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NAJLEPSI HODOWCY

PRZEBUDOWA DRÓG

W piątek 10 marca w zajeździe „Tropikana” 
w Rożentalu odbyło się spotkanie hodowców 
bydła mlecznego z terenu województwa war-
mińsko-mazurskiego, na którym wyróżniono  
i nagrodzono najlepszych producentów mleka 
i materiału hodowlanego w 2016 r. Wśród 
nagrodzonych osób znaleźli się także rolnicy  
z terenu lubawskiej gminy, którym wójt 
Tomasz Ewertowski wręczył pamiątkowe 
dyplomy oraz książki. Najwyższą wydajność 
- 10.290 kg uzyskali państwo Ewa i Mariusz 
Mazurowscy z Lubawy. Zostali oni nagrodzeni 
także w kategorii najlepszy hodowca z terenu 
powiatu iławskiego oraz w kategorii: najbar-
dziej wydajna krowa, którą została Piękna 
8. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się 
także: Stefan Kordalski z Rożentala (wydajność 
9.585 kg), Jan Grubalski z Wałdyk (9.360 kg), 
Kazimierz Żuralski z Grabowa (8.812 kg) oraz 
Barbara Kliniewska z Byszwałdu (8.756 kg).

Trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuszewo oraz w miejscowości Gra-
bowo. Wartość obu zadań wynosi ponad 2 mln zł z czego 50 % zostanie dofinansowane  
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia, zjazdy na posesję oraz chodniki. 
Termin realizacji do końca lipca 2017 roku. W planach jest także m.in. przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Czerlin. Na to zadanie Gmina Lubawa otrzyma dofinansowanie  
w wysokości 90 tys. zł  ze środków budżetu województwa związanych z wyłączenie grun-
tów z produkcji rolnej.

Prace na odcinku Tuszewo-Mortęgi

Nagrodzeni hodowcy z gminy Lubawa

Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, tel.  89 645 54 10, fax. 89 645 54 15, www.gminalubawa.pl
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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH
W okresie od 13 stycznia do 10 marca 2017 r. na terenie gminy Lubawa odbywały się walne zebrania sprawozdawczo -  
wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie odbyło się 17 spotkań.

W piątek 17 marca 2017 r. w   Zie-
lonym Zakątku w Lubstynku odbyło 
się ostatnie walne zebranie sprawoz-
dawcze połączone z uroczystością 
poświęcenia i przekazania jednostce 
OSP Lubstynek samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. Uroczystego prze-
kazania kluczyków do samochodu 
dokonał Tomasz Ewertowski - wójt 
gminy. Samochód, który od teraz jest 
w posiadaniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lubstynku to średni samo-
chód IVECO EUROCARGO 135E22 
przystosowany do prowadzenia akcji 
ratowniczo-gaśniczych. 

24 lutego 2017 r. podczas zebrania 
sprawozdawczego jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rożentalu 
miało miejsce historyczne wydarze-
nie. Odznaczeniem za 70 lat wysługi 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej zo-
stał obdarowany druh Alojzy Szał-
kowski. Jest on pierwszym w Gminie 
Lubawa odznaczonym druhem, który 
osiągnął aż tak duży staż w ramach 
pracy na rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Serdecznie gratulujemy!

W zebraniach poza członkami jed-
nostek OSP uczestniczył m.in: dh 
Tomasz Ewertowski – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy 
Lubawa, kpt. Krzysztof Rutkow-
ski – Komendant gminny ZOSP RP  
w Lubawie, przedstawiciele Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w 
Iławie, dh Jerzy Żuralski - Sekretarz 
ZOG ZOSP RP w Lubawie oraz po-
zostali członkowie Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Nowy samochód został zakupiony za środki z budżetu gminy

Uczestnicy zebrania w Rożentalu

Dh Alojzy Szałkowski przyjmuje gratulacje od dh 
Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa

ODZNACZENIE DLA DRUHA ALOJZEGO SZAŁKOWSKIEGO

PRZEKAZANIE SAMOCHODU OSP LUBSTYNEK
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
We wtorek 7 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje zostały przeprowadzone  
w dwóch kategoriach wiekowych:
 * Grupa I – uczniowie szkół podstawowych (18 osób)
 * Grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych (8 osób)
W turnieju łącznie wzięło udział 26 uczniów z 6 szkół z terenu gminy Lubawa (tj. Złotowo, Kazanice, Grabowo-
-Wałdyki, Byszwałd, Tuszewo i Rożental).
W składzie komisji znaleźli się: kpt. Krzysztof Rutkowski, przewodniczący, asp. Łukasz Linkner, sekretarz i mł. 
bryg. Krzysztof Tomanek, członek. Dla wszystkich uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
książki oraz dyplomy.
Do kolejnego etapu – powiatowego, zakwalifikowali się:
  Z grupy I (szkoły podstawowe):
 * Miejsce 1. Jacek Witkowski (Szkoła Podstawowa w Tuszewie)
 * Miejsce 2. Oliwia Sobota  (Szkoła Podstawowa w Rożentalu)
  Z grupy II (gimnazja)
 * Miejsce 1. Jakub Krajewski (Zespół Szkół Grabowo-Wałdyki)
 * Miejsce 2. Kamil Szulc  (Zespół Szkół w Kazanicach)
 * Miejsce 3. Hanna Rafińska (Zespół Szkół Grabowo-Wałdyki)
Warto również wspomnieć, iż Jacek Witkowski ze Szkoły Podstawowej w Tuszewie podczas etapu powiatowego 
9 marca 2017 r. zajął również wysokie II miejsce.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

Uczestnicy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt. ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

STRAŻACKA PIELGRZYMKA
W piątek 12 maja 2017 roku z okazji 
140-lecia objawień Najświętszej Maryi 
Panny i 50-lecia koronacji obrazu Mat-
ki Bożej w Gietrzwałdzie odbędzie się 
Pielgrzymka Strażaków do Matki Bożej  

Gietrzwałdzkiej. Program pielgrzymki:
- 13:50 -  zbiórka na parkingu przy  
stadionie leśnym w Gietrzwałdzie
-  14:00 -  wymarsz pielgrzymki
- 15:00 - msza święta koncelebrowa-

na pod przewodnictwem Arcybiskupa  
Metropolity Warmińskiego Józefa  
Górzyńskiego
- koncert orkiestry strażackiej z Płośnicy 
w miejscu objawień Matki Bożej.



4 www.gminalubawa.pl

Z tej okazji organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Rożentalu oraz Urząd Gminy Lubawa zaplanowali spotkanie z Wojciechem 
Sumlińskim - dziennikarzem śledczym oraz autorem książek. Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów dzienni-
karz nie dotarł na spotkanie. Mieszkańcy gminy oraz młodzież ze szkół w Grabowie-Wałdykach, Kazanicach i Rożentalu 
miała okazję wysłuchać opowieści Ewy Rzeszutko - autorki książki Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy” oraz 
Mirosława Dajosa z Jamielnika, syna ,,Żołnierza Niezłomnego” o pseudonimie „Krzywy”. 

W związku z rezygnacją Stanisława Rudzyńskiego z funkcji sołtysa Zielko-
wa, w środę 22 lutego odbyły się wybory nowego gospodarza sołectwa. 
W zebraniu uczestniczyło 104 mieszkańców, głosowało 103 (jeden głos 
był nieważny). O funkcję sołtysa ubiegali się trzej kandydaci: Rafał Wiśniew-
ski, Zbigniew Trzeszewski oraz Zenon Szczepański. Wynikiem 47 głosów  
wybory wygrał Zbigniew Trzeszewski. Zenon Szczepański uzyskał 34 głosy 
poparcia, a Rafał Wiśniewski 21.  Mieszkańcy postanowili także poszerzyć  
o kolejne osoby skład rady sołeckiej. Do czteroosobowej rady dołączyło 
trzech nowo wybranych członków: Małgorzata Zawadzka, Marian Rolka oraz 
Józef Empel.

Zrealizowano przebudowę przepustu w miejscowości Sam-
pława na rzece Elszka - droga gminna. Stan obiektu przed  
modernizacją ograniczał ruch pojazdów. W miejsce rozebra-
nego przepustu rurowego wykonano nowy przepust łukowo-
-kołowy ze stali karbowanej. Nawierzchnię jezdni nad prze-
pustem oraz dojazdy wykonano z kruszywa. Skarpy zostały 
wzmocnione kamieniem polnym na zaprawie cementowo-
-piaskowej. Jezdnię ograniczono barierami ochronnymi. Koszt 
przebudowy wyniósł ponad 193 tys. zł. Prace zrealizowała 
firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza.

Uroczystą mszę świętą w Kaplicy w Rumienicy koncelebro-
wali ks. dziekan z Rybna Mirosław Owczarek oraz ks. Zdzisław 
Licznerski z parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca  
z Rożentala. Następnie pod pomnikiem w Gutowie - miejscem 
pamięci „pochowanych tu bestialsko pomordowanych kobiet 
pochodzenia żydowskiego obywatelek Austrii, Czechosłowa-
cji, Holandii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier i Związku 
Radzieckiego - ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof filii  
w Gutowie” zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

W 72. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego Stutthof - filii w Gutowie mieszkańcy wsi oraz okolicznych miejscowości 
uczcili  pamięć pomordowanych podczas II wojny światowej tam kobiet.

W środę 1 marca w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  
NIEZŁOMNI - WYKLĘCI

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

UCZCZONO PAMIĘĆ POMORDOWANYCH KOBIET

MIESZKAŃCY WYBRALI SOŁTYSA ZIELKOWA

Zbigniew Trzeszewski 
- nowy sołtys Zielkowa

Stan po modernizacji



5www.gminalubawa.pl

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

FUNDUSZE Z UNII EUROPEJSkIEJ DLA GMINY LUBAWA
W dniach 23 lutego oraz 27 marca 2017 roku Gmina Lubawa, reprezentowana przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Adama 
Roznerskiego oraz skarbnika gminy Annę Jędrychowską, podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 
realizację dwóch projektów dofinasowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota pozyskanych środków unijnych na realizację 
zadań to ponad  1 mln 500 tys. złotych.

Projekt „Rodzina na plus” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, 
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

RODZINA NA PLUS

AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ

Celem pierwszego projektu o nazwie 
„Aktywna przyszłość” jest aktywizacja 
i podniesienie umiejętności społeczno-
-zawodowych u mieszkańców gminy 
Lubawa zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Uczestnicy projektu objęci zostaną 
kompleksowym wsparciem w ramach 
Klubu Integracji Społecznej Gminy 
Lubawa, którego działania ukierunko-
wane będą  na reintegrację społeczno-

-zawodową. Projekt zakłada realizację 
sześciu rocznych edycji KIS, w któ-
rych każdorazowo udział weźmie 12 
uczestników.
W ramach projektu dla uczestników 
zaplanowane zostały warsztaty aktywi-
zacji zawodowej, rozwoju umiejętno-
ści społecznych, obsługi komputera, 
zarządzania czasem  oraz spotkania 
z psychologiem i trenerem pracy. Po-
nadto uczestnicy wezmą udział w wy-

jazdowych warsztatach ekonomii spo-
łecznej oraz kursach zawodowych 
dobranych do ich indywidualnych pre-
dyspozycji. 
Projekt realizowany będzie w partner-
stwie Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie od maja 2017 
r. do połowy 2021 roku. Kwota pozy-
skanego dofinansowania na realizację 
tego projektu to 777.840,00 zł.

Celem drugiego projektu „Rodzina na PLUS” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja ze środowiskiem 
lokalnym mieszkańców gminy Lubawa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt zakłada realizację sześciu 10-cio miesięcznych edycji, w których każdorazowo udział weźmie 13 uczestników  
z 8 rodzin. W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostały warsztaty rozwoju umiejętności społecznych,  

Od lewej: Adam Roznerski - kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Marek Gustaw 
Brzezin - marszałek województwa warmińsko- 
mazurskiego oraz Wioletta Śląska-Zyśk   
- wicemarszałek województwa

zarządzania czasem i gospodaro-
wania budżetem domowym, szkoła 
dla rodziców, aktywności lokalnej; 
wsparcie asystenta rodziny, indy-
widualne wsparcie psychologiczne, 
poradnictwo prawne oraz inicjatywy 
lokalne.
Ten projekt również realizowany 
będzie w partnerstwie Ośrodka Po-
mocy Społecznej Gminy Lubawa 
oraz Powiatowego Urzędu Pracy  
w Iławie od czerwca 2017r. do po-
łowy 2022 roku. Kwota pozyska-
nego dofinansowania na realizację 
projektu to 724.121,26 zł.
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FORUM AkTYWNYCH kOBIET 
Było to wydarzenie społeczne o charakterze inte-
gracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet 
na obszarach wiejskich, w którym udział wzięło 
około 200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym 
przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń 
wiejskich, grup nieformalnych i organizacji poza-
rządowych, w tym: ochotniczych straży pożarnych 
oraz sołtyski, radne i liderki społeczne.
Podczas pierwszego dnia, panie brały udział  
w warsztatach pieczenia chleba i wyrobu domo-
wego smalcu zorganizowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach 
wypieku domowych wyrobów cukierniczych, któ-
re odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, 
Łążynie Rakowicach, Złotowie, Klubie Seniora  
i Klubie Aktywnych w Gutowie oraz w Kołach Go-
spodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu  
i Rumienicy.
Drugiego dnia Forum odbywało się w Hotelu Co-
pernicus w Targowisku. Podczas konferencji za-
prezentowana została działalność kobiet w gminie 
Lubawa w różnych sferach aktywności, w tym 
działalności społecznej i artystycznej. Uczestnicy 
spotkania mogli podziwiać pokazy tańca ze świa-
tłem w wykonaniu Grupy Teatralnej ze Świetlicy 
Środowiskowej w Sampławie, obejrzeć prezenta-
cję nt. działalności kobiet w gminie Lubawa i po-
słuchać występów wokalnych Jagody Dymczyk, 
uczennicy III klasy Gimnazjum w Prątnicy oraz ze-
społu „Rakowianki” działającego w Klubie Seniora 
w Rakowicach. Ponadto ks. dr Marcin Staniszew-
ski - dziekan dekanatu lubawskiego, w ramach 
prelekcji przybliżył uczestnikom Forum kwestię 
godności kobiet.
Podczas konferencji zaprezentowano również 
film podsumowujący działania w gminie Lubawa  
w 2016 r. i wręczono wszystkim uczestnikom pu-
blikację pt. „Gmina Lubawa – z pasją dla rozwoju” 
oraz upominki wykonane przez dzieci z gminnych 
świetlic środowiskowych. Po części oficjalnej 

Do wspólnych zabaw integracyjnych  
nie trzeba było nikogo zachęcać

W Forum m.in. udział wzięli od lewej: Adam Roznerski 
- kierownik OPS GL, ksiądz dziekan Marcin Staniszew-
ski oraz wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski

Występ zespołu „Rakowianki” z Rakowic

  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

W dniach 16 - 17 lutego 2017 r. odbyło się Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Gminy Lubawa we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich. 

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA
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Grupa Teatralna ze Świetlicy  
Środowiskowej w Sampławie

Uczestniczki Forum Aktywnych Kobiet

Oprócz swojskiego jadła, własnoręcznie 
upieczonych chlebów i ciast nie zabrakło także 
okazjonalnego tortu

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń 
wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkową atrakcją 
Forum była fotobudka oraz wystawa fotografii „Aktywna Baba w Gminie Lubawa”, przedstawiająca aktywność społeczną 
kobiet w naszej gminie.

ŚWIęTO KOBIET W GMINIE LUBAWA
W gminie Lubawa odbył się „maraton” 
imprez z okazji Dnia Kobiet. Tegoroczne 
spotkania integracyjne odbyły się  
w: Targowisku, Złotowie, Rakowicach, 
Rumienicy, Omulu i Prątnicy. Tradycyjnie 
było mnóstwo życzeń, kwiatów i dobrej 
zabawy. Tego dnia panowie pełnili obo-
wiązki gospodarzy i dbali o to, by każdej 
z kobiet niczego nie zabrakło. Natomiast 
uczestnicy świetlic i szkół zapewnili 
część artystyczną podczas spotkań, nie 
zabrakło piosenek, wierszy, skeczy oraz 
pokazów mody czy układów choreogra-
ficznych.

Uczestnicy spotkania w Złotowie

Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświad-
czeń i pomysłów na temat aktywności i integracji 
społecznej mieszkańców oraz kształtowania  
warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. 
Warto dodać, że idea organizacji Forum spotkała się 
z pozytywnym przyjęciem jego uczestników i będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.



WOJEWóDZKIE IGRZYSKA SAMORZĄDOWE

GMINA LUBAWA NA PODIUM

W sobotę 25 marca 2017 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej – Lary w Nidzicy odbyły się Wojewódzkie 
Halowe Igrzyska Samorządowe o „Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

W piątek 17 marca 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się Statutowe Plenarne Posiedze-
nie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, którego głównym punktem było podsumowanie działalności Zrzeszenia za miniony 
rok oraz wyróżnienie najlepszych gmin we współzawodnictwie sportowym oraz Klubów LZS województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W zawodach udział brali przedstawiciele 15 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy rywalizowali ze sobą w trójboju 
kadry samorządowej oraz pracowników UG, wieloboju rodzinnym, podnoszeniu odważnika 17,5 kg, tenisie stołowym, szachach, 
warcabach, brydżu sportowym, drużynowym czwórboju rekreacyjnym seniorów 60+ oraz przeciąganiu liny. 

W obradach Gminę Lubawa reprezentowali Tomasz Ewertowski – Wójt Gmi-
ny Lubawa oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej WMZ LZS w Olsztynie: 
Benedykt Czarnecki, Jan Laskowski, Edward Balewski, Łukasz Berent.
Po przywitaniu gości oraz przedstawieniu obszernego sprawozdania z dzia-
łalności Zrzeszenia za rok 2016 przystąpiono do wręczenia wyróżnień dla 
najlepszych gmin we współzawodnictwie sportowym. 
Gmina Lubawa w Wojewódzkiej Klasyfikacji Najlepszych Gmin oraz Gmin-
nych Zrzeszeń w 2016 zajęła II miejsce z dorobkiem 7.660 punktów. Pierw-
sze miejsce wywalczyli reprezentanci Gminy Iława (7.940 punktów), a trzecią 
lokatę Gminy Ostróda (6.820 punktów). Pamiątkową statuetkę z rąk Gustawa 
Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Walde-
mara Buszana – Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego, 
Zbigniewa Michalaka – Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zrze-
szenia LZS oraz Jana Zalewskiego – przedstawiciela krajowego Zrzeszenia 
LZS odebrał Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, który został tak-
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że wyróżniony odznaczeniem w uznaniu zasług   
z okazji 70-lecia LZS przyznanym przez Radę 
Główną Krajowego Zrzeszenia LZS.

W Igrzyskach udział wzięła również reprezentacja Gminy Lubawa 
z Tomaszem Ewertowskim – wójtem Gminy Lubawa oraz Janem 
Laskowskim – przewodniczącym Rady Gminy Lubawa, która  
wywalczyła w klasyfikacji zespołowej V miejsce (284,5 pkt.).
Indywidualnie miejsca na podium zajęli: Jan Laskowski (I miejsce – 
trójbój kadry samorządowej oraz pracowników UG), Sławomir Łukaszew-
ski (I miejsce – podnoszenie odważnika 17,5 kg), Wioletta Karczewska 
(III miejsce – szachy), Michał Surdykowski (III miejsce – tenis stołowy). 

Gminę Lubawa reprezentowali również: Natalia Zielińska, Łukasz 
Berent, Mariusz Krajewski, Mariusz Kowalkowski (trójbój kadry samo-
rządowej oraz pracowników UG), Grażyna, Filip oraz Piotr Dzięgielewscy 
(wielobój rodzinny), Szymon Śliwiński (podnoszenie odważnika +17,5 
kg), Ewa Surdykowska (tenis stołowy), Grzegorz Józefowicz (szachy), 
Leszek Michorowski oraz Henryk Dreszler (brydż sportowy), Agniesz-
ka Cherkowska (warcaby), Jerzy Łukaszewicz (warcaby), Bernadeta 
Rafińska, Maryla Puwalska, Bogusław Józefowicz oraz Franciszek 
Puwalski (drużynowy czwórbój rekreacyjny seniorów 60+). 

Wszystkim zawodnikom, którzy reprezentowali Gminę Lubawa 
serdecznie dziękujemy. 

Reprezentacja Gminy Lubawa

Jan Laskowski, przewodniczący Rady Gminy 
indywidualnie wywalczył I miejsce w trójboju 
kadry samorządowej oraz pracowników UG

Wójt gminy - Tomasz Ewertowski 
odbiera odznaczenie z rąk marszałka 
województwa Gustawa Marka Brzezina


