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bezpłatny egzemplarz

Choinka pachnąca lasem, połyskująca różnobarwnym blaskiem lampek, 
to wspomnienie Wigilii mojego dzieciństwa. Po całym domu roznosił się 
zapach pierników, pieczonych ciast i przygotowywanych potraw,
które nie raz zdarzyło się podkraść przed uroczystą kolacją.
A śpiewanie kolęd z rodziną i dzielenie się opłatkiem było zawsze (i jest) 
wyjątkową chwilą. Za oknem był biały puch, dziecięca radość z prezentów 
i rodzinna wyprawa na pasterkę. Wszystko było magiczne. 

I przeżywania właśnie takiej magii, niezwykłych 
i niepowtarzalnych chwil życzę Państwu na nadchodzący okres 
świąteczny. Dajmy sobie szansę powielać wspomnienia 
i je urzeczywistniać, a najmłodszym pomóżmy dopiero je tworzyć. 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą okazją do wzruszeń 
i spotkań rodzinnych. Niech wraz z narodzinami Jezusa, 
narodzi się nowa nadzieja, która pozwoli przezwyciężać 
wszystko, co wydawać by się mogło niemożliwe. 

Życzę Państwu owocnego, szczęśliwego, pełnego radości 
i miłości Nowego Roku 2018. Niech będzie to czas  udanych 
wyzwań, odkrywania nowych horyzontów, a także sukcesów 
– zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.
Życzę, aby wszystkie podejmowane przez Państwa decyzje, 
były przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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Mszanowo z perspektywą rozwoju 
mieszkalnictwa i strefy przemysłowej

A K T U A L N O Ś C I

Już wkrótce na placu po przeciwnej stronie urzędu gminy zostaną wzniesione dwa bloki, które doskonale wpiszą się w  ideę 
rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy. Docelowo będzie to oferta 60. mieszkań. 
Gminie udało się przyciągnąć inwestora zainteresowanego zakupem nieruchomości – to Przedsiębiorstwo Budowlane KOM-
BUD Sp. z  o.o. z  Brodnicy. Na początku listopada miało miejsce zawarcie aktu notarialnego sprzedaży działki o  powierzchni 
0,4467 ha, którą udało się sprzedać za przeszło 248 tys. zł. 
Nowe mieszkania będą świetną okazją szczególnie dla młodych małżeństw, które chcą rozpocząć życie „na swoim”, w przyjaznej 
okolicy, z  dobrym dojazdem do miasta oraz dostępem do nowo powstającej infrastruktury drogowej. Inwestor zdradził, że 
budynki jeszcze nie powstały, a już są pierwsze osoby zainteresowane ich wynajmem lub kupnem. 

A K T U A L N O Ś C I

Ponad 300 osób z  całej Polski 
ubiegało się o  zwycięstwo, a  to 
pracownicy Urzędu Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie zdobyli hono-
rowe miejsca na podium. Skarbnik 
– Joanna Artuszewska i  Główny 
Księgowy – Paulina Kamińska wy-
walczyły tytuły Wicemistrzów 
Finansów Publicznych w  jednost-
kach samorządowych, w  IV edycji 
konkursu zorganizowanego przez 
miesięcznik „Finanse Publiczne”.

Serdecznie gratulujemy
tak znaczących osiągnięć!

Sukces w Toruniu! Dwójka pracowników urzędu 
gminy Wicemistrzami Finansów Publicznych
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Należy nadmienić, że Mszanowo to 
obecnie jedna z  najbardziej rozwijają-
cych się miejscowości w  gminie Nowe 
Miasto Lubawskie, z ogromnym poten-
cjałem gospodarczym. Coraz więcej 
zakładów otwiera tu swoje podwoje 
w  strefie przemysłowej. Jest to nad-
zwyczaj ważne dla rozwoju naszego 
regionu. Istotnym faktem jest również 
położenie Mszanowa w  odległości 
około kilometra od powstającej ob-
wodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.

Wójt gminy o rozwoju Mszanowa

– Mszanowo ma ogromny potencjał 
rozwojowy. Największym atutem tej 
miejscowości jest lokalizacja: bezpo-
średnio przy granicy z  miastem, typo-
we przedmieścia. Na pewno żyje się tu 
spokojniej i  zdrowiej niż w  mieście, bo 
bez smogu. Zamieszkanie w  Mszano-
wie stanowi dobrą ofertę dla tych, któ-
rzy cenią sobie modny ostatnio zdrowy 
styl życia, gdyż blisko są las tylicki (naj-
częściej wybierane miejsce do rekreacji 
przez okolicznych mieszkańców) oraz 
ścieżka pieszo-rowerowa Nowe Miasto 
Lubawskie – Bratian, której budowę do 
Radomna gmina będzie kontynuować 
w  przyszłym roku. Zrobię też wszyst-
ko, by przekonać władze miasta do 
wspólnej realizacji inwestycji polegają-
cej na budowie odcinka drogi i kolejnej 
ścieżki pieszo-rowerowej z  Mszanowa 
do ul. Piastowskiej w  Nowym Mieście 
Lubawskim. Mszanowo ma wiele przy-
miotów miasta – zabudowę wielorodzinną, pełną infrastruktu-
rę wodociągową i kanalizacyjną, a budowa bądź modernizacja 
wszystkich dróg gminnych i  osiedlowych zostanie zakończo-
na w  przyszłym roku. Ponadto znajdują się tu duże prywatne 
przedszkole, klinika i  urząd gminy. Z  tych względów decyzja 
Kom-Budu o ulokowaniu w Mszanowie inwestycji z pewnością 
nie była przypadkowa.
Istotne jest dla mnie też to, że Mszanowo rozwija się nie tylko 
pod względem budownictwa mieszkaniowego, ale także pod 
względem gospodarczym. Znaleziono nabywców na ponad 

80% majątku byłego zakładu Humdrex, upadłego w  grudniu 
2009 roku. Dziś funkcjonuje tu strefa przemysłowa, w  której 
działalność już prowadzi albo niebawem uruchomi kilkanaście 
mniejszych podmiotów gospodarczych. W przyszłości będzie-
my podtrzymywać ten trend rozwojowy. Niezbędne w tym celu 
będzie nabycie nowej działki w  sąsiedztwie obwodnicy, aby 
stworzyć kolejną strefę przemysłową. Tym bardziej, że w  pla-
nach gminy jest wybudowanie drogi od dawnego zakładu Hum-
drex do drogi serwisowej obwodnicy, tak by ciężki transport 
przekierować na obwodnicę.

Sukces! Ponowne zwycięstwo Lekart
w głosowaniu w markecie Tesco!

I to rekordowe. W kwietniu blisko 17 tys. oddanych głosów, 
a teraz przeszło 22 tys! Serdecznie dziękujemy!
To Państwa zasługa - wszystkich Mieszkańców!  

W centrum wsi Lekarty powstanie
wymarzona siłownia zewnętrzna.
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Aż 1,8 km asfaltowej jezdni, pełne oznakowanie, 
bezpieczne chodniki, przestronne zjazdy na posesje, 
bariery ochronne i  odwodnienie. W  bieżącym roku 
zrealizowany został pierwszy etap przebudowy dróg 
lokalnych w  Mszanowie. Przejeżdżając dziś ulicami: 
Piaskową, Polną, Krótką, Na Skarpie, Nad Drwęcą 
i  Długą już nie wyczujemy niekomfortowych drgań 
i podskoków, a podróż będzie o wiele przyjemniejsza.
Drugi etap inwestycji zrealizowany zostanie w przyszłym 
roku. Wyremontowane będą ulice: Podleśna i Parkowa. 
W  efekcie dwuletnich prac na terenie sołectwa 
wybudowany zostanie asfaltobetonowy odcinek dróg 
o łącznej długości około 2,6 km.
Całkowity koszt zadania to 3,1 mln zł. Aż 63,63% tej 
kwoty zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej 
w ramach PROW na lata 2014 –2020.

Kompleksowa budowa dróg asfaltowych w Mszanowie

NAGRODA ZŁOTE RUNO
przyznana za efektywną gospodarność

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zajęła pierwsze miejsce w  województwie 
warmińsko-mazurskim w kategorii wydatków majątkowych na jednego miesz-

kańca w gminach wiejskich za rok 2016!

Jako jedyna przeznaczyła na jednego swojego mieszkańca ponad 1 tys. zł na 
wydatki inwestycyjne (dokładnie 1028,89 zł). Na drugim miejscu znalazła się 
gmina Płośnica – 840,43 zł/os. Reszta pozycji nie przekroczyła 788,36 zł/os. 

Gmina Kurzętnik uplasowała się dopiero na szóstej pozycji – 664,39zł/os.

Osiągnięcie ma szczególną wartość dlatego, że gmina ma jeden z najniższych 
wskaźników dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie,

a zwycięża w rankingu wydatków inwestycyjnych.

10. miejsce w rankingu GOSPODARNY 
SAMORZĄD w kategorii gmin wiejskich

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ponownie 
okazała się samorządem z  najlepiej 
zarządzanym budżetem w  powiecie 
nowomiejskim (gmina Kurzętnik uplasowała 
się dopiero na 41. pozycji w  rankingu). 

W pierwszej dziesiątce
nie było sąsiednich gmin.

Oceniany był rozwój gospodarczy gmin. 
Rozpatrywano osiągnięcia samorządów 
z  trzech ostatnich lat, tj. 2014–2016 

w odniesieniu do 2013 r.

Zajęcie tak wysokiej pozycji wynika przede 
wszystkim z pozyskania dużej sumy środków 
zewnętrznych. Jest to też efekt działań 
z  poprzedniej kadencji mających na celu 

ograniczenie wydatków bieżących.

Rok 2017 przynosi wiele powodów do zadowolenia.
Gmina cieszy się uznaniem za ciężką pracę i zaangażowanie jej władz.

Zdobyła prestiżową nagrodę od marszałka oraz cenne wyróżnienie Gospodarny Samorząd.

POPRZED

POPRZED

POPRZED
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M I E S Z K A N I E C

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ze względu na swoje ukształ-
towanie i  położenie należy do grona miejsc o  niskim zagro-
żeniu powodziowym. Jej struktura hydrologiczna oparta jest 
na zlewniach dwóch niewielkich 
rzek – Drwęcy i Welu. Jednakże 
bieżący rok jest dość specyficz-
ny, a  jesień wyjątkowo mokra – 
to spowodowało, że problemy 
lokalnych podtopień dosięgnęły 
również naszego regionu.
Kłopoty zaczęły się we wrze-
śniu. Po kilkudniowych opadach 
deszczu poziom wody w  obu 
rzekach znacząco wzrósł. Do 
stacji przepompowywania ście-
ków w Bratianie zaczęła wlewać 
się woda z  rzeki Wel. Sytuacja 
była poważna, bowiem groziła 
unieruchomieniem przepom-
powni, a tym samym wstrzyma-
niem odbioru nieczystości z po-
sesji i  przepompowywania do 
oczyszczalni ścieków w Nowym 
Mieście Lubawskim.

Niezawodny ZUK

Natychmiastowe działania 
na polecenia prezesa Leszka 
Moczadły podjęli pracownicy 
Zakładu Usług Komunalnych 
w  Mszanowie, którzy pracowa-
li do późnych godzin wieczor-
nych, by nie dopuścić do uszko-
dzenia przepompowni. Przy 
wykorzystaniu odpowiedniego 

Sprawne działania w sytuacjach kryzysowych 
i w walce z żywiołami

sprzętu otoczyli ją wałem ziemnym w  celu ograniczenia na-
pływu wody z  rzeki. Wójt gminy jako szef gminnego OC za-
rządził wydanie ok. 500 worków, które posłużyły do budowy 

wewnętrznej części wału. Koszt 
podjęcia efektywnej akcji ratun-
kowej wyniósł 15 tys. zł.

Trudna walka z żywiołami

Na terenie gminy woda spo-
wodowała również inne uszko-
dzenia, m.in.: zalanie boiska 
sportowego przy Zespole Szkół 
im. Rodu Działyńskich w Bratia-
nie, awarię sieci kanalizacyjnej 
w  Bagnie czy przelewanie się 
wody przez drogi.
Gmina nie ma takiej mocy, ażeby 
wstrzymać żywioły, natomiast 
stara się, jak może, by łagodzić 
ich skutki. Stany alarmowe ogła-
szane są w całej Polsce. Wysoki 
poziom wód wciąż się utrzymu-
je, a  wielkimi krokami zbliża się 
zima.
Należy zatem zgłaszać do Urzę-
du Gminy zdarzenia sytuacji 
kryzysowych (do Pana Jana La-
chowskiego, tel. 506  979  457, 
e-mail: jlachowski@gminanml.
pl), najlepiej w  ciągu 24 h po 
ich wystąpieniu, w  celu przeka-
zywania informacji do Urzędu 
Wojewódzkiego. W  uzasadnio-
nych przypadkach ułatwia to 
uzyskanie pomocy finansowej.

Nowi sołtysi w Radomnie i Jamielniku

W związku ze złożonymi rezygnacjami sołtysów Marty Kotewicz z Radomna i Michała Kamińskiego z Jamielnika, podczas 
wrześniowych zebrań wiejskich, mieszkańcy dokonali wyboru nowych. Rolę włodarza wsi Radomno objęła Paulina Ewertowska, 
natomiast Jamielnik – Barbara Wolff. Numery telefonów służbowych do sołtysów pozostają bez zmian.

A K T U A L N O Ś C I
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Komfortowo rowerem z Nowego Miasta Lubawskiego 
do Radomna, a w planach też do Iławy

Nie tak dawno świętowaliśmy w Bratianie oficjalne oddanie do 
użytku ścieżki pieszo-rowerowej, a już są powody do ponownej 
radości. Gminie przyznano kolejne dofinansowanie na budowę 
dalszej części traktu – z  Bratiana do Radomna. Dzięki temu 
powstanie jeden spójny szlak komunikacyjny, zwłaszcza że 
kontynuowany będzie także w  granicach Nowego Miasta 
Lubawskiego.
Teraz kolejnym celem jest rozbudowa ścieżki aż do samej Iławy. 
Władze gminy Nowe Miasto Lubawskie, która zapoczątkowała 
pomysł i  jako pierwsza rozpoczęła jego realizację, w  dalszym 
ciągu będą zabiegać o  owocną współpracę z  sąsiednią gminą 
Iława oraz doprowadzenie projektu do końca.

 
Odcinek z Bratiana do Radomna

Początek planowanej ścieżki o długości 4,68 km zaczyna się od 
ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie, a kończy przy drodze powia-
towej nr 1333N w okolicy Radomna. Poprowadzona zostanie 
ponownie po istniejącym śladzie byłej linii kolejowej relacji 
Tama Brodzka – Iława. Inwestycja będzie więc miała też war-
tość historyczną – niegdyś nasi poprzednicy podążali tą trasą 
pociągiem, teraz my będziemy mogli przejechać się nią rowe-
rem lub spacerować.

A K T U A L N O Ś C I

Oprócz utwardzenia nawierzchni ścieżki asfaltobetonem 
(obecnie jest podłoże żwirowo-tłuczniowe) zostanie 
utworzony niewielki parking wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą dla korzystających z  obiektu, tj.: zadaszone 
stoły z ławkami, ławki parkowe oraz stojaki na rowery. Miejsca 
skrzyżowań z  drogami oraz sama ścieżka będą oznakowane 
znakami pionowymi i poziomymi.

Same korzyści

Nowy trakt pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego 
od ruchu pojazdów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na 
drodze, ułatwi mieszkańcom codzienne podróże po gminie, 
a  osobom chcącym spędzić czas aktywnie – zwiedzanie 
okolicy. Ścieżka będzie biegła przez tereny cenne przyrodniczo 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, co 
zagwarantuje atrakcyjne widoki.

Wartość inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł. Przyznane 
dofinansowanie w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 2014–2020 to aż      
1,5 mln zł. Rozpoczęcie prac planuje się na przyszły rok.

Legenda: Etap I  – Bratian (wykonany) Etap II – Bratian – 
Radomno Etap III – Radomno Etap IV – Radomno – Iława
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Gmina stawia na cyfryzację i innowacje w szkołach i urzędzie

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach
Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. 
w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza 
Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez 
gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i  uczniów, 
władze gminy postanowiły zainwestować w  nowoczesny 
energooszczędny system grzewczy w  placówce, oparty na 
odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również 
kotłownia kontenerowa na biomasę.
Zapytaliśmy Hannę Błaszkowską, dyrektora placówki, 
o korzyści płynące z nowego rozwiązania, a przede wszystkim 
o to, czy w szkole jest ciepło.
– Modernizacja niewątpliwie wpłynie korzystnie na poprawę 
stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszą się koszty 
ogrzewania. W  szkole we wszystkich pomieszczeniach jest 
ciepło. Kocioł na biomasę jest  łatwy w  obsłudze, wysoce 
efektywny. Właściwie piec ten jest prawie bezobsługowy, 
gdyż dysponuje w  pełni zautomatyzowanym sterowaniem, 
a  łatwa regulacja mocy nie wpływa na jego sprawność. 
Obiekt szkolny ma zatem duży komfort użytkowania i spore 

oszczędności przy eksploatacji. Zastosowane przez gminę 
rozwiązanie zmiany ogrzewania łączy wydajne parametry 
energetyczne, ekonomię i wysoką proekologiczność.
Całkowita wartość projektu to 376 tys. zł, z  czego aż 85% 
kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

O Ś W I A T A

Prawie 288 tys. zł kosztował nowoczesny sprzęt komputero-
wy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, który trafił do dwóch 
szkół nowomiejskiej gminy – w Bratianie i Jamielniku. Placówki 
otrzymały m.in. laptopy, drukarkę 3D i inne urządzenia wielo-
funkcyjne, które umożliwią korzystanie z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz pozwolą na rozwijanie i kształce-
nie kompetencji informatycznych.
Zakup sprzętu był możliwy dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu na projekt: „Wyrównywanie szans uczniów w szkołach 
w Bratianie i Jamielniku” w ramach RPO na lata 2014–2020. 
Jego całkowita wartość to 667 tys. zł.
Oprócz doposażenia szkół, w ramach projek-
tu dzieci i  młodzież brały udział w  zajęciach 
pozaszkolnych zorganizowanych w  Mikołaj-
kach. Uczyły się wówczas m.in. kreatywności, 
innowacyjności i pracy w grupie. Nauczyciele 
zaś podwyższyli swoje kwalifikacje ze stoso-
wania technologii informacyjno-komunika-
cyjnych i wezmą udział w warsztatach z bez-
pieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Kolejne kroki na drodze
do cyfryzacji urzędu

Jeżeli mowa o cyfryzacji, to należy przywołać 
fakt, że jest już podpisana większość umów 
na poszczególne zadania, które zagwarantu-
ją rozwój elektronicznej administracji w gmi-
nie. Przypomnijmy, że dzięki projektowi war-
temu blisko 813 tys. zł i  dofinansowanemu 
w  ramach RPO na lata 2014–2020 miesz-
kaniec będzie mógł załatwiać swoje sprawy 
urzędowe bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem Inter-
netu. Innowacyjne rozwiązania i nowoczesna technika pozwo-
lą na sprawną obsługę petenta.

Główne udogodnienia, jakie zyska klient naszego urzędu, to: 
płatności elektroniczne; możliwość elektronicznego składania 
deklaracji podatkowej, wniosku lub informacji; odbieranie po-
wiadomień SMS przez aplikację mobilną lub e-mail – np. o zbli-
żającym się terminie płatności; dostęp do punktu potwierdze-
nia profilu zaufania ePUAP; nowoczesny sprzęt komputerowy 

do obsługi mieszkańca w  urzę-
dzie; podwyższone kompetencje 
urzędników.

Innowacje nie od dziś

Warto zaznaczyć, że gmina nie 
od dziś stosuje nowoczesne roz-
wiązania. W  urzędzie od 2012 
roku funkcjonuje elektroniczny 
obieg dokumentów, a  specjal-
nie dla mieszkańców takie na-
rzędzia jak: informator SISMS, 
aplikacja mobilna przypomina-
jąca o terminach wywozu śmieci 
– EcoHarmonogram – czy Plat-
forma Informacyjna GIS. Zachę-
camy do korzystania! Szczegóły 
na stronie www.gminanml.pl.
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Gmina Nowe Miasto Lubawskie dzięki dobrej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Olsztyn (niegdyś Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w  Olsztynie) otrzymała 
w bieżącym roku bezzwrotną pomoc finansową w wysokości ponad 1 mln zł na realizację inwestycji – 
w tym: aż 840 659 zł dla Nawry, 77 948 zł dla Gwiździn i 97 084 zł dla Mszanowa. Przekazana dotacja 
wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców na terenach popegeerowskich. Została przeznaczona m.in. na poprawę 
stanu dróg dojazdowych w:

A K T U A L N O Ś C I

100% dofinansowania na remonty
terenów popegeerowskich

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

W urzędzie zapłacisz kartą lub telefonem

Mieszkańcu! Czy wiesz, że w  naszym urzędzie możesz opłacić 
podatki lub inną należność za pomocą karty płatniczej lub 
telefonu?
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczestniczy w Programie 
upowszechniania płatności bezgotówkowych w  administracji 
publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. Program 
prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Nawrze (Szkółce),
gdzie utwardzono asfaltem 285 
m.b. drogi, a  dodatkowo gmina 
wybudowała nitkę sieci kanalizacji 
sanitarnej;

Gwiździnach,
gdzie przebudowany został dojazd do 
zaplecza boiska sportowego (45 m.b.).

Z  pieniędzy od KOWR finansowa-
ny jest również remont budynku nr 
44 w  Nawrze oraz drogi objazdowej 
i  chodnika (95 m.b.). Mieszkania zo-
staną całkowicie odrestaurowane, 
łącznie z  wymianą instalacji elek-
trycznych, wodno-kanalizacyjnych 
i  c.o. Cały budynek został już docie-
plony, trwa uzbrajanie terenu, malo-
wanie i szpachlowanie lokali.

PRZED PO

PO

W TRAKCIE

PRZED

PRZED
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Świętowaliśmy 99. rocznicę
odzyskania niepodległości A K T U A L N O Ś C I

11 listopada w całej Polsce powiewały BIAŁO-CZERWONE flagi – na znak tego, że wolność, niepodległość i patriotyzm nie są 
dla nas pustymi słowami.
Wieczornica w szkole w Bratianie; rowerowy rajd i bieg niepodległości; uczczenie pamięci gen. A.M. Waraksiewicza przy pomniku 
w Mszanowie oraz ofiar wojen w Lekartach; oficjalnie pod „Trzema Dębami”: przywołanie historii, modlitwa za Ojczyznę, 
apel poległych, złożenie kwiatów przy kapliczce Matki Boskiej Częstochowskiej, wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy 
akompaniamencie zespołu sygnalistów rodziny Państwa Lendzion, asysta sztandarów. Tak przebiegało gminne świętowanie, 
upamiętniające odrodzenie się polskiej państwowości po ponad stu latach zaborów.

„Radość dzisiejszego święta jest nieco zmącona coraz głębszymi 
podziałami naszego społeczeństwa. Niewątpliwie przyczyniają 
się one do osłabienia naszej ojczyzny i naszej gminnej wspólnoty 
samorządowej. Najwyższy czas to zmienić. Ale nie w taki sposób, 
by zamiast wzajemnie zwalczających się obozów politycznych 
powstał jeden jednomyślny, bo wiemy, jak się kończy taki ustrój. 
Chodzi o  to, byśmy sami nabrali dystansu do tego, co głoszą 
i  realizują politycy, byśmy naiwnie nie dawali się wciągać 
w niepotrzebne polityczne gry. Trzeba mieć na uwadze, że celem 
każdej partii politycznej jest zdobycie i utrzymanie władzy, jednak 
nie zawsze po to, by zatroszczyć się o  dobro wspólne. Wspólne, 
a  zatem każdego, bez wyjątku. Niestety zdarza się, że politycy 
mylą dobro wspólne z  interesem jakiejś grupy albo interesem 
jakiejś części społeczeństwa – i  w  ten sposób to społeczeństwo 
dzielą. Jeśli zatem chcemy żyć w przyjaznym klimacie społecznym 
i mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, to doceniajmy tych 
polityków, którzy budują jedność narodu, a nie tych, którzy dzielą 
Polaków na lepszych i  gorszych. Sprawmy, by do naszego życia 
społeczno-politycznego powróciły dobrze nam znane wartości, 
takie jak: kompromis, tolerancja, solidarność, porozumienie ponad 
podziałami. My, mieszkańcy ziemi lubawskiej, od wieków blisko 
związani z  Kościołem katolickim, cenimy sobie te wartości, bo 
wypływają one z chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego.”

„Jak wspomniałem, dziś radujemy się z  odzyskanej 99 lat temu 
niepodległości! Cieszyliśmy się nią zaledwie przez dwie dekady, 
bo pełną niepodległość i  suwerenność ponownie odzyskaliśmy 
dopiero w 1989 roku. Od prawie trzech dekad ponownie budujemy 
dobrobyt naszej ojczyzny i  mamy związane z  tym powody do 

dumy! Dzięki transformacji ustrojowej i  gospodarczej, dzięki 
reformom zrealizowanym u progu III RP i późniejszym oraz dzięki 
wstąpieniu do Unii Europejskiej nasza gospodarka dynamicznie 
się rozwija, co jest dobrze zauważalne także z perspektywy naszej 
gminy. Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, a  socjalny 
program 500 plus niewątpliwie  przyczynia się do niwelacji jego 
rozwarstwienia ekonomicznego. Stać nas na dobra materialne, 
które przed 1989 rokiem były dla nas niedostępne, o  których 
mogliśmy wtedy tylko marzyć. Z  danych GUS wynika, że z  roku 
na rok rośnie sprzedaż dóbr konsumpcyjnych, a  więc kupujemy 
coraz więcej samochodów, sprzętów elektronicznych, artykułów 
spożywczych itp. Abyśmy mogli zaspokoić te potrzeby, każdego 
roku powstają kolejne markety i centra handlowe. Rośnie też liczba 
Polaków wyjeżdżających na zagraniczne wakacje i stołujących się 
w restauracjach.
A jednak jeśli obserwuje się nastroje społeczne, trudno stwierdzić, 
że jesteśmy szczęśliwsi niż przed 1989 rokiem. Ciągle narzekamy, 
chcielibyśmy mieć więcej i najlepiej zaraz! Nasza gmina redukuje 
opóźnienia rozwojowe na skalę dotąd niespotykaną, ale skala 
roszczeniowości i niezadowolenia niestety nie maleje. Mamy duże 
oczekiwania względem tego, co powinny nam dać gmina albo 
państwo, a małe względem tego, co sami byśmy chcieli dać gminie 
albo państwu. Żyjemy w  kulturze brania, która na dłuższą metę 
nie zapewni nam dobrobytu. Niestety coraz częściej zdarza się, że 
mając możliwość podjęcia pracy, wybieramy lekkie życie na koszt 
państwa. To zgubna droga. Pamiętajmy, że tak naprawdę dobrobyt 
i  szczęśliwe społeczeństwo zbudujemy tylko poprzez sumienną 
i  ciężką pracę. Pamiętajmy też, że świadczenie społeczne, choć 
poprawia sytuację materialną człowieka, to go nie uszlachetnia, 
a praca – owszem.”

Fragmenty przemówienia Wójta podczas uroczystości
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Podczas październikowej Sesji Rady Gminy włodarz pogratulował 
uczniom ze szkoły w Bratianie udziału i zajęcia pierwszego 

miejsca w projekcie „Na własne konto”, a uczniom z Jamielnika 
wypracowania tytułu Naukowej Szkoły Ignacego.

Mieszkańcy kolejny raz pokazali swoją niezawodność, 
przyjacielskość i solidarność – nie tylko gminną. Lekartczanie 
sprawnie zorganizowali zbiórkę dla poszkodowanych podczas 

sierpniowych wichur i nawałnic. Dołączyli do nich też inni.

Akcja „Sprzątanie Świata” jest w naszej gminie kultywowana od samego początku jej trwania – czyli od 1994 r.
Również i tym razem mieszkańcy wzięli się ostro za porządki, propagując hasło: „Nie ma śmieci – są surowce”.

 „Las 2017” – pod takim kryptonimem przebiegały tegoroczne 
koncentracje gminne i ćwiczenia taktyczne komendanta 
powiatowego PSP. Wśród uczestników byli ochotnicy z:

Bratiana, Gwiździn i Skarlina.

Wójt wręczył pierwsze w tym roku medale za wspólnie przeżyte 
50 lat Państwu: Irenie i Kazimierzowi Barankom z Bratiana, 

Władysławie i Czesławowi Domżalskim ze Skarlina, Barbarze 
i Bronisławowi Głowackim z Pacółtowa, Annie i Michałowi 

Miśkiewiczom z Mszanowa, Agnieszce i Zdzisławowi Sternickim 
z Tylic oraz Gabrieli i Ryszardowi Szczypskim z Bratiana.

Aż 60 lat razem, tak jak ślubowali – w zdrowiu i chorobie
– trwają ze sobą Państwo: Feliks i Jadwiga Szramkowie z Lekart 

oraz Eugenia i Kazimierz Śwideccy z Radomna.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gospodarz podziękował 
przedstawicielom gminnej oświaty za codzienny trud kształcenia 
i wychowywania młodych pokoleń, za przekazywanie im wiedzy, 

motywowanie do ciągłej nauki oraz wskazywanie życiowych dróg.

Polub nas na Facebooku:
www.facebook.com/gminanml
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Piłkarskie podsumowanie
rundy jesiennej sezonu 2017/18

KS RADOMNIAK RADOMNO
Komentuje wiceprezes klubu: Jan Skoczeń

 – W sezonie piłkarskim 2017/18 Radomniak zgłosił do WM ZPN do rozgrywek 
trzy drużyny: Grupę Orlik (rocznik 2010 – 2012), Trampkarzy (dziewczęta 
i chłopcy w wieku 12 – 14 lat) oraz Seniorów, którzy grają w V lidze okręgowej. 
W  rundzie jesiennej nasz zespół nie odnosi najlepszych wyników. Do tej pory 
wygrał 5 spotkań, jedno zremisował, doznał 9 porażek i z 16 punktami zajmuje 
12 lokatę w  tabeli. Wyniki mogłyby być lepsze, lecz przed sezonem z  drużyny 
odeszło kilku doświadczonych graczy, a w ich miejsce trener wprowadza juniorów 
z grup młodzieżowych. Wierzymy jednak, że solidnie przepracowany okres zimowy oraz praca z doświadczonym trenerem 
Sławomirem Mówińskim przyniesie pozytywne efekty na wiosnę. Warto też wspomnieć, że w  klubie trenują również 
najmłodsi adepci piłki nożnej w Szkółce Piłkarskiej – dziewczęta i chłopcy w wieku 4 – 8 lat.

S P O R T

Inwestycje drogowe to nie tylko finansowanie budo-
wy dróg, chodników czy nowego oświetlenia ulicz-
nego. Jest to także lokowanie środków pieniężnych 
w  zakup i  montaż wiat przystankowych zapewniają-
cych większy komfort oraz bezpieczeństwo podróżu-
jącym publicznymi środkami transportu.
Od kilku lat gmina kontynuuje wymianę starych, nie-
estetycznych i  zniszczonych przystanków na nowo-
czesne, które są trwałe, funkcjonalne i  doskonale 
chronią przed deszczem oraz wiatrem. Wszystkie te 
miejsca mają zachowany jednakowy standard – są 
barwy zielonej oraz oszklone, ażeby nie zasłaniać 
piękna przyrodniczego naszego regionu. Wpływają 
zatem korzystnie na estetykę i  poprawę wizerunku 
otoczenia. Na przystankach kładziony jest szczególny 
nacisk na czystość. Oznaczone są symbolem D15 oraz 
wyposażone w tabliczkę z rozkładem jazdy oraz kosz 
na śmieci. Wszystkie stoją na placach utwardzonych 
kostką brukową.
Na chwilę obecną na terenie gminy jest 31 wiat przy-
stankowych, do wymiany pozostało zaledwie 9. Ogó-
łem w latach 2012–2016 wydano na ten cel 132 tys. 
zł, w roku 2017 ok. 30 tys. zł (postawiono przystanki 
w: Bratianie na ul. Olsztyńskiej, Gwiździnach, Gryźli-
nach, Nowym Dworze Bratiańskim i Skarlinie).

Zadbane przystanki nie straszą turystów i podróżnych
A K T U A L N O Ś C I

POPRZED

POPRZED

POPRZED
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KS WICHER GWIŹDZINY 
Komentuje sekretarz klubu: Ryszard Domżalski

 – Wicher rundę jesienną rozgrywek A-klasy zakończył na 5. miejscu. 
Uplasowaliśmy się najwyżej z  drużyn naszej gminy. Trzeba uznać to za sukces – 
jesteśmy beniaminkiem i  na tle doświadczonych zespołów zaprezentowaliśmy 
się z  pewnością przyzwoicie. Do osiągnięcia podstawowego celu w  sezonie, czyli 
utrzymania, potrzeba jeszcze trochę punktów i  potu zostawionego na murawie. 
Liga jest bardzo wyrównana i  jak pokazują wyniki, każdy może wygrać z każdym, 
a „spłaszczenie” tabeli sprawia, że wiosną emocje będą do końca rozgrywek. Cieszy 
też fakt, że nasza praca wkładana w  utrzymanie obiektu i  organizację meczów zostaje doceniona, często spotykamy się 
z wyrazami uznania ze strony przedstawicieli WM ZPN i osób postronnych.

LZS MSZANOWO
Komentuje trener klubu: Jakub Lendzionowski

 – Miniona runda w rozgrywkach A-klasy w końcu dała kibicom odrobinę powodów 
do radości. Po ostatnich 2. gorszych latach, gdzie klub walczył o  utrzymanie, 
nareszcie zaczęło się coś dziać w  mszanowskim klubie. W  lato doszło do wielu 
zmian, a  do drużyny dołączyli zawodnicy grający poprzednio w  IV oraz V lidze. 
Znacząco podniosło to poziom sportowy. Osiągnięte wyniki nie są najgorsze 
i zespół plasuje się w środku tabeli. Niewielka strata do liderów sprawia, że zespół 

po zimowych wzmocnieniach, będzie starał się o poprawę swojej lokaty. Naszym celem w tej rundzie było przede wszystkim 
ustabilizowanie pozycji zespołu w lidze oraz stworzenie licznej i wyrównanej kadry, która w każdym meczu będzie w stanie 
walczyć o trzy punkty. Podstawowe cele udało się wykonać, dlatego teraz skupiamy się na przygotowaniach do następnej 
rundy i walki o poprawę swojego miejsca. 

UKS ŻAK JAMIELNIK
Komentuje prezes klubu – Daniel Smukała

 – Runda jesienna sezonu 2017/2018 była najlepszą rundą od 10. lat dla zespołu 
z Jamielnika. Pierwszy raz od tak długiego czasu okazało się, że drużyna przegrała 
tylko 1 mecz, zremisowała 2 i wygrała 5 spotkań, co dało nam wysokie 3. miejsce 
w  lidze po rundzie jesiennej. Ten sukces zawdzięczamy naszemu trenerowi – 
Andrzejowi Błaszkowskiemu, który wprowadził do drużyny dobrą atmosferę i swój 
kunszt trenerski, a także zaangażowaniu zawodników. Jaki jest nasz główny cel? 
Na pewno będziemy trenowali żeby awansować do A-klasy. 

KS WEL BRATIAN 
Komentuje trener klubu: Jakub Lendzionowski

 – Klub powracający do rozgrywek po 10. latach to zawsze spore wyzwanie – nie 
tylko sportowe, ale przede wszystkim organizacyjne. Wielkie słowa uznania należą 
się zarządowi, który podjął się tego zadania oraz sponsorom wspierającym klub. 
Jak wiadomo, pierwsze miesiące zawsze są najtrudniejsze ponieważ trwa ciągły 
nabór zawodników i oswajanie z pełnowymiarowym boiskiem. Dlatego ciężko jest 
oczekiwać na samym starcie satysfakcjonujących wyników. W  rundzie jesiennej 
zawodnikom nie udało się niestety zdobyć żadnych punktów, ale frekwencja, 

postawa na treningach i meczowe zaangażowanie dobrze rokują na przyszłość. Już na wiosnę powinny pojawić się pierwsze 
pozytywne wyniki. Większość graczy dopiero zaczęła swoją przygodę z  piłką, dlatego pozostaje mi apelować do kibiców 
o wyrozumiałość dla nich i wsparcie. Prawdziwych zawodników nie poznaje się po tym jak zaczynają, tylko jak kończą.


