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Setki osób pożegnały 7 maja swojego kapłana, 
ks. kanonika Alfonsa Gajdusa, emerytowanego 
92-letniego księdza rezydującego w Rożentalu. 
W pogrzebie uczestniczyło ponad 50. kapłanów z 
diecezji, przedstawiciele władz samorządowych, 
placówek oświatowych, Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz członkowie rodziny parafialnej 
zmarłego – mieszkańcy Rożentala i okolic. A. 
Gajdus związany był z rożentalską parafią od 
grudnia 1958 r. Rok temu obchodził jubileusz 
60-lecia kapłaństwa. Więcej zdjęć i wspomnienia 
o kapłanie na str. 5.

Przez ponad 3 godziny 9 zastępów OSP i 3 PSP 
usuwało skutki gradobicia w Prątnicy. We wto-
rek, 9 czerwca mieszkańców tej miejscowości 
zaskoczyło kilkunastominutowe oberwanie 
chmury połączone z gradobiciem. Na trawnikach 
pojawiła się kilkucentymetrowa biała warstwa. 
W sumie ucierpiało 14 budynków. Strażacy do 
późnych godzin wypompowywali wodę z ga-
raży, piwnic i sklepu spożywczego. Na miejsce 
zdarzenia przyjechali Maciej Rygielski, starosta 
powiatu iławskiego i Tomasz Ewertowski, wójt 
gminy Lubawa.

Elżbieta i Kazimierz Zelma z Omula zdobyli 
tytuł najlepszego Hodowcy Roku w kraju w 
V edycji konkursu na Producenta i Hodowcę 
Trzody Chlewnej. Na ostatniej sesji wójt Tomasz 
Ewertowski oraz przewodniczący rady gminy Jan 
Laskowski w imieniu wszystkich radnych nagrodzili 
małżeństwo pucharem okolicznościowym i listem 
gratulacyjnym doceniając efekty ich pracy.
W 1986 roku państwo Zelma wybudowali 
pierwszą chlewnię. Dwa lata później rozpoczęli 
produkcję pod kontrolą Okręgowej Stacji Hodowli 
Zwierząt w Olsztynie. Obecnie mają 170 loch, a 
całe stado liczy 1800 sztuk. Zatrudniają cztery oso-

Pożegnaliśmy ks. kanonika Alfonsa Gajdusa

Mszy żałobnej przewodniczył 
ks. biskup Jan Bernard Szlaga z Pelplina

GRADOBICIE W CZERWCU

NAJLEPSI HODOWCY W POLSCE

Elżbieta i Kazimierz Zelma – najlepsi ho-
dowcy roku w Polsce odebrali także gratu-
lacje i pamiątkowy puchar z rąk Tomasza 
Ewertowskiego, wójta gminy Lubawa

by, przygotowują się do budowy kolejnej chlewni 
na 1000 sztuk i gospodarują na 45 ha.
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EUROWYBORY W GMINIE
- Frekwencja – 13,01%
Na terenie gminy Lubawa zwyciężył Stanisław Żelichowski 
PSL (265; 26,8%) przed Jackiem Kurskim Pis (180; 18,2%), 
Krzysztofem Jurgielem z PiS (108; 10,9%), Krzysztofem Liskiem 
PO (103; 10,4%) i Tadeuszem Iwińskim SLD-UP (43; 4,4%).
W naszej gminie zwyciężył Pis (339; 34,3%), przed PSL (304; 
30,8%), PO (172; 17,4%), Samoobroną (62; 6,3%) i SLD-UP 
(55; 5,6%).



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LUBAWA

2 Ochotnicze Straże Pożarne

Do jednostki OSP w Prątnicy trafił nowy wóz strażacki. Ford transit to auto 
typu lekkiego przystosowane do gaszenia pożarów. Kosztował 30 tys. zł i 
zastąpił wysłużonego żuka. Wóz został oficjalnie przyjęty w szeregi jednostki 
2 maja. Aktualnie jednostka zrzesza 22 członków czynnych, 3 członków 
honorowych, 1 członka wspierającego oraz 20 członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.
Natomiast w sobotę, 27 czerwca o godz. 15:00 zostanie przekazany średni 
wóz pożarniczy (GBA) jednostce OSP z Rożentala. Będzie to już trzeci 
pojazd na wyposażeniu tej jednostki.

W niedzielne popołudnia w Szczepankowie 24 maja i w Prątnicy 14 
czerwca  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn 
młodzieżowych oraz seniorów. W młodzieżowej rywalizacji wzięło 
udział 11 ekip. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna gospodarzy, wśród 
chłopców najlepsi okazali się strażacy z Zielkowa. OSP ze Szczepankowa 
oprócz zawodów zorganizowała także liczne atrakcje dla kibiców łącznie 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

WYNIKI MDP:
Kat. dziewczęta: 1. Szczepankowo, 2. Kazanice, 3. Prątnica; kat. chłopcy: 
1. Zielkowo, 2. Łążyn; 3. Szczepankowo, 4. Targowisko, 5. Kazanice, 6. 
Rożental, 7. Byszwałd 8. Prątnica.
WYNIKI SENIORZY:
KLASYFIKACJA GENERALNA 1. OSP Rożental 2 – 115,03; 2. OSP 
Rożental 1 – 115,56; 3. OSP Omule – 117,45; 4. OSP Prątnica – 119,14; 
5. OSP Rakowice – 119,18; 6. OSP Targowisko – 122,75; 7. OSP Złotowo 
– 125,06; 8. OSP Tuszewo – 130,94; 9. OSP Rumienica – 134,44; 10. 
OSP Lubstynek – 144,13; 11. OSP Byszwałd – 147,32; 12. OSP Kazanice 
– 150,87; 13. OSP Szczepankowo – 153,78; 14. OSP Władyki – 162,56; 
15. OSP Łążyn – 213,19

z zabawą pod gołym niebem. W rywalizacji seniorów wzięło udział 15 
drużyn (mężczyźni). Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Maciej Jasiński, sędzią głównym 
zawodów był st. kpt. Krzysztof Tomanek. Zawody rozegrane zostały w 
dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m 
z przeszkodami.

Zwycięzcy w kat. chłopców 
– drużyna z Zielkowa

Zwycięzcy w kat. dziewcząt 
– drużyna ze Szczepankowa

Zwycięzcy zawodów w Prątnicy

NOWE WOZY STRAŻACKIE 
W PRĄTNICY I ROŻENTALU

W uroczystościach przekazania wozu strażackiego 
w Prątnicy wzięły udział jednostki OSP Gminy Lubawa

Samochód poświęcił 
miejscowy proboszcz
ks. Tomasz Mówiński

Moment przekazania 
samochodu dla jednostki OSP Prątnica
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- Panie wójcie 29 kwietnia odbyła się se-
sja, na której  podjęto uchwałę w sprawie 
udzielenia wójtowi absolutorium. Jak pan 
ocenia miniony rok?

- W 2008 roku jednym z najistotniejszych zadań 
dla Rady Gminy były remonty dróg i budowa 
chodników. Zostało wykonanych wiele inwesty-
cji drogowych na łączną kwotę przekraczająca  
4 mln. złotych. Inwestycje te zdecydowanie 
poprawiły jakość życia mieszkańców i dalej je 
kontynuujemy. Kilka dni temu rozpoczął się II 
etap remontu i przebudowy drogi w miejsco-
wości Rożental. Inwestycja ta w 50 proc. jest 
finansowana w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Za 
moment ruszą kolejne prace w Byszwałdzie. Po 
zakończeniu całego zadania zostanie wykonane 
odwodnienie na odcinku 1 km i zmodernizowa-
na nawierzchnia chodników na odcinku 600 m. 
Zostaną usprawnione warunki komunikacyjne 
wokół kościoła. Na przebudowę drogi gminnej 
w Byszwałdzie w sumie wydamy ponad 2 mln. 
zł. Wspólnie z Powiatem modernizujemy także 
drogę Fijewo- Łążyn. Są to tylko niektóre z 
inwestycji drogowych zaplanowanych na ten 
rok.

- Czy w minionym roku zrealizowano także 
jakieś inne inwestycje, które zdecydowanie 
wpłynęły na życie mieszkańców? 

- Na pewno do takich wydarzeń można zaliczyć 
otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Rudnie. To nowoczesny zakład, 
zgodny z wymogami ustawy o ochronie środo-
wiska i przepisami unijnymi i jedna z najwięk-
szych inwestycji w naszym regionie, w której 
współuczestniczyła Gmina Lubawa. Udział 
w tym przedsięwzięciu rozwiązuje problem 
gospodarki odpadami stałymi na dziesiątki lat. 

Rozmowa z Tomaszem Ewertowskim, 
wójtem Gminy Lubawa 

Jesteśmy beneficjentem ogromnych środków 
finansowych rzędu 12 mln. złotych, pozyska-
nych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” – inwestora 
przedsięwzięcia. Zakład obsługuje ok. 230 
tys. mieszkańców z terenu gmin zrzeszonych 
w związku.

- Jak przyjęli te zmiany mieszkańcy lubaw-
skiej gminy? Jaki procent gospodarstw do-
mowych ma podpisane umowy na wywóz 
nieczystości?

- Zgodnie z informacjami, w których posia-
daniu jest Urząd gminy Lubawa, ok. 50 proc. 
mieszkańców gminy ma już podpisane umowy 
na wywóz nieczystości. Ilość zawartych umów 
nie jest jeszcze stanem zadowalającym, dlatego 
prowadzimy szeroką akcję edukacyjną. Zakład 
w Rudnie działa od 1 kwietnia tego roku, a więc 
dopiero miesiąc. Od tej pory zachodzą duże 
zmiany w gospodarce odpadami, a zmiana na-
wyków jest procesem żmudnym i długotrwa-
łym. W gronie wszystkich członków Związku 
są analizowane różne warianty, m.in. rozważany 
jest podatek śmieciowy. 

- Czy są zadania, których mimo podję-
tych starań nie udało się Radzie Gminy 
zrealizować? 

- Cały czas pracujemy nad rozwiązaniem gmin-
nej gospodarki ściekowej. Budowa kanalizacji 
sanitarnej na obszarze gminy Lubawa stanowi 
jeden z naszych najważniejszych celów inwe-
stycyjnych. Od kilku lat podejmujemy działania 
planistyczne i starania o środki finansowe na 
budowę gminnego systemu oczyszczania ście-
ków. Zaproponowane przez gminę Lubawa 
rozwiązanie gminnej gospodarki ściekowej 
zostało zaakceptowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, a następnie rekomen-
dowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska  do objęcia pomocą techniczną, 
do aplikowania o środki z Funduszu Spójności 
na lata 2004-2006. W trakcie postępowania apli-
kacyjnego wniosek gminy Lubawa został ujęty 
na liście rezerwowej w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych w tym 
dużych, opracowanym przez Ministerstwo 
Środowiska i przekazany do dalszego procedo-
wania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 
W związku ze zmianą reguł w ramach NSRO 
na lata 2007-2013 dla PO Infrastruktura i 
Środowisko, ze względu na wielkość projektu 
poniżej 15 tys. LRM , wniosek nasz nie został 
zakwalifikowany do finansowania. Nie oznacza 
to jednak, że kwestię związaną z gospodarką 

ściekową pozostawiamy nie rozwiązaną. Już 
pracujemy nad alternatywnym rozwiązaniem: 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Myślę, że w finalnym efekcie to rozwiązanie ma 
szanse okazać się najlepszym rozwiązaniem.

- Pańscy adwersarze polityczni często za-
rzucają panu, że gmina przede wszystkim 
realizuje unijne projekty, tzw. miękkie. Jak 
się pan do tego odniesie? 

- (śmiech) Nie odbieram tego jako zarzut, a 
raczej jako nutkę zazdrości i nieobiektywną 
ocenę sytuacji. Inwestycje drogowe, inwesty-
cje w stacje uzdatniania wody, w oświetlenie, 
inwestycje sportowe, remonty i modernizacje 
szkół, świetlic, ośrodków zdrowia bronią się 
same. Trzeba jednak pamiętać, że najważniej-
szy jest człowiek, mieszkańcy. Ktoś po tych 
wyremontowanych drogach musi przecież 
chodzić. Dlatego projekty miękkie są dla nas 
takie ważne. W tej dziedzinie odnieśliśmy już 
wiele sukcesów. Jesteśmy ewenementem na 
skalę województwa, jeżeli nie kraju biorąc na 
przykład pod uwagę ilość ośrodków przed-
szkolnych działających na naszym terenie. W 
ostatnich dniach ruszyły kolejne projekty unijne 
skierowane na mieszkańców gminy. W sumie 
w ciągu roku zrealizujemy siedem takich pro-
jektów za kwotę 350 tys. zł. Myślę, że mogą 
ich nam pozazdrościć mieszkańcy niejednego 
miasta.

- Czy jest jeszcze coś czego można gminie 
pozazdrościć?

- Nie wiem czy pozazdrościć? Może lepiej po 
prostu też z tego korzystać. Mam tu na myśli 
nasze obiekty sportowe: profesjonalne i otwarte 
dla każdego. Tylko w minionym roku wybudo-
waliśmy 6 boisk sportowych. W lipcu zostało 
oddane do użytku wielofunkcyjne ogólnodo-
stępne boisko w Byszwałdzie. Połowę kosz-
tów tej inwestycji pokryły środki z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu. 
W Rożentalu z powodzeniem działa hala spor-
towa, na którą otrzymaliśmy refundację kosz-
tów budowy w wysokości 75 proc. w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Jest to już piąta inwesty-
cja zrealizowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach tzw. projektów twardych. Wiem, że 
z hali korzystają mieszkańcy całej gminy a na-
wet grupy osób z Lubawy i Iławy. Zapraszam 
wszystkich, także na nasze pozostałe obiekty 
sportowe a jest w czym wybierać łącznie ze 
skate parkiem.

3z życia gminy
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W Szkole Podstawowej w Rożentalu odbył się 
mini-maraton czytelniczy nawiązujący do po-
pularnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Na 
specjalne zaproszenie bibliotekarki i dyrektora 
placówki lektorami zostali nauczyciele, pracowni-
cy obsługi szkoły, rodzice uczniów oraz specjalni 
goście, wśród nich: Marian Licznerski, zastępca 
wójta Gminy Lubawa, radny Joachim Dutkiewicz 
i proboszcz Zdzisław Licznerski.

Cała szkoła czyta dzieciom

1 lipca (środa)
15:00 Uroczyste Nieszpory o N.M.P.
Procesja z figurą Matki Bożej do Sanktuarium 
w Lipach
16:00 SUMA ODPUSTOWA w wigilię uroczy-
stości
19:30 Msza św. z udziałem rolników i robot-
ników.
20:30 Czuwanie modlitewne z udziałem zespo-
łów wokalnych i instrumentalnych.
24:00 Msza św. o N.M.P. „O północy”
Czuwanie przy figurze Matki Bożej

2 lipca (czwartek)
6:30 Godzinki ku czci N.M.P.

ODPUST NAWIEDZENIA N.M.P.  w Lubawie-Lipach 2009 r.
7:00 Msza św. poranna
9:00 Liturgia pokutna
10:30 SUMA ODPUSTOWA
15:00 Msza św. z udziałem kierowców i poświę-
cenie pojazdów
16:30 Nieszpory o N.M.P. i procesja z figura 
Matki Bożej do Fary
18:00 Msza św. w Farze

3 lipca (piątek)
10:30 Msza św. z udziałem chorych, służby zdro-
wia i wszystkich opiekujących się chorymi

z życia gminy

Marian Licznerski, zastępca wójta Gminy 
Lubawa przeczytał dzieciom kilka wier-
szy znanych polskich autorów

Słuchacze nagradzali lektorów brawami, 
śpiewając piosenki lub wręczając 
własnoręcznie zrobione rysunki

W środę, 27 maja w Zespole Szkół w Prątnicy 
odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z 
profesorem Janem Szyszko. J. Szyszko był sze-
fem Krajowego Zarządu Parków Narodowych, a 
w latach 1997-99 ministrem ochrony środowiska 
w rządzie Jerzego Buzka. Później pełnił funkcję 

SPOTKANIE Z MINISTREM
sekretarza stanu w kancelarii premiera Buzka i 
pełnomocnika rządu ds. konwencji klimatycznej 
ONZ.  Tematem spotkania było wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodar-
czego. Po godz. 15:00 minister spotkał się także z 
mieszkańcami gminy w sali sesyjnej UG Lubawa.
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Wypowiedzi księdza kanonika A. Gajdusa pochodzą z książki jego 
autorstwa „Wspomnienia rodzinne i kapłańskie”

Ks. Alfons Gajdus urodził się w 1917 r. w Nowej Cerkwi. Naukę w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie przerwała mu II wojna światowa. Trafił 
na roboty do Niemiec przy zwężaniu torów, potem na Ukrainę. Udało mu 
się uciec z niemieckiego transportu. W lutym 1945 r. został aresztowany 
przez NKWD i wywieziony na Ural. Po szczęśliwym powrocie do kraju 
skończył studia teologiczne. 
1 lutego 1948 roku Alfons Gajdus otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. 1 lutego 2008 roku 
obchodził uroczystość 60-lecia swojej posługi kapłańskiej. Podczas Jubileuszu 
jego siostrzeniec – infułat ks. Stanisław Grunt z Pelplina wspominał: – Jako 
15-letni chłopiec byłem na tych święceniach. Wujek był wtedy jednym z 15 
diakonów. Dziś jest jedynym z tego rocznika święceń. 14 kolegów przeszło na 
drugą stronę do domu Ojca. Składam życzenia ostatniemu z tego rocznika, 
ostatniemu z mojej rodziny. Jego życie to piękna posługa, ale okupiona latami 
udręki poza rodzinnym krajem…

Alfons Gajdus: Urodziłem się jako piąte dziecko w naszej rodzinie 20 grudnia 
1917 roku w Nowej Cerkwi koło Pelplina. Moje dzieciństwo było trudne. 
Do gimnazjum dojeżdżałem z domu. Codziennie chodziłem pieszo do stacji 
Kulice, 4 km, droga była polna. Gdy padało było błoto, droga była gliniasta, 
więc chodziłem drogą do Gętomia a potem z Gętomia torami do Kulic. To 
były trudne lata, z teczką pełną książek do stacji i potem po lekcjach z pełną 
teczką książek do domu. Jesienią i zimą wychodziłem o zmroku i wracałem 
o zmroku. Tak chodziłem przez osiem lat. Rok do Szkoły Wydziałowej i 
potem przez siedem lat do gimnazjum. Gimnazjum skończyłem maturą 
19 maja 1937 roku. Po maturze wstąpiłem do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie.

NIEMCY I SOWIECI
II wojna światowa, przerywa studia ks. Gajdusa. W czerwcu 1940 roku 
jego rodzice zostają wywłaszczeni z gospodarstwa, które przejmują dwie 
Niemki, a  on z bratem trafia na prace przymusowe do Niemiec. 

Alfons Gajdus: Budowaliśmy tam tory kolejowe dla fabryki motorów lot-
niczych. Trwało to kilka miesięcy. Były to czasy trudne. Byliśmy młodzi a 
dawali mało do jedzenia.
Gdy Niemcy napadli na Rosję i wojska niemieckie posunęły się już dosyć 
daleko w głąb Rosji firma „Ludwig Schpecht”, gdzie pracowałem, wyjechała 
na Ukrainę, aby zwężać tory rosyjskie.

Udaje mu się uciec z transportu niemieckiego. Jednak w lutym 1945 r. 
zostaje podstępnie aresztowany przez NKWD. Po kilku dniach spędzonych 
w zamknięciu w piwnicy i nocnych przesłuchaniach, zostaje wywieziony 
na Ural. 

Alfons Gajdus: Myślałem sobie, nic nie zrobiłem, więc muszą mnie zwolnić. 
Przeliczyłem się. Po kilku dniach załadowali nas do towarowych wagonów 

Kilka wspomnień ks. kanonika Alfonsa Gajdusa 

rosyjskich i wywieźli do Rosji… W każdym wagonie było około 50 osób. 
W każdym wagonie był tylko otwór do załatwiania swoich potrzeb i nic 
więcej. Niedaleko Moskwy zatrzymano cały transport i posłano nas do 
bani. Trzeba było wszystkie rzeczy zostawić przed wejściem do łaźni. W 
czasie gdy myśmy się kąpali, Rosjanie ukradli to, co było wartościowe. Ja 
miałem długie buty – oficerki, gdy wróciłem z łaźni ich już nie było. Zamiast 
oficerek stały niemieckie buty żołnierkie w dobrym stanie. Złodziej był 
uczciwy…
Buty, które zamieniono mi w Tule okazały się pożyteczne, były to niemieckie 
wojskowe saperki. Wróciłem w nich do domu…

SKORO POLACZKÓW PODOCHŁO?
Alfons Gajdus: W lagrze zdarzały się różne choroby, a nie było lekarza. 
Najgroźniejszą chorobą była krwawa biegunka. Czasem w ciągu doby umie-
rało 30 osób. Umarłych rozbierano do naga i wywożono poza lagier. Tam 
chowano we wspólnym grobie, wyrzucano ciała zmarłych i przesypywano 
wapnem. (…) Gdy wielu umarło na krwawą biegunkę zrobiło się luźniej na 
pryczach. Umierało dużo ludzi silnych i fizycznie mocno zbudowanych. Ja 
wszystkich zmarłych spisywałem na desce. Gdy deska była pełna została 
zeszlifowana szkłem i na nowo pisana. To była cała dokumentacja.

CZAS REKOLEKCJI
Alfons Gajdus: W czasie wojny moje powołanie zachwiało się, nie miałem 
możliwości uczestniczenia we Mszy Św. ani możliwości przystąpienia do 
sakramentów świętych. Nie było możliwości ani w Arnimswalde, ani w 
Wustermarku ani na Ukrainie, więc wiele lat bez Boga. Sądzę, że Bóg do-
puścił do tego, że dostałem się w ręce NKWD, w ręce Rosjan i zostałem 
wywieziony na Ural, abym się zastanowił nad swoim życiem. Pobyt w lagrze 
w Kopejsku był dla mnie czasem „rekolekcji”. Będąc w lagrze modliłem się 
o szczęśliwy powrót do domu i obiecałem Bogu, że gdy wrócę do domu 
wstąpię na nowo do Seminarium Duchownego. 

POWRÓT DO DOMU
Alfons Gajdus: Pod koniec października lub na początku listopada 1945 r. 
nastąpiło pierwsze zwolnienie więźniów. Ja miałem szczęście, że znalazłem 
się w pierwszej grupie. Załadowano nas do wagonów towarowych. Podróż 
trwała około miesiąca, tak jak i trwała droga na Ural. Przyjechałem do 
stacji Morzeszczyn i potem pieszo do domu rodzinnego. Gdy wróciłem 
było już ciemno. Nim wszedłem do domu zajrzałem przez okno, w kuchni 
była matka…

Po świętach Bożego Narodzenia ks. kanonik, tak jak obiecał Bogu w lagrze 
na Uralu, zgłosił się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Skończył studia 
teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 1 lutego 1948 r., dwa tygodnie 
później rozpoczął pracę w Lubawie. W latach 1949-59 pracował w Chełmży. 
Potem w Rożentalu. Na emeryturę przeszedł w grudniu 1991 r. Ponad 
rok temu w kościele św. Wawrzyńca w Rożentalu uroczyście obchodzono 
jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. kanonika Alfonsa Gajdusa.

Swojego kapłana pożegnały setki osób: 
księża oraz mieszkańcy wsi i okolic 

z życia gminy
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Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje siedem projektów w ramach Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Cza-Cza, Samba i Walc królowały na parkiecie 
w Świetlicy Wiejskiej w Rakowicach. Uczestnicy 
projektu ,,Rakowice – integracja na aktywną 
nutę” w ramach warsztatów tanecznych będą 
zgłębiali tajniki tańca towarzyskiego. Miłośnicy 
tańca poznają podstawowe kroki, aby potem 
przejść do układów tanecznych. Już w sierpniu 
podczas „Festynu Letniego” zaprezentują swoje 
umiejętności. 

Konferencja Inaugurująca projekt „Aktywna 
integracja w Rożetalu”  licznie zgromadziła 
zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi. 
Podczas Konferencji swoje zdolności tanecz-
ne zaprezentowały dziewczęta uczęszcza-
jące do Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Rożentalu.

PROJEKTY KONKURSOWE W OBIEKTYWIE

Uczestnicy warsztatów decupage z wielką sta-
rannością zdobią przedmioty za pomocą technik 
artystycznych, rozwijając tym samym zdolności 
plastyczne i manualne. Wykonane przedmioty 
zostaną zaprezentowane podczas „Jarmarku 
Wakacyjnego” organizowanego  w ramach pro-
jektu „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych”.

Uczestnicy warsztatów podczas planowania 
budżetu oraz inicjatywy lokalnej. Podczas tych 
warsztatów mieszkańcy Mortąg nabyli wiedzę z 
zakresu aktywności lokalnej oraz poznali sposo-
by zdobywania funduszy unijnych na realizację 
wypracowanej inicjatywy lokalnej.

Projekt „Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych”

Na warsztatach artystycznych w Prątnicy każdy 
znajdzie coś dla siebie. Można podczas nich roz-
wijać wyobraźnię, wrażliwości estetyczną oraz 
własne zainteresowania i zdolności. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się wykonywanie prac 
z papieru, malowanie szkła oraz ozdabianie 
przedmiotów. 

Teatr znalazł swoich zwolenników. Nauka ruchu 
scenicznego umożliwia odkrycie silnych stron u 
dzieci i młodzieży. Pierwsze warsztaty to treningi 
przygotowujące uczestników do żywiołowego 
tańca z ogniem. Sztuka poi okazała się wspania-
łym i nieprzeciętnym pomysłem na spędzanie 
wolnych chwil.

„Świetlicowa integracja”„Świetlicowa integracja”
Pierwsze zmagania z „teatrem ognia”. Ruszyły 
warsztaty teatralne w projekcie „Świetlicowa in-
tegracja”. Uczestnicy warsztatów poznają tajniki 
sztuki teatralnej, rozwijają swoją wyobraźnię, kre-
atywność i umiejętność współpracy w grupie. 
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W okresie letnim na uczestników Młodzieżowego 
Klubu Integracji Społecznej w Kazanicach czeka 
wiele ciekawych pomysłów na aktywne spędzanie 
wolnego czasu.  Planowane są zajęcia sportowe 
na siłowni i sali gimnastycznej oraz turnieje piłki 
plażowej, siatkowej i nożnej, wycieczki piesze 
i rowerowe po okolicy, do lasu i nad jezioro, 
maratony filmowe, biwak w Klubie, dyskoteka 
oraz wycieczka na Dylewską Górę połączona z 
ogniskiem. 
Młodzież z Grabowa z pewnością nie będzie się 
nudzić. Ten Klub ma także interesujące propozycje 
na okres Wakacji. Lato rozpoczną zajęcia w ple-
nerze, wycieczki piesze i rowerowe, połączone 
ze zwiedzaniem i fotografowaniem najpiękniej-
szych zakątków gminy. Planowane są maratony 
filmowe, zajęcia komputerowe, ogniska, konkursy 
plastyczne. Dzień Wizażu z pewnością przyciągnie 
dziewczęta zainteresowane nauką makijażu. Dla 
aktywnej młodzieży planowane są zajęcia spor-
towe, turnieje: koszykówki, piłki nożnej, tenisa 
stołowego, gry w piłkarzyki.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

26 maja uczestnicy projektu wzięli udział w 
wyjeździe integracyjnym na basen do Ostródy. 
Dzień Matki był idealną okazją do spędzenia 
wspólnych chwil rodziców wraz ze swoimi 
pociechami. Wspólny wyjazd okazał się rów-
nież niecodzienną możliwością do odnowienia 
kontaktów oraz zaciśnięcia więzi społecznych 
mieszkańców Szczepankowa.

Warsztaty artystyczne cieszą się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców Złotowa. 
Tematem pierwszych zajęć była wiklina papie-
rowa. 

NIE PRZEGAP!
Wakacje w Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej

Propozycje MKIS to sposób na aktywne i ciekawe wakacje

Dużym zainteresowaniem cieszyło się pierwsze 
spotkanie uczestników zajęć w Klubie Kulinarnych 
Podróżników. Przedstawiono program zajęć i 
ustalono terminarz spotkań. Uczestnicy z nie-
cierpliwością czekają na pierwszą degustację 
przygotowanych potraw.

30 maja 2009 roku uczestnicy projektu wzięli 
udział w wycieczce do Olsztyna. W ramach 
wyjazdu obejrzeli spektakl „Din Kichote” w 
Teatrze im. Stefana Jaracza oraz zwiedzili olsz-
tyńską starówkę.

Sport to zdrowie… i świetna zabawa! Zajęcia 
w Szczepankowie ruszyły pełną parą. Gry ze-
społowe: piłka nożna i siatkówka znalazły wielu 
miłośników. I choć pogoda na dopisuje by korzy-
stać z uroków boiska, pomysłów na aktywność 
ruchową nie brakuje.
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Obchody tegorocznych XI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny przebiegały pod hasłem 

Gmina Lubawa przy współpracy z Fundacją 
Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego realizuje 
program „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych 
Dzieci Wiejskich”. W ramach projektu powstała 
„Strategia Wyrównywania Szans Edukacyjnych w 
Gminie Lubawa na lata 2009-2015” oraz odbył 
się cykl szkoleń i warsztatów dla wychowaw-

W 2009 r. Gmina Lubawa/Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa będzie realizował 
II edycję projektu systemowego pn. „Aktywna 
rodzina”. W tym roku projekt skierowany jest 
do młodzieży w wieku 15-25 lat posiadającej 
orzeczenie o niepełnosprawności oraz miesz-
kańców wsi Łążyn – młodzieży, osób bezrobot-
nych, pracujących i niepracujących, korzystających 
z pomocy społecznej, będących jednocześnie w 
wieku aktywności zawodowej 15-64 lat. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
mogły złożyć dokumenty rekrutacyjne w trak-

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w 
Olsztynie i Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
realizuje program „Dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności UE”.
Dotychczas odebrano 22.551,88 kg artykułów 

BANK ŻYWNOŚCI

Kolejny termin odbioru 
artykułów żywnościowych

zaplanowany jest na 22.06.2009 r.

żywnościowych:
• 07.04.2009  – 6.789,10 kg (mąka, cukier, mleko, 
kawa zbożowa, herbatniki, sery podpuszczkowe, 
sery topione, masło)
• 27.04.2009 – 7.696,18 kg (makaron, mąka, 
kasza, cukier, mleko, mleko w proszku, dżem, 
masło, herbatniki)
• 26.05.2009 – 8.066,60 kg (kasza, płatki kuku-
rydziane, musli, mleko, dania gotowe, krupnik, 
sery podpuszczkowe, dżem)

Świetlica Środowiskowa 
oraz grupa Zabawowa w Mortęgach. 

„Dzień Dziecka i Dzień Matki”.

,,Człowiek starszy we współczesnej rodzinie i 
społeczeństwie”. Na terenie gminy Lubawa z tej 
okazji odbyło się wiele imprez, w których udział 
wzięli podopieczni świetlic socjoterapeutycznych, 
środowiskowych, młodzieżowych klubów inte-
gracji społecznej, grup zabawowych oraz zapro-
szeni goście. Nad przebiegiem imprez czuwał 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. W 
ramach XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 
promowane były inicjatywy ukazujące możliwo-
ści wykorzystywania potencjału, doświadczenia, 

Program „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci Wiejskich”

Informacja o projekcie systemowym „Aktywna rodzina”

Spotkanie rekrutacyjne 

umiejętności osób starszych. Łącznie na terenie 
gminy w okresie od 14 maja do 10 czerwca 2009 
r. odbyło się 27 imprez.

Piknik „Zmagania 
i potyczki rodzinne” 

-  MKIS Kazanice

cie trzech spotkań informacyjno-rekrutacyjnych 
oraz w biurze projektu do dnia 27.03.2009 r. 
Do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 
wpłynęło 58 Wstępnych deklaracji uczestnictwa 
w projekcie. 
W ramach realizacji projektu systemowego 
w miejscowości Łążyn zostanie utworzone 
„Centrum Aktywności Lokalnej”. Obecnie 
w pomieszczeniach przeznaczonych na CAL 
trwają prace remontowe wykonywane przez 
mieszkańców wsi. Budynek zostanie oddany do 
użytku w miesiącu lipcu.

ców i rodziców. Projekt umożliwił również 
utworzenie 4 Grup Zabawowych dla dzieci 
w wieku do 3 lat w: Grabowie, Mortęgach, 
Prątnicy i Złotowie, do których uczęszcza  
łącznie 52 dzieci. Ponadto Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Lubawa prowadzi 10 Grup 
Zabawowych w  miejscowościach: Byszwałd, 

Grabowo-Wałdyki, Kazanice, Mortęgi, Prątnica, 
Rakowice, Rożental, Szczepankowo, Tuszewo, 
Złotowo, które łącznie skupiają 145 dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat. Trwa rekrutacja dzieci na 
rok szkolny 2009/2010. Z dniem 1 września w 
Grupach zabawowych zajęcia rozpocznie 147 
dzieci.

XI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI 
RODZINY W GMINIE LUBAWA

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa


