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
Kolejną miejscowością, w której powstaje nowoczesna sieć
sanitarna jest Jamielnik. Do tej pory wybudowano ponad trzy
tysiące siedemset metrów bieżących instalacji. Łączna wartość
inwestycji to niemal 2 miliony złotych. Następnym krokiem będzie
budowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–
Rosja 2014–2020. Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest liderem
projektu, w ramach którego złożyła wniosek wspólnie z miastem
Sowieck. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości pięciu
milionów złotych, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych
projektu.
BUDOWNICTWO I REMONTY
W drugiej połowie grudnia zakończyły się prace budowlane
świetlicy wiejskiej w Gwiździnach. Powstał budynek mieszczący
salę o powierzchni użytkowej 230 m² wraz z niezbędnymi
pomieszczeniami zaplecza o łącznej powierzchni niemal 70
m². Po doposażeniu w niezbędny sprzęt świetlica stanie się
miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli m.in. rozwijać swoje
zainteresowania oraz urządzać spotkania służące integracji
lokalnej społeczności, np. z okazji Dni Rodziny, Dnia Seniora
czy też Dnia Kobiet. Bez wątpienia sala będzie także świadkiem
wielu wzruszeń podczas odbywających się tam uroczystości
rodzinnych.
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BUDOWNICTWO I REMONTY
Mając na względzie poprawę warunków użytkowania
budynków, zmniejszenie kosztów ich utrzymania oraz eliminację
negatywnych skutków odziaływania na środowisko, gmina Nowe
Miasto Lubawskie przystąpiła do projektów polegających na
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W 2019 roku
zakończył się kolejny z nich. W wyniku realizacji zadania w budynku
Szkoły Podstawowej w Skarlinie wykonano docieplenie ścian, dachu
i podłóg, wymieniono stolarkę okienną oraz przebudowano instalację
centralnego ogrzewania z jednoczesną modernizacją kotłowni.
W całej szkole zainstalowano również energooszczędne oświetlenie
ledowe. Wartość inwestycji to ponad jeden milion sześćset tysięcy
złotych, z czego 1 milion złotych stanowi kwota dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego 2014–2020.
WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO…
Nie da się ukryć, iż od wielu lat władze gminy przeznaczają
znaczne środki finansowe na poprawę infrastruktury drogowej.
W minionym roku główny front robót drogowych znajdował się
w Jamielniku. Właśnie w tej miejscowości rozpoczęły się prace
związane z największą inwestycją w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
W związku ze wspomnianym już Programem Współpracy
Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020 gmina postanowiła
poszerzyć program inwestycyjny i przystąpiła do realizacji zadania,
polegającego na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie
dróg gminnych wraz z oświetleniem drogowym. Powstały nowe
nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości niemal trzech kilometrów,
wzdłuż których zamontowano 101 nowoczesnych słupów
oświetleniowych. Łącznie wartość inwestycji branży drogowej,
energetycznej i kanalizacji deszczowej to około siedem milionów
osiemset tysięcy złotych, z czego prawie 4 miliony złotych to
wsparcie finansowe pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.
Od kilku lat prowadzone są prace polegające na przebudowie
drogi gminnej Tylice–PGR Tylice, stanowiącej dojazd do zabudowań
i gruntów rolnych. W roku 2019 zakończył się piąty etap inwestycji,
a trasa wydłużyła się o prawie 150 metrów bieżących nowej
asfaltowej nawierzchni. Zadanie współfinansowane było ze środków
województwa warmińsko-mazurskiego z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, który przeznaczył na ten cel 60 tysięcy złotych,
całkowity koszt inwestycji wyniósł zaś ponad 130 tysięcy złotych.
Niemalże do ostatnich dni roku trwały prace związane
z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pustki. Zadanie wsparte
zostało środkami finansowymi Nadleśnictwa Iława w wysokości 285
tysięcy złotych. Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku
około siedmiuset metrów bieżących. Całkowita wartość inwestycji
to ponad 600 tysięcy złotych. Władze gminy zadbały również
o modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego. Wzdłuż drogi
zainstalowano 14 lamp, które w znacznym stopniu poprawiają
bezpieczeństwo użytkowników jezdni.
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Wydarzenia kulturalno-społeczne
GMINA NML TO NIE TYLKO INWESTYCJE
Zastanawialiście się kiedyś czym tak naprawdę jest Kultura?
Jakie znaczenie, jeśli w ogóle, ma ona w życiu człowieka? Najprościej
mówiąc, kultura jest wszystkim, co człowiek stworzył wysiłkiem
swojej woli, rozumu i pracy. Zarówno w sensie umysłowym czy
artystycznym, jak i technicznym; zmaterializowanych wytworów, jak
i wiedzy, idei i wartości. Tylko człowiek jest w stanie kulturę tworzyć,
poszerzać oraz zrozumieć. Działa to również w drugą stronę – to
kultura sprawia, że człowiek, grupa w jakiej funkcjonuje, jest tym,
kim jest. Pozwala również przynależeć i poruszać się w przestrzeni
wielkiej ludzkiej wspólnoty.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie to nie tylko inwestycje. Ważny
jest wszechstronny rozwój. Dlatego proponujemy Państwu szereg
imprez i spotkań kulturalnych, przygotowujemy konkursy, zachęcamy
do wspólnego działania. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas
wydarzenia kulturalne i społeczne traktujecie Państwo nie tylko
jako możliwość miłego spędzenia czasu poza domem. Chcemy, by
Was inspirowały, zagrały na Waszej wrażliwości ale też wprawiały
w dobry nastrój. Chcemy, abyście w pełni poczuli, że należycie do
naszej „gminnej rodziny”.
WOŚP PO RAZ 27
Rok 2019 rozpoczęliśmy rekordem zbiórki dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W akcję tę gmina angażuje się od wielu lat i za każdym razem nasi mieszkańcy pokazują, jak wielkie mają serca i jak wielkie
pokłady dobra w nich drzemią. Z resztą, udowodnili to już nie raz.
Oczywiście szczególne wyrazy uznania należą się wszystkim
sztabom WOŚP, które z wielkim zaangażowaniem przygotowują
kolejne finały. m.in. dzięki ich pracy kwota, jaką gmina przekazała na
konto fundacji to prawie 40 tys. zł! ( w tym roku kwota jest jeszcze
większa! To ponad 50 tys. zł!)
ZEBRANIA WIEJSKIE
Bycie częścią wspólnoty to nie tylko przyjemności ale też
obowiązki oraz odpowiedzialność. Świetną okazją by włączyć się
w jej funkcjonowanie są zebrania wiejskie. Odbywają się one dwa razy
do roku, zazwyczaj w lutym i wrześniu. Miniony rok był wyjątkowy,
mieszkańcy wszystkich miejscowości nie tylko decydowali
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego (wrzesień), ale
także wybierali sołtysów. W obu spotkaniach frekwencja dopisała,
co pokazuje, że coraz więcej osób chce brać udział w życiu wsi oraz
mieć wpływ na jej rozwój. Za swoją pracę doceniani są także sołtysi.
W marcu nagrodę z rąk Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego odebrał sołtys Bratiana – Roman Sienkowski.
SPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ
Wiosna… wiadomo, wtedy wszystko budzi się do życia, w ludzi
wstępuje nowa energia do działania, zaczynają się pierwsze prace
w przydomowych ogródkach i na polach. Każdy stara się, by obejście
domu było ładne i estetyczne. Wraz z nadejściem cieplejszych dni
postanowiliśmy zadbać nie tylko o własne ogródki ale o wizerunek
całej gminy proponując akcję „Wiosennego sprzątania naszej gminy”.
W każdej z miejscowości chętne osoby, pod wodzą sołtysów, przystąpiły do sprzątania. Zaangażowanie mieszkańców przerosło nasze
oczekiwania. Podobnie z resztą, jak ilość śmieci przez nich zebrana.
Okazało się, że w wzdłuż lasów, w rowach, na brzegach jezior i rzek
wciąż można znaleźć wszelkiego rodzaju odpady. Po wielkich
porządkach przyszedł czas na
podsumowanie dnia przy ognisku. Ponieważ akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem i okazała się sukcesem, postanowiliśmy kontynuować ją w kolejnych latach.
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IMPREZY PLENEROWE
Kiedy już zadbaliśmy o wizerunek naszej gminy przystąpiliśmy do organizacji
sztandarowych imprez plenerowych. Podczas pikników organizowanych w
ramach „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”, spotykają się całe pokolenia
mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie – dziadkowie, rodzice i
oczywiście dzieci. Jest to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu
podczas zabaw, konkursów czy też różnego rodzaju pokazów. Od trzech lat
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej przygotowuje Gminny Konkurs Tematyczny. W konkursie może
wziąć udział każdy, przyjmowane są prace plastyczne, graficzne, literackie.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ich dzieła biorą również udział w
etapie wojewódzkim, w którym osiągają bardzo dobre wyniki. W minionym roku
wśród laureatów znalazło się aż 9 mieszkańców naszej gminy.
Dni Rodziny to nie jedyne wydarzenie przygotowywane przez OPS.
Wiadomym jest, że zdecydowanie łatwiej i przyjemniej uczestniczy się
w radosnych spotkaniach. Są jednak problemy, o których również należy
rozmawiać, i które wciąż dotyczą wielu rodzin, także w naszej gminie. Takim
tematem jest m.in. przemoc. Aby uświadomić społeczeństwu i pokazać skalę
problemu prowadzona jest kampania „Biała wstążka”. Skupia się ona głównie
na przemocy wobec kobiet, przyjmującej różne oblicze, zarówno fizyczne,
psychiczne jak i ekonomiczne. Aby wyjść nieco poza ramy „Białej wstążki”,
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konkurs plastyczny dla szkół pt.
„Przemocy Stop!”.
Za te, oraz wiele innych akcji społecznych, dyrektor OPS w Mszanowie Anna
Pijaczyńska otrzymała w listopadzie wyróżnienie Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

COŚ DLA CIAŁA I DLA DUCHA
Czymże byłyby wszystkie imprezy pod chmurką
bez zaplecza kulinarnego? Nieocenione jest
zaangażowanie wszystkich pań należących do
Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej
gminie. W minionym roku powstały aż cztery nowe
organizacje: w Bratianie, Mszanowie, Jamielniku
i Radomnie. To właśnie dzięki KGW wszyscy
mieszkańcy mogą delektować się specjałami kuchni
regionalnej podczas corocznych dożynek, których
gospodarzem w roku 2019 były Tylice. Stoiska
z pysznym jedzeniem okupowane są również
przez widzów podczas naszej sztandarowej letniej
imprezy, jaką jest Bratiańska Noc Kabaretowa
oraz, cieszących się coraz większą popularnością,
Tylickich Spotkań z Folklorem.
O talentach kulinarnych naszych gospodyń
oraz gościnności mogli się także przekonać
przedstawiciele niemieckiej gminy Harpstedt,
którzy odwiedzili gminę Nowe Miasto Lubawskie w
czerwcu.
Panie z Lekart poszły o krok dalej i dla
mieszkańców
wsi
przygotowały
specjalną
książeczkę kucharską, zawierającą sztandarowe
przepisy pań domu.
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Zbiór domowych przepisów to nie jedyne dokonanie literackie mieszkańców tej wsi. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz pracy wielu
osób powstały „Historie z Lekart. Opowieści o życiu codziennym mieszkańców wsi od czasu wojny do lat 80-tych XX wieku”. W listopadzie,
w świetlicy wiejskiej w Lekartach, odbyła się promocja książki, która zgromadziła wiele osób – zarówno zaproszonych gości, jak i bohaterów dzieła
oraz ich rodziny. Krótko mówiąc, było to wielkie wydarzenie w małych Lekartach. Wydarzenie pełne lokalnej historii, wspomnień i wzruszeń.

POWAGA ŚWIĄT
Wyjątkowe były również obchody Narodowego Święta
Niepodległości. Jeżeli do tej pory, z różnych powodów nie wzięliście
w nich udziału, zapraszamy serdecznie. Czy można wyobrazić sobie
lepsze miejsce, tak symboliczne i przepełnione lokalną historią, na
uroczyste obchody Święta Niepodległości niż Trzy Dęby w tylickim
lesie? To tu, przynajmniej w drobnym stopniu, możemy poczuć się jak
powstańcy z czasów zaborów czy też partyzanci z okresu obu wojen,
którym las nigdy nie odmawiał schronienia. Wspólne śpiewanie
pieśni i piosenek patriotycznych, ognisko, grochówka…I już wiesz, że
jesteś u siebie. Że to Twoje miejsce na ziemi.
W gminie Nowe Miasto Lubawskie organizujemy wiele spotkań
i uroczystości mających łączyć pokolenia i integrować lokalną
społeczność. Są to zwykle spotkania typowo rozrywkowe, jak
wspomniane już Dni Rodziny, Dzień Kobiet czy też Dzień Seniora.
Jest jednak w całym roku wydarzenie wyjątkowe, pełne refleksji
i zadumy. To wigilia osób starszych i samotnych. W 2019 roku już
po raz dziewiąty, w Zespole Szkół w Bratianie spotkały się osoby, dla
których Święta Bożego Narodzenia nie są czasem radosnym. Wtedy
bowiem najbardziej odczuwają brak bliskich. Tego dnia mogą jednak
spotkać się przy wspólnym wigilijnym stole, przełamać opłatkiem,
porozmawiać, śpiewać kolędy… Ten dzień dobitnie pokazuje,
że święta to nie tylko pięknie przystrojona choinka i prezenty.
Najważniejsi są nasi najbliżsi. Obecność drugiego człowieka.
A Święta mają sens wtedy, gdy mamy je z kim świętować.
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z życia placówek szkolnych
Z ŻYCIA SZKÓŁ

Każdego dnia nasze dzieci spędzają średnio 6 godzin w szkole.
Powinno więc być to miejsce, które nie tylko gwarantuje
zdobycie wiedzy ale także zapewnia im różne formy rozwoju.
Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych. W roku
szkolnym 2019/2020 we wszystkich placówkach oświatowych
naszej gminy rozpoczęło naukę 679 uczniów (w klasach: I-III –
244, w klasach IV-VIII – 435). Jest to aż 100 uczniów mniej niż
w roku poprzednim. Do oddziałów wychowania przedszkolnego
uczęszcza 214 dzieci (w przedziale wiekowym 2,5 – 6 lat).
Każda z tych placówek kształtuje i pogłębia różnorodne
zainteresowania uczniów. Nie znaczy to oczywiście, że
skupiając się na konkretnej dziedzinie, szkoły pomijają pozostałe
płaszczyzny edukacji. W tym celu dokładamy wszelkich starań
aby rozwój dzieci przebiegał w jak najlepszych warunkach,
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz z wykorzystaniem
nowoczesnych materiałów.
Od połowy 2018 r. gmina realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.
W jego ramach prowadzone są m.in. zajęcia dodatkowe
dla uczniów oraz szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje
nauczycieli. Szkoły są również doposażane w nowoczesne
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia pomagające uczyć się
szybciej i efektywniej.
W roku 2019 odbyło się wiele konkursów międzyszkolnych.
Uczniowie wzięli udział m.in. w zmaganiach sportowych,
matematycznych oraz językowych. W połowie maja, w Szkole
Podstawowej w Gwiździnach zorganizowano I Gminną
Galę Talentów, która miała być niejako podsumowaniem
ich osiągnięć. Swoje zdolności, pasje i zainteresowania
zaprezentowali przedstawiciele wszystkich szkół z gminy Nowe
Miasto Lubawskie – laureaci konkursów szkolnych, gminnych,
powiatowych a nawet wojewódzkich i krajowych. Nie zabrakło
występów wokalnych, recytatorskich i tanecznych. Można też
było podziwiać prace plastyczne i fotograficzne.
W czerwcu wójt gminy postanowił zaprosić wszystkich
uczniów z klas IV-VIII i klas gimnazjalnych, których średnia ocen
na świadectwie wyniosła 4,75 i więcej oraz tych, którzy mogą
pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. Na uroczystość,
wraz z opiekunami, przybyło aż 157 dzieci! To niemal 1/3
wszystkich uczniów w tym przedziale klas z naszych szkół. Było
to pierwsze tak duże spotkanie zorganizowane przez Gminę
Nowe Miasto Lubawskie.
Za swój trud włożony w zdobywanie wiedzy i osiągnięcia,
oprócz gratulacji i słów uznania, każdy z wyróżnionych otrzymał
pamiątkowy dyplom i upominek w postaci bonu zakupowego.
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We wrześniu w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
odbył się Gminny Piknik Naukowy. Nie ulega wątpliwości, iż było to
jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu naszych szkół.
Głównym zamierzeniem organizatorów było upowszechnianie
wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie
ciekawych eksperymentów i doświadczeń dopasowanych do
wieku i możliwości poznawczych odbiorców. Pozwalały one
zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą
i pasjonującą dziedzinę życia. Uczniowie mogli spróbować swoich
sił w takich dziedzinach jak fizyka i chemia, poznać wszechświat
dzięki mobilnemu planetarium a także wysłuchać wykładu znanego
popularyzatora nauki – Wiktora Niedzickiego.
Piknik poprzedził „Tydzień Nauki”, podczas którego każda
z sześciu szkół zorganizowała dla wszystkich uczniów tydzień
naukowy. W ciągu tych kilku dni uczestniczyli oni w różnorodnych
zajęciach. Zgłębiali m.in. tajniki fizyki i chemii, wzięli udział
w zajęciach z robotyki.
Wszystkie wydarzenia z życia naszych szkół można śledzić
na stronach internetowych placówek, do czego Państwa bardzo
serdecznie zachęcamy. A dzieję się tam naprawdę dużo.

przyszłość gminnej oświaty
PRZYSZŁOŚĆ GMINNEJ OŚWIATY

Koniec roku 2019 minął pod znakiem burzliwych dyskusji na
temat przyszłości szkół. Likwidacją gimnazjów oraz spadająca
z roku na rok liczba urodzeń w gminie spowodowały, iż do
naszych szkół uczęszcza coraz mniej dzieci. Pomimo tego, gmina
od wielu lat utrzymuje sześć placówek, chociaż subwencja
otrzymywana od państwa jest niewystarczająca. W obliczu
tych faktów, władze gminy postanowiły podjąć działania,
które pozwoliłyby na stworzenie ekonomicznych warunków
do dalszego funkcjonowania wszystkich szkół oraz nie
dopuściłyby do kryzysu finansów gminy i utraty jej możliwości
rozwojowych. Po wielu tygodniach bezowocnych starań
mających na celu utworzenie szkół społecznych, 20 grudnia
2019 r. Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie podjęła uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, Szkoły
Podstawowej w Skarlinie i Szkoły Podstawowej w Radomnie
w placówki o strukturze organizacyjnej
obejmujące klasy I-III z oddziałem
przedszkolnym. Uchwały intencyjne
zakładały reorganizację polegającą na
pozostawieniu na terenie gminy dwóch
szkół o strukturze organizacyjnej klas
I-VIII w Bratianie i Jamielniku. Podjęte
przez Wójta i Radę Gminy działania
spotkały się z odmowną decyzją
wojewódzkiego
kuratora
oświaty,
zatem szkoły będą funkcjonować na
dotychczasowych zasadach. Niestety,
problem finansowania oświaty nadal
pozostaje otwarty.
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JAKA DECYZJA?

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia br. do
Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wpłynęły negatywne
opinie dotyczące podjętych przez Radę Gminy Nowe Miasto
Lubawskie Uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia szkół
podstawowych w Gwiździnach, Radomnie i Skarlinie. Oznacza
to, że szkoły będą funkcjonowały na dotychczasowych
zasadach.

państwo tego typu szkoły samorządowe są bardzo kosztowne.
Zamierzaliśmy oddolnie zreformować system oświaty, który
pochłania ogromne, coraz większe sumy pieniędzy przy
uzyskiwanych niezadowalających efektach. Ponieważ państwo
w coraz mniejszym zakresie finansuje gminną oświatę, to
w tym roku na realizację tego zadania Gmina Nowe Miasto
Lubawskie jest zobowiązana przeznaczyć równowartość
wszystkich wpływów z podatków samorządowych. To
rekordowa kwota i jeśli nie zatrzymamy dalszego wzrostu tych
kosztów, to gmina nie będzie miała środków na inwestycje.
A brak rozwoju spowoduje dalszą depopulację i odpływ
z gminy młodych ludzi, co tylko spotęguje problemy w oświacie.
Decyzja kuratora będzie miała także dalsze konsekwencje.
Brak możliwości przekształcenia szkół zmusi władze gminy
do ograniczenia inwestycji i racjonalizacji kosztów w innych
obszarach działalności. Gmina nie zamierza jednak się
odwoływać od decyzji kuratora, żeby nie zamykać sobie
drogi przed ewentualnym ponowieniem działań w kierunku
uspołecznienia małych szkół.

Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto:
Stanowisko kuratora powoduje utratę suwerenności gminy
w zakresie decydowania o jej rozwoju. Ta decyzja tylko utrwali,
odsunie w czasie problemy, które w ostatnich latach nasiliły się
w oświacie. Jednym z nich jest gwałtowny spadek liczby uczniów
spowodowany decyzją o likwidacji gimnazjów i pogarszającym
się wskaźnikiem ilości urodzeń. Dla gminy rodzi to negatywne
konsekwencje finansowe. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności
za jakość edukacji oraz zapewnienia gminie ogólnego rozwoju
podjęliśmy działania, żeby stworzyć ekonomiczne warunki do
funkcjonowania i rozwoju małych szkół, z małymi klasami, często
kilkuosobowymi. W obecnym systemie gwarantowanym przez
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OSP NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA

OSP NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA
O bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie
dba 10 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, skupiających
w swoich szeregach 350 członków, w tym 50 Druhen.
Wczesną wiosną, w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich odbyły się
42 gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem eliminacji był Zarząd
Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W rywalizacji wzięło udział 23 uczniów reprezentujących szkoły
w Bratianie, Jamielniku, Radomnie, Gwiździnach, Skarlinie i Nowym
Mieście Lubawskim. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy
ufundowane przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.
Jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu każdej jednostki OSP to
udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Należy pamiętać, iż nie

są one organizowane tylko po to, by pokazać która jednostka jest
lepsza. To przede wszystkim sposób na sprawdzenie i przećwiczenie
gotowości bojowej naszych druhów. Do tego celu świetnie nadają
się właśnie takie konkurencje jak bieg sztafetowy i tzw. „bojówka”.
Podczas gminnych zawodów w Gwiździnach najlepsi okazali się
druhowie ze Skarlina oraz druhny z Gwiździn.
Lipiec jest miesiącem „wodniaków”. Od kilku lat druhowie, a ostatnio
także druhny z OSP Bratian z sukcesami reprezentują naszą gminę na
Mistrzostwach Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym, które odbywają się w Licheniu. W tym roku zdobyli
tam nagrody na łączną kwotę 18 tys. zł. Obie drużyny, zarówno
męska jak i kobieca, mogą się również pochwalić tytułami Mistrzów
i Mistrzyń Województwa w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym.
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JEDNOSTKI Z HISTORIĄ
Jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła jednostka
OSP Lekarty. Była to wspaniała okazja do przypomnienia
jej historii oraz pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami.
Wyróżniono również druhów i druhny działające
aktywnie w straży.
Druhny i druhowie OSP Jamielnik świętowali
wspaniały Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki.
Wyjątkowym punktem obchodów było przyznanie
Jednostce odznaczenia Złotego Znaku Związku
ZOSP RP. Dekoracji dokonał marszałek województwa
i jednocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP –
Gustaw Marek Brzezin. Tego dnia poświęcono również
nowo wybudowaną część socjalną remizy, która
powstała siłami własnymi druhów oraz dzięki wsparciu
finansowemu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Rok 2019 na pewno pozostanie długo w pamięci
druhów z OSP Gwiździny. W sierpniu do jednostki trafił
fabrycznie nowy, średni samochód bojowy Volvo. Koszt
auta (bez wyposażenia w niezbędny sprzęt) to 760
tysięcy złotych. Uroczystość włączenia auta do podziału
bojowego odbyła się dwa miesiące później. Z nowego
nabytku cieszą się również ochotnicy z Radomna.
W połowie marca dotarł do jednostki średni wóz
ratowniczo-gaśniczy GBA 2.5/16 o wartości 50 tys. zł.
OSP = GASZENIE POŻARÓW?
Działalność OSP w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
to nie tylko udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
zawodach sportowych i ćwiczeniach. Wszystkie
jednostki angażują się w akcje edukacyjne, charytatywne,
biorą udział m.in. w piknikach z okazji Dni Rodziny. Wiele
z nich organizuje własne wydarzenia, głownie z myślą
o dzieciach, takie jak Dzień Dziecka i Mikołajki.

nasza GMINA NA SPORTOWO
GMINA NML NA SPORTOWO
Niewątpliwie dyscyplina sportowa, która zdominowała rok 2019
to biegi. W całej gminie odbyło się wiele wydarzeń propagujących
tę formę aktywności fizycznej. Wystarczy wspomnieć choćby
o Otwartym Amatorskim Biegu Tylickim, Biegu Pacółtowskim czy też
Niepodległościowym Biegu w Bratianie. Imprezą, która przyciągnęła
jednak największe rzesze sympatyków biegania był I Bieg Przełajowy
im. Ks. Józefa Dembieńskiego w Radomnie. 1 września na starcie
stanęła ponad setka zawodników, nie tylko z gminy i sąsiednich
powiatów, ale nawet z sąsiednich województw. Sukces imprezy
pozwala domniemać, iż na pewno doczekamy się kontynuacji biegu
w następnych latach.

PIŁKA NOŻNA I TENIS
Kolejny sukces na koncie zawodniczek z drużyny piłkarskiej
ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach. Zawodniczki SSP
Tylice U-12 z rocznika 2007 od pięciu lat niepokonane w gminie
i w powiecie, z dumą reprezentują nas na arenie wojewódzkiej.
W roku 2019 ponownie sięgnęły po tytuł, tym razem wicemistrzyń
województwa! Takim samym osiągnięciem mogą poszczycić się
zawodniczki z grupy U-10. Wiktoria Lendzion została mistrzynią
strzelczyń a Aleksandrę Gosik wybrano najlepszą zawodniczką
turnieju wojewódzkiego.
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W gminie Nowe Miasto Lubawskie działa 5 klubów piłkarskich,
które w 2019 roku otrzymały gminną dotację w wysokości
niemal 150 tys. zł na realizację zadań sportowych. Pozostając
w temacie piłki nożnej nie sposób nie wspomnieć o rozgrywanym
od 32 lat w Gwiździnach meczu pomiędzy drużynami Kawalerów
i Żonatych, cieszącym się niesłabnącą popularnością wśród
mieszkańców. Niestety, koniec roku przyniósł nam bardzo
smutną wiadomość – po długiej chorobie zmarł Bolesław
Groszkowski – pomysłodawca meczu a także działacz społeczny
i popularyzator sportu, przez wiele lat związany z gwiździńskim
klubem sportowym KS Wicher.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się w Gminie
Nowe Miasto Lubawskie turnieje tenisa stołowego. Jednymi
z ważniejszych są: Memoriał im. Ks. Kazimierza Wiśniewskiego
organizowany w marcu w Gwiździnach oraz rozgrywki
Drużynowej Ligi Tenisa Stołowego.
WARCABY
Coraz większą popularnością cieszą się także turnieje
warcabowe, w których udział biorą nie tylko mieszkańcy gminy
ale także zawodnicy z gmin sąsiednich. Duża w tym zasługa
organizatorów – Romana Biegajskiego i Grzegorza Zboińskiego,
którzy od wielu już lat popularyzują tę dyscyplinę. I jak się
okazuje z coraz lepszym skutkiem. W marcu odbył się już po raz
XIII Warcabowy Memoriał im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego.
Rozegrano też wiele partii podczas drugiej edycji cyklu Grand
Prix o Puchar Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Rozgrywki
zgromadziły zawodników w przedziale wiekowym od lat 6 do 90.
SUKCESY INDYWIDUALNE
Podczas październikowej sesji rady gminy, wójt Tomasz
Waruszewski wręczył dyplomy uznania dwóm zawodniczkom
odnoszącym sukcesy na arenie krajowej. Klaudia Kucińska z Tylic
i Joanna Marszelewska z Gwiździn to zawodniczki, które osiągają
świetne wyniki w pchnięciu kulą. Klaudia jest to zdobywczyni
złotego medalu XXV Ogólnopolskiego Finału „Czwartków
Lekkoatletycznych” w Łodzi. Joanna podczas Mistrzostw Polski
w Tarnowie uplasowała się na czwartym miejscu.
Wszystkim naszym sportowcom życzymy wytrwałości oraz
kolejnych sukcesów!

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
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