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Spotkanie WiGilijno-opłatkoWeW NUMERZE
Tradycją stało się organizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób 
starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa. Jak co roku spora ilość gości mogła cieszyć się magiczną atmosferą, która 
wzbogacana była występami lokalnych artystów. 
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INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Wszyscy zgromadzeni wysłuchali życzeń Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz błogosławieństwa wygłoszone-
go przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego, a następnie podzielili się opłatkiem. 
Przybyłym gościom czas umilili uczniowie z Zespołu Szkół w Sampławie. Spotkanie uświetniły też swoim występem Panie z 
Klubu Seniora w Rakowicach przy akompaniamencie Pana Sławomira Sieńskiego, które przygotowały znane i lubiane wszyst-
kim kolędy. Wszyscy goście wspólnie nucili świąteczne utwory.
Dodatkowym akcentem wigilijnego spotkania było wręczenie paczek i upominków, które specjalnie na tą okazję przygotowały 
dzieci i młodzież z świetlic środowiskowych. Prezenty te wzbudziły wiele uśmiechu na twarzach seniorów.

W środę 7 grudnia - w 77 rocznicę 
publicznego rozstrzelania 25 miesz-
kańców Lubawy i Nowego Miasta Lu-
bawskiego oddano hołd ofiarom, które 
upamiętnia pomnik w Borku. 
W symbolicznej uroczystości uczest-
niczyła młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Rożentalu, pracownicy bibliotek 
gminnych oraz wójt gminy Lubawa 
- Tomasz Ewertowski.  Upamiętniając 
tragiczne wydarzenia określane mia-
nem „czarnego czwartku” złożono 
kwiaty oraz zapalono znicze.

UCZCZono  paMiĘĆ  
poMoRDoWanYCH

SPOKOJNYCH, CIEPŁYCH I RODZINNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ ZDROWIA I SPEŁNIENIA MARZEŃ 
W NOWYM ROKU

ŻYCZĄ

Przewodniczący RG Lubawa  Wójt Gminy Lubawa

Jan Laskowski                 Tomasz Ewertowski
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Rok W oCHotniCZYCH StRaŻaCH poŻaRnYCH
Od 15 stycznia do 26 lutego odbyło się na terenie Gminy Lubawa 17-ście walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych  
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas których dokonywano wyboru nowych zarządów w poszczególnych 
jednostkach OSP. 

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostek był także Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych 
RP, który odbył się pod koniec czerwca. Podczas zjazdu dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Lubawie i uchwalono wybór nowego kapelana strażaków OSP Gminy Lubawa, którym został ks. dziekan Marcin 
Staniszewski.

Maj i czerwiec upłynął pod znakiem corocznych zawo-
dów sportowo-pożarniczych. Do rywalizacji w Szcze-
pankowie przystąpiło 15 Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych z Gminy Lubawa (w tym 9 drużyn chłopców  
i 6  drużyn dziewcząt). Każda ekipa brała udział w dwóch 
konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 
400 metrów z przeszkodami. 1 miejsce w grupie dziew-
cząt wywalczyła jednostka OSP Szczepankowo, 2 miej-
sce - Wałdyki, 3 miejsce - Rożental natomiast w grupie 
chłopców 1 miejsce - OSP Zielkowo, 2 miejsce - Złotowo, 
3 miejsce - Łążyn.

12 czerwca w Rumienicy zostały rozegrane Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze seniorów. Do startu zgłosiły 
się 22 drużyny. Po raz pierwszy tak liczny udział w za-
wodach wzięły druhny wystawiając 5 drużyn kobiecych. 
W zawodach rywalizowało także 17 drużyn męskich. 1 w 
grupie kobiet zdobyła jednostka OSP Rożental, 2 miejsce 
- Łążyn, 3 miejsce - Rumienica. natomiast w grupie męż-
czyzn, 1 miejsce - OSP Lubstynek, 2 miejsce - Wałdyki, 
3 miejsce - Byszwałd. Na zawodach wystartowała także 
dziecięca drużyna pożarnicza, działająca przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łążynie.

BiUletYn inFoRMaCYjnY GMinY lUBaWa
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We wrześniu na stadionie miejskim w Iławie przeprowadzone zostały zawody sportowo-pożarnicze grup A i C. Do 
rywalizacji zakwalifikowali się zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz zwycięzcy poszczególnych zawo-
dów gminnych eliminacji w grupach A i C. Łącznie w zawodach wzięło udział 10 najlepszych jednostek OSP powiatu 
iławskiego, w tym 4 drużyny kobiece. Gminę Lubawa reprezentowały jednostki OSP Lubstynek- w kat. mężczyzn- zwy-
cięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich oraz reprezentanci zawodów krajowych, a także zwycięzcy tegorocznych 
zawodów gminnych, oraz OSP Rożental - w kat. kobiet. Obie te drużyny zajęły 1 miejsce w swoich kategoriach! Jest 
to wielkie osiągnięcie dla Gminy Lubawa, która w tegorocznych zawodach okazała się najlepsza w powiecie iławskim.

Pod koniec listopada odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek z terenu naszej gminy. 
Zakup był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie ponad 65 tysięcy złotych. Na prze-
łomie listopada i grudnia sfinalizowano zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lubstynek. W 2017 
roku planowana jest wymiana samochodu pożarniczego w OSP Łążyn.  Jednostka będzie także świętować jubileusz 
stulecia istnienia.
W minionym roku przeprowadzono szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. dla dowódców i na-
czelników. Wzięło w nich udział 24 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa.

BiUletYn inFoRMaCYjnY GMinY lUBaWa
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inWeStYCje  W  nFRaStRUktURĘ  DRoGoWĄ
Przebudowane chodniki, skrzyżowa-
nie, zatoka autobusowa i poszerzona 
droga to efekt inwestycji realizowanej 
przez gminę na odcinkach dróg Kaza-
nice - Rożental oraz w miejscowości 
Kazanice. Prace zakończyły się na 
początku września, a realizowała je 
firma Skanska. W ramach zadania 
przebudowano odcinki dróg o łącznej 
długości 3,24 km. Zadanie w połowie 
zostało dofinansowane w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Wkład Gminy Lubawa 
wyniósł ponad milion dwieście tysię-
cy złotych.

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Lubawa 
przy współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym w Iławie, realizowała prze-
budowę dróg powiatowych na terenie 
lubawskiej gminy. Były to odcinki: Tar-
gowisko Dolne - Rakowice; Rakowice 
- Zajączkowo oraz w miejscowości 
Złotowo. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł około 2 mln. zł.  Zadanie w 
50 proc. zostało dofinansowane w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 

W miejscowości Złotowo odnowiony 
został odcinek drogi o długości 1,37 
km przebiegający przez wieś. Zosta-
ły wykonane także zjazdy oraz zatoka 
autobusowa w okolicy szkoły. 

BiUletYn inFoRMaCYjnY GMinY lUBaWa
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inWeStYCje  W  nFRaStRUktURĘ  DRoGoWĄ

Nowa nawierzchnia powstała także 
na prawie 2 kilometrowym odcinku 
pomiędzy Rakowicami a Zajączko-
wem.

Remont odcinka na trasie Targo-
wisko Dolne - Rakowice objął 2,77 
km. Drogi zostały wyprofilowane,  
a pobocza wyrównane.

W październiku zakończyła się prze-
budowa dróg powiatowych: drogi 
nr 1220 na odcinku Prątnica-Szcze-
pankowo i nr 1224N na odcinku Ru-
mienica - Gutowo.

BiUletYn inFoRMaCYjnY GMinY lUBaWa
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WYDaRZenia SpołeCZne 

W mijającym roku najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w Dziecięcym Pikniku Majowym, dla trochę starszych 
podczas zajęć świetlicowych organizowane były: bale przebierańców, dzień dziecka czy andrzejki.

Dzień Dziecka w Szczepankowie

Andrzejkowe zabawy integracyjne

Eksperymenty chemiczne - piknik w Rożentalu

Bal Seniora w Byszwałdzie

  Wydawca:
Urząd Gminy Lubawa Fijewo, 73, 14-260 Lubawa, tel. 89 645 54 25

Opracowanie graficzne i druk:
Drukarnia RAMPI, tel./fax 89 648 8 648

Jak co roku, w myśl zasady od przedszkolaka do starszaka, w gminie organizowane były różne inicjatywy i wydarzenia społecz-
ne. W szerokiej ofercie każdy mieszkaniec z pewnością mógł znaleźć coś dla siebie. 

Dobrą okazją do integracji społeczności lokalnej były także Pikniki Rodzinne, mające charakter międzypokoleniowych spo-
tkań, podczas których mieszkańcy w rodzinnej atmosferze spędzali weekendowe popołudnia na wspólnej zabawie.

Na najstarszych mieszkańców także czekało wiele atrakcji, brali oni udział w licznych imprezach i spotkaniach: Dniu Kobiet, 
Nocy Kupały, Biesiadzie Seniora, Spotkaniu Andrzejkowym oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych. Wiele wydarzeń na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez społeczno-kulturalnych, ale pojawiły się także nowe inicjatywy np. Przegląd Piosenki 
Biesiadnej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i będzie organizowany w kolejnych latach.

BiUletYn inFoRMaCYjnY GMinY lUBaWa
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Działania organizowane były dzięki aktywności i współpracy wielu osób i podmiotów, w tym: ośrodka pomocy społecznej, 
rad sołeckich, szkół, ludowych zespołów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiej-
skich, parafii rzymskokatolickich, organizacji pozarządowych i liderów społecznych.  Kooperacja tych podmiotów przełoży-
ła się na skuteczność oraz efektywność realizowanych inicjatyw i przedsięwzięć. Wspólne działania samorządu gminnego 
z partnerami społecznymi stworzyły dobry klimat dla pobudzania aktywności i integracji społecznej mieszkańców. 

Pokaz tańca z ogniem - Sampława

Bal przebierańców w Rakowicach

Konkurencje rodzinne - piknik w Szczepankowie

Dziecięcy Piknik Majowy

Uczestnicy dziecięcego Pikniku Majowego

Noc Kupały
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ZAWODY, FESTYNY, MISTRZOSTWA I NAGRODY
W 2016 r. Gminne Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe w Lubawie zor-
ganizowało 112 imprez sportowych, 
w których udział wzięło ponad 9 tys. 
uczestników. Były to m.in.: XII -ta Edy-
cja Otwartych Mistrzostw Gminy Lu-
bawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Lubawa czy Gminny Fe-
styn Sportowo-Rekreacyjny połączony  
z Turniejem Piłki Nożnej dla Dzieci na 
zakończenie wakacji 2016.

Jedną z ważniejszych imprez minionego 
roku były Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Lubawa w piłce nożnej OLD BOYS o 
Puchar Wójta Gminy Lubawa. Impreza 
odbyła się na obiektach Zespołu Szkół 
w Prątnicy i połączona była z obcho-
dami 50-lecia działalności Benedykta 
Czarneckiego w Ludowych Zespołach 
Sportowych. Działalność przewod-
niczącego Gminnego Zrzeszenia LZS 
została także doceniona podczas XVIII 
Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzesze-
nia LZS w Warszawie, gdzie Benedykt 
Czarnecki odebrał Odznakę Honorową 
Primus in Agendo – Pierwszy w dzia-
łaniu przyznawaną przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. 

W październiku podczas Ogólnopol-
skiego Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów Miast i Działaczy Stowa-
rzyszeń Kultury Fizycznej w Poznaniu 
odbyło się podsumowanie XXII Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin – Europej-
skiego Tygodnia Sportu 2016. Wśród 
nagrodzonych gmin i miast znalazła się 
także Gmina Wiejska Lubawa, która w 
bieżącej edycji turnieju zajęła III miejsce 
w grupie III (od 7,5 do 15 tys. miesz-
kańców). 
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Rok 2016 przyniósł także Gminie Lubawa 
II miejsce w Sportowym Współzawod-
nictwie Gmin. Pamiątkową statuetkę wójt 
gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski 
odebrał podczas marcowego posiedzenia 
Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS  w Olsztynie.

Wśród sportowych inwestycji zrealizo-
wanych w 2016 roku warto wymienić 
modernizację boiska sportowego w 
Łążynie oraz dokończenie ogrodzenia  
i doposażenie boisk sportowych w Złoto-
wie i w Sampławie.


