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W pierwszych dwóch dniach października w sali sesyjnej Urzędu Gminy
Lubawa odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 18 par. Były
kwiaty i życzenia a także tort weselny i prezenty. Uczestnicy nie kryli
wzruszenia.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły,
tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Słowa uznania
pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie
małżeńskie, złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Bulińska. Do
życzeń dołączył się także Wójt Gminy Tomasz Ewertowski, który, w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odznaczył Jubilatów
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Gratulacje złotym parom złożył
także przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski.
Fotorelacja z wręczenia medali na str. 4 i 5.
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DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY I CIĘŻKĄ PRACĘ
Złotowo było gospodarzem tegorocznych Dożynek gminnych, które odbyły się w niedzielę 30 sierpnia.
Z uwagi na panująca pandemię COVID-19 organizatorzy zdecydowali o zmianie formuły tegorocznego
święta. Uroczystości zostały ograniczone do części religijnej oraz konkursu na „Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy”.
Dożynki w gminie Lubawa to uroczystość o wieloletniej tradycji. To czas radości i podziękowań: Panu Bogu za
plony, a rolnikom za ciężką pracę i codzienny trud. Chociaż tegoroczne świętowanie było nieco skromniejsze, to
mieszkańcy tradycyjnie przygotowali imponujące wieńce dożynkowe.
ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA
Gminne święto plonów rozpoczęło się od poświęcenia wieńców dożynkowych oraz mszy świętej, która została
odprawiona w kościele pw. św. Barbary. Mszę koncelebrowali: ksiądz dziekan Marcin Staniszewski, duszpasterz
rolników ksiądz Szczepan Modliborski oraz proboszcz miejscowej paraf ksiądz Karol Szmidt. Następnie na placu
przed szkołą odbyła się dalsza część uroczystości. Pomimo ograniczonego programu uczestnicy nie zawiedli. Wśród
licznie zgromadzonych mieszkańców nie zabrakło także gości: senator Bogusławy Orzechowskiej, Andrzeja
Milkiewicza – dyrektora gabinetu Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, wójtów, radnych, sołtysów,
przedstawicieli instytucji rolniczych, lokalnego biznesu oraz stowarzyszeń. Po powitaniu zgromadzonych, sekretarz
Gminy Adam Roznerski przedstawił tegorocznych starostów dożynek. Honory starostów pełnili: Anna Fafińska
z Czerlina oraz Waldemar Wierzbowski ze Złotowa. To właśnie oni przekazali dożynkowy chleb wójtowi Tomaszowi
Ewertowskiemu. Następnie głos zabrał wójt, który w kilku słowach podkreślił, że dożynki w gminie Lubawa to
uroczystość o wieloletniej tradycji. Obok życzeń i podziękowań dla rolników i osób związanych z rolnictwem, nie
zabrakło także słów wdzięczności skierowanych do uczestników święta oraz organizatorów. Na zakończenie wójt
odczytał fragment listu przesłanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Głos zabrała także senator RP Bogusława Orzechowska. W imieniu Marszałka województwa wystąpił dyrektor
gabinetu Andrzej Milkiewicz. Nie zabrakło także słów od księdza dziekana Marcina Staniszewskiego.
PUCHARY I DYPLOMY
Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. W konkursie
uczestniczyło dziewięć ekip, osiem z nich otrzymało puchary za udział oraz dyplomy, jeden zdobył tytuł
najpiękniejszego a był nim wieniec przygotowany przez miejscowość Łążek z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Sampławie. Wszystkie wieńce otrzymały także nagrodę Wójta w wysokości 1.000 zł każdy. Miłym akcentem
było również nagrodzenie pucharami tegorocznych starostów dożynkowych. Puchary te ufundowała WarmińskoMazurska Izba Rolnicza a wręczył wójt Tomasz Ewertowski oraz Stefan Kordalski – członek Izb w powiecie
Iławskim. Uroczystość zakończyło uhonorowanie państwa Elżbiety i Waldemara Wierzbowskich pucharem za
zdobycie tytułu laureata w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu: Rolnik – Farmer Roku.

Mszy świętej koncelebrowanej w asyście kapłanów dekanatu
przewodniczył dziekan ks. Marcin Staniszewski

Wójt Tomasz Ewertowski przyjął symboliczny bochen chleba z rąk
starostów dożynkowych Anny Fafińskiej i Waldemara Wierzbowskiego

W konkursie na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy uczestniczyło
dziewięć parafii

Starostowie dożynek: Anna Fafińska z Czerlina oraz Waldemar
Wierzbowski ze Złotowa otrzymali pamiątkowe puchary, które wręczył wójt Tomasz Ewertowski oraz Stefan Kordalski, przedstawiciel
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie iławskim
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GMINNA HALA SPORTOWA W BYSZWAŁDZIE OTWARTA
W czwartek 24 września odbyło się w Byszwałdzie otwarcie nowo
wybudowanej gminnej hali sportowej. W uroczystości udział wzięły
osoby związane z lokalnym sportem, samorządowcy, osoby pracujące
przy powstaniu obiektu oraz zaproszeni goście.
Hala sportowa została połączona z bryłą budynku szkolnego i składa się
z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów z syntetyczną
nawierzchnią sportową. Nawierzchnia ta spełnia warunki techniczne
i użytkowe do rozgrywania zawodów sportowych. Obiekt służy do
rozgrywek w futsalu, piłce ręcznej i siatkówce. W budynku powstały
również szatnie z łazienkami, pomieszczenie dla nauczyciela wychowania
fizycznego, trenera oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy.
Nie zabrakło także pomieszczeń na salę fitness i siłownię oraz pomieszczeń
wykorzystywanych jako sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej.
Całkowita powierzchnia obiektu to 1.754 metry kwadratowe.

Gminna hala sportowa w Byszwałdzie – widok z góry

UROCZYSTE OTWARCIE

Nowopowstałego obiektu pogratulowali wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu, m.in. Janusz Sypiański, przewodniczący WarmińskoMazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie, Jacek Pawlik, dyrektor KOWR OT w Olsztynie, Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku
Województwa, wicestarosta iławski Marek Polański, koledzy wójtowie oraz przedsiębiorcy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, gminna hala
sportowa została poświęcona przez księdza proboszcza Szczepana Modliborskiego. Podczas uroczystości zaprezentowano krótki film o hali,
najbardziej utytułowanych sportowcach z terenu gminy Lubawa oraz działalności Klubu Sportowego Constract. Klub został uhonorowany przez
Wójta okolicznościowym pucharem z okazji zdobycia Pucharu Polski w Futsalu w sezonie 2019/2020. Puchar odebrali prezes klubu – Kamil
Gorczyca oraz skarbnik Tomasz Piątkowski. Podczas uroczystości nie zabrakło także krótkiej części artystycznej, w wykonaniu uczennic
Szkoły Podstawowej w Prątnicy. Marcelina Maliszewska, Zofia Susmarska oraz Kamila Józefowicz zaśpiewały piosenkę „Ruch, ruch, ruch”.
Następnie wójt Tomasz Ewertowski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji oraz starania w pozyskanie
dofinansowania. Otwarcie gminnej hali sportowej zakończyło się wspólnym zwiedzaniem obiektu.

WIZYTA MINISTRA

We wtorek 29 września odbyła się wizyta wiceministra Jacka Osucha
– sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu, pełnomocnika rządu
ds. infrastruktury sportowej. Wiceminister nie mógł wziąć udziału
w uroczystym otwarciu gminnej hali w Byszwałdzie 24 września, dlatego
odwiedził gminę Lubawa w innym terminie. W spotkaniu, które odbyło się
na nowo otwartym obiekcie sportowym uczestniczyli: wójt gminy Tomasz
Ewertowski, wicewójt Marian Licznerski, przewodniczący Gminnego
Zrzeszenia LZS w Lubawie Łukasz Berent i sekretarz LZS Rafał Laskowski.
Wiceminister zwiedził halę i jej zaplecze oraz zapoznał się z wydatkami
dotyczącymi inwestycji.
Koszt budowy wyniósł 5 mln 969 tys. zł. Gmina złożyła wniosek do
Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. Wniosek przeszedł już
merytoryczną ocenę i oczekuje na ostateczną decyzję.

Obiekt służy do rozgrywek w futsalu, piłce ręcznej i siatkówce

Marcelina Maliszewska, Zofia Susmarska oraz Kamila Józefowicz
zaśpiewały piosenkę „Ruch, ruch, ruch”

Podczas uroczystego otwarcia hali Janusz Sypiański,
przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia
LZS wręczył wójtowi statuetkę za zajęcie I miejsca we
współzawodnictwie sportowym miast i gmin województwa
warmińsko-mazurskiego za 2019 rok

W hali nie zabrakło także miejsc dla kibiców

Od lewej: wicewójt Marian Licznerski, wiceminister Jacek
Osuch, wójt Tomasz Ewertowski i przewodniczący Gminnego
Zrzeszenia LZS Łukasz Berent
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PÓŁ WIEKU RAZEM! UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50-L
Złote Gody obchodzili Państwo:
Agnieszka i Leon Jastrzembscy z Kazanic
Alicja i Czesław Empel z Wałdyk
Barbara i Tadeusz Krajewscy z Łążyna
Czesława i Alfons Berent z Łążyna
Eryka i Ildefons Orłowscy z Łążyna
Ewa i Jan Dubiccy z Rakowic
Halina i Jan Kamińscy z Kazanic
Irena i Marian Zomkowscy z Czerlina
Irena i Ryszard Łukaszewscy z Mortęg
Dostojnym Jubilatom
Jadwiga i Franciszek z Omula
Jadwiga i Ignacy Ankiewicz z Kazanic
składamy serdeczne gratulacje
Janina i Ryszard Chudzińscy z Grabowa
Krystyna i Zygmunt Drążewscy z Rodzonego
i życzenia długich lat życia
Maria i Stanisław Preuss z Grabowa
Mirosława i Jan Sosnowscy z Tuszewa
Teresa i Kazimierz Szymańscy z Targowiska Dolnego
oraz doczekania kolejnych
Zofia i Albin Lewandowscy z Rakowic
Zofia i Włodzimierz Kasprowicz z Grabowa
pięknych jubileuszy.
Bożena i Jan Zagórscy z Fijewa
Teresa i Stefan Zielińscy z Gutowa
Bernadeta i Kazimierz Szczypscy z Prąrnicy
Trzy ostatnie pary z powodów osobistych nie mogły wziąć udziału w uroczystościach w dniach 1 i 2 października
2020 r. Medale zostaną wręczone małżeństwom w późniejszym terminie.

Dostojnych Jubilatów przywitał wójt Gminy Tomasz Ewertowski
oraz Maria Bulińska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Uroczystości odbyła się
1 października, kolejna 2 października

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
wójt Tomasz Ewertowski odznaczył Jubilatów medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie

Łącznie medale odebrało 18 par z terenu gminy Lubawa

www.gminalubawa.pl

LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PAR Z GMINY LUBAWA

Agnieszka i Leon Jastrzembscy z Kazanic

Alicja i Czesław Empel z Wałdyk

Barbara i Tadeusz Krajewscy z Łążyna

Czesława i Alfons Berent z Łążyna

Eryka i Ildefons Orłowscy z Łążyna

Ewa i Jan Dubiccy z Rakowic
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PÓŁ WIEKU RAZEM! UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50-L

Halina i Jan Kamińscy z Kazanic

Irena i Marian Zomkowscy z Czerlina

Irena i Ryszard Łukaszewscy z Mortęg

Jadwiga i Franciszek Zalewscy z Omula

Jadwiga i Ignacy Ankiewicz z Kazanic

Janina i Ryszard Chudzińscy z Grabowa
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LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PAR Z GMINY LUBAWA

Krystyna i Zygmunt Drążewscy z Rodzonego

Maria i Stanisław Preuss z Grabowa

Mirosława i Jan Sosnowscy z Tuszewa

Teresa i Kazimierz Szymańscy z Targowiska Dolnego

Zofia i Albin Lewandowscy z Rakowic

Zofia i Włodzimierz Kasprowicz z Grabowa
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KONCERT W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

W roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie, w piątek 18 września
o godz. 19:00, odbył się koncert papieski „Szumią jodły na gór szczycie”. Najpiękniejsze utwory operowe i operetkowe
wykonali artyści Teatru Wielkiego w Łodzi: Małgorzata Kulińska, Andrzej Jurkiewicz, Arkadiusz Anyszka i Bogusław
Pikała (fortepian).
Koncert otworzył proboszcz parafii w Sampławie ksiądz Stanisław Guzowski witając gości i artystów. W dalszej części Kazimierz
Kowalski - znakomity śpiewak operowy (bas), związany z Teatrem Wielkim w Łodzi, wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny,
prezenter radiowy i telewizyjny, który poprowadził koncert, zacytował słowa Karola Wojtyły, które są zawsze aktualne
i uniwersalne.
- „Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa
na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, tej miłości która służy, zapomina o sobie i gotowa jest
do wspaniałomyślnego dawania”.
- „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje, ten kto zdolny jest dawać. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
- „Człowieka trzeba mierzyć miara serca - sercem. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje.”
Godzinny koncert był okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia Papieża Polaka oraz zaprezentowania Jego
ukochanych utworów. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć m.in. arie z oper Moniuszki: „Halka” oraz „Straszny Dwór”, utwór
„Ave Maria” czy pieśń z musicalu „Skrzypek na dachu” pt. „To świt, to zmrok”. Wśród zaprezentowanych utworów nie mogło
zabraknąć „Barki”, ulubionej pieśni papieskiej, którą wspólnie z artystami odśpiewała zgromadzona publiczność.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski
oraz proboszcz miejscowej parafii Stanisław Guzowski.

Artystom akompaniował Bogusław Pikała: na zdjęciu także
Małgorzata Kulińska i Arkadiusz Anyszka

Andrzej Jurkiewicz wykonał m.in. arię Jontka z IV aktu Szumią jodły
na gór szczycie z opery Moniuszki „Halka”

Kazimierz Kowalski po mistrzowsku poprowadził koncert oraz wykonał wspólnie z Arkadiuszem Anyszką Arię z kurantem z III aktu opery
Straszny dwór „Stanisława Moniuszki”

Wśród zaprezentowanych utworów nie mogło zabraknąć „Barki”,
ulubionej pieśni papieskiej, którą wspólnie z artystami odśpiewała
zgromadzona publiczność

Wójt Tomasz Ewertowski podziękował artystom za wspaniały
występ oraz publiczności za udział w koncercie

Współorganizatorem wydarzenia obok wójta Gminy Lubawa
i proboszcza miejscowej parafii Stanisława Guzowskiego był także
Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin
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GMINA LUBAWA - SAMORZĄD PROMUJĄCY ZDROWIE
W poniedziałek 7 września wójt gminy
Lubawa Tomasz Ewertowski odebrał nagrodę
w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd
Promujący Zdrowie”. Wręczenie pamiątkowych
certyfikatów i statuetek dla najlepszych
odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej
I edycji Konkursu w Pałacu w Otrębusach. Wzięli
w niej udział menedżerowie podmiotów ochrony
zdrowia, samorządowcy oraz naukowcy.
Konkurs
„Samorząd
Promujący
Zdrowie”
stanowi
część
Ogólnopolskiego
Programu
Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie
Zdrowia”. W konkursie tym są nagradzane polskie
gminy, powiaty i samorządowe województwa,
Gminę Lubawa podczas uroczystości wspólnie z wójtem Tomaszem
w których podejmowane są efektywne, nowoczesne
Ewertowskim reprezentował także sekretarz Gminy Adam Roznerski
i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony
zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, promocji
aktywności fizycznej i ochrony środowiska. W tym zakresie zostały docenione działania Gminy Lubawa, która od lat z sukcesem
realizuje projekty i inwestycje przyczyniające się do rozwoju systemu ochrony zdrowia, środowiska oraz przedsięwzięcia
wspierające sport, turystykę i rekreację. Nagrodę
„Samorząd Promujący Zdrowie” wójt Tomasz
Ewertowski, w towarzystwie sekretarza gminy Adama
Roznerskiego, odebrał z rąk Prezesa Zarządu Quality
Institute, Piotra Celeja. Do Certyfikatu zostało także
dołączone pisemne uzasadnienie decyzji Kapituły
Konkursu w formie tabelarycznych, punktowych
recenzji, zawierających oceny wystawione przez
ekspertów zasiadających w certyfikacyjnym jury.
W konkursie łącznie nagrodzono 41 samorządów
z całego kraju. W bieżącej edycji konkursu zgłoszenia
przyjmowane były do lutego 2020 roku. Finał
przyjmowania zgłoszeń nastąpił przed wybuchem
pandemii SARS-Cov-2. W konkursie oceniane
były więc działania samorządów nie obejmujące
aktywności w okresie walki z koronawirusem.
Nagrodę wójt Tomasz Ewertowski odebrał
z rąk Prezesa Zarządu Quality Institute - Piotra Celeja

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z wprowadzeniem od dnia 10 października 2020 r. „czerwonej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią
koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na
poszczególnych stanowiskach.
Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 89 645 54 30 w sprawach
pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą
mailową urzad@gminalubawa.pl
Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski w wersji papierowej można złożyć w specjalnie
do tego celu przygotowanych pojemnikach, umieszczonych w wejściu do Urzędu Gminy (budynek B).
Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej
w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa także pracuje w formule wyłączającej bezpośrednią obsługę interesantów.
Interesanci są przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 31.
Interesanci, których obecność jest wymagana, będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta, parter budynku B Urzędu Gminy.
Zaleca się kontakt drogą mailową: sekretariat@gopslubawa.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie
ePUAP/gopslubawa/SkrytkaESP oraz drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt
w Urzędzie i OPS Gminy Lubawa. Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych.
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Nowy rok szkolny i nadchodząca
przyniosły
wiele
atrakcyjnych
w Placówkach Wsparcia Dziennego.

jesień
zajęć

Nie brakowało również zajęć poznawczych,
podczas których uczestnicy pozyskali wiedzę
i tworzyli piramidę zdrowego żywienia.

Ostatnie tygodnie uczestnicy Placówek starali się
spędzać na świeżym powietrzu. Nie brakowało
zabaw i gier, oraz zajęć integracyjnych. Słoneczne
dni sprzyjały spacerom, podczas których dzieci
i młodzież zbierały dary jesieni, by wykorzystać je
podczas zajęć.

Zajęcia
w
P laców k ach
W sparcia
D zien n ego
odbyw ały się zgodn ie
z rek om endacjam i M in ist erst w a Zdrow ia
dotyczącym i działaln ości placów ek pobyt u
dzienn ego w zw iązk u z przeciw działan iem
szerzen iu się zak ażeń SA R S-CoV-2 .
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA

w KLUBIE „SENIOR+” W MORTĘGACH
Po
przerwie
związanej
z
sytuacją
epidemiologiczną, w sierpniu wznowił
działalność Klub ,,Senior+” w Mortęgach .
Uczestniczki Klubu korzystając z pięknej pogody
spędzały czas aktywnie na świeżym powietrzu. Nie
brakowało wspólnych spacerów do parku czy
przypałacowego mini zoo.

Klubowiczki chętnie brały udział w zajęciach
plastyczno - technicznych, podczas których
tworzyły obrazy metodą kalkomanii.

Z a j ę c i a w K l u b i e ,, S e n i o r + ” o d b y w a ł y s i ę
zgodn ie z rek om en dacjam i M in isterstw a
Zd r o w i a do t y c z ąc ym i d z i a ła ln o śc i pl a có w e k
pobytu
dzienn ego
w
zw iązku
z przeciw działan iem szerzen iu się zak ażeń
SA R S-CoV-2 .

Podczas zajęć uczestniczki wykonywały zadania
oraz ćwiczenia, mające na celu usprawnienie
procesów myślowych, funkcji poznawczych,
motorycznych i treningu pamięci. Nie brakowało
również zadań pobudzających spostrzegawczość
i umiejętności ruchowe.

www.gminalubawa.pl
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ZAWODY LATAJĄCYCH PSÓW

Dzięki wsparciu Gminy Lubawa w sobotę 24 października odbyły się zawody dogfrisbee Winter is Coming 2020. Zawody w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności rozegrane zostały na boisku przy Szkole Podstawowej w Prątnicy.
Wzięło w nich udział ok. 50 psich zawodników z całej Polski.
Na zawodach można było zdobyć kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Kanadzie. Ponadto oprócz nagród w poszczególnych
konkurencjach gratką był Puchar Wójta, który trafił w ręce najlepszego uczestnika zawodów – Alberta Nowakowskiego
i jego psiej partnerki Iwonki. W zawodach wzięli udział zawodnicy z całej Polski, zarówno bardzo doświadczeni, którzy na swoim koncie mają tytuły Mistrza Europy jak i zaczynający przygodę z frisbee.
- Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Lubawa, panu Tomaszowi Ewertowskiemu za wsparcie nas oraz
ufundowanie statuetek i pucharu – mówi Katarzyna Kamińska, organizator zawodów. – Dziękujemy również dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Prątnicy panu Dariuszowi Liberackiemu za udostępnienie terenu oraz potrzebnego sprzętu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, wsparcie, życzliwość i ciepłe przyjęcie – dodaje.
Dogfrisbee jest sportem, który w dużym uproszczeniu polega na rzucaniu specjalnie przystosowanego dysku dla psa. W ciągu
całego dnia zmagań zawodnicy startowali w sześciu różnych konkurencjach takich jak Time Trial, Frizbatelka, Super Pro Toss
and Fetch, Kan Jam, Quadruped, Dogdartbee. Time Trial jest konkurencją, która polega na wyrzuceniu dysku psu za linię 18
metrów dwa razy w jak najkrótszym czasie. Frizbatelka ma na celu pokazanie się zespołu w składzie człowiek-pies z jak najlepszej strony, poprzez przeróżne ewolucje i figury robione do muzyki z pomocą dysków w bezpieczny sposób. Jest to jedna
z najbardziej widowiskowych dyscyplin i wywołuje najwięcej emocji. W Super Pro Toss and Fetch liczy się dokładność i powtarzalność rzutów, każdy z uczestników musi wykonać jak najwięcej rzutów, w najdalszą strefę wyznaczoną na polu startowym
w czasie 90 sekund. Kan Jam jest konkurencją ludzką i polega na rzucaniu dysku między sobą do specjalnych koszy, w których
liczymy punkty za trafieniem dysku w kosz.
W Dogdartbee naszym zadaniem jest wykonanie rzutu dyskiem w tarczę namalowaną na polu startowym z 18 m, natomiast
zadaniem psa jest złapanie dysku i w momencie upadku psa ze złapanym dyskiem liczone są punkty od środka tarczy w kolejności 100, 50, 30, 10. Quadruped to najdalszy schwytany rzut.
Impreza była zapowiedzią serii zawodów pod patronatem Gminy, miejmy nadzieję, że już z udziałem publiczności i w pełnej
oprawie.

Kluczową konkurencją była freezbatelka, czyli pokazy w stylu wolnym pełne pomysłowych, nierzadko nacechowanych artyzmem pokazów szybkości, zwinności, skoczności czworonożnych zawodników

Zwycięzcy freezbatelki: Albert Nowakowski z Iwonką

Nagrody w poszczególnych konkurencjach, w tym Puchar Wójta
Gminy Lubawa, w imieniu wójta Tomasza Ewertowskiego, wręczył
Adam Roznerski – Sekretarz Gminy

