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Dożynki Diecezjalne na 800-lecie chrztu ziemi lubawSkiej

jak SeGreGowaĆ oDPaDy

StyPenDium Szkolne

w numerze
Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lipach koło Lubawy zostało wybrane na miejsce tegorocznych dożynek diecezjal-
nych. Dziękczynienie za plony odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia.

Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym dla Ziemi Lubawskiej ze względu na obchody 800-lecia chrystianizacji tych terenów. 
Proces chrystianizacji związany jest z działalnością misyjną biskupa Chrystiana w XIII wieku. Przyjęcie chrztu przez pogań-
skiego władcę tych terenów - Surwabuno znalazło potwierdzenie w bulii papieskiej z dnia 18 lutego 1216 roku wydanej przez 
Inncocentego III, gdzie po raz pierwszy w historii wymieniony jest termin „terra Lubavia”, czyli „ziemia lubawska”.
Wśród licznych uroczystości, które z tej okazji zaplanowano są także dożynki diecezjalne Diecezji Toruńskiej. Część liturgicz-
na rozpocznie się o godz. 12:00 od mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Natomiast ok. godz. 14 
zaplanowano część artystyczną, podczas której m.in. wystąpi zespół Happy Folk. Serdecznie zapraszamy!
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOŻYNEK DIECEZJALNYCH GMINY LUBAWA NA STRONIE 8 BIULETYNU.

Od 1 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana systemu odbioru segregowanych odpadów komunalnych na
OBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH „U ŹRÓDŁA” CZYLI BEZPOŚREDNIO Z TERENU NIERUCHOMOŚCI. 
W zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane należy gromadzić w workach, w które zgodnie z harmonogramem, zaopatry-
wać będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Zlikwidowane zostaną tzw. „gniazda” do selektywnej zbiórki odpadów. 

W budynkach wielolokalowych pozostaje system pojemnikowy w tzw. „gniazdach”. 

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdziecie Państwo na stronie:  

http://gminalubawa.pl/gospodarka-odpadami/724-ulotka-jak-segregowac-odpady-komunalne-od-1-lipca-2016r

Do 15 września 2016 roku można składać w Urzędzie Gminy Lubawa wnioski o stypendia szkolne. Stypendium szkol-
ne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
W trym roku kryterium dochodowe wynosi 514 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Wniosek mogą złożyć: rodzi-
ce ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach  
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli sierpień 2016 r.

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 budynek A lub pobrać ze strony BIP Gminy Lubawa. 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (89) 645 54 22.
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zawoDy SPortowo-Pożarnicze

zjazD GminneGo oDDziaŁu oSP rP

Uczestnicy zawodów strażackich. Po środku, 
w niebieskich dresach, zwycięzcy w grupie dziewcząt -
 OSP Szczepankowo

OSP Zielkowo przyjmuje gratulacje za zdobycie I miejsca od 
Tomasza Ewertowskiego, wójta gminy Lubawa i prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie oraz Komendanta 
Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego

Zwycięska drużyna kobieca - OSP Rożental Zwycięska drużyna męska - OSP Lubstynek

Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu Gminnego Oddziału OSP RP

biuletyn inFormacyjny Gminy lubawa

Bez protestów i kontuzji, przy pięknej pogodzie i licznej publiczności, w niedzielę 29 maja oraz 12 czerwca rozegrane zostały gminne zawody sportowo- 
pożarnicze. Na boisku w Szczepankowie do startu stanęło 15 młodzieżowych drużyn OSP z terenu gminy Lubawa. W tym roku zgłosiło się 6 drużyn dziewcząt 
i 9 drużyn chłopców. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy z przeszkodami. Wśród dziewcząt najlepsza okazała 
się ekipa OSP Szczepankowo. Wśród chłopców wygrała OSP z Zielkowa. 
Na boisku w Rumienicy rywalizowały ze sobą 22 drużyny: 17 drużyn męskich 5 drużyn kobiecych. Poza rywalizacją wystartowały także dwie drużyny pożarnicze 
z jednostki OSP Lubawa. Każda ekipa wzięła udział w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m. z przeszkodami. Sędzią głów-
nym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Tomanek. Wśród pań I miejsce zdobyła drużyna z Rożentala, wśród męskich drużyn bezkonkurencyjni okazali się strażacy  
z Lubstynka. Na zawodach wystartowała także dziecięca drużyna pożarnicza, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie, która wykonała pokaz 
ćwiczenia bojowego.

Pod koniec czerwca odbył się Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych RP. Na Zjazd zostało zaproszonych 35 delegatów Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa, ustępujący Zarząd Gminny, zasłużeni działacze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz goście: Maciej Jasiński 
- komendant PSP w Iławie, Stanisław Kastrau - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Henryk Zakrzewski oraz Julian Lemiech - członków Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz ks. dziekan Marcin Staniszewski, który przyjął funkcję kapelana lubawskich strażaków. Otwarcia 
Zjazdu dokonał prezes Zarządu Gminnego Oddział ZOSP RP w Lubawie druh Tomasz Ewertowski. Podczas zjazdu dokonano m.in. wyboru nowego składu 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie:

  PREZES - druh Tomasz Ewertowski, 
  WICEPREZES - druh Benedykt Czarnecki, 
  WICEPREZES - druh Paweł Szauer, 
  KOMENDANT GMINNY - druh Krzysztof Rutkowski, 
  SEKRETARZ - druh Jerzy Żuralski, 
  SKARBNIK - druhna Katarzyna Grzechowiak,
  CZŁONEK PREZYDIUM - druh Jan Ewertowski.
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jubileuSz DziaŁalności beneDykta 
czarneckieGo w lzS

Z życzeniami do Jubilata ustawiła się długa kolejka gości Wspólne zdjęcie uczestników turnieju sportowego

biuletyn inFormacyjny Gminy lubawa

Uroczystość otworzył Tomasz Ewertowski – wójt Gminy Lubawa, który przywitał wszystkich zaproszonych gości i zawodników oraz pogratulował Benedyk-
towi Czarneckiemu długoletniej pracy na rzecz sportu i licznych osiągnięć. Następnie Waldemar Górski – członek Rady Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie 
przedstawił krótką historię działalności Jubilata w LZS. Głos zabrali także Waldemar Buszan – dyrektor Biura Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS oraz Marian Licznerski wice-wójt  gminy Lubawa, którzy pogra-
tulowali Benedyktowi Czarneckiemu wytrwałości w pracy, osiągniętych sukcesów oraz życzyli dalszej pomyślności.  
Benedykt Czarnecki jako działacz sportowy i społeczny od ponad 50 lat jest związany z terenem lubawskiej gminy. Można powiedzieć, że historia Gminnego 
Zrzeszenia LZSW w Lubawie to historia Jubilata znanego przede wszystkim ze swojej niezwykle aktywnej działalności sportowej. Za narodziny LZS można 
uznać rok 1966. Natomiast od 16 lat LZS, po rejestracji w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego, działają jako Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Lubawie. 
Po części oficjalnej zawodnicy przystąpili do rozgrywania spotkań. Rywalizację sportową wygrali zawodnicy reprezentujący MAKRODACH Rumienica, którzy  
w finale pokonali w rzutach karnych gospodarzy zawodów – Prątnicę 3:2 (w regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1:1). 
W meczu o III miejsce Urząd Marszałkowski w Olsztynie zrewanżował się ekipie MARTIN Lubawa za porażkę w fazie grupowej i wygrał 1:0. 

W środę 17 sierpnia 2016 r. zostały zamontowa-
ne 2 place zabaw w miejscowościach Gierłoż Pol-
ska oraz Losy. Place zabaw wyposażone zostały  
w huśtawkę równoważną, huśtawkę podwój-
ną, bujak oraz dwie ławki. Doposażono również 
4 place zabaw w miejscowościach Grabowo, 
Złotowo, Rumienica oraz Mortęgi. Zakupiono 
huśtawkę podwójną, piaskownicę, karuzelę oraz 
zjeżdżalnię. Zadanie wykonała firma AVIS Ekolo-
giczne Place Zabaw z Lublina. Łączny koszt zada-
nia wyniósł 19 418,64 zł.

Gmina Lubawa została laureatem VIII Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XXII Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin 2016. Nagroda za za-
jęcie 3 miejsca w grupie III zostanie przeznaczona 
na zakup sprzętu sportowego. Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich oficjalne podsumowanie 
imprezy zaplanowała na jesień tego roku.
Tydzień sportu ma zachęcić wszystkich do ak-
tywnego trybu życia przez cały rok. Inicjatywa ta 
powstała z myślą o wszystkich bez względu na 
wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. 

Na XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa, 31 
maja radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu gminy Lubawa za 
2015 r. Na obecnych 13 radnych wszyscy zagło-
sowali za udzieleniem absolutorium. Budżet 2015  
r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 mln 429 
tys. 629 zł. Łączna kwota długu na koniec roku 
budżetowego wynosiła 7,14% do dochodów 
wykonanych w roku 2015. Zadłużenie gminy na 
koniec roku budżetowego wynosiło nominalnie 2 
mln 300 tys. zł, jest to jedno z najniższych zadłu-
żeń w naszym województwie. 

GMINA LUBAWA 
NA PODIUM

SESJA
Z ABSOLUTORIUMNOWE PLACE ZABAW

W niedzielę 26 czerwca na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Prątnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Lubawa  
w piłce nożnej OLD BOYS o Puchar Wójta połączone z obchodami 50-lecia działalności Benedykta Czarneckiego w Ludowych 
Zespołach Sportowych. O puchar rywalizowało 8 drużyn, natomiast Jubilatowi gratulacje i życzenia złożyli licznie przybyli goście.
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PrzebuDowa DrÓG Powiatowych
Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg 
powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Prace trwają na odcinku w miejscowości Złotowo oraz na drogach Targowi-
sko Dolne - Rakowice i Rakowice - Zajączkowo. Zadanie zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania upływa pod koniec 
września. W ramach przebudowy zostanie wykonana odnowa nawierzchni na łącznym odcinku 6057 mb oraz zostaną 
wykonane zjazdy gospodarcze, pobocza i poprawa odwodnienia. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 2 mln. złotych  
z czego 500 tys. zł to dofinansowanie przekazane dla inwestora - Starostwa Powiatowego przez Gminę Lubawa.

Złotowo - prace przygotowawcze do położenia pierwszej warstwy asfaltu Złotowo - zadanie realizuje firma Skanska S.A.

Złotowo - zakończenie remontu zaplanowano na koniec września

Rakowice - centrum wsi Remont skrzyżowania Targowisko-Rakowice

Wyremontowana nawierzchnia drogi z Rakowic w kierunku Targowiska Dolnego
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PrzebuDowa DrÓG Gminnych
Dobiegła końca przebudowa dróg gminnych Kazanice-Rożental oraz w miejscowości Kazanice. W ramach inwestycji m.in. 
zostały przebudowane odcinki dróg o łącznej długości 3,42 km, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Droga Ka-
zanice-Rożental została także poszerzona. Wykonawca - firma Skanska S.A. zgłosił gotowość do odbioru, który odbędzie 
się na przełomie sierpnia i września .Zadanie w połowie zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na ten remont Gmina Lubawa zabezpieczyła w budżecie ponad 
pół mln. zł. W 2016 roku łącznie na inwestycje drogowe na terenie lubawskiej gminy planuje się wydatkować ok. 4 mln zł.  

Na odcinku drogi w kierunku Zespołu Szkół w Kazanicach wybudowano 
chodnik i zatokę autobusową Kazanice - prace przy kładzeniu nowej nawierzchni w centrum wsi

W ramach remontu wykonano m.in. poprawę odwodnienia

Odcinek Kazanice-Rożental przed remontem Odcinek Kazanice-Rożental w trakcie remontu

Droga Kazanice-Rożental została poszerzona
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i Gminny PrzeGlĄD PioSenki  
bieSiaDnej w rakowicach

aktywne wakacje u SeniorÓw

18 czerwca 2016 roku w Rakowicach, zespół „Rakowianki” obchodził jubileusz 5 – lecia swojego istnienia, z tej okazji 
zorganizowano I Gminny Przegląd Piosenki Biesiadnej. Gratulacje i życzenia dla Jubilatek płynęły ze strony przedstawicieli 
samorządu, zaproszonych zespołów, lokalnych klubów i kół gospodyń wiejskich. Przegląd zainaugurował występ Rako-
wianek, a następnie wystąpiły przybyłe zespoły: Wrzosy z Lubawy, Anibabki z Kurzętnika, Wesołe Kumoszki ze Zbiczna, 
Wszyscy Razem z Brzozia, Cyganeczki z Cygan, Sami Swoi z Tylic. Występom towarzyszyły tańce i kolorowe stroje,  
a twórczość przybyłych artystów porwała do tańca i śpiewu zgromadzonych gości. 

Seniorzy z gminy Lubawa w aktywny sposób spędzają wakacyjne dni. W lipcu w Szczepankowie świętowano obchody 
„Nocy Kupały”. W pikniku integracyjnym zorganizowanym z tej okazji wzięli udział członkowie Klubów Seniora i Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz przedstawiciele władz gminy Lubawa. Uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach integracyjnych, 
tańcach i wspólnym grillowaniu. Kolejną wakacyjną atrakcją był wyjazd integracyjny do Niepokalanowa i Warszawy. Wy-
jazd rozpoczął się wizytą w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask oraz zwiedzaniem 
muzeum św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ogrodzie Botanicznym 
Państwowej Akademii Nauk. Ostatnim punktem wyjazdu było Centrum Nauki Kopernik, które zaprosiło seniorów do świata 
samodzielnego eksperymentowania na kilkuset interaktywnych wystawach.

Rakowianki świętowały swój Jubileusz 5-lecia śpiewająco

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wspólne tańce podczas I Gminnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej

Podczas Nocy Kupały nie zabrakło wianków i wspólnego śpiewania



7www.gminalubawa.pl

biuletyn inFormacyjny Gminy lubawa

Piknik w Sampławie

Kulinarne zabawy w Tuszewie

Piknik w Szczepankowie

Wspólne czytanie książek w Omulu

W okresie od czerwca przy świetlicach wiejskich odbywają się Pikniki Rodzinne, które w miły sposób zagospodarowu-
ją weekendowe popołudnia mieszkańcom gminy Lubawa. Do tego czasu odbyło się 8 pikników, podczas których za-
pewniono wiele atrakcji ich uczestnikom. Pogoda i atmosfera imprez sprzyjały integracji przy wspólnych grach i zaba-
wach, a podczas części artystycznych można było obserwować lokalne talenty. Kolejny festyn odbędzie się 3 września  
w Złotowie. Serdecznie zapraszamy!

Wakacyjne Świetlice już od kilku lat funkcjonują w okresie letnim na terenie gminy Lubawa. W tym roku poza 9 placówkami 
funkcjonującymi przez cały rok powstało 8 wakacyjnych placówek, w miejscowościach: Byszwałd, Gutowo, Lubstynek, 
Łążek, Omule, Rumienica, Tuszewo i Zielkowo. Uczęszcza do nich łącznie ok. 300 osób. Dzieci i młodzież z terenu gminy 
mogą uczestniczyć w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach i w aktywny oraz kreatywny sposób zagospoda-
rować swój czas wolny. Wśród świetlicowych atrakcji znajdują się wycieczki rowerowe, wycieczki edukacyjno-krajoznaw-
cze, warsztaty graffiti, noclegi w świetlicy, zajęcia kulinarne i artystyczne oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć.

roDzinne PoPoŁuDnia

wakacje w Gminie lubawa

  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



PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNEK DIECEZJALNYCH 2016

pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LIPSKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

11:00 - Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi na parkingu przed bramą do                        
               Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej, poświęcenie wieńców
11:30 - Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości
11:45 - Wykład związany z Jubileuszem 800-lecia chrztu (ks. Dziekan Marcin Staniszewski)
12:00 - Procesja liturgiczna oraz uroczysta msza święta koncelebrowana przez  
     ks. Biskupa Andrzeja Suskiego
13:30 - Powitanie oraz przemówienia 
13:45 - Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej w Lubawie
14:00 - Biesiada z zespołem Happy Folk cz. I
14:45 - Ogłoszenie wyników w konkursie na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy
15:00 - Biesiada z zespołem Happy Folk cz. II
15:45 - Ogłoszenie wyników w konkursie Kuchnia Ziemi Lubawskiej
16:00 - Występ zespołu kleryków WSD „Synowie” z Torunia
16:30 - Występ chóru Appasjonata z Lubawy
17:00 - Na ludową nutę  - Kapela Jakubowa
18:00 - Zakończenie Dożynek


