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    Żołnierze 3 Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna wyremontowali 
przeprawę mostową w Raczku w gminie Lubawa. Drewniana kładka na rzece 
Drwęcy ponownie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne przejście 
na drugą stronę rzeki. Szczegóły na stronie 3.

Nowa kładka na Drwęcy

Kładkę żołnierze wykonali w ramach ćwiczeń, w technologii montażu elementów z konstrukcji 
drewnianej. Przeprawa ma długość 24 metrów bieżących i szerokość 2 metrów.

Uroczystość przekazania nowego samochodu strażackiego
 W sobotę 16 października jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tuszewie będzie świętować 
przekazanie nowego samochodu strażackiego. 
Uroczystość odbędzie się o godz. 15:30 przy 
miejscowej świetlicy wiejskiej.

 Będzie to kolejny samochód, który zasili 
gminne jednostki OSP. Przypomnijmy: w lipcu 
odbyła się uroczystość przekazania do OSP 
Targowisko lekkiego samochodu specjalnego 
ratowniczo-gaśniczego Volkswagen Crafter 
z napędem 4x4. Wkrótce swój nowy wóz 
odbierze także jednostka OSP Byszwałd. Będzie  
to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - Mercedes Sprinter 519. Samochód 
dla jednostki OSP Tuszewo to lekki samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy 
Mercedes-Benz Sprinter 519, napęd 4X4, typ: Diesel V6 (turbo + intercooler), 
moc: 140kW=190PS, MOMENT OBR.: 440Nm, rok produkcji podwozia: 2020, rok produkcji 
zabudowy: 2021. Samochód o wartości 399 tys. zł został sfinansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz ze środków budżetu Gminy Lubawa.
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 We wtorek 28 września w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Kazanicach odbył się pogrzeb 
ś.p. ks. kan. Szczepana Modliborskiego, duszpasterza rolników, proboszcza  parafii Kazanice (do parafii należą cztery 
sołectwa: Kazanice, Byszwałd, Zielkowo i Raczek).

 Mszy świętej żałobnej przewodniczył 
ks. bp Wiesław Śmigiel ordynariusz Diecezji Toruńskiej. 
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. 
wierni, strażacy - druhowie z OSP Kazanice, OSP Zielkowo, 
OSP Byszwałd, delegacje, m.in. z Urzędu Gminy Lubawa 
z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele oraz gminni 
radni. Zmarłego kapłana pożegnali: dyrektorka szkoły 
w Kaznicach - Kamila Kądziela, członek rady parafialnej - 
Marcin Bednarczyk, służba liturgiczna i ks. dziekan Marcin 
Staniszewski oraz wójt gminy Tomasz Ewertowski. 
Wójt żegnając księdza w imieniu własnym, Rady Gminy 
Lubawa oraz mieszkańców, wyraził wdzięczność 
za pracę duszpasterską, dydaktyczną, wychowawczą 
i społeczną. - Współpracowaliśmy z księdzem Szczepanem 
na wielu płaszczyznach - mówił. - Jako Duszpasterz Rolników 
angażował się w organizację dożynek a także uroczystości patriotycznych. Współpracowaliśmy przy remontach kościołów i konserwacji 
zabytków. Zawsze był zaangażowany w sprawy gminy i parafian.  Dziękuję za te 8 lat współpracy. Spoczywaj w pokoju!
   Ksiądz Szczepan Modliborski odszedł w wieku 56 lat i spoczął na cmentarzu przy kościele parafialnym w Kazanicach.

Pożegnanie ś.p. księdza Szczepana Modliborskiego

Mszy świętej żałobnej przewodniczył 
ks. bp Wiesław Śmigiel ordynariusz Diecezji Toruńskiej 

Ś.P. ks. Szczepan Modliborski urodził się w 1965 roku, pochodził z Żygląda z parafii Papowo 
Biskupie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 roku od księdza abpa Mariana 
Przykuckiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. 
Pracował m.in. w: Jabłonowie Pomorskim, Lidzbarku Welskim, Grudziądzu, Toruniu, a od 1 sierpnia 
2013 roku został proboszczem parafii w Kazanicach i do końca tu posługiwał. Był także dekanalnym 
duszpasterzem rolników. Dla księdza Szczepana liczył się przede wszystkim drugi człowiek 
i wspólnota kościoła. Duchowy przewodnik parafii w Kazanicach, pomagał i wspierał mieszkańców 
w przezwyciężaniu trudów codzienności. Lubił słuchać i rozmawiać z parafianami, był ciekawy ich 
życia. Był człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym z dużym poczuciem humoru. Zawsze skromny, 
taktowny i pracowity.

Pożegnanie ś.p. strażaka Alojzego Szałkowskiego
   Zmarł Alojzy Szałkowski, najstarszy strażak ochotnik w gminie Lubawa. Miał 97 lat. Z OSP  Rożental był związany 
przez 75 lat. Pogrzeb ś.p. Alojzego Szałkowskiego odbył się w sobotę, 18 września  w kościele pw. Św. Wawrzyńca w 
Rożentalu.

   Mszy świętej przewodniczył  ks. kanonik Zdzisław Licznerski, 
proboszcz parafii. Podczas uroczystości pogrzebowych 
nie zabrakło mieszkańców wsi, asysty pocztów sztandarowych 
z jednostek OSP gminy Lubawa. Na zakończenie  Eucharystii 
zmarłego  druha  pożegnał prezes  Gminnego Związku OSP 
RP w Lubawie jednocześnie Wójt gminy Lubawa - Tomasz 
Ewertowski, który przybliżył postać zmarłego druha oraz 
w imieniu delegacji jednostek OSP, druhen i druhów oraz 
własnym podziękował za służbę. Głos  zabrał także  wieloletni 
prezes  OSP Rożental - Jan Nadolski. Po nabożeństwie 
kondukt żałobny przeszedł na pobliski cmentarz parafialny, 
gdzie został pochowany. Zawyły syreny strażackie i członkowie 
orkiestry dętej zagrali Ciszę - André Rieu i Serdeczna Matko.Jeszcze w lipcu tego roku druh Alojzy uczestniczył w zebraniu 

jednostki OSP Rożental, na którym został odznaczony 
za wysługę 75 lat

Ś.P. Alojzy Szałkowski - urodził się 9 grudnia 1924 roku w Rożentalu. Do straży wstąpił  
w 1946  roku. Posiadał smykałkę do motoryzacji. W  1956  roku kiedy zaczęto budowę 
remizy  i świetlicy w Rożentalu,  wiele czasu spędzał przy budowie. W OSP pełnił funkcję 
w Zarządzie - zastępcy naczelnika oraz naczelnika do 1991  roku. W  latach 
1961 i 1966 był delegatem Krajowego Zjazdu OSP. Do straży należał 75 lat. 
Za swoją działalność był odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, m.in. 
Złotą odznaką zasłużony dla Warmii i Mazur, Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza. Ostatnie odznaczenie przyjął w lipcu tego roku podczas zebrania jednostki, 
w którym aktywnie uczestniczył, było to odznaczenie za wysługę 75 lat, jedyne takie odznaczenie 
w skali województwa a może i kraju. Otrzymał także statuetkę Orzeł Gminy Lubawa doceniającą 
75-letnią działalność na rzecz pożarnictwa.
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Żołnierze 3 Batalionu Drogowo-
Mostowego z Chełmna wyremontowali 
przeprawę mostową w Raczku 
w gminie Lubawa. Drewniana kładka 
na rzece Drwęcy ponownie umożliwia 
mieszkańcom i turystom bezpieczne 
przejście na drugą stronę rzeki.

Procedura przygotowawcza do 
wykonania przez wojsko remontu 
kładki w Raczku rozpoczęła się już 
w 2020 roku. Wójt Gminy Lubawa 
wystąpił, m.in. do Generalnego 
Dowództwa Sił Zbrojnych o wydanie 
zgody na przeprowadzenie prac. 
Do realizacji zadania wytypowany 
został 3. Batalion Drogowo-Mostowy 
z Chełmna a termin remontu ustalono 
na rok 2021.

We wrześniu powstała przeprawa 
o długości 24 metrów bieżących i szerokości 2 metrów. Kładka  wykonana została w ramach ćwiczeń, w technologii 
montażu elementów z konstrukcji drewnianej. Do jej budowy użyto przede wszystkim modrzewia pochodzącego 

z tartaku w Rodzonem. Drewno 
modrzewiowe jest bardzo 
wytrzymałe i trwałe, dlatego 
też jest ono pierwszorzędnym 
drewnem budulcowym.

Całość zadania realizowało 13 
żołnierzy z Jednostki Wojskowej 
nr 3136 z siedzibą w Chełmnie 
przy użyciu sprzętu należącego 
do wojska. Dzięki realizacji takich 
prac żołnierze uczą się i nabierają 
doświadczenia.

Kładka powstała w miejscu 
poprzedniej przeprawy, która 
w ramach remontu została 
całkowicie zdemontowana 
Inwestycję realizowała Gmina 
Lubawa. Gmina pokryła koszty 
zakupu drewna, noclegów 
i wyżywienia żołnierzy.

Raczek - nowa kładka na Drwęcy

Demontaż starej przeprawy na rzece Drwęca w miejscowości Raczek 

Kładka ma długość 24 metrów bieżących

Wiele prac było prowadzonych z łódki Ostatnie prace przy nowej kładce
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     Tuszewo było gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Lubawa. Nie zabrakło prezentacji i degustacji przysmaków 
regionalnych, z dziczyzny i strażackiej grochówki.

 Kulinarnym atrakcjom towarzyszyła 
muzyka biesiadna w wykonaniu zespołu 
METRUM Reni & Marco z Kabaretem Andrzej 
Miś. Rozstrzygnięto również konkursy 
na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i 
Najładniejszą Kukłę oraz Kuchnia Ziemi 
Lubawskiej.
 Święto Plonów, które odbyło się w niedzielę 
29 sierpnia, rozpoczęła uroczysta msza święta. 
Dziękczynienie za plony koncelebrowali 
księża z dekanatu lubawskiego. Mszy 
przewodniczył  ks. dziekan z parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Lubawie 
Marcin Staniszewski. Po mszy świętej 
dożynkowy korowód przeszedł na 
boisko przy miejscowej szkole podstawowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rolę 
tegorocznych starostów dożynkowych pełnili: Anna Ziółkowska i Andrzej Gacioch z Tuszewa. To 
właśnie oni wręczyli bochen chleba gospodarzowi uroczystości wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu. 
Wójt w kilku słowach podziękował rolnikom za tegoroczną pracę i odniósł się do trudnej sytuacji w rolnictwie, 
zwłaszcza na rynku trzody chlewnej. Podkreślił, że potrzebne są systemowe rozwiązania, jak 

na przykład rządowe programy wsparcia. 
Wyraził także nadzieję, że sytuacja jak najszybciej 
wróci do normalności a istniejące problemy 
nie zakłócą radości dożynkowego świętowania.

   Głos zabrał także marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin oraz ksiądz dziekan 
Marcin Staniszewski, którzy złożyli życzenia 
i podziękowania rolnikom oraz mieszkańcom 
Tuszewa. Na uroczystości obecni byli między 
innymi wicestarosta iławski Marek Polański 
oraz Sonia Solarz-Taciak, z-ca dyrektora 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie. W późniejszym czasie 
pojawili się parlamentarzyści: senator Bogusława 
Orzechowska i poseł na Sejm RP Zbigniew 
Ziejewski.

  W dożynkach uczestniczyli również przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych, jednostek 
samorządowych, radni i sołtysi gminy Lubawa, księża, lokalni działacze oraz przedstawiciele biznesu.
 W tym roku publiczność zabawiał jeden z najbardziej lubianych i popularnych zespołów muzycznych 
ze Śląska – METRUM Reni & Marco, który wystąpił w towarzystwie kabareciarza Andrzeja Misia. Wcześniej 
na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tuszewie. Jako pierwsza wystąpiła Dorota 
Chęć, która zaśpiewała trzy piosenki. 
Następnie Dawid Pruchniewski znany jako 
Niemagiczny Dawid. W międzyczasie odbywały 
się konkursy: Kuchnia Ziemi Lubawskiej – 
„Śniadanie na trawie”, na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy oraz na Najładniejszą 
kukłę dożynkową. Na uczestników Gminnego 
Święta Rolniczego czekały także nagrody 
w konkursach dla publiczności, loteria 
fantowa, strażacka grochówka, kawiarenka, 
specjały serwowane przez Koło Łowieckie Ryś 
oraz regionalne potrawy przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. Dla najmłodszych 
uczestników dożynek pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej przygotowali pełen 
atrakcji Kącik animacyjny.
  

Gminne Święto Rolnicze - Dożynki - Tuszewo 2021 

Uroczystą mszę świętą koncelebrowali księża z dekanatu lubawskiego pod 
przewodnictwem ks. dziekana Marcina Staniszewskiego

Uczestnicy dożynkowego święta gminy Lubawa

Uczestnicy mszy świętej
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Puchar za najpiękniejszy wieniec dożynkowy trafił do parafii 
pw. Świętej Barbary w Rumianie - Sołectwa Rumienica

   Tradycyjnie organizatorzy zaplanowali również konkursy  
na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy oraz kulinarny 
„Kuchnia Ziemi Lubawskiej”, w tym roku pod hasłe 

 „Śniadanie na trawie” Łącznie wystartowało 7 drużyn 
(6 Kół Gospodyń Wiejskich oraz  1 Klub Senior+), 
które przygotowały stoiska z potrawami i wypiekami 
związanymi z tradycyjną, lokalną śniadaniową 
kuchnią lubawską. Każdy zespół za udział w konkursie 
otrzymał podziękowanie oraz nagrodę rzeczową. Rywalizację 
wygrało Koło Gospodyń Wiejskich „Tuszewianki”.

      W konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy wzięło 
udział 8 grup wieńcowych. Tytuł najpiękniejszego przypadł 
sołectwu Rumienica z parafii pw. św. Barbary w Rumianie. 

   
       Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz nagrody finansowe w tej samej wysokości. Nowością 
był konkurs na najładniejszą kukłę dożynkową. Jury nie 
miało łatwego zadania, mieszkańcy Tuszewa wykazali się 
dużą pomysłowością i ogromnym zapałem przy tworzeniu 
dożynkowych dekoracji. Ostatecznie nagroda trafiła do 
państwa Doroty i Krzysztofa Chęć. Miłym akcentem było 
również nagrodzenie pucharami tegorocznych starostów 
dożynkowych. Puchary te ufundowała Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza a wręczył wójt Tomasz Ewertowski oraz Stefan 
Kordalski – członek Izb w powiecie Iławskim.

Rywalizację w konkursie Kuchnia Ziemi Lubawskiej wygrało
Koło Gospodyń Wiejskich „Tuszewianki”

   Organizatorzy Dożynek Gminnych Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Gmina Wiejska Lubawa serdecznie 
dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację tegorocznego Gminnego 
Święta Rolniczego. Szczególne podziękowania kierujemy do: starostów dożynkowych, delegacji z wieńcami 
dożynkowymi, pocztów sztandarowych, uczestników konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich, z Prątnicy, Tuszewa oraz Szczepankowa, Koła łowieckiego Ryś, Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Lubawa, rady sołeckiej, pani sołtys oraz mieszkańców Tuszewa, pani dyrektor i pracowników miejscowej 
szkoły, wystawców, sponsorów oraz Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Tegoroczne Dożynki Gminne zostały zorganizowane przy 
udziale przyznanego przez KOWR wsparcia finansowego. 

Podziękowania

Wójt pogratulował Monice Jackiewicz złotego medalu
   Wójt Tomasz Ewertowski spotkał się w środę 22 września ze złotą medalistką Mistrzostw Polski 
w półmaratonie - Moniką Jackiewicz. Były gratulacje, podziękowania oraz rozmowy o dalszych sportowych planach.

     W spotkaniu uczestniczył Artur Olejarz – utalentowany 
biegacz i od prawie 7 lat trener Moniki. Swoje gratulacje 
przekazał także Łukasz Berent – przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.
 Pochodząca z Kazanic zawodniczka MKL Szczecin 
wchodzi na biegowy szczyt i coraz bardziej wierzy 
w swoje możliwości. Obecny sezon to pasmo sukcesów, 
wystarczy wymienić brązowy medal Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Poznaniu na dystansie 5 000 m 
oraz zwycięstwo w 30. PZLA Mistrzostwach Polski 
w półmaratonie w Bydgoszczy 17 września. 
  W ostatnich latach Monika Jackiewicz uczestniczyła 
w wielu imprezach biegowych w Polsce i zajmowała 
wysokie lokaty. W ubiegłym roku zdobyła  dwa tytuły 
V-ce Mistrzyni Polski na 10 km i w półmaratonie. 
Startowała zarówno w mistrzostwach kraju, 
jak i biegach masowych. Jej celem są Igrzyska 
Olimpijskie w 2024 w Paryżu. Wspólne pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w Urzędzie Gminy Lubawa
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AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gmina Lubawa w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie od 
2017r. realizuje projekt wieloletni pn. 
„Aktywna przyszłość”, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Miesiąc październik jest ostatnim miesiącem 
realizacji w/w zadania.  

W ramach sześciu edycji projektu wsparciem 
objętych zostało 84 osoby, w tym 78 kobiet i 6 
mężczyzn.  

Aktualnie 12 uczestniczek ostatniej (szóstej) edycji 
Klubu Integracji Społecznej podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach 
zawodowych.  

Ponadto Panie mają możliwość uczestniczenia 
w cyklu warsztatów „Akademii animatora 
lokalnego” oraz odwiedzają przedsiębiorstwa 
społeczne w ramach „Warsztatów wyjazdowych 
ekonomii społecznej”. 
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Rodzina na PLUS 
 

  

 

 

 

 

 
 
W miesiącu wrześniu rozpoczęła się realizacja  
ostatniej - VI edycji projektu, podczas której uczestnicy 
zostaną objęci kompleksowym programem wsparcia. 
Zakończenie działań zaplanowane jest na czerwiec 
2022 roku.  

 

 

Zakończyła się V edycja projektu „Rodzina na PLUS” 
realizowanego przez Gminę Lubawa w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach działań projektowych 8 rodzin z terenu 
gminy współpracowało z  asystentem rodziny, 
korzystało z indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego i prawnego oraz brało udział 
w szeregu działań warsztatowych w tym: „Warsztatach 
rozwoju umiejętności społecznych”, „Warsztatach 
zarządzania czasem i budżetem domowym”, „Szkole 
dla rodziców”, „Warsztatach Aktywności Lokalnej”. 

Ponadto zrealizowana została „Inicjatywa lokalna” 
oraz „Wyjazd Rodzinny o charakterze integracyjno – 
edukacyjnym” do Zagrody Edukacyjnej Pszczółka 
Nauka i Zabawa w Lesie w Lubstynku. 
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Zawody im. Benedykta Czarneckiego
     W niedzielę 19 września 2021 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Lubawa w piłce nożnej OLD BOYS im. Benedykta Czarneckiego.

   Do  sportowej rywalizacji przystąpiło 5 zespołów, 
które rozegrały ze sobą spotkania w systemie „każdy 
z każdym” 2x7 minut. Organizatorem zawodów 
było Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Lubawie, współorganizatorem Szkoła Podstawowa 
im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy. Turniej wygrał 
zespół OLD BOYS Lubawa, przed Tuszewem, Prątnicą, 
Zielkowem oraz Gminą Grodziczno. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Mariusz Pielenc (OLD BOYS 
Lubawa), najlepszym bramkarzem – Karol Mergalski 
(Prątnica). 
 Kapitanowie drużyn otrzymali pamiątkowe 
puchary. Piłkarze drużyn z miejsc I – III dodatkowo 
medale. Najlepszy strzelec oraz bramkarz otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Dekoracji dokonali Tomasz 
Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Łukasz Berent – 
Przewodniczący GZ LZS w Lubawie, Dariusz Liberacki – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego 
w Prątnicy oraz Jan Kowalkowski – Radny Gminy 
Lubawa. 

Wspólne zdjęcie kapitanów poszczególnych drużyn oraz osób wręczających 
puchary i medale. W pierwszym rzędzie od lewej: Mariusz Pielenc najlepszy 

strzelec turnieju oraz Karol Mergalski najlepszy bramkarz

Latające psy w Prątnicy

Impreza została sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: 
ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU MIESZKAŃCOM GMINY LUBAWA POPRZEZ 
POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH.

   25-26 września przy Szkole Podstawowej w Prątnicy odbyły się Zawody Dogfrisbee 
Winter is Coming. To już kolejne zawody tego typu w gminie Lubawa - tym razem 
w obsadzie międzynarodowej. W pokazach psiej szybkości, zwinności i skoczności 
rywalizowało ponad 90 zawodników z Polski, Niemiec, Litwy i Anglii. 

  Podczas zawodów dogfrisbee (plastikowy dysk) był motywem przewodnim, a kluczową 
konkurencją - freestyle, czyli pokazy w stylu wolnym. Podczas zawodów kilku zawodników 
uzyskało kwalifikację do Mistrzostw Świata. W zawodach wystąpił  m.in. Paweł Jakubowski 
ze swoim psem Bezą w klasyfikacji Throw and Go, zajmując II miejsce.
  Zwieńczeniem dwóch dni zmagań był Puchar Wójta dla trzech najlepszych teamów 

człowiek-pies. Takie wyróżnienie 
mogły zdobyć osoby, które 
podczas wszystkich konkurencji 
uzyskały najlepsze lokaty 
spośród wszystkich uczestników.
Nagrody wręczał wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, 
radny - Jan Kowalkowski i prezes OSP Prątnica - Waldemar Golder.

O ciepły posiłek i napoje dla publiczności i zawodników 
zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Prątnicy. 
Podczas zawodów chętni mogli także wesprzeć 
schronisko dla zwierząt w Iławie przekazując karmy, 
zabawki, koce lub wrzucając drobne do puszki. 

Najbardziej widowiskowa 
konkurencja – freestyle, czyli pokazy 

w stylu wolnym

Zwieńczeniem zawodów było wręczenie Pucharu Wójta Lubawa. 
Na zdjęciu wójt Tomasz Ewertowski oraz nagrodzone sportowe teamy 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Prątniczanki” zadbały o ciepły 
posiłek dla chętnych, na amatorów słodkości czekało ciasto i gofry


