
W piątek 15 listopada w Szkole Podstawowej w Tuszewie nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Placówka 
jest kolejną na terenie gminy Lubawa, która dysponuje własną salą sportową. Podobne 
obiekty już od lat z sukcesem funkcjonują przy szkołach podstawowych w Rożentalu 
i Złotowie. Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej otwiera nowy etap w dziejach 
szkoły w Tuszewie. To kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową w lubawskiej gminie. 
Sala służy uczniom i nauczycielom już od września tego roku. Szczegóły str. 2.
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa 

jest organizatorem 
tradycyjnego spotkania 

wigilijno-opłatkowego dla 
osób starszych i samotnych 

z terenu gminy Lubawa. 
Tegoroczne spotkanie 

zostało zaplanowane na 
18 grudnia.  W programie 
znalazło się kolędowanie 

w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Rożentalu 

oraz  „Śpiewającego 
Klubu Seniora z Rakowic” 

oraz wręczenie paczek 
i upominków specjalnie na tą 
okazję przygotowanych przez 

uczestników Klubów „Senior +” 
w Złotowie i Mortęgach.
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OTWARCIE SALI W TUSZEWIE
Uczniowie biorący udział w części artystycznej przygotowanej specjalnie na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej
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Dobiega końca budowa hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Zadanie realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity 
koszt inwestycji to około 5 mln. 800 tys. zł. Zostały złożone wnioski do Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Finan-
sów o dofinansowanie realizowanego zadania. Planowa-
ny obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku 
szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią 
sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla 
rozgrywania zawodów sportowych. Hala ma być przezna-
czona dla sportów drużynowych. Będzie służyć do roz-
grywek w futsalu, piłce ręcznej i siatkówce. W budynku 
zostaną wydzielone 4 szatnie z łazienkami, pomieszcze-
nie dla nauczyciela wychowania fizycznego, trenera oraz 
pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Nie za-
braknie także  pomieszczeń na salę fitness i siłownię oraz 
pomieszczeń wykorzystywanych jako sale dydaktyczne 
dla szkoły podstawowej. Przewidziano również widownię 
dla kibiców.

Pod tym hasłem odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Tuszewie. W tym 
wyjątkowym momencie dla szkoły uczestniczyli, m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty, projektanci i wykonawcy, 
przedstawiciele samorządu powiatu iławskiego, władze gminy Lubawa, radni obecnej i ubiegłej kadencji, księża, dyrek-
torzy szkół, pracownicy urzędu, sołtysi, mieszkańcy Tuszewa, Fijewa, Mortęg, nauczyciele szkoły uczniowie oraz rodzi-
ce. Otwarcie rozpoczęło odśpiewanie hymnu, po którym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu, 
którego dokonał ks. dziekan Marcin Staniszewski. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności sportowe, 
wokalne i taneczne. Nie zabrakło podziękowań oraz życzeń i sportowych prezentów od przybyłych gości.

Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem usytuowany został pomiędzy budynkiem szkoły a drogą dojazdową. Sala 
została dobudowana do południowo-zachodniej ściany szczytowej szkoły. Wejście od strony południowej jest wyposa-
żone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze powstało zaplecze socjalne: 4 szatnie, pokój nauczyciela WF, 
magazyn sprzętu i 6 toalet,  na piętrze budynku zlokalizowana została widownia i 2 sale lekcyjne. W ramach inwestycji 
została wykonana przebudowa pomieszczeń na poddaszu istniejącego budynku szkoły. Wartość inwestycji wyniosła 
ok. 3 mln. zł z czego 25 proc. kwoty zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.  

GMINNA HALA SPORTOWA

NA MIEJSCA, GOTOWI, START!

Uczniowie i nauczyciele korzystają z sali gimnastycznej już od 1 września 

W ramach inwestycji powstały dodatkowe sale lekcyjne na poddaszu 
budynku szkoły

Widok budynku sali  z zewnątrz

W ostatnich dniach trwały prace przy układaniu podłogi pod planowane 
boisko do rozgrywek w futsalu, piłce ręcznej i siatkówce

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali od lewej: Dorota Anuszkiewicz, 
zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie, wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, była dyrektor 
szkoły Gabriela Czarnecka, przedstawiciel wykonawcy firmy Girder Łukasz 

Makowski oraz obecna dyrektor SP w Tuszewie Dorota Zapora
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Rok 2019 przyniósł kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie gminy. Udało się wykonać nie tylko prze-
budowy i modernizacje dróg gminnych. Zrealizowane zostały także zadania na drogach powiatowych i wojewódzkich. 
Poniżej najważniejsze inwestycje drogowe ostatnich 12 miesięcy:

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej 147006N w miejscowości Sampława, 
Ludwichowo. Zadanie w 50 proc. dofinansowane w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 

2019. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 753 m i polegała m.in. 
na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo wybudowano 
kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowego.  Inwestycja zrealizowana 

została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy znacznym udziale 
finansowym Gminy Lubawa, połączyła istniejącą już wcześniej ścieżkę 

w ciągu drogi 541 z miejscowością Fijewo i miastem Lubawa.

Trwa przebudowa trzech dróg gminnych: drogi nr 147038N w miejscowości Gierłoż Polska, drogi w miejscowości Lubstynek oraz części drogi 
Kołodziejki – Pomierki nr 147001N, etap 1. Ich realizacja powinna zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Na to zadanie Gmina otrzyma 
około 2 milionów złotych. Umowę na dofinansowanie wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim  
16 września. Środki przyznane zostały w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Udział finansowy Gminy wyniesie 30 proc. wartości inwestycji.  

Na zdjęciu po lewej skarbnik Gminy Lubawa Anna Jędrychowska.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 N na odcinku Lubawa-Mortęgi 
(granica powiatu). Wartość projektu 4 388.454,09 zł. Przyznana kwota 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiła 50 proc. 

projektu. Pozostałe 50 proc. to wkład Gminy Wiejskiej Lubawa (25 proc.) 
oraz Starostwa Powiatowego (25 proc.). Przebudowano odcinek o długości 

3,8 km. W ramach zadania, m.in. poszerzono jezdnię, położono nową 
nawierzchnię bitumiczną, wybudowano chodniki i zjazdy gospodarcze.

Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo. Zadanie polegało miedzy 
innymi na wykonaniu jezdni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, 
zjazdów i zejść do posesji (na zdjęciu). Zrealizowano także przebudowę 

drogi gruntowej w Rumienicy na odcinku ok. 450 m,  gdzie wykonano 
nawierzchnię z kruszywa oraz poprawiono odwodnienie. Zadanie uzyskało 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
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Wśród inwestycji roku 2019 nie zabrakło zadań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców gminy. Znalazły się wśród nich przed-
sięwzięcia związane z kulturą, rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury sportowej jak i poprawą bezpieczeństwa. Część zadań 
otrzymała dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do czerwca 2020 roku potrwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Za-
danie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy 
Lubawa, druga, obręb gminy miejskiej Lubawa. Zadanie realizuje 
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Trwa 
także budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 
Rodzone oraz Sampława. Inwestycja na odcinku m. Rodzone za-
kończy się do końca grudnia 2019 roku, natomiast w m. Sampława 
w roku 2020.

Gmina Lubawa otrzyma 85 proc. dofinansowania do projektu 
o wartości blisko 1,5 mln. zł w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Projekt polegający na wprowadzeniu e usług dla 
mieszkańców będzie realizowany od czerwca do listopada 2020 r. 
W jego efekcie zostanie uruchomionych 14 elektronicznych usług 
publicznych, m.in. składanie wniosków, wydawanie zaświadczeń 
czy obsługa podatkową mieszkańców (sprawdzanie wysokości 
podatków oraz możliwość wykonania elektronicznej zapłaty).

SPORT, KULTURA, BEZPIECZEŃSTWO

BUDOWA KANALIZACJI E USŁUGI DLA MIESZAŃCÓW 

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę 
Publiczną Gminy Lubawa – filia Prątnica. W ramach remontu powstała 

wypożyczalnia książek, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi, kącik 
malucha oraz sala konferencyjna, sanitariaty i zaplecze socjalne.

Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej 
Grabowo-Wałdyki. Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni 

trawiastej oraz systemu nawodnienia, ustawieniu dwóch piłkochwytów 
i zamontowaniu nowych bramek wraz z siatkami.

Prace w miejscowości Mortęgi Podpisy pod umową złożyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, 
wicemarszałek Miron Sycz oraz wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców 
gminy Lubawa na terenach przyszkolnych w Prątnicy, Rożentalu oraz 

Sampławie. Na obiektach zamontowano urządzenia do ćwiczeń, stoły do 
gry w piłkarzyki, warcaby, szachy oraz ławki i stojaki na rowery.

Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy Wałdykami a Grabowem. 
W ramach zadania zamontowane zostały 23 lampy parkowe przy chodniku 

łączącym miejscowości. Dzięki zwiększonej widoczności, przestrzeń 
jest bezpieczniejsza dla przechodniów i innych użytkowników ruchu 

drogowego.
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 WSPIERAMY I POMAGAMY
 

KAMPANIA  
„BIAŁEJ WSTĄŻKI”

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie gminy 
Lubawa trwała kampania „Białej Wstążki”.

Kampania jest największą na świecie akcją, będącą 
symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stoso-
wanej przez mężczyzn wobec kobiet i prowadzona 
jest w ponad 55 krajach. Ma na celu rozpoczęcie dys-
kusji na teamt przemocy wobec kobiet oraz wspiera-
nie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

W tym czasie na terenie gminy pojawiły się plakaty 
oraz butony z białą wstążką – symbolem kampanii. 
Ponadto w okresie obchodów pełnione były dyżury 
przez specjalistów, do których można było zwrócić 
się o wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy.

ŚWIĄTECZNA  
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 29 i 30 listopada 2019 roku odbywała się kolej-
na Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności.

Organizatorami wydarzenia na terenie miasta  
i gminy Lubawa, jak co roku był Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Lubawa oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubawie pod patronatem  Banku Żywności w Olsztynie. 
W sklepach na terenie miasta i gminy Lubawa wolontariu-
sze zachęcali klientów sklepów do przekazania dodatko-
wych zakupów do koszy zbiórkowych. 

Podczas tegorocznej Zbiórki Żywności udało się zebrać 
1460 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane 
60 najbardziej potrzebującym rodzinom, korzystającym 
z pomocy społecznej wyżej wymienionych ośrodków.

Darczyńcom, sklepom, wolontariu-
szom, firmie PLAST-FOL oraz OSP 
w Prątnicy i w Lubawie serdecznie dziękujemy za pomoc  
w przeprowadzeniu zbiórki.
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 IMPREZY INTEGRACYJNE
 

16 września bieżącego roku członkowie Klubów 
Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich bawili się na 
Spotkaniu Andrzejkowym. 

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Klub Senio-
ra w Łążynie.

Impreza upłynęła przy akompaniamencie zespołu mu-
zycznego. Wszyscy uczestnicy spotkania świetnie się 
bawili i w doskonałych nastrojach wrócili do swoich 
domów.

W dniu 21 września seniorzy kolejny rok  
z rzędu wzięli udział w Biesiadzie Seniora, którą  
w tym roku zorganizował Klub Seniora  
w Byszwałdzie.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się na uroczystej mszy 
świętej w intencji seniorów a po jej zakończeniu udali 
się do Świetlicy Wiejskiej.

Wszystkich gości zaproszono na występ artystycz-
ny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej  
w Byszwałdzie.

Po wspólnym poczęstunku seniorzy biesiadowali do późnych 
godzin wieczornych przy akompaniamencie Pana Janusza 
Rucińskiego.

Wydarzenia zorganizowano w ramach realizacji działań zaplano-
wanych w „Programie działań na rzecz osób starszych w Gminie 
Lubawa na lata 2017–2020”.
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W roku 2019 r. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie zorganizowało 112 imprez sportowych, w których udział wzięło 
ponad 10 tys. uczestników. Wśród ważniejszych wydarzeń znalazły się:

* XV Edycja Otwartych Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa – podsumo-
wanie ligi odbyło się w hali sportowej w Rożentalu 24 lutego. Mistrzem została ekipa LZS AVISTA Łążyn.

* 27 marca w Jezioranach został rozegrany Finał Wojewódzki Mistrzostw Województwa WMZ LZS Szkół Gminnych 
w halowej piłce nożnej 2019 rocznik 2006 i młodsi. Mistrzem Województwa została drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy wzmocniona uczniami Szkoły Podstawowej w Tuszewie. 

* W środę 01 maja w Prątnicy odbył się Dzień Olimpijczyka połączony z Turniejem Piłki Nożnej 5-cio osobowej im. Hie-
ronima Rybickiego. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 15 drużyn. Zawody wygrał LZS JORDAN Kazanice.

* 15 maja w Lubawie odbyły się Mistrzostwa Województwa LZS w lekkiej atletyce 2019. W konkurencjach indywidu-
alnych świetnie poradzili sobie reprezentanci Gminy Lubawa zdobywając kilkanaście medali. Wyniki poszczególnych 
zawodników przełożyły się również na zwycięstwo Gminy Lubawa w punktacji gmin.  

* Gmina Lubawa ma pięciu przedstawicieli w rozgrywkach prowadzonych przez WMZPN – LZS JORDAN Kazanice, 
LZS LIDER Złotowo (klasa „A”) oraz LZS AVISTA Łążyn, LZS Fijewo oraz LZS HURAGAN Byszwałd (klasa „B”). Zespół 
LZS JORDAN Kazanice rywalizował w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski gdzie po przebrnięciu trzech rund 
awansował do 1/8 i odpadł z aktualnym liderem rozgrywek III ligi OKS SOKÓŁ Ostróda. LZS Lubawa prowadzi także 
Gminną Ligę Piłki Nożnej klasa „C”. W rozgrywkach III ligi tenisa stołowego  prowadzonych przez WMZTS udział bierze 
zespół LZS Lubawa. 

Gmina Lubawa zajęła 2. miejsce w wojewódzkim współza-
wodnictwie gmin w 2018 roku. Łącznie sklasyfikowano 79 
gmin. Nagrodę odebrał wójt gminy Tomasz Ewertowski. Uro-
czyste posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych odbyło się w marcu w siedzi-
bie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. 

W nagrodę dla osób, które wspólnie przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek wojewody.  W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego Lubawa informuje, że aby zainicjować proce-
durę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego Luba-
wa w Fijewie nr 73, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Z takim wnioskiem mogą wystąpić zarówno 
sami jubilaci, jak i najbliższa rodzina spokrewniona w linii prostej w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Kontakt: 
Urząd Stanu Cywilnego Lubawa tel. 89 6455437

W październiku w Rucianej Nidzie odbyło się pod-
sumowanie i wręczenie wyróżnień XI Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich XXV Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2019. Gmina Lubawa została 
nagrodzona pucharem za zajęcie II miejsca w gru-
pie III (od 7,5 do 15 tys. mieszkańców). Organizato-
rem uroczystości była Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich.

ROK 2019 NA SPORTOWO

GMINA Z NAGRODAMI

INFORMACJA

Od lewej: Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa, Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa, Jolanta Piotrowska, członek zarządu oraz 

śp. Benedykt Czarnecki, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia  
LZS w Olsztynie

Puchar za zajęcie II miejsca w ogólnopolskiej rywalizacji 
odebrał wójt Tomasz Ewertowski
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