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Jeszcze pod koniec 2017 roku, dokładnie 28 grudnia, Rada 
Ministrów przyjęła Program Współpracy Transgranicznej 
Polska – Rosja 2014–2020. Następnego dnia minister Jerzy 
Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne porozumienie 
finansowe dotyczące realizacji programu, które zostało 
wcześniej zaakceptowane przez Federację Rosyjską i Komisję 
Europejską.
Pieniądze – tj. 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej, 
trafią do beneficjentów z  województw: warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego i  pomorskiego, którzy będą chcieli 
realizować partnerskie projekty z Obwodem Kaliningradzkim. 
Projekty muszą być związane z: promocją kultury lokalnej 
i  zachowaniem dziedzictwa historycznego, ochroną 
środowiska, łagodzeniem zmian klimatycznych, poprawą 
dostępności regionów, rozwojem trwałego i  odpornego na 
klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, lub 
wspieraniem zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem 
na granicach, zarządzaniem mobilnością i migracjami.

Szansa na budowę kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków w Jamielniku

Dla gminy uruchomienie programu to szansa na 
dofinansowanie oraz realizację inwestycji związanej z budową 
kanalizacji sanitarnej i  oczyszczalni ścieków w  drugiej 
największej pod względem liczby mieszkańców miejscowości 
w gminie – Jamielniku.

Gmina NML stara się o dofinansowanie 
w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020

Do tej pory za niespełna 75 tys. zł zostały opracowane 
dokumentacje projektowe na wspomniane zadania. 
Szacunkowy koszt wybudowania kanalizacji sanitarnej to 
ponad 4 mln zł, a  budowy oczyszczalni ścieków – 3,8 mln, 
zatem łączny koszt realizacji obydwu przedsięwzięć to prawie 
8 mln zł.

Szereg działań w drodze do celu

Najpierw Rada Gminy przedstawiła swoje stanowisko podczas 
listopadowych obrad sesji. Do premier Rzeczypospolitej 
Polskiej został wystosowany pisemny apel o  zatwierdzenie 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–
2020.
Następnie władzom gminy udało się znaleźć partnera 
zainteresowanego współpracą i w styczniu delegacja rosyjska 
gościła w  urzędzie w  Mszanowie. Kierownik Departamentu 
Użyteczności Publicznej w Urzędzie Gminy Miejskiej Sowieck 
przybyła omówić możliwość współpracy. Odbyła się też 
wizyta studyjna w  Jamielniku, gdzie planowana jest gminna 
inwestycja.

Wizyta wójta w rosyjskim mieście Sowieck

Pod koniec marca odbyła się rewizyta. Wójt gminy 
wraz z  pracownikami odwiedził Sowieck w  obwodzie 
kaliningradzkim. Celem podróży było ustalenie budżetu 
projektu obu partnerów – miasta Sowieck i  gminy Nowe 
Miasto Lubawskie.
W  wyniku rozmów ustalono, że budżetem projektu strony 
podzielą się po połowie, tj. kwotą po 5 mln zł na stronę. 
Wnioskodawcą w  imieniu partnerów będzie gmina Nowe 
Miasto Lubawskie jako partner główny w projekcie, w związku 
z czym po polskiej stronie będzie leżał obowiązek aplikowania 
w  Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 

2014–2020. Oczywiście partner rosyjski będzie zobowiązany 
przed złożeniem wniosku przekazać samorządowi gminy 
Nowe Miasto Lubawskie wszystkie materiały dotyczące 
inwestycji w Sowiecku.
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Wójt gminy o pozyskaniu partnera i zagranicznej 
współpracy, pierwszej w historii gminy:

– Choć łatwo nie było, to po szeroko zakrojonych i usilnych 
staraniach nawiązaliśmy współpracę z  40-tysięcznym 
miastem Sowieck w  obwodzie kaliningradzkim, by 
móc wspólnie starać się o  środki unijne z  Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, dzięki 
którym zamierzamy wybudować oczyszczalnię ścieków 
i  kanalizację w  Jamielniku. Stawką jest 5 mln zł, które 
możemy pozyskać z UE na realizację kluczowej dla nas 
inwestycji o  całkowitej wartości 7,8 mln zł. Dzięki niej 
możliwy będzie dalszy rozwój miejscowości, drugiej co 
do wielkości w gminie i o dużym potencjale rozwojowym. 
O  tę samą wartość dofinansowania będą się ubiegać 
nasi partnerzy, którzy zamierzają zmodernizować swoją 
sieć kanalizacyjną.
– Jest to nasz pierwszy projekt, który zamierzamy realizować 
w  ramach współpracy międzynarodowej, i  cieszymy się, że 
znaleźliśmy partnera rosyjskiego, gdyż wielu samorządom 
to się nie udało. Stało się to możliwe dzięki zaufaniu, które 
w krótkim czasie udało nam się zbudować. Rosjanie przyjęli 
nas godnie i  z  szacunkiem, tym samym rewanżując się 
za podjęcie ich delegacji w  naszej gminie. Po zakończeniu 
merytorycznych spotkań na temat projektu pokazali nam kilka 
największych inwestycji zrealizowanych i zmodernizowanych 
w  ostatnich latach, takich jak: kompleks sportowy z  kinem, 
oczyszczalnia ścieków, ciepłownia, dom kultury, teatr, park 
miejski i  most królowej Luizy. Skala inwestycji i  ich jakość 
zrobiła na nas ogromne wrażenie.

Sprawdzaj codziennie 
aktualności na oficjalnym fanpage 

Wójta Gminy - Tomasz Waruszewski
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Wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie składa serdeczne podziękowania
wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w marcowych

zebraniach wiejskich.
Każde sołectwo ma swoje indywidualne potrzeby. Takie spotkania są więc bardzo ważne

– stanowią okazję do tego, aby porozmawiać o oczekiwaniach i problemach,
a tym samym ukierunkować działania urzędu.

Kolejny cykl spotkań odbędzie się tradycyjnie we wrześniu.
Już dziś serdecznie zapraszamy.

Przyszedł czas na generalną przebudowę dróg w Gwiździnach, 
wartą 4 mln zł. Część inwestycji zostanie dofinansowana kwotą 
ponad 1,7 mln zł z  Programu rozwoju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Od boiska sportowego do byłej mleczarni

Przebudowana zostanie droga gminna biegnąca przez centrum 
wsi – od boiska sportowego do byłej mleczarni. Powstanie 
tu asfaltowy odcinek o  długości 2074 m i  szerokości 5–6 m 
(obecnie jest stary asfalt lub nawierzchnia żwirowa). Zostaną 
wykonane pobocza, zjazdy na posesje, odwodnienie oraz na 
długości 1280 m chodnik z  kostki betonowej. Oznakowanie 
zostanie wymienione, powstaną przejścia dla pieszych 
i zatoczka autobusowa.
Ponadto remontem zostaną objęte mniejsze odcinki dróg 
w kierunku Mroczenka i Tylic oraz drogi wewnętrzne do kółka 
rolniczego, osiedla domków jednorodzinnych i  przy remizie 
OSP. 
Większość dróg przebuduje Przedsiębiorstwo Drogowo-

Budowlane Sp. z  o.o. z  Brodnicy. Drogę w  kierunku kółka 
rolniczego i  OSP wykona DAR-BRUK Dariusz Kirzeniewski. 
Planowo remont zakończy się w trzecim kwartale br.

Korzyści z inwestycji

Przebudowa drogi pozwoli mieszkańcom i  podróżującym 
na dojazd do terenów mieszkalnych, rekreacyjnych oraz 
inwestycyjnych. Spowoduje odciążenie odcinka drogi 
powiatowej. Dzięki wykonaniu nawierzchni bitumicznej 
poprawi się równość jezdni, co znacznie skróci czas przejazdu. 
Zlikwidowanie wyrw i  wybojów wpłynie korzystnie na 
bezpieczeństwo poruszających się pojazdami mechanicznymi 
i  pieszych. Ponadto realizacja projektu pozwoli na dalszą 
rozbudowę sieci dróg, które obecnie są tylko drogami 
nieutwardzonymi.
Dodatkowo zostaną poszerzone pas ruchu i  pobocza, co 
ułatwi wymijanie się aut, autobusów szkolnych oraz maszyn 
rolniczych dojeżdżających do pól.

4 mln zł na budowę dróg w Gwiździnach



gminanml.pl

5

Trwa budowa pierwszego bloku w Mszanowie

Nowa świetlica w Bagnie

W marcu rozpoczęły się prace związane z  budową 
wielorodzinnego domu mieszkalnego w  Mszanowie. 
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane KOM-BUD 
z  Brodnicy. Na odkupionej od gminy działce docelowo 
powstaną dwa bloki.

Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „KOM-BUD” 
o przedsięwzięciu:

– Budynek będzie miał 26 mieszkań i  4 garaże w  przyzie-
miu. Projekt zakłada wysoki standard wykończenia części 

Rozpoczęła się budowa 
świetlicy wiejskiej w  Bagnie. 
Mieszkańcy już pod koniec 
tego roku zyskają nowe miejsce 
spotkań oraz przestrzeń do 
organizowania różnorakich 
wydarzeń i integrujących lokalną 
społeczność inicjatyw.

Jeszcze w tym roku 
mieszkańcy Bagna będą mieli 

swoją świetlicę wiejską

Sołectwo Bagno, jako jedno 
z  niewielu na terenie gminy 
Nowe Miasto Lubawskie, nie miało do tej pory własnej świetlicy. 
Przez dłuższy czas miejscem spotkań lokalnej społeczności 
było pomieszczenie piwniczne w jednym z bloków. Wspólnota 
bloku zdecydowała jednak o  zorganizowaniu w  nim kotłowni, 
co uniemożliwiło kontynuowanie sąsiedzkich zebrań.
Wreszcie problem zostanie zażegnany. Sprawdzona firma 
P.H.U. FRANC-BUD, która zrealizowała m.in. remont budynku 
Nawra 44, wykona inwestycję wartą ponad 295 tys. zł.

wspólnych, m.in. nowoczesny wystrój klatek schodowych, 
balustrady schodowe i  balkonowe ze stali kwasoodpornej, 
aluminiowe drzwi wejściowe do budynku oraz antywłama-
niowe do mieszkań. Na wyposażeniu będzie też winda. Teren 
działki będzie ogrodzony, zostanie urządzona zieleń.

Budowa skończy się w  październiku, a  do końca tego roku 
mieszkania zostaną przekazane kupującym. Szczegółowe 
informacje na temat mieszkań można uzyskać w  P.B. KOM-
BUD (tel.: 56 4983631, www.kom-bud.com).

Nowy budynek w centrum wsi

Budynek nowej świetlicy 
wiejskiej, który zaprojektowano 
jako samodzielnie funkcjonujący 
obiekt budowlany, zostanie 
postawiony obok boiska. Będzie 
parterowy, murowany i przykryty 
dachem dwuspadowym 
o konstrukcji drewnianej.
Wewnątrz znajdą się sala 
główna (pow. 87,6 m2), kuchnia 
ze zmywalnią (pow. 20,15 m2), 
zaplecze higieniczno-sanitarne 
(pow. 11,3 m2) oraz pomieszczenia 

pomocnicze: hol i pomieszczenie porządkowe (pow. 14,3 m2).
Całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 133,35 m2, 
powierzchnia zabudowy – 160,15 m2, a kubatura budynku po 
rozbudowie – 600,75 m3.

Dokładny termin zakończenia robót ustalono na połowę 
listopada br.
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Ponad 0,5 mln zł na place zabaw
Plac zabaw jest  doskonałą inwestycją w  przyszłość dzieci. 
To nie tylko bezcenna radość z  zabawy i  miejsce pełne 
tajemnic do  odkrywania. Dużo 
ruchu w  najmłodszych latach 
może zaprocentować większą 
aktywnością w  dorosłym życiu. A  poza 
kształtowaniem cech fizycznych takie 
miejsce do spędzania czasu w  gronie 
rówieśników kreuje również charakter 
i  zachowania społeczne, które dziecko 
będzie wykorzystywać przez całe swoje 
życie.
W  2014 roku Wójt zapowiedział, że 
zadba o  najmłodszych mieszkańców 
gminy, poprzez zwiększenie nakładów 
finansowych na budowę i  modernizację 
placów zabaw. Deklaracja została 
dotrzymana, gdyż w  latach 2015 – 
2018 gmina wyda na ten cel rekordową 
kwotę 658 tys. zł. Docelowo w  każdej 
miejscowości będzie nowoczesne 
i atrakcyjne miejsce zabaw dla dzieci. 
Do końca roku zostanie 
zmodernizowanych 11 placów zabaw, 
a kolejne w przyszłym roku. 

Nowy rok, nowe wyzwania

W kwietniu w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy podpisał 
umowę o  dofinansowanie projektu w  ramach PROW 
2014–2020, związanego z  uatrakcyjnieniem sześciu miejsc 

rekreacyjnych. Dzięki niej doposażone zostaną place zabaw w: 
Pacółtowie, Bratianie i  Lekartach, a  także powstanie całkiem 

nowy plac zabaw w  Gwiździnach, 
w miejscu boiska asfaltowego przy szkole 
podstawowej. Dotacja pozwoli również 
na zagospodarowanie terenu przy 
ścieżce pieszo-rowerowej w  Bratianie. 
Kompleks zostanie wzbogacony o stację 
naprawy rowerów i siłownię plenerową. 
Kolejne urządzenia do ćwiczeń pod 
chmurką zyska też przystań kajakowa 
w Mszanowie.
Łączna wartość tych przedsięwzięć to 
220 tys. zł, a  kwota dofinansowania 
wynosi 140 tys. zł.

Inwestycje nie tylko 
z dofinansowaniem

Dodatkowo ze środków własnych gmina 
sfinansuje modernizację placu zabaw 
w  Nowym Dworze Bratiańskim, co 
będzie kosztować 45 tys. zł.
Są również plany i starania o upiększenie 
placu zabaw w Skarlinie. Ruszył rządowy 
program rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA), w którym gmina zabiega o dofinansowanie. 
Na nowy program, po raz pierwszy w  całości poświęcony 
rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.

Nowa remiza dla strażaków z Chrośla
Po długim procesie poszukiwania 
wykonawcy i  trzech ogłoszonych 
przetargach w  końcu wiemy, kto 
wybuduje zupełnie nową remizę dla 
druhów z Chrośla. Na początku kwietnia 
wójt gminy Tomasz Waruszewski 
wspólnie z  właścicielem firmy Usługi 
Budowlane Raszkowski Roman 
przypieczętowali umowę na realizację 
inwestycji wartej 399 500 zł.
W  miejscu starej, zniszczonej 
remizy powstanie zupełnie nowy 
budynek parterowy z  poddaszem 
użytkowym, w  którym znajdą się 
pomieszczenia nie tylko dla OSP, 
ale także dla zlokalizowanego tam 
sklepu. Dach budynku będzie pokryty 
blachodachówką, a  ściany zostaną 
docieplone metodą lekką mokrą 
z tynkiem mineralnym.
Strażacy otrzymają przestronny garaż 
(pow. 52,75 m2), szatnię (pow. 11,6 m2) 
z  umywalnią (pow. 7,35 m2) na parterze 

budynku oraz salkę konferencyjną z  pomieszczeniem socjalnym i  magazynem do 
przechowywania sprzętu na poddaszu.
Całkowite zakończenie prac budowlanych zaplanowano na połowę grudnia br., z tym 
że pierwszy etap inwestycji, tj. stan surowy zamknięty z  elewacją i  pokryciem, ma 
zostać wykonany do połowy września br.
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Jednostki OSP z  terenu gminy na zebraniach sprawozdawczych 
podsumowały swoją działalność za 2017 rok. Informacje zebrał 
i przedstawił nam gminny komendant OSP.

– Na terenie gminy działa aż 10 jednostek OSP, z których 3, tj. OSP Bratian, 
Skarlin i  Gwiździny, są włączone do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Oznacza to, że mogą być one wzywane do akcji na terenie 
całego kraju. Rejonem działania pozostałych jednostek jest teren gminy, 
a w razie konieczności również powiatu.
– Wszystkie OSP skupiają w swych szeregach 322 członków zwyczajnych, 
w tym 283 mężczyzn i 39 kobiet. Ponadto jest 10 członków wspierających 
i 28 honorowych. Liczba członków, którzy mogą brać bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, to 150, w tym 7 kobiet. Żeby wziąć 
udział w działaniach, potrzebne są ukończony kurs podstawowy strażaka 
(126 godzin), zaświadczenie lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 
– Przy OSP działają 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze, skupiające 
w swych szeregach 41 członków.
– W  roku 2017 nasze jednostki brały udział w  łącznie 166 działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. Na tę liczbę składają się 43 wyjazdy do pożarów 
i  123 do miejscowych zagrożeń, takich jak: wypadki komunikacyjne, 
podtopienia, połamane drzewa, usuwanie kokonów owadów. Najwięcej 
akcji ratunkowych odnotowali strażacy z  Bratiana (60), następnie 
z Gwiździn (38) i Chrośla (15).
– Wszystkie jednostki OSP mają do dyspozycji 14 samochodów ratowniczo-
gaśniczych, w tym 9 lekkich, 4 średnie i 1 ciężki, a ponadto 1 samochód 
ratownictwa wodnego z łodzią motorową. Do natychmiastowego użycia są: 
15 motopomp pożarniczych, 8 pomp szlamowych, 7 pomp pływających, 
3 komplety narzędzi hydraulicznych oraz inny sprzęt niezbędny do 
prowadzenia w  profesjonalny sposób wszelkich akcji ratowniczo-
gaśniczych.
– Należy podkreślić, że oprócz działań statutowych nasi druhowie w 2017 
roku byli widoczni podczas zabezpieczania rajdów samochodowych 
i rowerowych, uroczystości kościelnych oraz festynów wiejskich.
– Na naszych strażaków zawsze możemy liczyć i wiele im zawdzięczamy!

Liczne szeregi OSP i aż 166 wyjazdów
do zdarzeń w 2017 roku

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: Agata Nowicka. 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: anowicka@gminanml.pl lub zadzwoń: 56 472 63 18

Pobierz jednorazowo Informator SIMS, 
a  wiadomości i  ważne komunikaty 
z  gminy będziesz otrzymywać zawsze 

Wejdź na: www.sisms.pl/rejestracja

Pobierz darmową aplikację 
EcoHarmonogram, a  Twój smartfon 
będzie alarmował o  zbliżającym się 
terminie wywozu śmieci. 
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Dostęp do wód publicznych reguluje Prawo wodne
Mieszkańcy gminy podczas zebrań wiejskich skarżą się na brak 
dostępu do jezior i  zanieczyszczone linie brzegowe. Kwestie 
te reguluje ustawa Prawo wodne, która uległa rewolucyjnym 
zmianom 1 stycznia 2018 roku.

Każdemu przysługuje prawo
do korzystania z wód publicznych

Według ustawy każdemu przysługuje prawo do korzystania 
z  publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, które 
polega na zaspokajaniu potrzeb osobistych i  gospodarstwa 
domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych. Każdemu przysługuje również prawo do 
wypoczynku oraz uprawiania turystyki, sportów wodnych 
i  amatorskiego połowu ryb na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych.

Zgodnie z tym zapisem, właściciel nieruchomości przyległej do 
wód objętych powszechnym korzystaniem, jest zobowiązany 
zapewnić taki dostęp do wody każdemu człowiekowi. Musi 
udostępnić go także odpowiednim służbom – na potrzeby 
wykonywania robót związanych z  utrzymywaniem wód 
oraz ustawiania znaków żeglugowych lub rozmieszczania 
hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.
Właścicieli gruntów graniczących z wodami powierzchniowymi 
obowiązuje również zakaz grodzenia nieruchomości 

w  odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Nie mogą 
oni zabraniać innym przechodzenia przez ten obszar, ani 
tego uniemożliwiać. Obecnie prawo daje możliwość karania 
grzywną osób łamiących ten przepis.

Porastanie brzegów roślinnością
jest naturalnym zjawiskiem

Naturalnym zjawiskiem jest porastanie brzegów zbiorników 
wodnych różnorodną roślinnością. Drzewa, krzewy 
i  trzcinowiska na brzegach jezior i  rzek nie stanowią ich 
zanieczyszczenia, a osoby korzystające z prawa do swobodnego 
przejścia 1,5-metrowym pasem nad brzegiem wód mają 
obowiązek pozostawić je w  czystości. Za zanieczyszczenie 
terenu stanowiącego własność publiczną lub prywatną grozi 
kara grzywny.

Jesteś świadkiem odprowadzania ścieków do wód 
publicznych? Powiadom policję!

Sytuacje, w  których jesteśmy świadkami odprowadzania 
ścieków do jezior, rzek lub innych zbiorników wodnych, 
trzeba niezwłocznie zgłaszać policji. Nie powinno się czekać 
z  przekazaniem informacji do dnia zebrania wiejskiego. 
Zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach zarówno użytkownik nieruchomości (wytwórca 
ścieków), jak i  przedsiębiorcy zajmujący się opróżnianiem 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, 
są zobowiązani do wypełniania swoich zadań w  sposób 
niepowodujący pogorszenia stanu środowiska. Należy 
dodać, że za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi 
odpowiedzialność karna. Ten, kto nie wykonuje obowiązków 
wymienionych w  ustawie o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach, podlega karze grzywny.

Od stycznia 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi 
zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Zadania i kompetencje zostały przydzielone jednostkom 
organizacyjnym wyróżnianym w ramach jego struktury.
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Oni znają przepis na miłość – mąż i żona, którzy przeżyli ze sobą już 50 lat. Są dowodem na to, że prawdziwe uczucie umacnia się 
wraz z upływem czasu i przetrwa wszelkie spory. Stanowią wzór dla młodych oraz istotę wspólnego życia dwojga ludzi, trwale 
propagują sens złożonej przysięgi.

Po 50 latach razem znają przepis
na miłość i trwałe małżeństwo

W  kwietniu włodarz zaprosił 
do urzędu pary, które w  drugiej 
połowie 2017 roku świętowały 
złote gody. Jubilatów odznaczył 
Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, czyli nagrodami od 
prezydenta RP dla osób, które 
przeżyły 50 lat w  jednym związku 
małżeńskim.

Małżonków, którzy nie mogli być 
obecni na uroczystości, gospodarz 
gminy odwiedza indywidualnie 
w domach, by ich także uhonorować 
odznakami.

Tych z Państwa, którzy w tym roku 
będą celebrować 50-lecie i 60-lecie 
ślubu, wójt zaprosi na spotkanie, 
gdy do urzędu gminy wpłyną 
kolejne medale od prezydenta.
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Lokal wyborczy w Tylicach?
Starania rozpoczęte

Skończyłeś 30. rok życia? 25 maja przyjedź do 
Mszanowa na bezpłatne badania słuchu

i w kierunku osteoporozy!

W odpowiedzi na sygnały lokalnej społeczności i z myślą o ich 
wygodzie wójt rozpoczął starania o utworzenie dodatkowego 
lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Tylicach. Dotychczas 
aby zagłosować mieszkańcy tej miejscowości musieli udać się 
do pobliskiego Pacółtowa.
Pierwszy krok w  tej sprawie to podjęcie przez Radę Gminy 
stosownej uchwały podczas kwietniowej sesji, następnie 
ostateczną decyzję o  zwiększeniu na terenie gminy liczy 
obwodów głosowania z 7. do 8. podejmie komisarz wyborczy. 

Wójt Gminy o inicjatywie

 – Uważam, że mieszkańcy Tylic zasługują na to, żeby mieć 
własny lokal wyborczy. W  końcu jest to jedna z  większych 
i  starszych miejscowości w  gminie, w  której od pokoleń 
funkcjonuje kościół, szkoła i  kilka organizacji społecznych. 
Jednak przez lata mieszkańcy chcący wziąć udział w wyborach 
samorządowych, parlamentarnych, czy prezydenckich musieli 
udać się do sąsiedniego Pacółtowa, choć to Tylice miały więcej 
mieszkańców. Pokonanie kilkukilometrowego odcinka drogi, 

Trudno dziś o  szybką wizytę u  lekarza 
specjalisty. Problem stanowią długie kolejki, 
a  często też dojazd na umówione badania 
– zwłaszcza dla osób starszych. Dlatego 
władze gminy, chcąc zaspokoić potrzeby 
mieszkańców, zasponsorują badania 
w  kierunku osteoporozy i  badanie słuchu, 
które będą wykonywane na terenie gminy.

Mieszkańcu! 25 maja br. na parking
przy Urzędzie Gminy w Mszanowie

specjalnie dla Ciebie przyjadą osteobus 
i słuchobus.

W godz. od 9.00 do 16.00 będziesz mógł 
się przebadać zupełnie za darmo, bez 

wcześniejszej rejestracji.

przy trudnych warunkach terenowych i  jesiennej pogodzie, 
nie zawsze jest łatwe. Zamierzam to zmienić w  ten sposób, 
by z  jednego obwodu głosowania utworzyć dwa mniejsze 
– w  Tylicach i  Pacółtowie, tym bardziej, że w  tej ostatniej 
miejscowości liczba mieszkańców znacznie się zwiększyła. 
Poza tym dodatkowy lokal wyborczy w Tylicach przyczyni się 
do poprawy frekwencji wyborczej.

Badania są bezbolesne, a  każdy pacjent otrzyma od ręki wynik w  formie 
wydruku wraz z  krótkim opisem i  ustnymi wskazówkami dotyczącymi dalszego 
postępowania.

Serdecznie zapraszamy!
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Gminne i wojewódzkie
obchody Dnia Sołtysa

W marcu z  okazji Dnia Sołtysa wójt Tomasz Waruszewski 
podziękował opiekunom sołectw nowomiejskiej gminy 
za bezinteresowną, pełną pasji działalność na rzecz wsi. 
Gospodarz wyraził wdzięczność za ich trud i  zaangażowanie 
wkładane w  wypełnianie codziennych obowiązków, a  także 
za inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectwa oraz 
realizację potrzeb sąsiedzkiej wspólnoty.

Wspólne świętowanie z marszałkiem
i wyróżnienie dla sołtysa Lekart

Jednym z  punktów świętowania był wyjazd do Ostródy 
na uroczystość z  okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na 
Warmii i  Mazurach zorganizowaną przez marszałka. Tam 
100 przedstawicieli lokalnych społeczności – w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości – odebrało z  rąk Gustawa Marka 
Brzezina wyróżnienia i  podziękowania za codzienną pracę. 
Wśród grona zasłużonych włodarzy wsi znalazł się Ryszard 
Pruchniewski z  Lekart, który podejmuje wiele inicjatyw 
w drodze do rozwoju miejscowości i aktywizacji mieszkańców.

Sołtys Lekart Srebrnym Sołtysem Powiatu Nowomiejskiego

Sołtys Lekart otrzymał w  krótkim czasie jeszcze jedną 
nagrodę. Zyskał uznanie ze strony lokalnej społeczności 
i  w  efekcie głosowania czytelników „Gazety Olsztyńskiej” 
i  „Dziennika Elbląskiego” zgarnął tytuł Srebrnego Sołtysa 
Powiatu Nowomiejskiego. Warto nadmienić, że drugi rok 
z  rzędu Srebrnym Sołtysem Powiatu Nowomiejskiego został 
włodarz wsi z terenu naszej gminy.

Opiekun Lekart to niebywały aktywista i raczej nie znajdziemy 
osoby, która uważałaby inaczej. Choć sołtysuje od trzech lat, 
to zrobił już bardzo dużo i z pewnością jeszcze wiele zdziała. 
Serdecznie gratulujemy kolejnego w  pełni zasłużonego 
wyróżnienia!
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Wspaniały pomysł i inicjatywa - uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli i rodziców zaprojektowali, a potem  urządzili Kącik 

Relacji w ZS Bratian. Jest to miejsce, gdzie mogą się spotkać, 
porozmawiać i spędzać razem czas. 

Ignacobus dojechał do Jamielnika! Dzięki zeszłorocznej wygranej 
w ogólnopolskim konkursie „Być jak Ignacy” wszyscy uczniowie 

z miejscowej szkoły mogli przeprowadzić różnorodne doświadczenia 
na pikniku chemicznym zorganizowanym przez PGNiG.

Tradycją w SP Skarlin jest witanie wiosny poetycko. W tym roku 
uczniowie bawili się z poezją  Małgorzaty Strzałkowskiej – ikoną  

polskiej literatury dla dzieci. Jury oceniało umiejętności: plastyczne, 
recytatorskie, aktorskie i sportowe uczniów.

W SP Radomno uczniowie powitali wiosnę bardzo ekologicznie.
Było spotkanie z leśniczym i przedstawienie pt. „Sąd ornitologiczny”.
W rolę aktorów wcielili się uczniowie, którzy uczestniczą w realizacji 

projektu: „Ptaki naszych lasów”. 

Polub nas na Facebooku:
www.facebook.com/gminanml

 Jak co roku, w SSP Tylice odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Nasi uczniowie udowodnili, że znają przepisy 

ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po szlakach 
komunikacyjnych.

Dokładnie 8 lat temu na skwerze w Gwiździnach posadzony został 
Dąb Pamięci ku czci asp. policji Franciszka Chały.

Tradycyjnie 10 kwietnia odbyła się uroczysta wizytacja tego 
szczególnego miejsca.

SZKOLNE
FOTOMIGAWKI


