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Wywóz nieczystości 
tańszy o 35 procent

***
W imieniu samorządu Gminy Lubawa

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt,

szczególnych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym,

oraz  
wielu sukcesów i pomyślności 

w życiu zawodowym i osobistym
życzą:

Przewodniczący RG Lubawa

Jan Laskowski

Wójt Gminy Lubawa

Tomasz Ewertowski

Złotą Odznaką Honorową zostały uhonorowane 
tylko dwie osoby, obok Tomasza Ewertowskiego, 
wójta gminy (na pierwszym planie) wyróżnienie 
odebrał Jacek Protas, marszałek województwa 

warmińsko-mazurskiego (w tle zdjęcia)Złotą 
Odznaką Honorową zostały uhonorowane tylko 

dwie osoby, obok Tomasza Ewertowskiego, 
wójta gminy (na pierwszym planie) wyróżnienie 
odebrał Jacek Protas, marszałek województwa 

warmińsko-mazurskiego (w tle zdjęcia)

GMINA Z NAGRODAMI

Kapituła programu „Przyjazna Gmina” oraz 
Forum Biznesu, główny organizator konkur-
su, przyznali Gminie Lubawa tytuł „Przyjazna 
Gmina 2009”.

W połowie marca Tomasz Ewertowski, wójt 
gminy Lubawa odebrał z rąk Wacława Hurko, 
wiceprzewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS Złotą Odznakę Honorową w dowód 
uznania za wieloletnią działalność na rzecz 
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 
w środowisku wiejskim. Na tej samej uroczysto-
ści Gmina Lubawa została także nagrodzona 
pamiątkową statuetką za zajęcie  I miejsca 
w Wojewódzkim Sportowym Współzawodnictwie 
Gmin w roku 2009. Szczegóły str. 5

Gmina Lubawa wspólnie z 18 gminami jest 
członkiem Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”, który był 
inwestorem budowy zakładu unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych w Rudnie. Nowoczesny, 
zgodny z wymogami ustawy o ochronie środo-
wiska i przepisami unijnymi zakład pozwolił 
rozwiązać problem gospodarki śmieciowej na 
wiele lat. Działalność zakładu m.in. wpływa 
na obniżenie cen wywozu nieczystości. Gmina 
Lubawa otrzymała w tym roku korzystniejsze 
oferty dotyczące stawek opłat za usługi w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych przez 
firmy: ZUOK w Rudnie, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Ostródzie i Lubawska Spółka 
Komunalne  sp. z o.o. w Lubawie. Po rozpatrze-
niu ofert została wybrana LSK z Lubawy. Gmina 
Lubawa i LSK sp. z o.o. z Lubawy podpisała 1 
kwietnia umowę dotyczącą świadczenia usług 
na odbiór odpadów komunalnych. Ustalono 
m.in. stawki za jednorazowy wywóz niesegre-
gowanych  odpadów komunalnych z budynków 
podległych Gminie przy nieodpłatnym udostęp-
nieniu pojemników: stawka za pojemnik 110 
l ma kosztować brutto 11 zł, a 1000 l -  85 
zł. Jednorazowy wywóz nieczystości stałych 
z przystanków PKS zlokalizowanych przy drogach 
wojewódzkich, powiatowych, drodze krajowej 
oraz przystanków szkolnych przy drogach gmin-
nych wyniesie 216 zł (ryczałt). Zorganizowana 
będzie także raz w roku w maju nieodpłatna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Koszty 
wywozu odpadów komunalnych zostały obniżone 
o około 35 proc. Mieszkańcy gminy samodziel-
nie decydują z kim podpiszą umowę na wywóz 
nieczystości z ich gospodarstw.
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DROGI I CHODNIKI

W minionym roku w gminie Lubawa wykonano 
wiele inwestycji drogowych oraz związanych 
z budowa chodników. Najważniejsze z nich 
to:

Przebudowa dróg w miejscowościach: 
Byszwałd, Rożental i Kazanice oraz odnowy na-
wierzchni (Omule, Czerlin, Lubstynek, Łążyn, 
Kazanice Rożental) za kwotę ok. 2,7 mln zł, 
łączna długość – ok. 4,5 km, powierzchnia 
20 tys. mkw.

Przebudowa i remont chodników (Kazanice, 
Wałdyki, Omule, Grabowo Szczepankowo, 
Tuszewo, Prątnica, Sampława, Rożental, 
Zielkowo) za kwotę ok. 660 tys. zł – 2,5 km 
bieżących chodników, o powierzchni ok. 6 
tys. mkw.

Remonty bieżące dróg o nawierzchni żwi-
rowej – łącznie ok. 10 km. (Omule, Łążyn, 
Sampława, Ludwichowo, Rakowice, Gutowo, 
Rumienica Prątnica, Gierłoż)
Wspólna realizacja inwestycji z powiatem 
iławskim polegająca na remoncie drogi po-
wiatowej Lubawa-Prątnica (odcinek 2,66 km). 
Wartość zadania ok. 900 tys. zł (w tym środki 
zewnętrzne ok. 450 tys.).

Gmina Lubawa otrzymała dofinansowanie na 
przebudowę chodników w miejscowościach 
Kazanice oraz Władyki w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Regionalnym 
Programem Operacyjnym Warmia-Mazury 
2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 
ok. 476 tys. zł.

GMINNE INWESTYCYJE W 2009 ROKU ORAZ ZADANIA INWESTYCYJNE 
REALIZOWANE W 2010 (STAN I ROZTRZYGNIĘCIA DO CHWILI OBECNEJ)

W tym roku zostanie dokończona przebudowa drogi m.in. w Byszwałdzie

Rozbudowa stacji 
w Omulu nastąpiła w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 na lata 2007-2012

W roku 2010 na wniosek gminy Lubawa wy-
budowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe 
przy drogach wojewódzkich w miejscowości 
Tuszewo oraz na trasie Rodzone-Sampława. 
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi 
Kazanice-Rodzone na odcinku do gminnych 
terenów inwestycyjnych w miejscowości 
Rodzone. Rozpoczęcie prac nastąpi w kwietniu, 
zakończenie do 20 lipca. Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Iławy. W miejscu drogi gruntowo-żwirowej 
powstanie odcinek asfaltowy, chodniki i zjazdy 
do posesji.

Został także rozstrzygnięty przetarg na przebu-
dowę drogi Prątnica-Rumienica realizowanej 
wspólnie przez gminę Lubawa i powiat iławski. 
Jest to kontynuacja drugiego etapu zadania 
rozpoczętego w ubiegłym roku. Rozpoczęcie 
prac nastąpi na przełomie maja i czerwca. 
Nowa nawierzchnia asfaltowa powstanie za 
miejscowością Prątnica w kierunku Rumienicy 
na odcinku 5 km 750 m.

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonaw-
cy na przebudowę drogi w Byszwałdzie. 
Rozpoczęcie prac planuje się w kwietniu, za-
kończenie w lipcu. Inwestycja m.in. obejmuje 
poszerzenie jezdni, budowę chodników oraz 
wykonanie odwodnienia.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na bu-
dowę chodnika w Fijewie. Rozpoczęcie prac 
zostało zaplanowane na kwiecień, zakończenie 
do 15 lipca. W efekcie inwestycji przez całą 
miejscowość będzie przebiegał chodnik

STACJA UZDATNIANIA WODY – OMULE

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Omulu jest czwartą (po stacjach: w 
Wałdytach, Targowisku i Łążynie) tego typu 
inwestycją, która zakończyła kompleksową 
modernizację gminnej sieci wodociągowej 
polegająca na pierścieniowym spięciu sieci 
gminnej. Oznacza to, że w przypadku awarii 
dostarczanie wody może odbywać się z różnych 
stacji. Rozbudowa stacji w Omulu nastąpiła w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2012. Zastosowano w niej układ 
dwustopniowy z 2 zbiornikami retencyjnymi po 
50 tys. litrów każdy. Dzięki przeprowadzonej 
modernizacji jakość wody została dostoso-
wana do obowiązujących norm. Zbiorniki w 
Omulu pochodzą ze stacji uzdatniania wody 
w Wałdykach. Natomiast w Wałdykach zostały 
użyte nowe zbiorniki, każdy o pojemności 150 
tys. litrów.  Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 
1,05 mln zł i w 50 proc. został sfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej.
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SALA GIMNASTYCZNA – ZŁOTOWO

Gmina Lubawa nieustannie inwestuje w infra-
strukturę sportową. W 2009 roku rozpoczęto 
budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Złotowie.
Powstaje sala o wymiarach 39,88 m x 18,70 
m. Budynek o nietypowej konstrukcji, opartej 
na łukach z drewna klejonego o rozpięto-
ści 18 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 
738,88 mkw. Wartość inwestycji 1.421.906 
zł, zakończenie zostało zaplanowane na 30 
lipca 2010 roku
Technologia jaką zastosowano w tej inwestycji 
sprawdziła się przy budowie sali gimnastycznej 
przy SP w Rożentalu.

Według planów pierwsze zajęcia 
w nowej sali odbędą się już we wrześniu

Podobne boisko od dwóch lat funkcjonuje w Byszwałdzie

W ramach unijnego projektu w dziewięciu 
szkołach wiejskich powstały nowoczesne 
interaktywne sale językowe wyposażone 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne

Kolejne inwestycje realizowane przez gminę 
w 2010 roku to budowa wielofunkcyjnych 
boisk sportowych. Rozstrzygnięty został 
przetarg na budowę boiska wielofunkcyjne-
go dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół 
w Grabowie. Prace rozpoczną się w kwietniu. 
Powstanie boisko o wymiarach 22 x 44 m z na-
wierzchnią syntetyczną polipropylenową wraz 
z ogrodzeniem spełniającym role piłkochwy-
tów. Boisko będzie zawierać kilka rodzajów 
boisk sportowych: boisko uniwersalne do piłki 
ręcznej, boisko do tenisa ziemnego, boiska 
do siatkówki oraz dwa boiska do koszykówki. 
Zakończenie zadania do 30 maja.
Natomiast w maju ruszy budowa podobnego 
boiska w Kazanicach. Będzie to również boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej 
przeznaczone do gry w  tenisa ziemnego, piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE

Uczniowie wszystkich dziewięciu szkół gmin-
nych korzystają już z nowoczesnych interaktyw-
nych klas językowych wyposażonych w sprzęt 
i pomoce naukowe, które stwarzają warunki 
do nauki i rozwoju zainteresowań dzieci i mło-
dzieży na miarę XXI wieku. Projekt współfinan-
sowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Kwota pozyskana wynosi  350 
tys. zł (wkład własny 52 tys. 500 zł).
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Nowy pojazd m.in. trafił do jednostki OSP Byszwałd

Wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski 
wraz z grupą lokalnych przedsiębiorców 
spotkał się z ministrem handlu zagranicz-
nego Maroka Abdellatifem Maâzouzem. 
Rozmowy w ramach Polsko-Marokańskiego 
Forum Ekonomicznego odbyły się pod koniec 
stycznia w Warszawie.

– Wspieramy działania naszych firm, które 
podejmują próby nawiązania kontaktów 
z partnerami marokańskimi – mówi Tomasz 

Lokalni przedsiębiorcy na spotkaniu z ministrem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Miniony rok był także owocny dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W Targowisku Dolnym 
powstała strażnica (garaż, pomieszczenie 
socjalne, przedsionek i sanitariaty, antresola) 
za 259.076 zł; powierzchnia użytkowa 143 
mkw. Dla jednostki OSP w Szczepankowie 
wybudowano garaż.
Natomiast w nowe pojazdy wyposażono 
jednostki: OSP Prątnica, OSP Rożental, OSP 
Byszwałd; podpisano także umowę z marszał-
kiem województwa warmińsko-mazurskiego na 
dofinansowanie samochodu pożarniczego dla 
jednostki OSP w Rożentalu (średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania 
stref skażeń chemicznych). Dofinansowanie 
wyniesie 560 tys. zł.

Ewertowski, wójt gminy Lubawa. – W tym celu 
zaprosiliśmy ambasadora Królestwa Maroka 
w Polsce Moha Ouali Tagma do naszej gminy. 
W styczniu ambasador odwiedził lokalne przed-
siębiorstwa zajmujące się produkcją mebli oraz 
opakowań foliowych.  
Ambasador rozwijając temat współpracy 
umożliwił spotkanie lubawskich biznesmenów 
z ministrem handlu zagranicznego Maroka 
podczas dwudniowego Polsko-Marokańskiego 
Forum Ekonomicznego w Warszawie. Minister 

Abdellatif Maâzouz podczas rozmów podkre-
ślił konieczność tworzenia dobrych warunków 
inwestycyjnych w obydwu krajach. Zaznaczył 
także, że strona marokańska jest gotowa do 
podjęcia intensywnej współpracy prowadzącej 
do ożywienia wzajemnych stosunków handlo-
wych.
Udział w forum był także okazją dla przed-
siębiorców, aby zapoznać potencjalnych 
partnerów marokańskich ze swoją ofertą 
eksportową.

W spotkaniu z ministrem handlu zagranicznego oraz delegacją przedsiębiorców marokańskich wzięli udział prezesi i dyrektorzy firm: 
Libro, Constract, VBCH, Plast-Fol, Szynaka Meble oraz wójt gminy Lubawa
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W czwartek, 18 marca Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa odebrał 
z rąk Wacława Hurko, wiceprzewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS Złotą Odznakę Honorową w dowód uznania za wieloletnią 
działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 
środowisku wiejskim. 
Na tej samej uroczystości Gmina Lubawa została także nagrodzona 
pamiątkową statuetką za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Sportowym 
Współzawodnictwie Gmin w roku 2009. W plebiscycie Krajowego 
Zrzeszenia LZS brało udział 76 gmin z terenu Warmii i Mazur. Na 
drugim miejscu uplasowała się gmina Iława, a na trzecim gmina 
Ostróda.
Otrzymana nagroda dołączyła do prestiżowych wyróżnień jakie gmina 
oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie otrzymały w minionym roku:  
I miejsce w Polsce wśród 649 miast i gmin w XV Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin 2009 oraz tytuł Najlepszej Rady Gminnej Zrzeszenia 
LZS w województwie warmińsko-mazurskim.

Kapituła programu „Przyjazna Gmina” oraz 
Forum Biznesu, główny organizator konkur-
su, przyznali Gminie Lubawa tytuł „Przyjazna 
Gmina 2009”. Nagroda została wręczona 25 
lutego podczas Sesji Rady Gminy.  Odebrał ją 
Tomasz Ewertowski, wójt gminy z rąk Marii 
Leżuchy, przedstawicielki kapituły konkursu. 

GMINA LUBAWA NUMER 
JEDEN W WOJEWÓDZTWIE

Od lewej: Tomasz Ewertowski, wójt gminy oraz Benedykt Czarnecki, 
przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS z nagrodami

PRZYJAZNA GMINA 2009
Program „ Przyjazna Gmina” jest programem 
ogólnopolskim i jego głównym celem jest wy-
łonienie najlepszych gmin w Polsce oraz ich 
promocja.  – Nasz udział w konkursie oraz 
przyznany tytuł jest czytelnym i znaczącym 
sygnałem dla inwestorów – mówi Tomasz 
Ewertowski, wójt Gminy Lubawa. – Gotowe 
plany zagospodarowania przestrzennego na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę 
usługową i produkcyjną oraz ich położenie w 
pobliżu drogi krajowej nr 15 to czynniki, które 
składają się na powodzenie działań inwesty-
cyjnych – dodaje. 

CHARAKTER SIĘ ZMIENIA
Jeszcze niedawno gmina Lubawa była gminą 
o typowym charakterze rolniczym przodującą 
w regionie w hodowli trzody chlewnej oraz 
uprawach zbóż i sadownictwie. Dziś jest 
to także miejsce o dynamicznym rozwoju 
gospodarczym przede wszystkim w zakresie 
branży meblarskiej i związanych z nią usług. 
Realizowana od lat polityka proinwestycyjna 
przynosi zamierzone efekty. Wśród ponad 
400 podmiotów gospodarczych prym wiodą 
firmy meblarskie zatrudniające od kilkudzie-
sięciu do kilkuset pracowników. W ostatnich 
latach powstało 5 firm, które współpracują 
z takimi potentatami z branży meblarskiej jak 
Swedwood Poland Sp. z o.o.

OTWARCI NA WSPÓŁPRACĘ
– Tytułu „Przyjazna Gmina” możemy używać 
przez okres jednego roku – wyjaśnia wójt. – Jest 
to dla nas doskonała okazja do promocji gminy 
w Polsce. Dodatkowym atutem nagrody jest 
zwiększenie możliwości nawiązania współpracy 

nie tylko krajowej, ale także na szczeblu mię-
dzynarodowym – dodaje . 
Od 2003 r. Gmina Lubawa współpracuje 
z Unią Gmin Lanvallon-Plouha we Francji. 
Natomiast w 2009 r. z inicjatywy lokalnych 
przedsiębiorców Gmina nawiązała współpra-
cę z Królestwem Maroka koncentrując się na 
płaszczyźnie biznesowej i społecznej.

KRYTERIA KONKURSU
Gminy nominowane w konkursie prezentowa-
ne są na łamach Forum Biznesu, a najwięcej 
uwagi zwraca się na rolę samorządów oraz 
na podniesienie poziomu życia mieszkańców. 
– Kryteriami w konkursie branymi pod uwagę 
m.in. były: gminne i prywatne tereny inwesty-
cyjne, inwestycje własne gminy, plany rozwoju 
gminy, promocja inwestycyjna i gospodarcza 
oraz kapitał ludzki – wyjaśnia Maria Leżucha, 
przedstawicielka kapituły konkursu.

Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa 
z dyplomem „Przyjazna Gmina 2009”
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Świetlice i Młodzieżowe 
Kluby Integracji Społecznej

W gminie Lubawa funkcjonują 4 Świetlice 
Środowiskowe w Mortęgach, Prątnicy, 
Rakowicach i Szczepankowie. Natomiast w 
Rożentalu, Złotowie oraz Sampławie działają 
Gminne Świetlice Socjoterapeutyczne. Są one 
czynne codziennie po 4 godziny przez cały rok. 
W zajęciach uczestniczy 270 osób.
Natomiast w Kazanicach i Grabowie-
Wałdykach działa Młodzieżowy Kluby Integracji 
Społecznej. Prowadzone są tam różne kółka 
zainteresowań.

Imprezy i wydarzenia 2009 roku

W 2009 roku w gminie Lubawa już tradycyj-
nie zorganizowano wiele ciekawych imprez 
społecznych oraz wydarzeń sportowych. 
Kilka z nich na stałe wpisało się w kalen-
darz imprez.

Podsumowanie roku w Gminie Lubawa
Gmina Lubawa przykłada ogromną wagę 
do problematyki społecznej oraz aktywizacji 
społeczności lokalnej. Spory nacisk poło-
żony jest także na realizację przedsięwzięć 
o charakterze integracyjnym, sportowym 
i kulturalnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
w 2009 roku realizował aż siedem projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Skierowane  były one do miesz-
kańców siedmiu wsi - Rożentala, Rakowic, 
Złotowa, Mortęg, Prątnicy, Sampławy oraz 
Szczepankowa.
– Działania podejmowane w projektach miały 
na celu wsparcie i uruchamianie wśród miesz-
kańców tych miejscowości oddolnych inicjatyw, 
tak aby stały się one początkiem zmian w ich 
podejściu do tematu lokalności, współpracy 
i samoorganizacji – mówi Adam Roznerski, 
kierownik OPS Gminy Lubawa.
W ramach projektów realizowane były ciekawe 
formy wsparcia takie jak warsztaty taneczne, 
artystyczne, garncarskie, graffiti, a także warsz-
taty aktywności lokalnej, sportowe, aerobik, 
taneczne, teatralne oraz zajęcia w Klubie 
Kulinarnych Podróżników. 
W ramach realizowanych projektów również 
sami mieszkańcy poszczególnych wsi realizowa-
li własne inicjatywy lokalne. Należy tu wymienić 
m.in. renowację przydrożnej kapliczki i zago-
spodarowanie otoczenia świetlicy w Mortęgach. 
Natomiast w Rakowicach mieszkańcy zaanga-
żowali się w budowę boisko przy świetlicy do 
gry w siatkówkę oraz koszykówkę.
Od początku realizacji projektów z form wspar-
cia  skorzystało ponad 800 osób. Wartość 
realizacji wszystkich siedmiu projektów, które 
są współfinansowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, wynosi 350.000 zło-
tych.

Graficiarze z Rożentala

Warsztaty rzeźbiarskie w Mortęgach

Spośród nich należy wymienić Piknik Majowy, 
który zorganizowano juz po raz czwarty. Co roku 
odbywa się on w leśniczówce w Napromku, ale 
w tym roku z powodu niesprzyjające aury po-
godowej ponad 200 dzieci z grup zabawowych 
spotkało się w sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół w Grabowie/Wałdykach. W czerwcu od-
był się już po raz trzeci Jarmark Rozmaitości, 
który zorganizowano w Grabowie Wałdykach. 
Impreza przyciągnęła uwagę ponad tysiąca 
mieszkańców z całej gminy. Natomiast 
pod koniec roku w restauracji „Tropicana” 
w Rożentalu już po raz kolejny odbyło się 
gminne spotkanie wigilijno-opłatkowe dla 
osób starszych i samotnych z terenu gminy 
Lubawa. Oprócz sztandarowych imprez na te-
renie gminy Lubawa realizowane są również 
mniejsze przedsięwzięcia organizowane przez 
placówki działające na rzecz dzieci, organiza-
cje pozarządowe czy stowarzyszenia, takie jak 
obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 
oraz mniejsze: Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki 
oraz spotkania wigilijne w świetlicach.

Należy podkreślić, że wiele działań związa-
nych z aktywizacją mieszkańców i realizacją 
incajtyw społecznych możliwa jest dzięki do-
brze układającej się od wielu lat współpracy 
różnych podmiotów. Współdziałanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej, gminnych szkół, Rad 
Sołeckich,  Ochotniczych Straży Pożarnych, 
parafii rzymsko-katolickich i organizacji 
pozarządowych przyczynia się do ożywienia 
społecznego wsi i wzrostu kapitału społeczne-
go, co w przyszłości z pewnością zaowocuje 
wieloma ciekawymi pomysłami.

IV Piknik Majowy w Grabowie/Wałdykach

Gminne spotkanie wigilijno-opłatkowe w Rożentalu



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

w w w. g m i n a l u b a w a . p l 7

„…Buch, jak gorąco!
Uch, jak gorąco!
Puf, jak gorąco!
Uff, jak gorąco!...”

Czy pamiętacie ten tekst? Tak, to fragment 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima. „Lokomotywa” 
jest już wśród nas, stoi na półce w naszej 
szkolnej bibliotece. Przyjechała wprost 
z gorącej Afryki, a wraz z nią cały księgozbiór. 
Opisywany zbiór książek pochodzi z dawnej 
Biblioteki Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej 
w Lagos (Nigeria) i jest darem dla Z.S. 
w Grabowie-Wałdykach oraz S.P. w Rożentalu 
od Pana Andrzeja Kraśnickiego Jr - dzienni-

Uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie-
Wałdykach pod opieką pedagog Ewy Renkel-
Bucha, szkolej pedagog i logopedy już prawie 
od roku redagują i wydają gazetkę szkolną 
„Plus-Minus”. 
Zespół redakcyjny tworzą uczennice klasy II 
gimnazjum: Magdalena Czarnecka, Karolina 
Kołecka, Patrycja Landowska, Zuzanna 
Maliszewska, Anna Marszelewska, Agnieszka 
Rynkowska i Martyna Żmijewska. Miesięcznik  
został rozreklamowany dzięki akcji plakatowej. 
Jak się okazało zainteresowanie przerosło 
oczekiwania, ponieważ nie tylko uczniowie, 
ale nauczyciele, pracownicy szkolni, rodzice, 
dziadkowie oraz osoby zainteresowane życiem 
szkoły kupowali gazetkę. „Plus-Minus” zawie-
ra cenne informacje z życia szkoły i lokalnej 
społeczności, wywiady, życzenia oraz aktualno-
ści. – Uczniowie, ich rodziny mają na bieżąco 
informacje na temat wydarzeń szkolnych. 
Z zamieszczanych tu wywiadów mogą dowie-
dzieć się coś więcej o pracownikach szkoły. 
Znajdujemy również ciekawe rady, przepisy 
kulinarne. Zawsze jest miejsce na dobry humor 
i złote myśli. Redaktorki pamiętają też o jubi-
latach i na łamach prasy składają im życzenia 
–  oceniają Czytelnicy. Ważnym momentem  
była wizyta redaktorów gazetki w prawdziwej 
drukarni i redakcji Gazety Pomorskiej  w Byd-
goszczy. Wyróżnieniem było ukazanie się 
artykułu o „Plus - Minus” na łamach Gazety. 
–  Jako koordynator całego przedsięwzięcia, nie 
ukrywam, iż praca redakcyjna jest bardzo czaso 
i energochłonna, ale przynosi wiele satysfak-
cji. Staramy się stawać na wysokości zadania; 
aby za każdym razem po wydaniu kolejnego 
egzemplarza gazety powiedzieć: TO DOBRA 
ROBOTA – mówi Ewa Renkiel-Bucha. 
(erb)

17 marca w sali sesyjnej Urzędu Gminy od-
były się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zaś 26 marca 
w Iławie finał na szczeblu powiatowym.
Do konkursu przystąpiło 21 osób ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, m.in. z Grabowa, 
Rożentala, Rumienicy, Sampławy i  Tuszewa. 
Młodzież miała 45 minut na rozwiązanie ca-
łego testu, który składał się z 40 pytań. 
W składzie komisji egzaminacyjnej zasiadali: 
Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubawie Krzysztof Rutkowski, przed-
stawiciel OSP Rożental Krzysztof Szałkowski, 
zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Iławie- Krzysztof Tomanek oraz sekretarz 
OSP Gminy Lubawa, Jerzy Żuralski. 
Na zwycięzców czekały nagrody książkowe, 
które  wręczył  Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego OSP, a zarazem Wójt Gminy 
Lubawa- Tomasz Ewertowski. Wyniki eliminacji:

Szkoły Podstawowe:
1. Maria Ewertowska –  SP Rożental
2. Krzysztof Żuralski –  SP Rożental
3. Zuzanna Łubkowska – SP Rożental

Gimnazja:
1. Mateusz Kowalski –  ZS Grabowo-Wałdyki
2. Mateusz Babski – ZS Grabowo-Wałdyki
3. Anna Marszelewska – ZS Grabowo-Wałdyki

Wyniki finału:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Maria Ewertowska – Rożental 
II grupa wiekowa (szkoły gimnazjne)
1. Mateusz Babski –  ZS Grabowo-Wałdyki 
3. Mateusz Kowalski – ZS Grabowo-Wałdyki

Afryka w Grabowie–Wałdykach 
i w Rożentalu

PLUS-MINUS ZAWSZE NA PLUS

Artykuł o Plus-Minus ukazał się na łamach 
Gazety Pomorskiej

karza szczecińskiej Gazety Wyborczej. Książki 
ocalił ojciec Pana Andrzeja, który był pra-
cownikiem Ambasady w Lagos i po likwidacji 
Ambasady RP w Nigerii przetransportował 
je do kraju. Księgozbiór przypłynął do portu 
w Szczecinie na pokładzie statku handlowe-
go. Wśród pozycji znajdują się: szkolne lektury 
obecne i dawniejsze, sztuki teatralne, książki 
dla dzieci i młodzieży, książki pomocne dla 
nauczycieli i uczniów, encyklopedie, plany 
i mapy.

Dar w imieniu szkoły, odebrała i przywiozła ze 
Szczecina, szkolna pedagog i logopeda Ewa 
Renkel-Bucha.
(erb)

O POŻARACH 
WIĘDZĄ WSZYSTKO

Zespół redakcyjny z wizytą w redakcji 
gazety Pomorskiej. W środku koordynator 
przedsięwzięcia Ewa Frenkiel-Bucha
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W marcu w hali sportowej w Rożentalu rozegrano 
I rundę rejonowych eliminacji wojewódzkiego turnieju 
LZS w tenisie stołowym o puchar TVP Olsztyn. Udział 
wzięło około 150 zawodników z terenu gminy Iława, 
Lubawa, Susz, Zalewo i Nowe Miasto Lubawskie. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Lubawa.

Organizatorem rejonowych eliminacji wojewódzkiego 
turnieju LZS w tenisie stołowym było Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. Zawodnicy, którzy 
zdobyli I-IV miejsca, wezmą udział w drugich elimina-
cjach rejonowych.

Klasyfikacja drużynowa: 1. Lubawa, 2. Nowe Miasto 
Lubawskie, 3. Susz, 4. Iława, 5. Zalewo.

Grupy wiekowe indywidualne. Grupa I (rocznik 97 
i młodsi) dziewczęta: 1. Natalia Neubert (NML), 2. Marika 
Jabłońska (NML), 3. Joanna Dembkowska (Lubawa), 
4. Joanna Zagórska (NML); chłopcy: 1. Kornel Penkala 
(Lubawa), 2. Adrian Dorociak (Susz), 3. Konrad Sugalski 
(Susz), 4. Damian Siemianowski (Susz). Gr. II (rocz. 96 
-95) dziewczęta: 1. Dominika Czarnota (NML), 2. Kinga 
Keczmerska (Susz), 3. Agnieszka Żuralska (Lubawa), 4. 
Angelika Cichocka (Susz); chłopcy: Dawid Naguszewski 
(Susz), 2. Piotr Szul (Susz), 3. Dawid Czarnota (NML), 4. 
Szymon Sargalski (NML).Gr. III (rocz. 94 - 92) dziewczę-
ta: 1. Ewa Surdykowska (Lubawa), 2. Anna Łątkowska 
(NML), 3. Aleksandra Grzywaczewska (Iława), 4. Paulina 
Goryszewska (Lubawa); chłopcy: 1. Piotr Garbino (Iława), 
2. Michał Hatała (Iława), 3. Dariusz Laskowski (Susz), 
4. Przemysław Sendecki (Iława). Gr. IV (rocz. 91-
70) panie: 1. Aleksandra Kasprowicz (Lubawa), 2. 
Agnieszka Zglińska (NML), 3. Anna Jarząbek (Lubawa), 
4. Agnieszka Łużyńska (Lubawa); panowie: 1. Szymon 
Żuralski (Lubawa), 2. Michał Surdykowski (Lubawa), 
3. Piotr Kowalski (Iława), 4. Artur Lubnau (NML). Gr. V 
(rocz. 69 i starsi): panie: 1. Krystyna Szczypska (Lubawa), 
2. Danuta Curzydło (Lubawa), 3. Ewa Sosińska (Lubawa), 
4. Bogumiła Ruczyńska (Lubawa); panowie: 1. Zbigniew 
Koszykowski (Iława), 2. Wojciech Łątkowski (Lubawa), 
3. Michał Mówiński (NML), 4. Andrzej Szczegelniak 
(Susz).

Prątnica górą
W hali sportowej w Rożentalu rozegrano I edycję Mistrzostw Gminy Lubawa w 

halowej piłce nożnej OLDBOY-ów o puchar wójta. Zwyciężyła drużyna Prątniczanka 
Prątnica.

W zmaganiach sportowych oldboy-ów, którego organizatorem było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Lubawie, udział wzięło osiem drużyn z gminy Lubawa. 

Ciekawym, a zarazem bardzo zaciętym meczem okazał się finał. Drużyna 
Prątniczanka Prątnica rozgromiła Aviste-Łążyn 5:1 zdobywający tym samym mi-
strzostwo. Natomiast drużyna Euroforest Omule pokonała w karnych Z.U.H. Zadroga 
Kazanice plasując się tym samym na trzecim miejscu.

Najlepszym strzelcem halówki oldboy-ów został Krzysztof Łukaszewski 
(Prątniczanka Prątnica), a bramkarzem Eugeniusz Kleina (Euroforest Omule)

Pozostałe drużyny biorące udział w mistrzostwach - Byszwałd, Rożental, Zakład 
Północny Sampława oraz drużyna radnych gminy Lubawa – otrzymały statuetki.

W hali sportowej w Rożentalu rozegrano ostatnią kolejkę VI edycji Mistrzostw 
Gminy w halowej piłce nożnej, w której wzięło udział aż 13 drużyn. Organizatorem 
turnieju było Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

Ciekawym spotkaniem ostatniej kolejki mistrzostw gminnej halówki było zwycięstwo 
LZS Jordan Kazanice z drużyną LZS Prątniczka junior (7:2). Drużyna z Kazanic, 
która tego dnia górowała na parkiecie, została mistrzem halowej piłki nożnej gminy 
Lubawa.

Najlepszym strzelcem VI edycji został Mateusz Żmijewski z LZS LIDER Złotowo 
(27 bramek), natomiast najlepszymi bramkarzami uznano ekgzekwo Marcina 
Licznerskiego z  LZS LIDER Złotowo oraz Mirosława Falińskiego z LKS TORPEDA 
Rożental (obronili 26 bramek).

Wyniki XIII kolejki: LZS Rożental junior - OSP Rożental 1:4, LZS JORDAN Kazanice 
LZS PRĄTNICZANKA - junior 7:2, OKS EUROFOREST Omule - LZS Rumienica 3:
5, LZS PRĄTNICZANKA - LZS LIDER Złotowo 1:5, UKS JORDAN Kazanice - LZS 
TORPEDA Rożental 0:3, ZUH Andrzej Zadroga - LZS AVISTA Łążyn 3:4, pauzował 
SOKÓŁ OMULE.

Tabela: 1. LZS JORDAN Kazanice, 2. LZS LIDER Złotowo, 3. LZS TORPEDA 
Rożental, 4. ZUH Andrzej Zadroga, 5. LZS Rumienica, 6. OKS EUROFOREST 
Omule,   7. LZS PRĄTNICZANKA, 8. UKS JORDAN Kazanice, 9. LZS AVISTA 
Łążyn, 10. OSP Rożental, 11. LZS PRĄTNICZANKA - junior, 12. SOKÓŁ OMULE, 
13. LZS Rożental - junior.

Najlepszym kibicem VI edycji został Krzysztof Cichocki z Zielkowa.

Halówka OLDBOY-ów o puchar wójta

Wspólne zdjęcie zwycięzców I edycji halówki oldboy-ów w Rożentalu

Rejonowe eliminacje 
do wojewódzkiego turnieju 
LZS w tenisie stołowym.

Podsumowanie VI edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w halowej piłce nożnej

LZS JORDAN Kazanice na podium


