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Historia Mszanowa
Mszanowo stanowiło we wczesnym średniowieczu własność
kapituły chełmińskiej. Wieś powstała w XIV wieku. Pierwsze
notowania pochodzą z 1327 r., w których widniała pod nazwą
Wipsanow. W tym właśnie roku biskup chełmiński przekazał
wieś rycerzowi (wasalowi biskupiemu) Mikołajowi. Osady rycerzy wasalnych wobec biskupów
charakteryzowały się raczej
niewielkim obszarem. Przez
pewien czas zapewne tereny
te były przez nich użytkowane,
jednak po śmierci rycerzy wioska opustoszała.
W XVI wieku Mszanowo/
Wipsanow stało się obiektem
konfliktu pomiędzy biskupem chełmińskim a jego kapitułą.
W wyniku porozumienia biskup przejął teren, jednak prawdopodobnie nie miał możliwości zagospodarowania wsi i w 1554
roku przekazał niezamieszkaną i nieuprawną wieś kapitule, która również nie zrobiła nic na przejętym terenie.
Według danych jeszcze do końca XVI wieku nie było w Mszanowie żadnych mieszkańców. Dopiero na przełomie wieków
XVI/XVII władze kapituły zaczęły zagospodarowywać teren.
Wizytacja z 1605
roku mówi o małym
folwarku z budynkami i z niewielkim inwentarzem, w skład
którego wchodziło
kilka krów, jałówek
i jeden byk. Niestety
wioska została zniszczona podczas potopu szwedzkiego.
Pomost przy przystani

Przystań w Mszanowie

W XVIII wieku Mszanowo nadal stanowiło własność kapituły chełmińskiej, ale w 1773 roku zostało upaństwowione.
Powstał tu rządowy folwark. Na mapach pojawia się nazwa
miejscowości - Mszanowa. Opis z 1885 roku podaje, że miejscowy folwark liczył sobie 24 ha powierzchni i dawał rocznie
1018 marek dochodu. Znajdowało się tu 11 budynków, w tym
4 domy. Mszanowo miało 53 mieszkańców, spośród których 41
było katolikami.
W 1921 roku spis powszechny przekazuje dane o 6 domach
i 99 mieszkańcach: 93 katolikach i 3 ewangelikach. Przed
wojną istniała tu gorzelnia należąca do J. Gadomskiego.
W okresie PRL gospodarczy
krajobraz Warmii i Mazur zdominowany był przez gospodarstwa PGR. Mszanowo również
Budynek Urzędu Gminy było częścią PGR Nowe Miasto
Lubawskie, tu również mieściła się jego główna siedziba. Gospodarstwo w Mszanowie zostało zlikwidowane w 1992 roku.
Obecnie Mszanowo wraz z Łąkami Bratiańskimi stanowi
jedno z sołectw Gminy Nowe Miasto Lubawskie, a od 1995
roku jest siedzibą władz gminy. To prężnie rozwijająca się miejscowość, co widać po rosnącej liczbie nowopowstających budynków jedno- i wielorodzinnych. Bliskie sąsiedztwo z Nowym
Miastem Lubawskim czyni z Mszanowa
miejscowość niemal podmiejską, oferującą dodatkowo piękno otaczającej
ją przyrody – lasów, meandrującej rzeki Drwęcy, morenowych
wzgórz.
Wspaniałą bioróżnorodność
terenu można podziwiać z perspektywy kajaka, roweru lub po
prostu spacerując. Zaś przerwę można
zrobić na przystani, na której dostępna jest
wiata, miejsce na ognisko, a także pomieszczenie sanitarne z toaletą oraz prysznicem.
We wsi znajduje się świetlica wiejska,
w której imprezy dla mieszkańców organizuje m.in. tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Tu także działa szkółka piłkarska
„Młode Lwy Mszanowo”, w której pod
okiem trenerów szlifują swoje umiejętności
młodzi adepci futbolu.
Mszanowo
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Nowy asfalt w Bratianie
Dobiega końca budowa dróg w Bratianie. Nowe
nawierzchnie są na ulicach Grunwaldzkiej i Polnej.
W ostatnich dniach marca drogi te były wyłączone
z użytku z związku z kładzeniem masy asfaltowej.
Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie
bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi
kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na
posesje, a także stworzenie prawidłowego odwodnienia i oznakowania oraz zjazdy na posesje i zatoczki.
Przebudowane drogi o szerokości 5-5,5 m, zapewnią
użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Na ulicy Grunwaldzkiej w sposób prawidłowy
zostaną teraz zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne.
Problem z wodą opadową zalegającą na jezdni był widoczny w najniższych odcinkach terenu. Na ulicy Polnej woda będzie odprowadzana za pomocą spadków
podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośniętych trawą.
Całkowita wartość inwestycji to blisko 2,6 mln zł.
W tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1,5 mln zł.

Nowy asfalt ul. Polna

Nowy asfalt ul. Grunwaldzka

Przebudowa drogi Pustki - Chrośle
To zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie inwestycji
będzie miało pozytywny wpływ na rozwój zabudowy jednorodzinnej i poprawę dostępności do centrów wsi Chrośle i Pustki,
atrakcji turystycznej – ścieżki rowerowej oraz dla lokalnej społeczności. Odcinek ten jest też łącznikiem dwóch dróg powiatowych. Przebudowa obejmie odcinek o długości ponad 2,2 km
i szerokości 5 metrów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, chodnika. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki
środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu.
Oprócz nowej nawierzchni zainstalowane zostanie również
energooszczędne oświetlenie ledowe.
Na chwilę obecną wykonano już pierwsze prace: wycięto
drzewa i zakrzaczenia na poboczach.

Droga Pustki - Chorośle

Droga Pustki - Chorośle
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Pomoc Ukrainie

Bigos dla Ukraińców

Zbiórka Bratian

Zbiórka zabawek w Jamielniku

Już niespełna dwa dni po zaatakowaniu przez
Rosjan Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie rozpoczęły się zbiórki najpotrzebniejszych
artykułów zarówno dla Ukraińców pozostających w swoim kraju, jak i tych, którzy zdecydowali się go opuścić. W pierwszy weekend konfliktu zbiórki prowadziły sołectwa, jednostki OSP
i Koła Gospodyń Wiejskich z Radomna, Bratiana,
Bagna, Gryźlin, Jamielnika czy Nowego Dworu
Bratiańskiego. W pomoc zaangażował się także
Caritas Parafialny w Bratianie. Część darów trafiła bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską,
część zaś do świetlicy wiejskiej w Mszanowie,
gdzie utworzono gminny punkt zbiórki. Dary
z tego miejsca następnie przekazano do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim, a następnie do wojewody.
Wspaniałą inicjatywę wykazały się także
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Radomna,
Bratiana, Jamielnika i Nowego Dworu, które postanowiły przygotować posiłki dla uchodźców
znajdujących się na terenie Polski. Wspólnymi
siłami powstało blisko 100 litrów bigosu, zupy
grzybowej, krokietów oraz pysznych drożdżówek. Dzięki pomocy druhów z OSP Radomno
poporcjowane potrawy trafiły na granicę polsko-ukraińską razem z zebranymi środkami medycznymi i lekarstwami.
Oprócz najniezbędniejszych rzeczy, w szkołach prowadzone były także zbiórki zabawek dla
najmłodszych uchodźców.
Informacji na temat udzielania pomocy osobom z ogarniętej wojną Ukrainy można szukać
na stronach rządowych, wojewódzkich oraz na
stronie naszej gminy (klikając główny baner Pomoc dla Ukrainy zostaniecie przekierowani do
podstrony poświęconej tylko temu tematowi:
https://gminanml.pl/PL/3336/POMOC_DLA_
UKRAINY/)

Świetlica w Mszanowie

GCK przekazanie darów

PESEL dla uchodźcy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Część mieszkających na terenie gminy Ukraińców skorzystała już z możliwości związanych z nadaniem numeru PESEL.
W naszych szkołach pojawiło się 25 nowych uczniów. Zostali
oni przydzieleni do funkcjonujących oddziałów zgodnie z wiekiem lub klasą, do której uczęszczali w swoim kraju.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe
Miasto Lubawskie przyjął także 111 wniosków na 189 osób o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300
zł. O pomoc tę mogą się ubiegać uchodźcy
z nadanym numerem PESEL i statusem cudzoziemca UKR.

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL, który umożliwi im skorzystanie ze świadczeń społecznych.
Obsługę tę zapewnia również Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Wnioski przyjmowane są w pok. 13 – Referat Administracyjny. Średni czas całej procedury wynosi ok. 30 minut.
Jak wygląda sytuacja z uchodźcami na dzień 22 kwietnia?
PESEL otrzymało 60 osób: 35 dzieci i 25
dorosłych (wśród nich tylko jeden mężczyzna). Numer PESEL jest przydatny m.in. do
korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
założenia konta w banku, zapisania dziecka
do szkoły. Pozwala także wnioskować o jednorazowe świadczenie 300 złotych oraz inne
świadczenia socjalne, wymienione w Ustawie
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Marzec należał do Kobiet
Dzień Kobiet – w Gminie Nowe Miasto Lubawskie to święto celebrowane jest w każdym sołectwie. Przygotowywane są
spotkania, w których mogą uczestniczyć wszystkie jego Mieszkanki. Spotkania nie byle jakie, ponieważ z roku na rok bierze
w nich udział coraz więcej Pań, tym razem było ich blisko 700!
Za każdym razem udowadniają one, że nie tylko potrafią się
świetnie zorganizować, ale i świetnie bawić w swoim towarzystwie. W tym roku organizatorzy zadbali o rozrywkę w postaci występów kabaretowych, konkursów oraz muzyki na żywo.
Obowiązkowo też nie mogło zabraknąć bogato zastawionych stołów.

Tradycyjnie sołectwa odwiedzili Wójt i Przewodniczący
Rady Gminy, aby złożyć Paniom serdeczne życzenia i obdarować symbolicznym goździkiem.
Jak wielokrotnie podkreślał włodarz gminy, te uroczyste obchody, w których przygotowania włączyli się również panowie
(m.in. członkowie miejscowych OSP), życzenia i kwiaty pokazują, jak bardzo ważne dla mężczyzn są kobiety. Bezwzględnie
należą się im podziękowania za to, co robią dla swoich miejscowości i dla całej gminy. Zwłaszcza, że wszystkie te dodatkowe
zajęcia łączą z pracą zawodową i życiem rodzinnym.
Przedstawiamy krótką fotorelację z tych wydarzeń.

Gwiździny

Pustki

Mszanowo

Tylice

Skarlin

Lekarty
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Nowy Dwór Bratiański

Bagno

8marca
Gryźliny

Pacółtowo

DZIEŃ KOBIET

Radomno

Chrośle
Kaczek

Nawra
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Super Sołtysi

Zakończyły się
zebrania wiejskie
W dniach 4-20 kwietnia odbywały się zebrania wiejskie
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. We wszystkich zebraniach
uczestniczył wójt Tomasz Waruszewski oraz przedstawiciele
Rady Gminy. Poruszano wiele tematów dotyczących danych
miejscowości oraz zgłaszano wnioski i uwagi. Jak zwykle padało wiele pytań na temat planowanych inwestycji w danych miejscowościach. Dyskutowano również o bieżących problemach.

Bardzo dziękuję za udział w zebraniach mieszkańcom
wszystkich wsi. Jak zwykle były to spotkania bardzo konstruktywne Mam nadzieję, że udało nam się wyjaśnić nurtujące
Państwa wątpliwości oraz porozmawiać o potrzebach i przyszłości Waszych miejscowości. – powiedział wójt Tomasz Wa-

Super Sołtysi

Liderzy lokalnych społeczności; aktywiści, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie wiejski krajobraz - to właśnie sołtysi. Cechuje ich przede wszystkim troska o lokalną społeczność. To oni integrują wieś, inspirują i mobilizują mieszkańców
do działania.
Wójt Tomasz Waruszewski podziękował opiekunom sołectw nowomiejskiej gminy za działalność na rzecz wsi, za trud
i zaangażowanie wkładane w wypełnianie codziennych obowiązków, a także za inicjatywy, które przekładają się na rozwój
sołectwa oraz realizację potrzeb sąsiedzkiej wspólnoty. Podkreślił również fakt, iż tylko wspólna praca przynosi realne korzyści nie tylko pojedynczym sołectwom, ale i całej gminie. To
właśnie dzięki współpracy możemy jej zapewnić równomierny
i wszechstronny rozwój.

ruszewski.

Dobra współpraca pomiędzy nami jest niezbędna, aby cała
gmina rozwijała się harmonijnie i we wszystkich kierunkach.
Razem możemy sprawić, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie
będzie miejscem atrakcyjnym, nowoczesnym i przyjaznym
wszystkim mieszkańcom – powiedział na spotkaniu wójt.

Zebranie wiejskie w Lekartach

Spotkanie sołtysów było także wspaniałą okazją do wręczenia nagród w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na Super Sołtysa.
Podobnie jak rok wcześniej, podium należało do włodarzy wsi
z Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Edyty Bendkowski z Radomna, Krzysztofa Słowika z Gryźlin i Edyty Gorzka z Bagna.
Miejsce 5 przypadło w udziale Karolowi Gogolinowi z Pustek.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Zebranie wiejskie w Pustkach

Super Sołtysi prezentacja
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Gminne zmagania z ortografią

Nagrody wręczone

30 marca 2022r. w Szkole Podstawowej w Radomnie odbył
się Gminny Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyło w nim 16
uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowe
Miasto Lubawskie. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda oraz wypełnienie testu ortograficznego przypisanych
odpowiednim kategoriom wiekowym, które następnie zostały
sprawdzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radomnie i nauczycieli pozostałych szkół przybyłych na konkurs. Nagrody w imieniu Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie wręczyła Anna Lenckowska – kierownik gminnego referatu oświaty.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów
w kolejnych zmaganiach z ortografią!

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skarlinie odebrali nagrody w ramach konkursu Przemocy STOP.
Wójt gminy Tomasz Waruszewski wręczył upominki uczniom
kl. IV za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym
zorganizowanym przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Nagroda przypadła również w udziale klasie VI, której to jury
przyznało wyróżnienie.
Na spotkaniu była także obecna Pani Beata Golmanowska.
Z rąk wójta odebrała ona nagrodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za udział w konkursie literackim podczas ubiegłorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Uczniowie ze Skarlina
Konkurs ortograficzny

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Granty PPGR przyznane

Klasa I
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Bartosz Zimnicki – Zespół
Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii Kinga Mroczyńska – Runge – Szkoła Podstawowa w Radomnie, III miejsce Nadia Górka – Szkoła Podstawowa w Skarlinie.
Klasa II
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Krzysztof Groszkowski –
Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii Gabriel Melkowski – Szkoła Podstawowa w Radomnie, III miejsce Wiktoria
Woźniewska – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach.
Klasa III
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Maja Nowakowska – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, II miejsce i tytuł
Wicemistrza Ortografii Natalia Baranowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku , III miejsce Karbowski
Michał – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Tylicach.
W klasyfikacji szkolnej największą liczbę punktów w przeliczeniu na 1 uczestnika konkursu zdobyła Szkoła Podstawowa
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach i otrzymała
PUCHAR PRZECHODNI MISTRZA ORTOGRAFII.
Koordynatorką konkursu była Pani Żaneta Zielińska.

Złożona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie aplikacja
o powierzenie grantu w konkursie „Granty PPGR - Wsparcie
dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” została zaakceptowana. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 885 000,00 zł, za którą zostaną zakupione 354
laptopy (jednostkowa cena laptopa to 2500 zł dla wszystkich
gmin składających wniosek o grant).
Celem ogłoszonego jesienią ub.r. programu „Granty PPGR –
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną,
a także zniwelowanie
nierówności między gminami popegeerowskimi
a resztą gmin.
Dofinansowanie
w ramach programu jest
przyznawane na zakup
sprzętu komputerowego, umożliwiającego pracę zdalną.
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ra podzieliła się swoimi wspomnieniami dotyczącymi księdza
Kazimierza Wróblewskiego.
Podczas uroczystości wręczono też nagrody uczniom
rywalizującym w konkursach: lirterackim i plastycznym, poświęconych Patronowi, tryumfatorom XXII Memoriału ks.
Kazimierza Wróblewskiego w Tenisie Stołowym oraz Memoriału Warcabowego.
Dla upamiętnienia tego świątecznego dnia wykonana została wspólna fotografia uczestników uroczystości.

Święto szkoły w Gwiździnach
4 marca 2022 roku w imieniny Patrona ks. Kazimierza Wróblewskiego obchodzono Święto Szkoły. Wagę tego wydarzenia
podnosi fakt, że pandemia mocno ograniczyła formy wcześniejszych obchodów tego wyjątkowego, szkolnego święta.
Uczniowie i zaproszeni goście z radością spotkali się w kościele na uroczystej mszy w intencji szkoły, szkolnej społeczności i przyjaciół
placówki. Oddano też cześć księdzu
Kazimierzowi gromadząc się przy jego
grobie. Dalsze uroczystości tradycyjnie
odbyły się w szkole. Dyrektor Hanna
Błaszkowska powitała serdecznie gości: braci naszego Patrona: Edwarda
i Waldemara Wróblewskich, Wójta
Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasza Waruszewskiego, emerytowanych
nauczycieli i pracowników szkoły oraz
przedstawicieli instytucji i organizacji
działających w Gwiździnach.
Zebrani goście podziwiali muzyczne
występy uczniów, którzy pokazali przy
tej okazji, jak rozwijają swoje liczne talenty. Bardzo ważna była
inscenizacja odwiedzin szkoły przez dawną absolwentkę, któ-

Święto szkoły w Gwiździnach

tystyczny, który przeniósł zgromadzonych do karczmy, gdzie
Działyński biesiadował wraz ze szlachtą. Nie obyło się również
bez wizyty diabła… Były też stroje szlacheckie, polonez, recytacje, muzyka.
Przygotowania do obchodów tegorocznego Święta Szkoły
trwały wiele dni. Powstawały makiety zamku, obrazy kredą
malowane pt. „Szkoła Przyszłości”,
gazetki klasowe, gadżety okolicznościowe oraz transparenty. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie przypomnieli sobie wiadomości
o patronie szkoły, mieli możliwość
obejrzenia starych zdjęć, publikacji
książkowych autorstwa nauczycieli ,
a przede wszystkim podziwiali zmiany, które zaszły na przestrzeni lat.
Marsz Pokoju...
W tym roku do święta Szkoły dołączono gest solidarności ze wschodŚwięto szkoły w Bratianie
nimi sąsiadami – stroje uczniów
i nauczycieli nosiły barwy narodowe
Polski oraz Ukrainy. Po wspólnym
świętowaniu wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielami i dyrekcją przeszli ulicami wsi w Szkolnym Marszu
Pokoju z transparentami, nawołując o wolność, pokój i solidarność
z Ukrainą.
Słowa hymnu narodowego i pieśni
„Sto lat” dla szkoły, nabrały szczególnego znaczenia w tym roku i w tym
czasie.

Święto szkoły w Bratianie
W Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie znów zabrzmiał uroczyście hymn szkolny. Już 17 lat minęło od wspaniałych uroczystości rozpoczynających
nowy rozdział w historii szkoły, czyli
rozbudowy i nadania imienia.
W piątek 18 marca 2022 r. cała
społeczność szkolna hucznie obchodziła Święto Szkoły.
Nie mogło być inaczej, ponieważ
to pierwsze wspólne spotkanie z tej
okazji po dwóch latach! Przez ostatni
czas, w związku z obostrzeniami pandemicznymi, uroczystości odbywały
się online.
W przemówieniu okolicznościowym Dyrektor Ewa Przybylska
podkreśliła wartości, jakimi kieruje
się szkoła w pracy wychowawczej.
Wskazała, jak ważna jest wspólnota, solidarność, miłość, tolerancja,
demokracja, poczucie tożsamości
i przynależności. A w obliczu ostatnich okrutnych wydarzeń, jakie dzieją
się wokół nas, te wartości stały się
jeszcze cenniejsze. I, co ważne, nie
musimy o nie walczyć, tylko je pielęgnować.
I jak to w szkole – odbyła się uroczysta akademia, czyli występ ar-

Marsz Pokoju
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Warmińsko-Mazurski
Bibliotekarz Roku
Pani Elżbieta Olszta z Biblioteki w Jamielniku została Warmińsko-mazurskim Bibliotekarzem Roku 2021.
Zakończył się I etap konkursu na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku 2021, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Kapituły powołane przez
zarządy okręgów stowarzyszenia dokonały
wyboru 14 wojewódzkich laureatów, wśród
których znalazła się Pani Elżbieta Olszta.
Podejmuje ona szereg działań w gminie
i w powiecie, aby promować Bibliotekę w Jamielniku i robi to skutecznie. Nie tylko za
pomocą lokalnej prasy, ale i profili społecznościowych. Poza prowadzeniem biblioteki
Pani Elżbieta współpracuje też z lokalną
szkołą, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem
Gospodyń Wiejskich i KGW „Kogel-Mogel”.
Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, które swoją
siedzibę ma w Bibliotece.

Młodzież zapobiega pożarom
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie ponownie gościł u siebie uczestników eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
W
eliminacjach
zorganizowanych
przez Zarząd Miejsko-Gminny
ZOSP
RP udział wzięło 12
uczestników w 3 kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas I-V
szkół podstawowych,
II – uczniowie klas VI-VIII szkół podstawoTurniej wiedzy pożarniczej
wych, III – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Po sprawdzeniu testów komisja wyłoniła zwycięzców. Osoby, które zajęły dwa
pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych wezmą udział w zaplanowanym na koniec kwietnia konkursie powiatowym.
Grupa I:
Grupa II:
Maciej Bloch – ZS Bratian
Marta Piątek – ZS Bratian
Hubert Kotewicz – SP Radomno
Adam Teska – ZS Bratian
Grupa III:
Dorota Figurska – LO im. C.K. Norwida w NML
Agnieszka Wadecka – LO im. C.K. Norwida w NML
Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono nagrody i puchary ufundowane
przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.

W Nawrze przywitali wiosnę
W marcowy weekend najmłodsi mieszkańcy Nawry, przy pomocy Pań ze Stowarzyszenia Nawiarenka, postanowili oficjalnie pożegnać Zimę i przywitać Wiosnę.
Nie mogło oczywiście zabraknąć palenia? Marzanny – symbolu odchodzącej
zimy. Po dokonaniu tego rytuału dzieci mogły wziąć udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów.
Nawiarenki
zadbały także o podniebienia
uczestników imprezy. Na
zmęczonych ale roześmianych i zadowolonych
mieszkańców czekał słodki poczęstunek oraz ciepłe napoje.
Elżbieta Olszta

Jestem pod wrażeniem tytułu, który otrzymałam. W artykule napisano, że
mam poczucie humoru, zatem odpowiem
w tym tonie, przytaczając słowa piosenki:
„Jak do tego doszło, nie wiem…” – skomentowała laureatka.
Pani Elżbieto, my wiemy i serdecznie
gratulujemy!
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Kto odpowiada za rowy melioracyjne?
Brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte
rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności
corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:
• wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
• odmulanie dna koryt rowów,
• usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po
wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
• usuwanie wszelkich zatamowań,
• naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.

cieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością
spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku
spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna
działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie nie działa spółka
wodna, zatem obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych należy do właścicieli gruntów.
Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany,
właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji,
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
Kara grzywny za zaniedbany rów melioracyjny?

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim,
w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta
urządzeń.
Podobnie jak rowy melioracyjne powinny być również
czyszczone rurociągi melioracyjne (infrastruktura podziemna).

Zgodnie z art. 335 ust. 1 Prawo Wodne, kontrole stanu
urządzeń wodnych przeprowadzają wyznaczeni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego i są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(art 336 ust. 1 pkt. 9, Prawo Wodne).
Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych, utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, są karane na zasadach
i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2021 r. poz. 457 ze zm.)

Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje
art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) – utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych należy do zainteresowanych właści-
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Nie czekaj! Przyłącz się do sieci kanalizacyjnej
Kanalizacja sanitarna to:
• bezpieczny odpływ zużytej wody – ścieki trafiają do
miejsca ich zagospodarowania;
• przyjazny środowisku odpływ zużytej wody – stan sieci
jest stale monitorowany, co gwarantuje jego szczelność
i zapobiega zanieczyszczeniu środowiska i wód gruntowych;
• wygodny odpływ zużytej wody – nie trzeba kontrolować i opróżniać szamba, dodatkowo, za usuwanie ewentualnych awarii sieci na terenie naszej gminy odpowiada
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie;
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko korzyść
dla środowiska, to również podwyższenie standardu
i jakości życia mieszkańców.
Zwolnienie z przyłączenia do sieci kanalizacyjnej może
nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania. Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanej na
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód należy zgłosić do
starostwa a następnie do urzędu gminy.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właściciela nieruchomości
należy przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według
przepisów Kodeksu wykroczeń.

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?
Zgłoś ją do gminnej ewidencji
Przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (szambo) lub
przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest
zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy.
Brak odpowiedniego zgłoszenia będzie się wiązał
z koniecznością przeprowadzenia kontroli posesji w celu
ustalenia rodzaju posiadanego zbiornika na nieczystości
płynne.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.
Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
powinny to niezwłocznie uczynić. Właściciele nieruchomości są obowiązani do okazania takich umów i dowodów
uiszczania opłat za te usługi pracownikom Urzędu Gminy
uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości
i porządku.
Informacja o podmiotach uprawnionych do zawarcia
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe
Miasto Lubawskie dostępna jest na stronie gminy www.
gminanml.pl.

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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Korpus wsparcia seniorów
SENIORZE!
Jeśli chciałbyś otrzymać wsparcie Wolontariusza – zgłoś
się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Postaramy się połączyć odpowiednich Wolontariuszy Korpusu Wsparcia Seniora z Seniorami potrzebującymi
wsparcia.
SENIORZE!
Jeśli skończyłeś 65 lat, mieszkasz sam i chciałbyś zwiększyć
swoje poczucie bezpieczeństwa? Mamy do przekazania dla Seniorów mieszkających na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 20 opasek telemedycznych do opieki na odległość.
Opaska zawiera przycisk SOS z funkcją szybkiego wezwania
pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Mierzy tętno, saturację,
posiada detekcję omdleń w przypadku wykrycia upadku użytkownika opaski. Urządzenie posiada geolokalizację oraz krokomierz, a także funkcję przypomnienia o konieczności
zażycia leków.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS pod nr telefonu 56 47 263 24
oraz 56 47 263 31.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie przystąpiła do realizacji
programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz
seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
osób starszych przez wsparcie wolontariuszy w różnych obszarach życia oraz dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
JEŚLI MASZ WOLNY CZAS, CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ COŚ
DLA BLIŹNICH, LUBISZ POMAGAĆ INNYM ZGŁOŚ SIĘ
DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.
Zastanów się jaką pomoc mógłbyś zaoferować seniorom:
wyprowadzenie psa na spacer? zrobienie zakupów? zawiezienie seniora do lekarza? posprzątanie mieszkania? poczytanie książki? rozmowa przy herbacie?
Jeśli chciałbyś zostać WOLONTARIUSZEM
KORPUSU WSPARCIA SENIORA zgłoś się do
Ośrodka Pomocy Społecznej, zostaw swoje
namiary, oraz określ jaką pomoc jesteś
w stanie zaoferować.
Stworzymy listę Wolontariuszy,
którzy są chętni wspierać seniorów
w Naszej Gminie.

www.
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Więcej informacji oraz
formularze do pobrania
dostępne są na stronie: http://
mszanowo.naszops.pl/

