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Monika Jackiewicz została 
brązową medalistką mistrzostw 
Europy 2022 w biegu mara-
tońskim drużynowo (wraz z 
Aleksandrą Lisowską i Angeliką 
Mach).

Monika debiutowała na tak dużej 
imprezie w reprezentacji Polski. 
W kwietniu pierwszy raz przebiegła 
maraton - w Dębnie. Tam miała 
czas 2:29,51 i zapewniła sobie 
występ w ME. Wcześniej biegała 
na krótszych dystansach - od 5 
km do półmaratonu. Jej trenerem 
jest Artur Olejarz. Zawodniczka 
MKL Szczecin pochodzi z Kazanic 
i do dziś związana jest z gminą 
Lubawa.

Wójt Gminy Lubawa w imieniu 
samorządu przekazał Monice 
serdeczne gratulacje oraz 
podziękowania za tak wspaniałą 
promocję gminy.

Brawo, Monika!

Monika Jackiewicz zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Europy 2022 

Gminne Święto Rolnicze – Dożynki 2022
Serdecznie zapraszamy na Gminne Święto 

Rolnicze – Dożynki 2022, które odbędzie się 
w niedzielę 4 września w Rożentalu. 

Organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS 
w Lubawie przy współudziale Gminy Lubawa 
oraz znacznym udziale finansowym Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa -  OT w Olsztynie 
przygotowali wiele atrakcji. Wśród nich konkursy, 
które zawsze cieszą się ogromną popularnością 
nie tylko wśród uczestników konkurencji ale także 
wśród obserwatorów. Już dziś zapraszamy na 
konkursy na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, 
Najładniejszą Dożynkową Dekorację Posesji  oraz 
degustacje w ramach konkursu Kuchnia Ziemi 
Lubawskiej. Honory starostów dożynkowych 
w tym roku pełnić będą: Joanna Zakrzewska 
z Rożentala oraz Krzysztof Józefowicz z Wałdyk. 

O tegorocznych sta- 
rostach można prze-
czytać na stronie 2. 
Natomiast szczegółowy 
program Święta 
Plonów znajduje się na 
str. 8
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Starostowie Dożynek Gminnych 2022 

Z Poznania przez Prątnicę do Gietrzwałdu

Joanna Zakrzewska z Rożentala Krzysztof Józefowicz z Wałdyk
Od 14 lat wspólnie z mężem Piotrem prowadzi 

gospodarstwo rolne. Dominującym kierunkiem 
produkcji jest hodowla bydła mlecznego i opasowego 
– łącznie ponad 50 sztuk w tym 23 krowy dojne. 
Na gospodarstwo składają się także 32 hektary ziemi, 
są to pastwiska oraz przede wszystkim uprawy kukurydzy na 
kiszonkę oraz zbóż z przeznaczeniem dla własnej hodowli 
zwierząt. Rodzina państwa Zakrzewskich stale modernizuje 
i rozbudowuje swoje gospodarstwo, w którym nie brakuje 
nowoczesnego parku maszynowego. Gospodarstwo posiada 
tradycje rodzinne i wielopokoleniowe. Wcześniej hodowlą 
zajmowali się rodzice męża. Rośnie już nowe pokolenie 
gospodarzy. Państwo Zakrzewscy wychowują trzy córeczki: 
12-letnią Zuzię, 9-letnią Alicję oraz 2-letnią Klaudię.

Od 11 lat zarządza gospodarstwem, które wcześniej należało 
do jego rodziców. Na powierzchni 85 hektarów w strukturze 
zasiewów dominują zboża: pszenica, pszenżyto, jęczmień  
- wykorzystywane na własne potrzeby oraz rzepak. Pan 
Krzysztof zajmuje się także hodowlą trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym – obecnie hoduje 65 loch. Dzięki wykorzystaniu 
funduszy unijnych gospodarstwo zostało doposażone 
w nowoczesny sprzęt rolniczy. Park maszynowy tworzą m.in. 
3 ciągniki i kombajn. Jest także profesjonalna, w pełni 
zmechanizowana baza magazynowa, która pozwala 
na długotrwałe przechowywanie zebranych plonów. Pana 
Krzysztofa wspiera żona Monika – na co dzień pracująca w 
Ośrodku Zdrowia w Rybnie. Małżeństwo wspólnie wychowuje 
5-letniego synka Franka.

Joanna i Piotr Zakrzewscy ze swoimi córeczkami: 
Zuzią, Alicją i Klaudią

Krzysztof Józefowicz przez dwie kadencje był radnym Gminy 
Lubawa. Na zdjęciu z żoną Moniką i synkiem Frankiem

W 7 dni pielgrzymi-rowerzyści z Poznania pokonali 
około 350  km drogi do Sanktuarium Maryjnego 
w Gietrzwałdzie, gdzie Matce Bożej zawieźli własne 
intencje i modlitwy. 

W przedostatnim dniu swojego pielgrzymowania 
(18 sierpnia) 23-osobowa grupa pątników zawitała 
do Prątnicy. Czekał tu na nich ciepły posiłek przygotowany 
przez niezwodne Koło Gospodyń Wiejskich „Prątniczanki” 
oraz nocleg w świetlicy. 

Przewodnikiem duchowym pielgrzymki był 
ks. Dawid Borkowski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Poznaniu. Organizatorką wyprawy jest Liliana Kortus, 
która już po raz szósty zebrała amatorów czterech kółek 
na wspólną wędrówkę do świętych miejsc. Wcześniej 
grupa pielgrzymowała do Częstochowy, w tym roku 
po raz pierwszy obrała kierunek na Gietrzwałd. 
Uczestnicy to rodzice i uczniowie na co dzień związani 

z Zespołem Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. 
Społeczność Prątnicy jak zawsze przyjęła gości z otwartymi ramionami. Przed świetlicą czekał na nich sołtys wsi 

i zarazem radny Jan Kowalkowski oraz panie z KGW, które przygotowały obiad oraz słodki poczęstunek. W piątek 
19 sierpnia ks. Dawid Borkowski odprawił w miejscowym kościele Mszę Świętą w intencji mieszkańców Prątnicy, 
dziękując zarazem za przyjęcie pielgrzymów.

Po śniadaniu pielgrzymi wyruszyli w drogę, aby tego samego dnia osiągnąć cel swojej wędrówki. Powrót do domu 
odbył się już pociągiem z Olsztyna.

Uczestnicy rowerowej pielgrzymki do Gietrzwałdu
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Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sampława. Zostały także podpisane umowy 
na kolejne przebudowy i budowy dróg gminnych w Mortęgach oraz Grabowo-Rożental. Rozpoczęła się 
wymiana oświetlenia na terenie gminy.

Inwestycje w Gminie Lubawa

SAMPŁAWA
W Sampławie realizowana jest przebudowa drogi gminnej 

nr 147033N gdzie powstaje 1310 metrów bieżących drogi o 
nawierzchni bitumicznej do gminnych terenów inwestycyjnych. 
Zadanie o wartości około 1 mln 748 tys. złotych w 60 proc. zostanie 
sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

GRABOWO
W miejscowości Grabowo firma Colas zakończyła budowę około 

900 metrów asfaltowego odcinka drogi gminnej, tzw. „obwodnicy” 
Grabowa, prowadzącą od drogi powiatowej w kierunku firmy 
Constract. Zadanie o wartości blisko 3 mln 500 tys. złotych 
zostało prawie w 100 proc. sfinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (RFIL).

GRABOWO-ROŻENTAL
15 lipca w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyła 

się konferencja dotycząca rozstrzygnięcia III edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach 
tej edycji Gmina Lubawa otrzyma bezzwrotne dofinansowanie 
w wysokości 4 mln 655 tys. złotych – co stanowi 95 proc. wartości 
inwestycji – na zadanie związane z budową drogi gminnej 
PGR Grabowo - Rożental - etap 1. Łączny koszt zadania to 
4 mln 900 tys. złotych.

MORTĘGI
Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał umowę na 

przebudowę drogi gminnej nr 147044N w miejscowości Mortęgi. 
Zadanie zrealizuje firma Colas, w imieniu której podpis złożył 
pełnomocnik – Daniel Krystkiewicz. 

Inwestycja o wartości 2 mln 622 tys. zł zostanie w 70 proc. 
sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Prace potrwają do czerwca 2023 roku. Przebudowa obejmie 
odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową o łącznej długości 
około 600 metrów. Prace będą, m.in. polegały na położeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej, budowie chodnika, odwodnienia 
i zjazdów na posesje.

WYMIANA OŚWIETLENIA
Rozpoczęły się prace polegające na wymianie oświetlenia 

ulicznego na oprawy LED na terenie gminy. Zadanie realizuje  
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Nadolski z Lubawy. 
Inwestycja o wartości 2 mln 800 tys. złotych zostanie w 77 proc. 
dofinansowana w ramach pierwszej edycji rządowego funduszu 
Polski Ład. Prace potrwają do sierpnia 2023 roku. Modernizacja 
obejmie między innymi wymianę lamp na oprawy LED wraz 
ze sterowaniem oraz montaż 100 dodatkowych lamp 
hybrydowych.

Prace na drodze w Grabowie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej 
w Mortęgach

REMONT REMIZY
W Omulu zrealizowano remont remizy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość wykonanych prac wyniosła 

62 tys. złotych, z tego 50 proc. zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
W ramach przeprowadzonych prac budynek remizy został docieplony, wymieniono parapety, wykonano obróbki blacharskie 
i położono wyprawę tynkarską silikonową.

Wręczenie promes na budowę drogi gminnej PGR Grabowo-Rożental
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W czwartek 18 sierpnia, 
w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Lubawa odbyło się 
uroczyste wręczenie medali 
,,Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” 14 parom z 
terenu gminy Lubawa. Wójt 
Tomasz Ewertowski wraz 
z przewodniczącym Rady 
Gminy - Janem Laskowskim 
oraz kierownik USC 
w Lubawie - Marią Bulińską 
złożyli Jubilatom życzenia 
i gratulacje. 

Złote Gody – jubileusz 50. rocznicy ślubu 

Jadwiga i Lech Płotkowscy z Mortęg,
Maria i Stefan Szynaka ze Złotowa,

Krystyna i Wojciech Zakrzewscy z Prątnicy,
Urszula i Robert Gruchal ze Szczepankowa,
Barbara i Stefan Chołaścińscy ze Złotowa,

Janina i Edmund Łążyńscy z Byszwałdu,
Halina i Ryszard Laskowscy z Omula,

Barbara i Jerzy Zalewscy z Wałdyk,
Krystyna i Franciszek Wroszkowscy z Prątnicy,

Łucja i Eugeniusz Kruszewscy z Mortęg,
Jadwiga i Alojzy Szymańscy z Mortęg,

Marianna i Roman Nadolscy z Mortęg,
Teresa i Tadeusz Łukaszewscy z Czerlina,

Barbara i Franciszek Szymańscy z Mortęg.
Natomiast we wtorek 23 sierpnia wójt oraz kierownik USC 

odwiedzili złotą parę z Grabowa. Państwo Barbara i Klemens 
Tecław nie mogli uczestniczyć w uroczystości w urzędzie, dlatego 
medale oraz gratulacje przyjęli we własnym domu.

Wszystkim parom życzymy dużo zdrowia oraz dalszych lat 
życia w szczęściu i miłości.

Uczestnicy uroczystości w Urzędzie Gminy

50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo:

Niecodzienny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Ludwiki

Państwo Barbara i Klemens Tecław podczas przyjmowania 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się 
często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane 
jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego 
daru doświadczyła Pani Ludwika Rozwadowska z Prątnicy, 
która 20 sierpnia 2022 r. obchodziła swoje 100 urodziny. 

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Lubawa 
Tomasz Ewertowski w towarzystwie kierownik USC Marii Bulińskiej 
oraz radnego – Jana Kowalkowskiego. Wójt w imieniu własnym 
oraz całej społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia 
oraz wręczył list gratulacyjny, kwiaty i prezent. Wójt przekazał zacnej 
Jubilatce również najserdeczniejsze życzenia i gratulacje przesłane 
przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. 
Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było wzniesienie 
toastu za zdrowie Jubilatki.

 Pani Ludwika, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą 
formą i doskonałą pamięcią. Na co dzień mieszka w swoim domu 
rodzinnym w Prątnicy z synową oraz rodziną wnuczki. Podczas 
uroczystości obecne były także dwie córki Jubilatki. Recepty 
na długowieczność Jubilatka nie podaje, ale w domu w którym 
mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość 
życia Pani Ludwiki oraz życzliwość dla ludzi. Z wielkim wzruszeniem jubilatka dziękowała za życzenia i odwiedziny.

Szanownej Pani Ludwice życzymy dobrego zdrowia i kolejnych Jubileuszy.

Wspólne zdjęcie z Jubilatką
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Świetlicowe lato
Wakacyjną porą w gminie Lubawa funkcjonuje 7 placówek: w Rożentalu, Szczepankowie, Prątnicy, Mortęgach, 

Łążynie Targowisku Dolnym i Rakowicach. Uczestnicy świetlic wakacyjne dni spędzają bardzo intensywnie, pogoda 
sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.

Zajęcia w świetlicach cieszą się dużą popularnością wśród uczestników, biorą oni udział w zajęciach plastycznych, sportowych, 
grach i zabawach oraz wielu innych kreatywnych formach spędzania czasu wolnego. Ponadto wakacyjną porą w świetlicach 
odbywały się zajęcia z serii „Bezpieczne wakacje”, w ramach których odbyły się spotkania edukacyjne z dzielnicowymi.
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        LETNI CZAS W KLUBACH 
Uczestnicy Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie spędzali letnie dni bardzo aktywnie. 
Podczas spacerów nordic – walking podziwiali piękne krajobrazy najbliższej okolicy i przy okazji dbali o swoją 
kondycję.  

 
Na zajęciach kreatywnych i artystycznych z zapałem tworzyli wyjątkowe ozdoby- powstały 
m.in. makramowe pióra, drzewka szczęścia oraz wianki, które wykorzystane były podczas Nocy 
Świętojańskiej w Szczepankowie.  

 

 
Ponadto Kluby „Senior+” włączały się w organizację lokalnych wydarzeń – seniorzy z Mortęg przygotowali 
grochówkę, swojski chleb i smalec na Piknik Rodzinny w Mortęgach oraz pomogli w zapewnieniu 
poczęstunku dla pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, natomiast seniorzy ze Złotowa zajęli się 
kulinarną oprawą uroczystości plebiscytowych, a obecnie przygotowują się do organizacji Dożynek 
Parafialnych w Złotowie.  
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Dnia 24 czerwca po raz kolejny odbyła się „Noc Świętojańska” w Szczepankowie. Uczestnikami pikniku 
integracyjnego byli członkowie Klubów Seniora w Gutowie, Łążynie, Rakowicach, Klubów Senior+ 
w Złotowie i Mortęgach oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Łążka, Kazanic, Rumienicy, Szczepankowa, Gutowa, 
Prątnicy, Tuszewa oraz Wałdyk. 

Tego wieczoru atrakcji nie brakowało były występy wokalne zespołu Koła Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, 
kabaret w wykonaniu „Zgranej Paki” z Rakowic, ponadto odbyły się zabawy integracyjne, poszukiwania kwiatu 
paproci oraz wspólne puszczanie wianków na wodę. Wszyscy mieli okazję skosztować przysmaków z grilla 
oraz swojskiego jadła. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem „Duet”, która trwała do późnych 
godzin wieczornych.

Noc Świętojańska w Szczepankowie




