GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE – AKTYWNA GMINA

Biuletyn Informacyjny
Gminy Nowe Miasto Lubawskie

marzec 2021
bezpłatny egzemplarz

Szanowni Mieszkańcy,
wkraczaliśmy w rok 2020 pełni zapału i energii do
działania, z głowami pełnymi pomysłów oraz z konkretnymi zadaniami, które czekały na realizację. Bardzo
szybko okazało się, że plany - planami, a rzeczywistość
rządzi się swoimi prawami. Trochę jak w przysłowiu:
jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich
planach...

działań, takich jak opracowywanie dokumentacji
technicznych oraz przygotowywanie wniosków
o dofinansowanie, które pozwolą nam zrealizować wiele kolejnych ważnych dla gminy inwestycji.
Jestem głęboko przekonany, iż uda nam się to bez
większych problemów.

Nie ukrywam, iż pandemia pokrzyżowała wiele z naszych założeń. Głównie tych związanych
z życiem społecznym i kulturalnym
mieszkańców naszej gminy. Musieliśmy zrezygnować z niemal wszystkich imprez plenerowych, koncertów, pikników rodzinnych. I choć
były to trudne decyzje wiedzieliśmy, że są one słuszne, że w obecnej
sytuacji bezpieczeństwo i zdrowie
nas wszystkich jest najważniejsze. Z tego też powodu musieliśmy
dokonać również pewnych zmian
w funkcjonowaniu naszego urzędu.
Nie wpłynęły one jednak na jego
pracę, nasi pracownicy w dalszym
ciągu pozostają do Państwa dyspozycji przez pięć dni w tygodniu,
w niezmienionych godzinach funkcjonowania urzędu.
Mimo wielu ograniczeń staraliśmy się wykorzystać
ten czas jak najlepiej. Trudności związane z pandemią
nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. Jak zwykle pracowaliśmy do ostatnich dni roku, aby zrealizować zadania zaplanowane na 2020 rok. Dzięki temu powstały
nowe kilometry dróg, sieć kanalizacji sanitarnej a także infrastruktura rekreacyjna. Podjęliśmy także szereg

Tymczasem życzę Państwu zdrowia oraz siły, byśmy wspólnie mogli przetrwać ten trudny czas.
Wójt Gminy
Nowe Miasto Lubawskie
Tomasz Waruszewski
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CAŁY CZAS INWESTUJEMY
Mimo światowej pandemii, która miała wpływ na ograniczenie wielu dziedzin życia, kalendarz inwestycyjny Gminy Nowe
Miasto Lubawskie pozostał wypełniony do ostatnich dni tego, jakże trudnego, 2020 roku.
Nowe drogi, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie drogowe – to tylko niektóre z prawie 30 inwestycji
zrealizowanych w ciągu minionych 12 miesięcy na łączną kwotę ponad 8 mln zł.

KOLEJNE KILOMETRY DRÓG
Wzdłuż głównych ulic Mszanowa i Nawry zainstalowano
oświetlenie drogowe. Miejsce starych lamp zajęły nowoczesne
i energooszczędne latarnie ledowe. W obu miejscowościach
znajduję się obecnie 119 nowych punktów świetlnych, które
poprawiają widoczność zarówno kierowcom jak i pieszym. Kilka
nowych lamp zamontowano również w Radomnie.

Z nowych dróg mogą już korzystać mieszkańcy Pacółtowa,
Nowego Dworu Bratiańskiego, Radomna, Gwiździn i Bagna.
Na infrastrukturę drogową władze gminy przeznaczyły
ponad 5,8 mln zł. Na te zadania pozyskano dofinansowanie
m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o łącznej
wartości blisko 3,8 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu
powstały odcinki dróg o nawierzchniach asfaltowych lub
z kostki betonowej o długości ponad 4 000 mb i szerokości
5 metrów.

SIEĆ WODOCIĄGÓW
Obok inwestycji drogowych, kolejnym priorytetem władz
gminy jest stworzenie sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej, które to obejmą wszystkie miejscowości w Gminie.
W roku 2020 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków
w Jamielniku. Projekt pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę
i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód
Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” realizowany
jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020. Jego wartość to ponad 4,5 mln zł.
Równocześnie powstawały odcinki sieci wodociągowej
w Jamielniku, Nawrze, Bratianie i Gwiździnach o łącznej
długości blisko 1500 mb oraz kanalizacja sanitarna wzdłuż
nowo powstałych ulic w Pacółtowie. Na te inwestycje Gmina
przeznaczyła 380 tys. zł.

Droga w Nowym Dworze Bratiańskim

Oczyszczalnia w Jamielniku
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Drogi w Pacółtowie
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PRZYGODA, PRZYGODA…
KAŻDEJ CHWILI SZKODA
Wspomniane inwestycje, mimo że niezwykle ważne
dla rozwoju Gminy, to nie jedyne przedsięwzięcia
podejmowane przez samorząd.
W 2020 roku wykonaliśmy również kolejny krok,
by umilić życie najmłodszym mieszkańcom Gminy.
Z nowego placu zabaw mogą cieszyć się milusińscy
z Nawry, zaś na placach zabaw w Radomnie i Mszanowie
pojawiły się nowe sprzęty, które sprzyjają aktywnemu
spędzaniu czasu. Można także śmiało korzystać z siłowni
plenerowej w Pacółtowie. Środki finansowe na te zadania
pochodziły z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego,
całość opiewająca na kwotę ponad 125 tys. zł.
Do aktywności na świeżym powietrzu na pewno
zachęca nowa przystań kajakowa przy rzece Drwęcy
w Mszanowie. Pływający pomost i plac z grillem oraz
kontenerem sanitarnym stanowią doskonałe miejsce na
odpoczynek nie tylko dla miłośników kajakarstwa.
Niezmienną popularnością cieszy się przebiegająca
przez teren gminy ścieżka rowerowa. Aby zadbać
o estetykę istniejącej trasy, władze gminy za kwotę ok.
50 tys. zł zakupiły służący ku temu sprzęt – kosiarkę
trawnikową. Zapewnia ona nie tylko komfort pracy
i wygodę operatora, ale przede wszystkim jest bardzo
wydajna.

Przystań w Mszanowie

KOLEJNE UMOWY PODPISANE
W roku 2020 podpisaliśmy również wiele
umów na dofinansowanie kolejnych inwestycji,
które będą realizowane w bieżącym roku, jak
choćby budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach
Bratiańskich. Kontynuujemy również prace związane
z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Mszanowie.
Przystań w Mszanowie

Dofinansowanie na budowę kanalizacji w Łąkach Bratiańskich
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WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE
Wraz z nadejściem cieplejszych dni, każdego roku,
niemal w każdy weekend w Gminie Nowe Miasto
Lubawskie odbywały się spotkania i imprezy plenerowe
dla mieszkańców. Jednak rok 2020 był całkowicie inny.
Stosując obowiązujące obostrzenia i mając na uwadze
zdrowie mieszkańców wszystkie sztandarowe imprezy
zostały odwołane.

ZIMOWE IGRZYSKA WSI
Przed wybuchem pandemii udało nam się zorganizować
Zimowe Igrzyska Wsi, które jak zwykle zgromadziły wielu
kibiców dopingujących reprezentantów swoich miejscowości.
Doping na pewno docenili wszyscy zawodnicy podczas
konkurencji przeciągania liny. Niezmiennie od lat budzi ona
największe zainteresowanie i wyzwala ducha rywalizacji
wśród wszystkich uczestników igrzysk.

Igrzyska wsi

WSPÓLNIE ZAGRALIŚMY Z WOŚP
Ten finał niewątpliwie pokazał, jak wielkie pokłady dobra
drzemią w Mieszkańcach naszej gminy. Nie od dziś wiemy,
że zawsze można na nich polegać. Zawsze, kiedy myślimy,
że osiągnęliśmy już maksimum naszych możliwości zarówno
finansowych, jak i organizacyjnych, że mamy rekord, który
bardzo trudno będzie pobić – nadchodzi kolejny finał WOŚP.
I nagle okazuje się, iż nie ma jednak rzeczy niemożliwych.
W 2020 roku kwota, jaka zasiliła konto fundacji to aż
51 451,00 zł! Wszystko to dzięki pracy niezawodnych
sztabów: GCK Mszanowo (ZS Bratian, SSP Tylice i SP
Gwiździny i SP Skarlin), Sztab Jamielnik i Sztab Radomno.
Podobno dobro, które daliśmy od siebie wraca. Od innych
osób, w innej postaci, w innym czasie… ale wraca. I tego
Wam życzymy.

WOŚP 2020

JAK PRZELITEROWAĆ MIŁOŚĆ?
W lutym Wójt Gminy spotkał się z 11 parami, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji
wręczył im medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie pary otrzymały również
upominek, a każda z pań bukiet pięknych kwiatów. Część oficjalną zakończyło pamiątkowe zdjęcie oraz wzniesiony przez
wójta toast, który życzył zebranym kolejnych pięknych lat pełnych miłości.
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Złote Gody
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH KOBIET

Jesienią OSP Bratian oraz OSP Skarlin podpisały
porozumienia aktualizujące ich przynależność do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nasze jednostki są
nadal świetnie przygotowywane do działań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.

Nadszedł marzec a wraz z nim Dzień Kobiet. W gminie Nowe
Miasto Lubawskie święto to obchodzimy zawsze wspólnie.
Każde sołectwo, w okolicach 8 marca, przygotowuje spotkania,
w których mogą uczestniczyć wszystkie jego Mieszkanki.
Spotkania nie byle jakie, ponieważ z roku na rok bierze w nich
udział coraz więcej Pań. Za każdym razem udowadniają one,
że nie tylko potrafią się świetnie zorganizować ale i świetnie
bawić w swoim towarzystwie. Czasami nawet do białego rana,
do czego zachęcają zawsze bogato zastawione stoły.
W roku 2020 na panie czekały dodatkowe atrakcje.
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zorganizowano cykl wydarzeń
kulturalnych oraz spotkań warsztatowo-szkoleniowych.
Panie wzięły udział m.in. w warsztatach układania kompozycji
kwiatowych, wytwarzały własne ekologiczne mydełka oraz
dowiedziały się jak dbać o stopy i pielęgnować dłonie.

OSP Skarlin w KSRG

KONKURS W RAMACH DNI RODZINY
Sytuacja związana z pandemią w 2020 r. w znacznym
stopniu ograniczyła możliwości organizacyjne WarmińskoMazurskich Dni Rodziny, dlatego zostały one odwołane.
Wybrane hasło przewodnie Młodość – Miłość – Małżeństwo
– Rodzina jest jednak aktualne w bieżącym roku. Wojewódzkie
konkursy plastyczny i grafiki komputerowej oraz literacki
zostały przedłużone.
Dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkół:
podstawowych i średnich, studenci, osoby dorosłe i seniorzy
- mogą przygotować prace na temat „Młodość – Miłość –
Małżeństwo – Rodzina”: plastyczne (format A3), graficzne
(format A4) lub literackie (listy, wspomnienia i świadectwa,
wiersze i inne; max. 5 stron maszynopisu). Termin składnia prac
upływa 21 maja 2021 roku (szczegóły konkursu i regulamin na
stronie www.gminanml.pl).
To właśnie m.in. za organizację Dni Rodziny Ośrodek
Pomocy Społecznej został wyróżniony przez Marszałka
Województwa. Nasze panie zostały także docenione za
zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto
Lubawskie, wspieranie inicjatyw społecznych oraz liczne
działania skierowane do seniorów.

Dzień Kobiet w Mszanowie

OSP W WALCE Z COVID-19
Sporo pracy w związku z COVID-19 mieli druhowie
z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy
aktywnie włączyli się w zorganizowane przez władze gminy
kampanie Maseczka dla Mieszkańca. Podczas dwóch akcji
strażacy przekazali mieszkańcom gminy ponad 15 tysięcy
maseczek. Zaangażowali się także w przygotowanie oraz
dostarczanie niezbędnych zakupów naszym seniorom.

Maseczka dla Mieszkańca
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MIEJSCA SPOTKAŃ SENIORÓW
W 2020 roku zadbano również o ich potrzeby. Seniorzy
będą mogli spotykać się w nowych, specjalnie dla nich
przygotowanych klubach w Jamielniku i w Skarlinie.
Wielu mieszkańców aktywnie spędza jesień życia, często
włączając się także w wydarzenia realizowane przez Gminę.
Wyremontowane i w pełni wyposażone pomieszczenia to
doskonałe miejsca do spotkań i integracji osób o podobnych
celach i zainteresowaniach.

W Skarlinie seniorzy dodatkowo będą udostępniać
mieszkańcom wsi zasoby miejscowej biblioteki. Zadania te
zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu Senior+ oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia
Lubawska. Wartość obydwu inwestycji to prawie 200 tys. zł.

Klub Seniora w Skarlinie

Klub Seniora w Jamielniku

DROGA S5 SZANSĄ DLA POWIATU
Nie od dziś wiadomo, iż ogromny wpływ na rozwój regionów
ma przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura
transportowa. Wzmacnia ona spójność społeczną,
ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do
wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo
podnosi ona bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
Jednym z wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5 jest
trasa prowadząca przez gminę Nowe Miasto Lubawskie i gminę
Lubawa. Aby jednoznacznie podkreślić konieczność budowy
nowego szlaku komunikacyjnego w regionie lubawskim odbyło
się spotkanie, którego głównym organizatorem był wójt
Tomasz Waruszewski. Wzięli w nim udział przedstawiciele
lokalnych samorządów a także posłowie i senator RP.
Spotkanie w sprawie drogi S5

PLON NIESIEMY, PLON...
Trudna sytuacja związana z epidemią w znaczący sposób
wpłynęła na nasze życie. Kierując się troską o zdrowie
mieszkańców Starosta Powiatowy i Wójt Gminy Nowe Miasto
Lubawskie wspólnie podjęli decyzję o odwołaniu gminnopowiatowych dożynek.
Tradycyjnie jednak Wójt Gminy przyznał wyróżnienia
rolnikom z Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Tym razem,
podczas sesji Rady Gminy, podziękowania za wkład w rozwój
rolnictwa odebrali Krystyna Rolka z Radomna i Adam Kozera
ze Skarlina.
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JEST TAKI DZIEŃ,
TYLKO JEDEN RAZ DO ROKU...

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…
1 września ponownie zabrzmiały syreny. Tradycyjnie pod
pomnikiem w Nawrze odbyły się uroczystości upamiętniające
wybuch II wojny światowej.
Już wkrótce plac w Nawrze doczeka się nowej odsłony.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie w porozumieniu z Gminą
Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizują projekt związany
z modernizacja placu i samego pomnika. Realizując ten projekt
chcemy upamiętnić wszystkie ofiary obu totalitaryzmów.
Korzystając z zasobów historycznych stworzyliśmy listę ofiar,
która została podana do publicznej wiadomości, z prośbą o jej
aktualizację. Dzięki naszej akcji, na tablicach pojawi się kilka
nowych nazwisk.

Każdego roku w grudniu, od blisko 10 lat, organizowaliśmy
w naszej Gminie jedno z najbardziej wzruszających spotkań
– wigilię osób starszych i samotnych. W minionym roku
spotkanie to niestety nie odbyło się, plany pokrzyżowała nam
pandemia. Jednak aby podtrzymać tradycję, postanowiliśmy
dotrzeć do naszych Mieszkańców w inny sposób.

Paczki wigilijne

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali
upominki, które zostały dostarczone bezpośrednio do domów
przez Mikołaja (vel. Gwiazdora), w rolę którego wcielili się
sołtysi i goniec. Mamy nadzieję, że ten gest pamięci wywołał
uśmiech na twarzach obdarowanych i umilił im ten świąteczny
czas. Wierzymy też, że w przyszłym roku znów uda nam się
spotkać przy wspólnym, wigilijnym stole.
1 września pod pomnikiem w Nawrze

JESIEŃ POD ZNAKIEM PROTESTÓW
Na przełomie września i października na polskie drogi
wyjechali rolnicy, demonstrujący w ten sposób swój sprzeciw
wobec projektu rządowej ustawy tzw. piątki dla zwierząt. Do
protestów doszło również w Nowym Mieście Lubawskim,
gdzie zebrali się rolnicy z całego powiatu. Wszyscy zgodnie
podkreślali, że dyskusja nie toczy się tylko wokół hodowców
zwierząt futerkowych i kwestii tzw. uboju rytualnego. Cały
sektor rolnictwa powiązany jest ze sobą szeregiem zależności,
poszczególne dziedziny wzajemnie na siebie oddziałują.
Stanowisko wobec pomysłów rządzących zajął również wójt
Tomasz Waruszewski, który w pełni poparł protestujących
rolników.

Protesty rolników

7

gminanml.pl

NAuka zdalna - nowa rzeczywistość
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Rok 2020 był wyjątkowy dla wszystkich uczniów. Wprowadzony pod koniec marca system nauki zdalnej przeciągnął się
aż do wakacji. Wrzesień zapowiadał się optymistycznie, jednak radość z powrotu do szkoły nie trwała długo. Po niespełna 4
tygodniach uczniowie i nauczyciele ponownie musieli przestawić się na nauczanie zdalne.

Powrót do szkoły. Ślubowanie w SSP w Tylicach

ZAKUP SPRZĘTU

NIETYPOWE ZAKOŃCZENIE ROKU

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dwukrotnie przystąpiła do
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”) – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+.
Programy te zostały uruchomione w celu wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Udział w projektach unijnych pozwolił gminie zaopatrzyć
szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy wykorzystywany
w czasie lekcji. Na początku maja szkołom przekazano sprzęt
zakupiony za kwotę 60 tys. zł. Do placówek oświatowych
trafiło 14 laptopów i 12 tabletów. Kolejne 32 laptopy zostały
zakupione w czerwcu, w ramach programu Zdalna Szkoła+.
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 93 755,52 zł.

Brak uroczystych akademii – nikomu nawet przez myśl by
nie przeszło, że właśnie tak będzie wyglądało zakończenie
roku szkolnego 2019/2020. Tymczasem właśnie w taki sposób
uczniowie żegnali się ze szkołą, nauczycielami i przyjaciółmi
ze szkolnej ławy.
Również z powodu pandemii nie odbyło się tradycyjne
spotkanie z Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Jednakże i na to znalazło się rozwiązanie: uczniowie, którzy
w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższą średnią
ocen na świadectwie otrzymali nagrody i wyróżnienia za
pośrednictwem Dyrektorów szkół.

Uczniowie z nagrodami Wójta Gminy
Nauka zdalna - zakup laptopów
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W wyjątkowy sposób z murami swojej
szkoły pożegnali się absolwenci klasy VIII
z ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie –
zorganizowali spotkanie za pomocą aplikacji
MS Teams. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe Miasto
Lubawskie Tomasz Waruszewski, ksiądz
kanonik Edward Barański, dyrekcja szkoły:
Ewa Przybylska oraz Aldona Wieczerzycka,
grono pedagogiczne oraz rodzice.

WRACAMY DO SZKOŁY
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego
wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele –
odczuwali ogromną radość z powrotu do tradycyjnej formy nauczania. Jednak z powodu
dynamicznej sytuacji epidemicznej ponownie
zapadły decyzje o wprowadzeniu zdalnego
systemu nauki. Nauczeni doświadczeniem
wcześniejszych miesięcy zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bez problemów przystąpili
do zajęć.
Pod koniec roku zapadły decyzje
o powrocie uczniów klas 1-3 do stacjonarnych
zajęć. Oprócz realizacji obowiązującego
programu, nauczyciele wraz z dziećmi starali
się umilić czas spędzony w szkole nie tylko
sobie, ale i pozostałym pracownikom szkół.
Ciekawą inicjatywą wykazali się uczniowie
klas I-III Szkoły Podstawowej w Radomnie.
W ramach projektu Serdeczna Karteczka
w listopadzie wykonali karteczki dla kucharzy
oraz osób związanych z gastronomią. W ten
oto sposób dzieci podziękowały Paniom
kucharkom za pyszne posiłki oraz serce
włożone w ich przygotowanie.

Zakończenie roku klas VIII w Bratianie

Serdeczna karteczka uczniów z Radomna

WYJĄTKOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dla mieszkańców Ziemi Lubawskiej ubiegłoroczne obchody
Święta Niepodległości miały szczególny charakter – sto lat
temu, w styczniu 1920 roku, uprawomocniły się postanowienia
Traktatu Wersalskiego i Pomorze, a wraz z nim cała Ziemia
Lubawska, zostały włączone w granice Rzeczypospolitej.
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, to
wyjątkowe święto musieliśmy celebrować w szczególny
sposób. Ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarnoepidemiologiczne oraz bezpieczeństwo uczestników, nie
odbyły się uroczystości pod Trzema Dębami w tradycyjnej
formie – z udziałem mieszkańców, śpiewem, ogniskiem…
Ceremonia przebiegała w ścisłym reżimie sanitarnym i została
ograniczona do złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem gen.
Waraksiewicza oraz przy kapliczce pod Trzema Dębami przez
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, delegację Rady Gminy
oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Iława.
Aby podkreślić rangę tego dnia, nieopodal kapliczki,
zakopano kapsułę czasu, a w niej podpisaną przez włodarzy
miast i gmin Ziemi Lubawskiej, Deklarację Wdzięczności
Ojcom Niepodległości Ziemi Lubawskiej. Wraz z deklaracją,

Trzy Dęby

w kapsule znalazła się także kopia certyfikatu Świecy
Niepodległości, a replika świecy zapłonęła pod kapliczką.
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NASZA GMINA NA SPORTOWO
Rok 2020 nie sprzyjał organizacji wydarzeń sportowych.
Należy jednak docenić wszystkie inicjatywy zachęcające mieszkańców do aktywności.
W GWIŹDZINACH GRALI W TENISA I W WARCABY
W lutym zakończono rozgrywki Drużynowej Ligi Tenisa
Stołowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Jej organizatorami
byli: Gminne Zrzeszenie LZS i Klub Sportowy Wicher. W pięciu
kolejkach rozgrywek ligi udział wzięło 35 zawodników.
Zawody rozegrano w salach sportowych: Szkoły Podstawowej
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach i Szkoły
Podstawowej w Radomnie.
W rywalizacji ligowej wystartowało sześć drużyn
tenisowych. Każda z nich składała się z minimum czterech
osób, w tym jednej kobiety. Były to niedziele wypełnione
intensywną grą tenisistów stołowych prezentujących wysokie
umiejętności techniczne i taktyczne.
Po raz dwudziesty, w niedzielę poprzedzającą imieniny
ks. Kazimierza Wróblewskiego, dawnego proboszcza
gwiździńskiej parafii, a obecnie patrona miejscowej szkoły
podstawowej, spotkali się miłośnicy gry w tenisa stołowego.
Jubileusz sprawił, że impreza nabrała wyjątkowego
charakteru. Do otwartego turnieju stanęło 78 zawodników
- nie tylko mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie ale
też Iławy, Lubawy, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego,
Brodnicy, Olsztyna i okolic. Rywalizacja toczyła się w ośmiu
kategoriach wiekowych, męskich i kobiecych.
Co roku, w dzień urodzin patrona szkoły, organizowany
jest także turniej warcabowy, który ściąga miłośników tej gry
z całej gminy oraz gmin sąsiednich. Spotkania te wpisały się
już na stałe w harmonogram wydarzeń organizowanych przez
szkołę w Gwiździnach.

Liga tenisa stołowego

Liga tenisa w Gwiździnach
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NA SZLAKU PACÓŁTOWSKICH WZGÓRZ

W RADOMNIE POBIEGLI PO RAZ DRUGI

W jesienną niedzielę 4 października, w Pacółtowie po raz
szósty spotkali się miłośnicy biegania. Organizatorami VI Biegu
Pacółtowskiego byli: Gminne Zrzeszenie LZS Nowe Miasto
Lubawskie, UKS „Sprint” w Pacółtowie i Rada Sołecka wsi
Pacółtowo. Z uwagi na budowę obwodnicy Nowego Miasta
Lubawskiego, organizatorzy wytyczyli nowe trasy biegu. Nie
było z tym dużego problemu, ponieważ pacółtowskie wzgórza
świetnie nadają się na tego typu imprezy.
W tegorocznym biegu udział wzięło 51 zawodników
z różnych miejscowości, którzy do pokonania mieli dystanse
o długości 1,4 km i 6 km.

Stowarzyszenie Radomno Biega zorganizowało II Bieg
Przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego. W 2020 roku
organizatorzy przygotowali kilka dystansów: bieg główny
( wszystkie roczniki ) ok - 12 km, bieg krótki - ok 6 km oraz
bieg dla dzieci. Druga edycja ponownie ściągnęła do Radomna
rzesze miłośników biegania. W zawodach wzięło udział
łącznie 157 zawodników z różnych regionów Polski.

Bieg przełajowy w Radomnie

ŚWIADCZENIE 500 +

Bieg Pacółtowski

Najbliższy nowy okres świadczeniowy 2021/2022
w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego
od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu
Ministerstwa Rodziny http://empatia.mrpips.gov.pl, przez
bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Memoriał tenisowy

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe
Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem poczty.
Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złożony w terminie
do 30 kwietnia gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłatę przyznanego świadczenia za
miesiąc czerwiec najpóźniej do 30 czerwca tego roku.
W chwili oddawania numeru do druku już połowa
wniosków została złożona drogą elektroniczną. Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania
wniosków.

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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JAK FUNKCJONUJE NASZ URZĄD?
1 marca 2021 r. nastąpiła zmiana systemu pracy
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
w Mszanowie.
Co musisz wiedzieć?
• Wizyta w Urzędzie możliwa jest po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu –
możesz się umówić dzwoniąc do konkretnego
pracownika, u którego chcesz załatwić swoją
sprawę lub na numer 56 47 26 300 (wszystkie
numery do pracowników dostępne są na
stronie www.gminanml.pl w zakładce Urząd/
Referaty i stanowiska);
• Wprowadziliśmy zmiany w centrali telefonicznej –
kontakt telefoniczny z pracownikiem jest możliwy
także podczas jego pracy zdalnej;
• Zmodyfikowaliśmy drzwi w przedsionku Urzędu
– znajdują się tam: okienko podawcze, skrzynka
podawcza,
domofon
ułatwiający
kontakt
z konkretnym pracownikiem oraz lista numerów
telefonów;

Zmiana systemu pracy
w Urzędzie Gminy!
• Pracownicy Urzędu zostali podzieleni na dwie grupy i pracują w systemie
tygodniowym (zamiennie - jedna grupa pracuje zdalnie, druga
stacjonarnie w Urzędzie). Wprowadziliśmy tygodniowy podział pracy
po to, by zapobiec ewentualnym zarażeniom i aby zapewnić ciągłość
pracy Urzędu. Pracownicy wykonujący w danym tygodniu pracę
zdalnie mogą pracować w terenie pod warunkiem, że nie kontaktują się
z osobami pracującymi w danym momencie w trybie stacjonarnym;
• W przedsionku Urzędu Gminy dostępne są druki wniosków, zgłoszeń
i innych pism – możesz je zabrać do domu lub wypełnić na
miejscu i wrzucić do skrzynki podawczej pod okienkiem na
drzwiach wewnętrznych do Urzędu, bez konieczności spotykania się
z pracownikiem merytorycznym;
• Interesantów przyjmujemy w sprawach pilnych, wymagających
obecności w Urzędzie – w pozostałych przypadkach spróbuj załatwić
sprawę mailowo, telefonicznie, za pomocą skrzynki E-PUAP lub portalu
mieszkańca (dostępny na stronie www.gminanml.pl);

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
TYLKO ZDALNIE (do odwołania)
Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia
1 stycznia 2021 r. , do odwołania zawieszone
jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywać się będzie za
pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość.
Aby skorzystać z porady należy:
• wysłać informację na adres e-mail
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl lub
• zadzwonić pod nr tel. 56/4724220
wskazując inicjały osoby, która chce
skorzystać z porady oraz dostępne środki
porozumiewania się na odległość – poczta
elektroniczna (adres e-mail) lub telefon
(numer telefonu).
Po otrzymaniu powyższych informacji, zostanie
ustalony termin udzielenia porady.

• Jeśli Twoja sprawa wymaga kontaktu z pracownikiem pamiętaj, że
wchodząc na teren Urzędu zostaniesz zobowiązany do założenia
maseczki, zdezynfekowania rąk oraz wypełnienia w punkcie
rejestracyjnym formularzy dotyczących kwarantanny; obowiązuje
również zasada zachowania bezpiecznej odległości a w pokoju może
przebywać tylko 1 osoba/interesant;
Nowe zasady funkcjonowania Urzędu zostały wprowadzone
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców.
Przepraszamy za utrudnienia.

ODDZIAŁ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MSZANOWIE
ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY.
WSZELKICH PŁATNOŚCI NP. Z TYTUŁU PODATKU W URZĘDZIE
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE MOŻNA DOKONYWAĆ

JEDYNIE ZA POMOCĄ KARTY PŁATNICZEJ.
Płatności można także dokonywać na poczcie,
w placówkach bankowych lub w formie elektronicznej.
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