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Przegląd gminnych inwestycji

Trwają prace inwestycyjne na terenie gminy Lubawa. W Grabowie 
realizowane jest zadanie polegające na zabezpieczeniu budynku 
zespołu szkół przed wodami opadowymi i gruntowymi. Inwestycja o 
wartości prawie 190 tys. zł zostanie zrealizowana do końca maja 2014 
roku. Jest to już trzeci, ostatni etap zadania, które konsekwentnie jest 
realizowane od 2011 roku. Do tej pory na ten cel przeznaczono już 
około 163 tys. zł. Przegląd gminnych inwestycji na stronach 3 i 4 
biuletynu.

Budynek ZS Grabowo-Wałdyki w trakcie realizacji inwestycji

Fragment budynku po realizacji zadania

.........................................................................................................

TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ
W niedzielę, 13 kwietnia reprezentacja Gminy Lubawa brała 
udział w V Wielkanocnym Turnieju Gmin w Piłce Nożnej Bratian 
2014. W zawodach konkurowało 5 drużyn. I miejsce zajęła 
reprezentacja Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście 
Lubawskim, II Gmina Lubawa, III Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 
Królem strzelców został Waldemar Golder natomiast rzutów 
karnych wśród wójtów Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa.
Organizatorem turnieju było Gminne Centrum Kultury w Mazanowie 
a jego celem popularyzacja aktywności sportowej wśród radnych 
i pracowników samorządowych oraz promocja i integracja 
samorządów gminnych i powiatowych.

Drużyna Gminy Lubawa zajęła II miejsce 
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KWIECIEŃ 2014

W hołdzie dla Jana Pawła II
W sobotę, 19 kwietnia wystartowała tygodniowa sztafeta konna z 
Bratania do Watykanu. Konni Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi 
Zamku Bratnia wraz z grupą biegaczy pragną w ten sposób oddać hołd 
i osobiście uczestniczyć podczas uroczystości kanonizacyjnych Jana 
Pawła II oraz Jana XXIII. Trasa prowadzi przez Częstochowę, Zwardoń, 
Bratysławę, Travisio, Ravenne, Asyż aż do Rzymu. Do inicjatywy 
włączyła się także Gmin Lubawa.
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Podczas ostatniej sesji Gminy Luba-
wa, wójt Tomasz Ewertowski złożył 
gratulacje i uhonorował pucharem 
najlepszego hodowcę trzody chlewnej 
w kraju, którym został mieszkaniec 
lubawskiej gminy Kazimierz Tokarski 
z Tuszewa. 

Najlepsi hodowcy 2013

Kazimierz Tokarski został laureatem ogólno-
polskiego konkursu na hodowcę i producenta 
trzody chlewnej 2013 roku w kategorii ho-
dowca, dodatkowo otrzymał także pierwsze 
miejsce i tytuł czempiona 2013 za knura rasy 
Pietrin na XXVI Krajowej wystawie zwierząt 
hodowlanych w Poznaniu.
Osiągnięcia te tym bardziej zasługują na 
gratulacje, że mieszkaniec lubawskiej 
gminy został jedynym na Warmii i Mazurach 
laureatem ogólnopolskiego konkursu. Wójt docenił osiągnięcia Kazimierza Tokarskiego 

wręczając mu podczas ostatniej sesji puchar i list 
gratulacyjny w imieniu Rady Gminy LubawaNAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW

Natomiast w połowie marca. w Hotelu 
Stary Tartak w Iławie odbyło sięspotkanie 
hodowców bydła mlecznego z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego. W 
corocznym podsumowaniu wyników oraz 
osiągnięć uczestniczyło ponad 80 czołowych 
hodowców i producentów. Podczas spotkania 
wyróżniono i nagrodzono najlepszych 
producentów mleka i materiału hodowlanego 
w 2013 roku.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się także 
rolnicy z terenu Gminy Lubawa, którym 
wójt gminy – Tomasz Ewertowski wręczył 
pamiątkowe statuetki, książki oraz dyplomy. 
Organizatorem uroczystości była Polska 
Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka w Warszawie, oddział terenowy w 
Olsztynie. 

   NAJLEPSI HODOWCY GMINY LUBAWA 
Lp      hodowca  miejscowość   liczba krów  mleko    (kg)   T (%)     B (%)
1.   Stefan Kordalski       Rożental                    21      9         460       4,38        3,4
2.   Piotr Góralski            Byszwałd                   28      9         257       3,97        3,30
3.  Ewa Mazurowska      Lubawa               36          8         971       4,41        3,44
4.  Jan Grubalski              Wałdyki               49            8        169        4,24        3,38

5.  Stanisław Śliwiński   Rożental                    40                   8        057        3,92        3,37

Kazimierz Tokarski w swoim gospodarstwie

Moment wręczania nagród najlepszym 
hodowcom bydła mlecznego.

Wspólne zdjęcie lubawskich laureatów plebiscytu 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka .

Docenieni w kraju i w gminie

Gospodarstwo Kazimierza Tokarskiego
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Trwają modernizacje świetlic

Trwają modernizacje świetlic wiejskich. Dobiega końca termomodernizacja świetlicy Złotowie. W Rakowicach trwa rozbudowa budynku świetlicy 
wraz ze strażnicą. Budynek zyska pomieszczenie garażowe dla potrzeb miejscowej jednostki OSP, a także zostanie modernizowane ogrzewanie. 
Powiększy się również powierzchnia świetlicy.
W Łążynie realizowany jest kolejny etap prac polegających na przebudowie piętra świetlicy na potrzeby działalności Zakładu Komunalnego Gminy 
Lubawa Sp. z o.o. Wykonano już ścianki działowe, ocieplono strop wełną mineralną a w kotłowni zamontowano nowy kocioł grzewczy, który 
ogrzewa cały budynek. Na piętrze świetlicy o powierzchni prawie 150 m², zaprojektowane zostały zarówno pomieszczenia biurowe jak i socjalne: 
szatnie, sanitariaty, jadalnia dla pracowników. Obecnie trwają prace wykończeniowe, jak malowanie ścian czy kładzenie płytek, które wykonują 
pracownicy spółki.
Mieszkańcy Łążyna mogą już korzystać z nowej kładki dla pieszych na rzece Struga. Kolejną inwestycją realizowaną w tej miejscowości będzie 
modernizacja miejscowego boiska przewidziana na wiosnę tego roku.

Nowa kładka dla pieszych w Łążynie

ODBIÓR TECHNICZNY ODNOWIENIE ŚCIEŻKI
........................................................................................................................................................................................................................

Ścieżka główna w parku w Fijewie

Świetlica w Złotowie

Trwają prace przy odnowieniu ścieżki głównej w parku w Fijewie. 
W ramach umowy zawartej przez Gminne Zrzeszenie LZS w 
Lubawie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
m.in. zaplanowano: uporządkowanie terenu, nawiezienie 
tłucznia na ścieżkę oraz zamontowanie ławek i koszy na śmieci. 
Koszt przedsięwzięcia wynosi 31 tys. zł z czego prawie 25. tys. 
zostanie zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. 
Zakończenie prac przewidziano na pierwszą połowę maja.

Fragment przebudowanego chodnika

W poniedziałek, 14 kwietnia odbył się odbiór techniczny inwestycji 
polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Omule 
(etap II). Łącznie w dwóch etapach (etap I zrealizowano w 3013 
roku) przebudowano prawie 600 metrów bieżących chodnika, 
wykonano krawężniki i zjazdy za kwotę 129 tys. zł. Zadanie 
realizowała firma Usługi ziemne i wodnokanalizacyjne z Lubawy. W 
odbiorze uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Gminy Lubawa, 
wykonawcy, inspektor nadzoru oraz radny i sołtys Omula.

MODERNIZACJE ŚWIETLIC
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Radni podczas roboczej wizyty w Kazanicach

Trwa wyposażanie budynku technicznego w automatykę

Prace przy zbiornikach Zbiorniki zostaną przysypane całkowicie ziemią

Trwają prace budowlane w Byszwałdzie 
przy pierwszym etapie budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami. Zakończyła 
się już budowa kolektora ściekowego na 
odcinku od Kazanic do Byszwałdu. Prace 
główne przy budowie kanalizacji odbywają 
się obecnie w miejscowości Byszwałd.

Trwa także budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków w miejscowości Kazanice. Obecnie montowane są zbiorniki 
oraz wyposażany jest budynek techniczny. Budowa sieci ukończona jest 
już w 98 procentach, natomiast budowa oczyszczalni w 70 procentach. 
Obecnie są instalowane przydomowe pompownie ścieków. Jak 
zapewnia Adam Marchlewski – prezes ZKGL Sp. z o.o. – wszystkie prace 
przy tym zadaniu realizowane są zgodnie z założonymi terminami. 
Zakończenie inwestycji o wartości ponad 6 mln. zł przewidujemy na 
koniec sierpnia bieżącego roku. Na realizację tego zadania również 
pozyskano środki z PROW 2007-2013 w wysokości 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych. 

Inwestycja przekraczająca wartość 1 mln zł, której zakończenie 
zaplanowane zostało na koniec sierpnia tego roku, zostanie 
dofinansowana w ramach PROW 2007-2014 w wysokości 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania przewidziane jest także 
wykonanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych dla połowy mieszkańców 
Byszwałdu.
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Dziennikarz francuskiej telewizji France 2 Vincent Le-
preux, 20 marca realizował reportaż o gminie Lubawa 
oraz przemyśle meblarskim. Przez cały dzień kamera 
towarzyszyła Tomaszowi Ewertowskiemu, wójtowi 
gminy w jego codziennych obowiązkach oraz zapla-
nowanych na ten dzień spotkaniach.

Tematem reportażu jest rozwój gospodarczy gminy, szczególnie w 
zakresie branży meblarskiej oraz gminne inwestycje. Ekipa France 2, 
m.in. odwiedziła Szkołę Podstawową w Złotowie, zakłady Constract w 
Grabowie i Libro w Rodzonem. oraz obejrzała wielofunkcyjne boiska 
spotrowe. Wybór lubawskiej gminy do tematu reportażu nie był przy-
padkowy. Gmina Lubawa, która jest gminą typowo rolniczą od kilku lat 
zaczyna zmieniać charakter. Powstaje coraz więcej nowych oraz rozbu-
dowują się zakłady przemysłowe zatrudniające po kilkuset pracowni-
ków każdy. Wskaźnik bezrobocia na terenie gminy wynosi ok. 5 proc.

Dzień pod okiem kamery

meblarskich, nowe miejsca pracy czy zmiany zachodzące w gminie, to 
świetny temat na reportaż – zaznaczył Vincent Lepreux. – Chcemy 
pokazać, że w czasach kryzysu są w Europie gminy, które świetnie sobie 
radzą. Jest to także okazja, żeby francuski widz dowiedział się, że meble, 
które ma w domu bardzo często zostały wyprodukowane właśnie w Pol-
sce.

TERMIN EMISJI
France 2 to główny kanał francuskiej telewizji publicznej. Jest on częścią 
grupy medialnej France Télévisions, w której skład wchodzą także France 
3, France 4, France 5,RFO, ARTE France oraz France 24. Oferuje różne 
programy, m.in. wiadomości, wydarzenia sportowe i kulturalne, filmy 
oraz reportaże. Emisja materiału realizowanego na naszym terenie 
przewidziana jest na czwartek 1 maja. Po przesłaniu materiału przez 
France 2 reportaż będzie także dostępny na stronie: www.gminalubawa.pl 
, w zakładce videorelacje.

Francuska telewizja publiczna nagrała reportaż o lubawskiej gminie

Wizyta w Szkole Podstawowej w Złotowie

Nagranie w firmie Constract w Grabowie…

… oraz w firmie Libro w Rodzonem

EFEKTY WSPÓŁPRACY

Trwająca od wielu lat współpraca z gminą Lanvallon- Plouha w zakresie 
samorządu, rolnictwa oraz gospodarki pozwala na rozwój kontaktów 
w różnych dziedzinach. Realizowane wizyty studyjne zarówno w Breta-
nii jak i na terenie gminy Lubawa dotyczące branży meblarskiej zaowo-
cowały tym razem reportażem we francuskiej telewizji.
– Niski wskaźnik bezrobocia, dynamiczny rozwój i rozbudowa zakładów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/France_T�l�visions
http://www.gminalubawa.pl/
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Dnia 17 marca 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Lubawa w Fijewie rozegrano eliminacje na szczeblu gminnym 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”. Jury w składzie: mł. kpt. Krzysztof 
Rutkowski - Przewodniczący i Jerzy Żuralski - Sekretarz, po 
dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej 
wymienionych uczestników eliminacji gminnych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
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ᤀᨀᬀᰀᔀᴀᄀᤀḀἀĀᄀᴀ !"#!$Ѐᜀ%&

L.p. Nazwisko i Imię Szkoła ilość punktów
1. Rafińska Hanna Szkoła Podstawowa w Rożentalu 22
2. Liberacki Paweł Szkoła Podstawowa w Złotowie 21
3. Fafiński Paweł Szkoła Podstawowa w Złotowie 16
4. Ankiewicz Dominika SzkołaPodstawowa w Byszwałdzie 16
5. Zomkowski Łukasz Szkoła Podstawowa w Złotowie 15

ᤀᤀᨀᬀᰀᔀᴀᄀᤀḀἀĀᄀᴀ !'#!(Ѐᜀ%&

L.p. Nazwisko i Imię Szkoła ilość punktów
1. Rafińska Ewa Zespół Szkół w Wałdykach   25
2. Fafińska Agnieszka Zespół Szkół w Wałdykach   22
3. Ewertowska Kinga Zespół Szkół w Wałdykach   22
4. Brzozowski Arkadiusz Zespół Szkół w Kazanicach 20
5. Jabłońska Natalia Zespół Szkół w Kazanicach 19

$ Ԁ ᄀᔀȀ̀ༀက Ԁ ऀ᠀ἀऀᔀᄀ᐀ༀ Ԁ 8̀ȀЀ4ᄀᔀ= Ԁ ༀጀ᐀ᘀȀ>? Ԁ ᠀Ѐᘀᤀ6ᔀ= Ԁ ᘀሀ᐀̀ࠀ Ԁ "ऀ᠀᐀ᨀሀ6Ѐᄀ̀Ѐ Ԁ ሀ̀ᤀԀ
ȀЀሀ6ᤀ"ကᘀ:5

ᤀȀഀ܀ᜀ)ༀऀ)ᜀ !"#!$Ѐᜀ%&

1. Rafińska Hanna Szkoła Podstawowa w Rożentalu 
2. Liberacki Paweł Szkoła Podstawowa w Złotowie 
3. Fafiński Paweł Szkoła Podstawowa w Złotowie 
4. Ankiewicz Dominika Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie 
5. Zomkowski Łukasz Szkoła Podstawowa w Złotowie

ᤀᤀȀഀ܀ᜀ)ༀऀ)ᜀ !'#!(Ѐᜀ%&

1. Rafińska Ewa Zespół Szkół w Wałdykach   
2. Ewertowska Kinga Zespół Szkół w Wałdykach   
3. Fafińska Agnieszka Zespół Szkół w Wałdykach   
4. Brzozowski Arkadiusz Zespół Szkół w Kazanicach
5. Jabłońska Natalia Zespół Szkół w Kazanicach

*ĀఀĀ

!+

Zwycięzcy eliminacji gminnych

W dniach 4-6 kwietnia 2014r. w 26 sklepach na terenie miasta i gminy 
Lubawa odbyła się „Wielkanocna Zbiórka Żywności” zorganizowana 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubawie w porozumieniu z Bankiem Żywności 
w Olsztynie. 
Podczas zbiórki zebrano 406 kg żywności, która została przekazana 
najbardziej potrzebującym rodzinom korzystającym z pomocy 
społecznej w/w ośrodków. W akcję zaangażowało się 140 wolontariuszy 
– uczniów lokalnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wolontariuszom, sklepom i OSP w Byszwałdzie serdecznie dziękujemy 
za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci„Żołnierzy Wyklętych”, 4 marca 
2014 r. w Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki odbyła się lekcja historii 
z Ewą Rzeszutko, autorką książki pt. „Partyzanci znad Welu, 
Brynicy, Wkry i Drwęcy”.

Wystąpił także pan Piotr Rydel - przewodniczący Komitetu 
Upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych” na Ziemi Lubawskiej, bratanek 
Józefa Rydla, który zginął w akcji partyzanckiej.
W lekcji historii uczestniczyli: wójt Tomasz Ewertowski, z-ca wójta Marian 
Licznerski, Dziekan dekanatu lubawskiego ks. dr  Marcin Staniszewski, 
księża, dyrektorzy szkół i nauczyciele historii z gminy Lubawa,młodzież 
gimnazjalna z Zespołu Szkół Grabowo - Wałdyki, radni oraz mieszkańcy 
Gminy Lubawa.
Autorka odniosła się do pamięci „Sowy”, „Wilka”, „Zjawy” i „Cichego”, a także 
dziesiątek tysięcy „Żołnierzy Wyklętych”- ofiar stalinowskich prześladowań: 
więzionych, przetrzymywanych w obozach pracy, upokarzanych za 
pomocą brutalnych tortur przez UB-owców.  Ewa Rzeszutko mówiła o 
partyzantach Polski podziemnej, którzy walczyli z sowietyzacją Polski, 
która narzucała Polakom po drugiej wojnie jak ma funkcjonować w Polsce: 
administracja, szkolnictwo, kultura. Piotr Rydel opowiedział historię swojej 
rodziny wypędzonej w 1945 r. z własnego gospodarstwa rolnego. 
Współorganizatorem uroczystości była Gmina Wiejska Lubawa oraz 
Biblioteka Publiczna w Rożentalu.

W akcję zaangażowali się mieszkańcy 

gminy w różnym wieku

Od lewej: Piotr Rydel, Ewa Rzeszutko, wójt Tomasz 
Ewertowski oraz Sławomir Szczawiński, dyrektor ZS 
w Grabowie-Wałdykach

    LEKCJA HISTORII

www.gminalubawa.pl
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W piątek 28 marca w Sali Kolumnowej Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie odbyła się debata 
dotycząca realizacji strategicznego Programu Polityki 
Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. 
W spotkaniu Gminę Lubawa reprezentowali Adam 
Roznerski, kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz 
Karolina Czyżewska, koordynator grup zabawowych 
oraz świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Debata pt . „Partycypacja, różnorodność, kompleksowość – rozwój 
usług dla rodzin” zorganizowana została przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeńskiego oraz Konwentem Marszałków.
Forum rozpoczął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski, który dziękował za dotychczasowe osiągnięcia w zakresie 
budowania dobrego klimatu dla polskiej rodziny, odniósł się także 
do kwestii wprowadzania Karty Dużej Rodziny; ustanowienia kwoty 
wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie oraz 
problemów związanych z polityką mieszkaniową.

OPIEKA I WYCHOWANIE
Po wystąpieniu Prezydenta głos zabrały: Sekretarz Stanu Kancelarii 
Prezydenta RP Irena Wóycicka oraz prezes Fundacji Komeńskiego 
– Teresa Ogrodzińska. Podczas debaty profesor Instytutu Edukacji 
Uniwersytetu Londyńskiego – Peter Moss przedstawił cele, korzyści 

WZORY Z GMINY LUBAWA
Dalsza część debaty podzielona była na 3 bloki tematyczne dotyczące: 
partycypacji, różnorodności oraz kompleksowości w usługach 
skierowanych do rodzin. Podczas każdego z bloków przedstawiane 
były dobre praktyki w zakresie rozwoju usług świadczonych dla 
rodzin, które prezentowały: gmina Piecki, miasto i gmina Chęciny, 
gmina Głuwchów oraz gmina Lubawa. Wśród najciekawszych i 
wartych do upowszechniania rozwiązań znalazły się placówki dla 
dzieci i młodzieży prowadzone w Gminie Lubawa, na temat których 
prezentację przedstawił kierownik ośrodka pomocy społecznej – Adam 
Roznerski.
Zdjęcia: OPS Gminy Lubawa/Wojciech Grzędziński/KPRP

Przemowa Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego

Uczestnicy debaty w Sali Kolumnowej Pałacu 

Prezydenckiego w Warszawie

Pierwsza Dama Anna Komorowska w 

Klubiku dla dzieci

Gmina Lubawa na Debacie w Kancelarii 

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst 
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.)

 
WÓJT  GMINY  LUBAWA

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Lubawa oraz na stronie 
internetowej www.bip.gminalubawa.pl, 
zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę nieruchomości lokalowych w 
miejscowości Rożental w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 
w dniu 16.05.2014 r. o godz. 10:00, szczegółowe 
informacje zawarte zostały w ogłoszeniu.

oraz zagrożenia związane z tworzeniem zintegrowanych usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, natomiast Wiceprezes 
Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych – Iga Magda omówiła zmiany 
w dostępności i korzystaniu z usług opiekuńczo-wychowawczych w 
Polsce na przestrzeni kilku lat.

www.gminalubawa.pl
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Najpopularniejszy Sportowiec Szkoły w Kazanicach 
Laury dla Weroniki

Pod koniec lutego w Zespole Szkół w Kazanicach odbyła się 
Gala Sportu Szkolnego. Najważniejszą częścią spotkania 
było rozwiązanie plebiscytu na Najpopularniejszego 
Sportowca Szkoły 2013. Została nim najbardziej utytułowana 
zawodniczka, Weronika Mieczkowska.

W plebiscycie brało udział 10 sportowców. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Figger, trzecie Hanna Wyżlic. Dodatkowo uczestnicy WYNIKI I PUNKTACJA

uroczystości wybrali sportowca dekady, którym została Joanna 
Grzybowska. Spotkanie było znakomitą okazją do podsumowania 
sportowych sukcesów i popularyzacji osiągnięć uczniów. 
Organizatorami Gali, którą zakończył bal sportowca byli: ZS w 
Kazanicach, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jordan” przy 
współudziale Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Rodziców. 

Moment wręczania nagród najpopularniejszym 
sportowcom szkoły. Pierwsza z lewej zwyciężczyni 
plebiscytu – Weronika Mieczkowska 

Sportowe sukcesy 
 gminy Lubawa

IGRZYSKA SAMORZĄDOWE

W niedzielę, 6 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim rozegrane zostały 
Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe. Wśród 16 drużyn 
rywalizowała także reprezentacja Gminy Lubawa, która w klasyfikacji 
generalnej zajęła VI miejsce.

WOJEWÓDZKIE WSPÓŁZAWODNICTWO

W czwartek, 27 marca w sali Sesyjnej Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odbyło się posiedzenie Rady Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia LZS. Najważniejszym punktem zebrania 
było rozstrzygnięcie i wręczenie nagród dla Gmin w Wojewódzkim 
Sportowym Współzawodnictwie za rok 2013, w którym Gmina Lubawa 
zajęła IV miejsce. Gminę Lubawa oprócz członków Rady LZS Olsztyn: 
Benedykta Czarneckiego i Łukasza Berenta, reprezentowali Tomasz 
Ewertowski – wójt gminy oraz Jan Laskowski – przewodniczący rady 
gminy. 

Przedstawiciele nagrodzonych gmin w wojewódzkim 
współzawodnictwie

............................................................................................................................................................................

1. Weronika Mieczkowska - 756 pkt.
2. Mateusz Figger—732 pkt.
3. Hanna Wyżlic - 474 pkt.
4. Paweł Ewertowski - 366 pkt.
5. Szymon Zawadzki - 364 pkt.
6. Zuzanna Melnyk - 214 pkt.
7. Maciej Borkowski—210 pkt.
8. Natalia Graman - 196 pkt.
9. Jakub Borkowski - 180 pkt

Reprezentacja Gminy Lubawa
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Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa


