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To już nasza druga edycja akcji 
„Paczka dla Seniora”. Przez 
kilka dni pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
odwiedzali starszych i samotnych 
mieszkańców naszej gminy, 
wręczając im słodkie upominki 
i życząc spokojnych Świąt.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
w kraju, drugi rok z rzędu konieczne 
było odwołanie spotkania wigilijno-
opłatkowego dla osób starszych 
i samotnych z terenu naszej gminy. 
Jednak niezależnie od tego, 
co dzieje się wokół nas, każdy zasługuje 
na to, aby poczuć ducha Bożego 
Narodzenia. Świąteczne paczki oraz 
życzenia od Wójta Gminy Lubawa 
trafiły do ponad 200 seniorów. 
Szczegóły świątecznej akcji na str. 11.

Pamiętajmy o sobie nawzajem

Pierwsze paczki trafiły do mieszkańców gminy 
w poniedziałek 13 grudnia
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W roku 2021, na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Lubawa pozyskała  łącznie 
17 milionów 100 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gminy Lubawa wpłynęło łącznie 5 mln 600 tys. zł. 
Pieniądze te zostały przeznaczone na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej 
w miejscowości Grabowo i Wałdyki:

1. budowę drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Grabowo (przy cmentarzu),
2. budowę drogi gminnej nr 147022N i 147048 w miejscowości Grabowo, 
3. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III w miejscowościach Grabowo oraz Wałdyki.
Wsparciem gminnych inwestycji drogowych były także środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości ok. 3 mln zł na:
1. przebudowę drogi gminnej w Sampławie 
2. oraz II etap przebudowy drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w miejscowości Pomierki. 
Kolejne dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł (w ramach PROW) to środki na realizację programu 

telemetrycznego przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa. Jeszcze w tym roku do Gminy Lubawa trafi prawie 
2 mln 500 tys. zł na projekty związane z kanalizacją. Środki z rządowej subwencji można przeznaczyć na inwestycje 
w latach 2021-2024. 

Dopełnieniem są środki pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład. Pierwsza edycja pilotażowego naboru 
wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu 
terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Tak też zrobiła Gmina Lubawa. Wszystkie 
trzy wnioski zostały ocenione pozytywnie. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości prawie 4 milionów 
złotych zasili następujące inwestycje:

1. przebudowa drogi gminnej nr 147003N Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice (wartość inwestycji 
1 mln 300 tys. zł, dofinansowanie 1 mln 235 tys. zł),

2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowości Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie – uzupełnienie 
(wartość inwestycji 337 tys. 879,76 zł, dofinansowanie 320 tys. 985,77 zł),

3. wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy Lubawa (wartość inwestycji 2 mln 434 tys. zł, 
dofinansowanie 2 mln 190 tys. 600 zł).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Gmina przygotowuje się już 
do aplikowania w kolejnej edycji tego programu.

Gmina Lubawa z wysoką (ok. 17 mln) skutecznością
w pozyskiwaniu środków na inwestycje w 2021 roku

Przegląd inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lubawa

II etap przebudowy drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w miejscowości Pomierki  - jedna z tegorocznych inwestycji 
zrealizowana przy wsparciu środków z rządowych  dofinansowań.
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Żołnierze 3. Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna wyremontowali przeprawę mostową w Raczku. 
Drewniana kładka na Drwęcy ponownie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne przejście na drugą stronę. 

W Prątnicy przeprowadzony został remont chodnika na placu gminnym polegający na ułożeniu kostki betonowej 
na podbudowie piaskowo-betonowej. W efekcie powstał utwardzony plac o powierzchni 430 metrów kwadratowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Grabowie. Powstaje tu ponad pół kilometra sieci wodociągowej 
oraz ok. 9 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości. Realizacja zadania potrwa 
do listopada 2022 roku 
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Wójt Tomasz Ewertowski odebrał symboliczny czek z kwotą dofinansowania w ramach programu 
„Cyfrowa gmina”, który  wspiera informatyzację samorządów oraz jednostek podległych samorządom. 
Kwota ponad 320 tys. złotych zostanie przeznaczona na zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz licencji 
niezbędnych do realizacji e-usług przez Urząd Gminy Lubawa oraz jednostki podległe.

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło 
się spotkanie ministra Adama Andruszkiewicza, 
sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z samorządowcami z regionu. W konferencji 
uczestniczyli również wojewoda Artur Chojecki oraz 
parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy Małecki i Robert 
Gontarz. Nie zabrakło także przedstawicieli ponad 
70 samorządów, którym zostały wręczone czeki z kwotą 
dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”.

E-urząd
Do gminy Lubawa trafi 321 tys. 510 zł w formie 

grantu do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. 
Fundusze te pozwolą na realizację kolejnego 
etapu cyfryzacji urzędu i jednostek podległych. 
Przypomnijmy: w ubiegłym roku Gmina Lubawa 
zrealizowała projekt polegający na wprowadzeniu 
e-usług dla mieszkańców. W jego efekcie zostało 
uruchomionych 14 elektronicznych usług publicznych, 
m.in. składanie wniosków, wydawanie zaświadczeń czy obsługa podatkowa mieszkańców (sprawdzanie wysokości podatków 
oraz możliwość wykonania elektronicznej zapłaty). Projekt o wartości blisko 1 mln 500 tys. zł złotych został w 85 proc. 
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

E-zakład
Kolejne dofinansowanie w ramach PROW trafiło także do Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa na wdrożenie 

programu telemetrycznego. Środki w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł zostały m.in. przeznaczone na dostawę 
i montaż wodomierzy wraz z modułami teletransmisji danych GSM oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi informatycznych: 
platformy e-usług, systemu nadzoru telemetrycznego oraz nowej strony internetowej. 

Ponad 320 tysięcy na cyfryzację dla gminy Lubawa

Przekazanie symbolicznego czeku w ramach programu „Cyfrowa gmina”

WARTO WIEDZIEĆ
Firma NEXERA - jeden z największych uczestników Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 

realizuje budowę sieci w trzynastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski, w tym również 
w gminie Lubawa. Obecnie na terenie gminy trwa budowa sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości 
(m.in. 100 Mb/s), co da możliwość dostępu do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej. 
Sygnał w sieci, doprowadzonej bezpośrednio do gospodarstw domowych i szkół, nie będzie wymagał dodatkowego 
wzmocnienia, a sama sieć będzie trwalsza i tańsza w budowie i eksploatacji. Z sieci światłowodowej mogą już skorzystać 
mieszkańcy Mortęg, Złotowa, Omula i Zielkowa. W najbliższym czasie będą mogli dołączyć mieszkańcy Byszwałdu, 
Fijewa, Targowiska Dolnego, Grabowa i Wałdyk. W  przyszłym roku podłączone zostaną: Gutowo, Rumienica, Łążyn, 
Prątnica, Kazanice, Rożental i Tuszewo. Pozostałe miejscowości będą uwzględnione w kolejnych edycjach POPC.

Sportowe inwestycje
Zakończyło się zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia oraz doposażenie sześciu boisk z terenu Gminy Lubawa”.

W ramach zadania została wykonana instalacja oświetlenia boiska sportowego w Grabowie i Prątnicy, zakupiono komplety 
bramek aluminiowych pełnowymiarowych na boiska sportowe w Prątnicy, Kazanicach, Sampławie, Łążynie i Byszwałdzie 
oraz zakupiono wózki do oznaczania linii farbą na boiska sportowe w Grabowie, Kazanicach, Sampławie, Łążynie. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie 
„Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”

Wartość projektu: 119.295,42 zł, kwota wsparcia: 42.000,00 zł.
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Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.  
W środę 8 grudnia to właśnie ta piękna okazja była powodem spotkania wójta Tomasza Ewertowskiego 
z państwem Eugenią i Zdzisławem Markuszewskimi z Tuszewa.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokonał wójt, który wspólnie z kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Marią Biluńską skierowali pod adresem Jubilatów słowa uznania i podziękowania za długie pożycie 
małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy 
gratulacyjne, kwiaty i upominki. Był też czas na chwilę wspomnień przy kawie i okolicznościowym kawałku ciasta.

Państwo Eugenia i Zdzisław Markuszewscy doczekali się 5-ciorga dzieci: 2 synów i 3 córek, 10 wnucząt: 5 chłopców 
i 5 dziewczynek oraz 1 prawnuka. Przez całe wspólne życie prowadzili 17-sto hektarowe gospodarstwo w Tuszewie, 
zajmując się hodowlą zwierząt oraz uprawą zbóż.

Jubilatom życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym na dalsze lata pożycia małżeńskiego.

Złote Gody Państwa Markuszewskich

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  - procedura
  W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, 
ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o 
nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio-
sek Wojewody.  
  W związku z powyższym Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Luba-
wa informuje, że procedura nadania medalu uruchamiana jest 
po wcześniejszym zgłoszeniu par obchodzących w danym roku 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w terminie do dnia 
31 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa Fijewo nr 
73, 14-260 Lubawa. Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym a 
sama procedura związana z nadaniem medalu trwa do 6 miesięcy. Zgłosze-
nia osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą doko-
nać zarówno sami jubilaci, jak i najbliższa rodzina.

Wójt Gminy Lubawa corocznie organizuje uroczyste wręczanie Meda-
lu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które stale zamieszkują 
na terenie gminy Lubawa. Jubilaci, którzy dotychczas nie otrzymali Medalu  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i obchodzą „okrągłą” rocznicę pożycia 
małżeńskiego np. 60-lecie, 70-lecie itp. mogą zgłosić się 
do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego celem uruchomienia procedury 
jego nadania.

Uroczysty akt dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów z wójtem
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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W Lubstynku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym 
uczestniczyło 34 delegatów ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu lubawskiej 
gminy. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych 
władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.

Zjazd otworzył  prezes Zarządu Gminnego  dh Tomasz Ewertowski, który powitał zaproszonych gości, 
między innymi dh Stanisława Kastrau - prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie, Juliana  
Lemiecha - członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie i Wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Iławie, bryg.  Krzysztofa  Tomanka – zastępcę Komendanta Powiatowego PSP 
w Iławie oraz delegatów z poszczególnych  jednostek OSP Gminy Lubawa.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. dh Benedykta Czarneckiego - wiceprezesa  Zarządu  Oddziału 
Gminnego, zmarłego  11 sierpnia 2019 roku. 

Miłym akcentem obrad było przekazanie podziękowań za wieloletnią współpracę ustępującemu sekretarzowi 
Zarządu Gminnego dh Jerzemu Żuralskiemu.

Na zakończenie obrad prezes dh Tomasz Ewertowski podziękował gościom i delegatom za dotychczasową 
współpracę i życzył wszelkiej pomyślności w dalszej działalności i życiu osobistym.

Uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi sprawozdaniami, a na wniosek ustępującej Gminnej Komisji Rewizyjnej 
jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Strażacy Ochotnicy podsumowali 5 lat

Uczestnicy Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubstynku

Nowy Gminny Zarząd OSP
Zjazd zatwierdził jednogłośnie skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego, którego prezydium 

ukonstytuowało się następująco: Prezes - dh Tomasz Ewertowski, Wiceprezes - dh Paweł Szauer 
z OSP Rożental, Wiceprezes - Kazimierz Chyziński z OSP Lubstynek, Komendant Gminny Związku - 
dh st. kpt. Krzysztof Rutkowski, Sekretarz - Marcin Deka,  Skarbnik - dh Witold  Empel z OSP Złotowo, 
członek prezydium  - dh Jan Ewertowski z OSP Byszwałd.



www.gminalubawa.pl
7

Dystrybucja maseczek ochronnych
Marzec. Ważnym elementem działalności jednostek OSP stało się przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19. 

Ochotnicy włączyli się w liczne akcje, m.in. dystrybucji maseczek ochronnych i ulotek, dezynfekcji. W marcu, 
przez niespełna tydzień, strażacy dostarczyli mieszkańcom gminy Lubawa ponad 43 tysiące maseczek ochronnych.

Wizyta w Domu Dziecka
Marzec. Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie po raz kolejny wybrali się przed świętami do Domu 

Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie. Wizyta miała na celu przekazanie na rzecz placówki żywności zebranej podczas zbiórki 
zorganizowanej przez mieszkańców wsi Byszwałd.

Dofinansowanie specjalistycznego sprzętu
Kwiecień. W ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi rok z rzędu jednostki OSP z terenu gminy otrzymały środki na zakup 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Łącznie kwota dofinansowania sześciu jednostek z terenu naszej gminy wyniosła 
142.060,30 zł.

Promesy na zakup nowych wozów
Maj. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie znalazła się wśród przedstawicieli 14. gmin 

oraz jednostek OSP, które otrzymały promesy gwarantujące dofinansowanie zakupu wozów strażackich. 
Łączna wartość zakupów to 9 mln 600 tys. zł, z czego 5 mln 700 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
Czerwiec. Od 11 czerwca do 24 lipca  roku odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich – 

17 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Lubawa. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
zostały wyłonione nowe składy Zarządów oraz Komisje Rewizyjne na kolejną kadencję.

Nowy wóz strażacki w OSP Targowisko
Lipiec. 23 lipca odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu strażackiego dla jednostki 

OSP Targowisko. Lekki samochód specjalny, ratowniczo-gaśniczy VOLKSWAGEN CRAFTER 35 z napędem 4x4, został pozyskany 
w grudniu 2020 roku, ale ze względu na porę roku i pandemię uroczystość została przesunięta na rok 2021.

Dożynki Gminne
Sierpień. Tradycyjnie jednostki OSP Gminy Lubawa włączyły się w pomoc przy organizacji Gminnego Święta Plonów. 

Ochotnicy zajęli się m.in. zabezpieczeniem parkingów oraz przygotowaniem i serwowaniem strażackiej grochówki. Nie zabrakło 
także delegacji z pocztami sztandarowymi. Nieoceniona okazała się również pomoc przy rozstawianiu dożynkowych namiotów.

Z promesy do wozu bojowego
Wrzesień. Do jednostki OSP Byszwałd trafił nowy lekki samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy MERCEDES-BENZ SPRINTER 

519 4x4 z agregatem wodno-pianowym. Wartość pojazdu wyniosła 399 tys. zł z czego 169.575 zł to środki finansowe 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 20 tys. zł  z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 110 tys. zł to dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz 99.425 zł środki Gminy Lubawa.

Pożegnanie najstarszego druha
Wrzesień. 18 września  w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu pożegnano śp. Alojzego Szałkowskiego, najstarszego 

strażaka ochotnika w gminie Lubawa. Druh A. Szałkowski miał 97 lat. Z Ochotniczą Strażą Pożarną był związany przez 75 lat. 

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego
Październik. Sobota 16 października była dniem wyjątkowym dla jednostki OSP w Tuszewie, gdzie odbyła się uroczystość 

przekazania i poświęcenia nowego samochodu strażackiego. Szeregi jednostki zasilił lekki samochód specjalny, ratowniczo-
gaśniczy VOLKSWAGEN CRAFTER 35, wyposażony m.in. w reflektory na podnośniku teleskopowym, pozwalające oświetlić 
miejsce akcji ratunkowej oraz inne nowoczesne systemy.  

Rok 2021 w Ochotniczych Strażach Pożarnych

W październiku jednostki OSP Zielkowo, Rożental i Kazanice przeprowadziły próbną ewakuację Szkoły Podstawowej w Rożentalu. 
Była to okazja aby sprawdzić i doszlifować umiejętności w zakresie pożarów wewnętrznych



www.gminalubawa.pl
8

Byszwałd. Upamiętnienie wydarzeń w „Rejsówce”
W 80. rocznicę egzekucji czternastu Polaków, 

dokonanej przez hitlerowców w dniu 15.11.1941 roku, 
wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski złożył hołd 
pomordowanym mieszkańcom Byszwałdu i okolic.

W uroczystości na terenie starej żwirowni – w tak 
zwanej „Rejsówce” uczestniczyli także: przewodniczący 
Rady Gminy Jan Laskowski, przedstawiciele rady sołeckiej, 
mieszkańcy wsi, strażacy miejscowej jednostki OSP 

oraz dyrektor i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej 
w Byszwałdzie. Modlitwę 
za pomordowanych 
Polaków poprowadził 
ksiądz proboszcz Michał 
Napierała z parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Kazanicach. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce oraz zapalono 
znicze.

Mogiła zbiorowa znajduje się w odległości niespełna 1 kilometra od zwartej zabudowy 
wsi Byszwałd. Na ogrodzonym terenie postawiono tablicę pamiątkową (obelisk) 
na postumencie oraz krzyż. Na obelisku wymieniono nazwiska zamordowanych osób:  
Józef Duchna, Józef Karkut, Jan Dalaga, Józef Kremski, Wacław Nadolny, Roman Zieliński, 
Józef Zakrzewski, Marian Maniszewski, Jan Abramowski, Bronisław Czerepiński, Antoni 
Eremus, Józef Brostowski, Stanisław Łukaszewski, Wacław Błaszczyk (ludność cywilna). 
Po oddaniu hołdu w miejscu zbrodni uroczystości przeniosły się do kościoła w Byszwałdzie, 
gdzie została odprawiona msza święta w intencji zmarłych. Rocznicowe uroczystości odbyły 
się w poniedziałek 15 listopada.

Cześć ich pamięci!

Borek. Upamiętnienie „czarnego czwartku”
We wtorek, 7. grudnia, wójt gminy Tomasz Ewertowski wspólnie z przewodniczącym Rady Janem Laskowskim złożyli 

hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom ziemi lubawskiej. 

W upamiętnieniu wzięli  udział także: uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele 
oraz przedstawiciele rodziców. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego 
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Modlitwę poprowadził  
ksiądz Jerzy Hirsz.  

Dnia 7 grudnia 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili 
publiczne egzekucje Polaków - okolicznych mieszkańców, 
w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim. Ciała zamordowanych 
prawdopodobnie zostały zawiezione do lasu Borek koło Lubawy, 
gdzie zakopano je we wspólnej mogile. Niemcy ukryli faktyczną przyczynę 
śmierci, podając, że rozstrzelani zmarli na skutek nagłego ataku serca.

Zginęło wówczas dwadzieścia pięć osób, stąd ten dzień nazywamy 
„czarnym czwartkiem”. 

Wspomnieniem tego tragicznego wydarzenia 
i hołdem dla ofiar była modlitwa oraz 
złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów 
i zniczy przed pomnikiem upamiętniającym 
to wydarzenie w lesie Borek koło Lubawy.

Uczestnicy uroczystości na terenie starej żwirowni

Pomnik w lesie Borek

Moment składania kwiatów i zniczy

Obelisk w Byszwałdzie
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          ARTYSTYCZNIE W KLUBACH       
 

  

 

 

W Klubie „Senior+” w Złotowie trwały natomiast 
intensywne przygotowania do kiermaszu 
charytatywnego, zorganizowanego na rzecz małej 
mieszkanki Złotowa. Wszyscy uczestnicy Klubu 
włączyli się w to wydarzenie, a efektem ich pracy 
były śliczne świąteczne dekoracje i stroiki. 

Ponadto w listopadzie uczestnicy obydwu Klubów 
ćwiczyli umiejętności manualne przygotowując 
drewniane lampiony i szkatułki podczas 
warsztatów stolarskich. 

 

 

 

 
 

 

 

Ostatnie tygodnie seniorzy w Klubach 
„Senior+” spędzili w sposób twórczy 
i kreatywny. 

W Klubie „Senior+” w Mortęgach, podczas zajęć 
artystycznych, seniorzy nadawali „nowe życie” 
starym przedmiotom, tworząc piękne wazony 
i lampiony ze słoików i butelek oraz donice 
z ręczników. Dodatkowo w ramach wydarzenia 
„Kącik EKOSeniora” donice zostały obsadzone 
roślinami i stały się wspaniałą ozdobą Klubu. 
 

 

 
 

 
Zajęcia w Klubach ,,Senior+” odbywały się zgodnie 
z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi 
działalności placówek pobytu dziennego w związku 
z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2. 
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ŚWIĄTECZNY CZAS W ŚWIETLICACH 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 zakażeń SARS-CoV-2. 

 

Od jakiegoś czasu w świetlicowych salach można 
poczuć zapach świątecznych pierników i świeżej 
choinki, wszystko to za sprawą magii świąt, która 
na stałe zagościła na zajęciach.  

Podczas zajęć plastycznych dzieci przygotowywały 
ozdoby świąteczne. Odwiedził je także Święty Mikołaj, 
który dla każdego zostawił słodki upominek. A podczas 
zajęć kulinarnych przygotowywane były smaczne 
pierniki, które dzieci ozdobiły świątecznymi posypkami. 

 

  

 

Więcej informacji na stronie: 
www.gopslubawa.pl 
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         PACZKA DLA SENIORA     

  

 

 
  

 

To już drugi rok kiedy, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, nie udało się nam 
zorganizować spotkania wigilijno-opłatkowego 
dla osób starszych i samotnych z terenu gminy 
Lubawa.  
 
Nie poddajemy się jednak i wychodząc 
naprzeciw wyzwaniom, wzorem ubiegłego roku 
zorganizowana została akcja pn. „PACZKA DLA 
SENIORA”.  Inicjatywa ma za zadanie umilenie 
świątecznego czasu osobom starszym 
i samotnym biorącym udział w wydarzeniu 
wigilijno-opłatkowym w latach ubiegłych. 
 
 

 

 

Każda z odwiedzonych osób otrzymała życzenia 
świąteczne od Wójta Gminy, słodki upominek 
oraz prezent w postaci zbioru „Świątecznych 
receptur” przygotowanych prze Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej gminy.  
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W Olsztynie odbył Wojewódzki Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia LZS. W obradach udział 
wzięło 6 członków Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Lubawie – Tomasz Ewertowski, Jan Laskowski, 
Łukasz Berent, Piotr Zieliński, Mirosław 
Tomaszewski oraz Edward Balewski.

Podczas Zjazdu Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy 
Lubawa odebrał z rąk Marka Mazura - zastępcy 
Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS Złotą Odznakę Honorową. Gmina 
Wiejska Lubawa otrzymała statuetkę za działalność, 
zasługi oraz osiągnięcia sportowe za lata 2016-2021. 
Wręczenia nagrody dokonali Gustaw Marek Brzezin 
– Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego 
oraz Janusz Sypiański – Przewodniczący WMZ LZS.

Podczas Zjazdu dokonano także wyboru 
Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, Zarządu i Rady 
Wojewódzkiej, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów 
na Zjazd Krajowy. W przyszłej kadencji Tomasz 
Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa pracował będzie 
w Zarządzie WMZ LZS, Łukasz Berent – 
Przewodniczący GZ LZS w Lubawie wybrany został 
na Członka Rady WMZ LZS, z kolei Jan Laskowski – 
Przewodniczący Rady Gminy Lubawa na Członka Komisji 
Rewizyjnej. Funkcję Przewodniczącego WMZ LZS pełnić 
będzie Janusz Sypiański.

Gmina Lubawa doceniona za działalność sportową

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki przyznał nagrody i wyróżnienia Amicus Bonus 
zasłużonym pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom 
pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W kategorii zespołowej nagroda trafiła 
do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa został 
uhonorowany za działania na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie 
budowania na terenie Gminy Lubawa systemu 
pomocy społecznej oraz działalność animacyjną 
na rzecz środowiska lokalnego.

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została 
w roku 2007. Od tego czasu z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego rok rocznie przyznawane są 
2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej 
i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus 
Bonus.

Nagrody i wyróżnienia dedykowane 
są pracownikom pomocy społecznej, 
samorządowcom oraz najbardziej aktywnym 
organizacjom pozarządowym z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego. Są to 

ludzie i organizacje, którzy pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności. 
Specyfika zawodu sprawia, że jest to wyzwanie i odpowiedzialna służba.

Amicus Bonus dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Wręczenie nagrody odbyło się 7 listopada 
w Sali Konferencyjnej Hotelu VillaPallas

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa


