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Spotkanie wigilijno-opłatkowe
W dniach 25 – 29 października 2022r. odbyło się wydarzenie skierowane do uczestników klubów 

seniora funkcjonujących na terenie gminy Lubawa. 
Podczas spotkania seniorom zostały wręczone paczki, kartki świąteczne i upominki przygotowane 

specjalnie na tą okazję przez dzieci i młodzież placówek wsparcia dziennego oraz uczestników Klubu 
Senior+ w Mortęgach.
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Gmina Lubawa patriotycznie
PRĄTNICA. GMINNY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

14 listopada odbyły się gminne obchody Dnia Niepodległości. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy. Następnie, 
przy kamieniu ufundowanym na 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, wciągnięto na maszt flagę i odśpiewano 
hymn państwowy. Potem wszyscy uczestnicy uroczystości udali 
się do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie w trwającym ponad 
godzinę spektaklu, przedstawione zostały 123 lata niewoli Polski 
i jej droga do upragnionej wolności.

Zakończyło się zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Sampławie 
poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy szatniowy”. Nowoczesny 
kontener służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży korzystającym na co dzień 
z boiska trawiastego. Boisko użytkowane jest zarówno przez dzieci szkolne w czasie 
zajęć z wychowania fizycznego, przez dzieci z młodzieżowego klubu PROFootball TEAM 
Drewneks Sampława skupiającego w swoich szeregach ok. czterdzieścioro młodych 
piłkarzy z trzech kategorii wiekowych (Żak, Orlik, Młodzik) reprezentujących zarazem 
Gminę Lubawa w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, a także 
przez dorosłych w czasie B-klasowych rozgrywek piłki nożnej. 

Odległość boiska od budynku szkoły stanowi utrudnienie zarówno dla uczniów 
jak i dla samych nauczycieli. Zakupiony mobilny kontener pozwoli przechować niezbędny sprzęt (piłki, siatki do bramek, pachołki, szarfy, 
wózek do malowania linii farbą itp.) 

Kontener wykonała firma Krzysztof Hajost Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EK-BUD” z Łabiszyna. Ponadto Firma 
Mirosław Maciołek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DREWNEKS” wyposażyła kontener w zaplecze sanitarne, 
tj. prysznice, umywalki oraz toalety. 

Zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Sampławie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy szatniowy” 
zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe 
granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.” 

Wartość projektu: 159.900,00 zł, kwota wsparcia: 40.000,00 zł.

BYSZWAŁD. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
W 81. rocznicę egzekucji czternastu Polaków, dokonanej 

przez Niemców w dniu 15 listopada 1941 roku, wójt Gminy Lubawa 
Tomasz Ewertowski złożył hołd pomordowanym mieszkańcom 
Byszwałdu i okolic. W uroczystości na terenie starej żwirowni – 
w tak zwanej „Rejsówce” uczestniczyli także: przewodniczący Rady 
Gminy Jan Laskowski, sołtys i mieszkańcy wsi, strażacy miejscowej 
jednostki OSP oraz dyrektor i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Byszwałdzie. Modlitwę za tragicznie pomordowanych Polaków 
poprowadził ksiądz proboszcz Michał Napierała z parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Kazanicach. Pod pomnikiem zostały 
złożone wieńce oraz zapalono znicze.

Uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy montaż 
słowno-muzyczny Modlitwę w „Rejsówce” poprowadził ks. proboszcz Michał Napierała

SAMPŁAWA.
UPAMIĘTNIENIE „CZARNEGO CZWARTKU” 

W czwartek, 8 grudnia, pod pomnikiem w lesie Borek odbyło 
się upamiętnienie wydarzeń związanych z „czarnym czwartkiem”. 
We wspomnieniu tych tragicznych wydarzeń wzięli udział: uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele, 
przedstawiciele rodziców, sołtyska sołectwa Sampława oraz wójt 
gminy Tomasz Ewertowski.. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego 
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Modlitwę poprowadził 
proboszcz miejscowej parafii - ksiądz Stanisław Guzowski. 
Dnia 7 grudnia 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili publiczne 
egzekucje Polaków - okolicznych mieszkańców, w Lubawie i Nowym 
Mieście Lubawskim. Ciała zamordowanych prawdopodobnie 
zostały zawiezione do lasu Borek koło Lubawy, gdzie zakopano je 
we wspólnej mogile. Niemcy ukryli faktyczną przyczynę śmierci, 
podając, że rozstrzelani zmarli na skutek nagłego ataku serca. Zginęło 
wówczas 25 osób, stąd ten dzień nazywamy „czarnym czwartkiem”. Moment składania okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy
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Inwestycje w infrastrukturę drogową
Na inwestycyjnej mapie drogowej gminy Lubawa pojawiają się kolejne zadania. Trwa przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Mortęgi, przekazany został plac budowy drogi w Kazanicach. W roku 2022 zrealizowano także dwie ważne 
inwestycje w Sampławie i Grabowie.

Na początku listopada odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147033N 
do gminnych terenów inwestycyjnych w Sampławie. Zadanie zostało w 60 proc. sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowy projektu objął przebudowę drogi na odcinku 1310 metrów bieżących, chodnika, miejsca zatrzymania 
autobusu, wykonanie odwodnienia, oświetlenia, oznakowania oraz nasadzenie zieleni. Wykonawcą była firma Colas Polska.

We wrześniu oddano do użytku ok. 900 metrów drogi gminnej, tzw. 
„obwodnicy” Grabowa prowadzącej od drogi powiatowej nr 1214N do drogi 
gminnej nr 147047N. Przebudowa zrealizowana została w celu odciążenia 
centrum wsi Grabowo od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów. Zadanie 
wykonano z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL). Inwestycja o wartości prawie 3 mln 500 tys. złotych 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln 400 tys. złotych.  Wykonawcą 
budowy była firma Colas. 

Na drodze krajowej nr 15 w Rożentalu, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad prowadzi rozbudowę DK15. Zadanie za kwotę 
13,8 mln zł zrealizuje w ciągu 13 miesięcy Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe z Brodnicy.

Inwestycja wpłynie na uspokojenie ruchu na długim, prostym odcinku 
drogi krajowej nr 15 oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w tym miejscu.

Sampława – oddana do użytku droga do terenów inwestycyjnych (fot. Marcin Sarnowski)

Grabowo – wybudowana droga odciążyła centrum 
miejscowości od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów

Rożental – prace na drodze krajowej nr 15, 
gdzie m.in. powstaje rondo

Mortęgi – trwa przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej 
w kierunku zabudowań mieszkalnych
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„Międzypokoleniowe Warsztaty Pierniczkowe” w gminie Lubawa
Grudzień to wyjątkowy czas, który powinien kojarzyć się z ciepłem świątecznej atmosfery i zapachem cynamonu 

oraz korzennych przypraw. Doskonałym wprowadzeniem do świąt jest zwykle pieczenie ciast i przygotowywanie świątecznych 
smakołyków, dlatego w gminie Lubawa odbył się cykl warsztatów kulinarnych pn. „Międzypokoleniowe Warsztaty Pierniczkowe”. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

Organizatorami warsztatów były Placówki Wsparcia Dziennego z terenu Gminy Lubawa oraz Rada Sołecka wsi Rożental 
i Mortęgi, Klub Senior+ z Mortęg i Koła Gospodyń Wiejskich z Prątnicy, Szczepankowa, Sampławy. 

Warsztaty w Sampławie Warsztaty w Szczepankowie

Warsztaty w Prątnicy Warsztaty w Rożentalu

Warsztaty w Mortęgach Warsztaty w Prątnicy Warsztaty w Rożentalu
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Podsumowanie roku w Klubach „Senior+”
Mija kolejny rok funkcjonowania Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie, podczas którego uczestnicy mieli okazję 

skorzystać z wielu ciekawych zajęć i aktywności.
W ramach stałej oferty zajęć w Klubach odbywały się zajęcia kreatywne „Senior Artysta”, kulinarne „Kuchnia Seniora”, sportowe 

„Aktywny Senior” oraz zajęcia „Siłownia Pamięci” i „Trening umysłu”. Seniorzy brali też udział w grach i zabawach w ramach Klubowego 
Kącika Gier oraz zajęciach relaksacyjnych. Dodatkowo uczestnicy Klubów mogli skorzystać z zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych 
przez psychologa, wziąć udział w spotkaniu z prawnikiem oraz skorzystać z konsultacji dietetyka. 

Zajęcia kreatywne w Mortęgach - makrama

Nordic walking w ramach zajęć Aktywny Senior

Ponadto w ramach działalności Klubów organizowane były wydarzenia o charakterze międzypokoleniowym oraz wydarzenia 
i wyjazdy integracyjne. Seniorzy włączali się również w organizację inicjatyw gminnych. Przedstawicielki Klubów brały także udział 
w wydarzeniach wojewódzkich i krajowych, skierowanych do środowiska seniorów.

Zajęcia z dietetyczką w Złotowie

Seniorzy z obsadą spektaklu Weekend z R.

Wyjazd integracyjny Ostrowąs - Ciechocinek - Golub Dobrzyń
Łączymy Pokolenia - wydarzenie międzypokoleniowe 

w Klubie Senior+ w Złotowie
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W dniach 25 – 29 października 2022 r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pn. Artystyczna Jesień - Przegląd Twórczości Klubów Seniora w Gminie 
Lubawa.

W ramach Artystycznej Jesieni odbył się czterodniowy cykl warsztatów artystycznych (tworzenia biżuterii, makramy, motania lalek 
oraz warsztaty muzyczne), z których skorzystali uczestnicy klubów seniora z terenu gminy Lubawa, tj.: Klubu Seniora w Byszwałdzie, 
Gutowie, Łążynie, Rakowicach oraz Klubu „Senior+” w Mortęgach i Klubu „Senior+” w Złotowie.

Artystyczna Jesień Seniorów

Warsztaty motania lalek

Warsztaty makramyWarsztaty tworzenia biżuterii

Zwieńczeniem przedsięwzięcia był Przegląd Artystyczny, na którym podsumowano i zaprezentowano efekty przeprowadzonych 
warsztatów. Podczas spotkania zorganizowano konkurs, w ramach którego uczestnicy Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie 
oraz seniorzy z Rakowic - zespół Rakowianki i kabaret „Zgrana Paka” zaprezentowali się w repertuarze wokalnym oraz kabaretowym. 
Spotkanie było również okazją do integracji uczestników klubów seniora. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację wydarzenia. 
Szczególne podziękowania kierujemy także do pana Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Uczestnicy Artystycznej Jesieni
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Twórczy Listopad z Kołami Gospodyń Wiejskich
W dniach 17 – 19 listopada 2022r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Gminy Lubawa realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pod nazwą „Twórczy Listopad 
z Kołami Gospodyń Wiejskich”. Wydarzenie zorganizowano przy znacznym udziale środków 
finansowych przyznanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Olsztynie.

W ramach wydarzenia odbyły się dwudniowe warsztaty: artystyczne pn. „TWÓRCZE POPOŁUDNIE” i kulinarne pn. „Z wypiekami 
jej do twarzy” oraz spotkanie podsumowujące, które odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Łążynie. 

W inicjatywie udział wzięło 11 Kół Gospodyń Wiejskich z: Łążka, Rumienicy, Szczepankowa, Gutowa, Rożentala, Kazanic, Prątnicy, 
Tuszewa, Wałdyk-Wiśniewa, Łążyna oraz Byszwałdu. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację wydarzenia. Szczególne podziękowania 
kierujemy także do pana Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.



www.gminalubawa.pl
8

„Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego” – pod takim hasłem odbył się Tydzień z kulturą fizyczną 
zorganizowany z okazji 30-lecia Gminy Lubawa. Wydarzenie miało miejsce przy znacznym udziale 
finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie a zakończyła je uroczysta Gala 
Sportu w Byszwałdzie.

W ramach tygodnia odbył się cykl zawodów sportowych skierowany do różnych grup wiekowych. Były to: Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Old Boy o Puchar Wójta Gminy Lubawa, Gminny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców oraz Gminny Turniej Sprawnościowy 
Klas I-III. Gala Sportu była przede wszystkim okazją do podsumowania sportowych osiągnięć i przekazania podziękowań. Wyróżnionych 
zostało 30 sportowców, którzy na przestrzeni minionych lat osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Wyboru wyróżnionych dokonała 
specjalnie do tego celu powołana Kapituła, którą utworzyli trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie. 

Podziękowania za współpracę i działalność na rzecz promowania aktywności fizycznej przyjęli także działacze, trenerzy nauczyciele 
wychowania fizycznego oraz przedsiębiorcy wspierający sport. Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

Lista wyróżnionych:
SPORTOWCY
Lekkoatletyka: Monika Jackiewicz, Daria Siemińska, Weronika Mieczkowska, Aleksandra Malinowska, Sebastian Jakubowski, 

    Kamila Grzegorowska, Karolina Jakubowska, Patrycja Ligman 
Piłka Nożna: Kacper Sendlewski, Sebastian Grubalski, Paweł Ewertowski, Adrian Zasuwa, Szymon Zelmański, Szymon Modrzewski, 
Arkadiusz Wietecha, Damian Gerka, Patrycja Krajewska 
Sporty Walki: Łukasz Browarek, Adam Sawicki, Sandra Szczesiak, Mateusz Treder, Filip Sosnowski, Jacek Fafiński 
Inne sporty: Dorota Grzywacz, Małgorzata Jarząbek, Mateusz Krawiecki, Paweł Kowalkowski, Damian Stachowiak, Michał 
Surdykowski, Krystyna Szczypska
DZIAŁACZE
Grzegorz Pułka, Bogdan Nerowski , Józef Blank, Marian Deka, Andrzej Ostrowski 
LUDZIE SPORTU
Marek Tykarski, Leszek Kołodziejski, Mirosław Śliwiński, Mariusz Ruczyński, Karol Malinowski, Robert Zawadzki, Dariusz Liberacki, 
Damian Jarzembowski, Dawid Grubalski, Krzysztof Malinowski, Henryk Mężykowski, Mirosław Gajewski, Rafał Mazurowski 
PRZEDSIĘBIORCY WSPIERAJĄCY SPORT
PPHU Drewneks Mirosław Maciołek, Karol Kuczyński F.H.U. „DAWBUD”, Constract Export-Import Sp. z o.o. Jarosław i Edmund 
Grubalscy, “LIBRO” Marek Liberacki, VBCH DESIGN Piotr Wiergowski, Szynaka Meble sp. z o.o. Jan Szynaka,
„PLAST-FOL” SP. Z o.o. Zdzisław Niesiobędzki, MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał, Krzysztof Ornowski - Starszy Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Lubawie, Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

Tydzień z kulturą fizyczną

Uczestnicy Turnieju Old Boy w Byszwałdzie Turniej Tenisa Stołowego rozegrany został w Rożentalu

W turnieju sprawnościowym uczestniczyło ok. 100 zawodników Galę poprowadził znany dziennikarz sportowy Rafał Patyra


