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Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie, 
z całego serca życzymy Wam mnóstwo zdrowia,  
wytrwałości i energii. By każda chwila spędzona  

z wnukami dawała Wam zawsze szczęście i radość.  
Byście doświadczali samych cudownych chwil.  
Życzymy również pogody ducha, uśmiechu na  

twarzy, a także życzliwości od otaczającego 
 Was świata.  

Żyjcie jak najdłużej i z dumą przekazujcie  
bliskim Waszą mądrość i doświadczenie. 

Redakcja  
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WIEŚCI Z GMINY 

Na XXIX Sesji Rady Gminy Łukta, która odbyła się 30 grudnia 2020 

roku, radni przyjęli m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminne-

go Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łukta na lata 2021-2023. 

Podczas dyskusji radni pochylili się nad problemem zwiększenia się 

liczby osób żyjących w ubóstwie. W roku 2019 były to 343 osoby,  

a 2020 roku ilość ta wzrosła do 519. Co więcej, w stosunku do roku 

poprzedniego w 2020 wzrosło również bezrobocie - w 2019 było to 67 

osób, a w roku 2020 było 130 osób. Jak się okazuje przyczyną takiego 

stanu rzeczy był trudny okres pandemii, przez który wiele osób nie 

utrzymało swoich stanowisk pracy. Co więcej, wzrosła liczba osób ob-

jętych programem dożywiania, nie tylko dzieci, w szkołach w ramach 

programu „zasiłek - posiłek”. 

 

Przyjęto również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033. Prognoza zosta-

ła wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Olsztynie oraz 

przez komisję rewizyjną Gminy Łukta. Projekt wieloletniej prognozy 

finansowej przewiduje w roku 2021: dochody ogółem w wysokości 24 

756 821,32 zł; wydatki ogółem 25 164 821,32 zł; deficyt 408 000 zł. 

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12 010 000 zł. 

Z projektu Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033, wynika że re-

alizacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 

2020 i w latach następnych zostanie zachowana. 

 

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu 

Gminy Łukta na rok 2021. Projekt został wcześniej również pozytywnie 

zaopiniowany przez RIO w Olsztynie. Jak wspomniano w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033  

w roku 2021 tak i w projekcie dochody i wydatki wykazują deficyt  

w wysokości 408 000 zł. Przychody natomiast do budżetu wynoszą 418 

000 zł, a rozchody 10 000 zł. Wójt Gminy Łukta wskazał, że deficyt 

budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przycho-

dów ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnej. Wspomniane 

źródło przychodów to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 

bieżącym budżetu. Po zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego 

RIO w Olsztynie, komisja rewizyjna Gminy Łukta również pozytywnie 

opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łukta 

na rok 2021. 

 

Na podstawie materiału wideo z XXIX Sesji Rady Gminy Łukta 

Redakcja 

Dnia 21 grudnia 2020 r. Gmina Łukta zakończyła realizację zadania 

pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”. 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 157 194,00 zł brutto. Dofinanso-

wanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Olsztynie wyniosło 75 000,00 zł. 

Zadanie obejmowało budowę  instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,56 

kW dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, zainstalowanej na 

gruncie - działka nr 256/7. Instalacja składała się z paneli fotowoltaicz-

nych i inwertera zamontowanego w budynku. Wyprodukowana energia 

będzie służyć do zasilania obiektu szkoły. 

W wyniku realizacji zadania  nastąpi  redukcja emisji CO2 o 26,66  

Mg/a oraz wzrost ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych o 32,832 MWh/rok. 

Urząd Gminy w Łukcie 

 Z XXIX Sesji Rady Gminy Łukta 

 Zakończono zadanie instalacji paneli fotowoltaicznych 

WYDARZENIA 

Stowarzyszenie QLT, działające przy GOK w Łukcie otrzymało 

dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu grantowego „Na dobry 
początek” z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Kwota dofinanso-
wania to 15 000 zł. 

Projekt kierowany jest do dzieci uczestniczących w edukacji przed-
szkolnej i szkolnej w wieku 3-9 lat. Działania projektu polegać będą na 
przeprowadzeniu cyklu zajęć muzycznych. W ich trakcie zastosowane 
będą takie formy edukacji jak: rytm, zabawy dziecięce muzyczno-
ruchowe, improwizacja, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycz-
nych. Poza wykorzystaniem i wprowadzeniem innowacyjnych instru-
mentów (wybiegających poza podstawowy kanon instrumentów szkol-
nych), uczestnicy przede wszystkim będą mogli w sposób nieprzeciętny 
doświadczyć muzyki oraz razem ją tworzyć. Wśród instrumentów, któ-
re wykorzystamy na zajęciach znajdziemy m.in. kij deszczowy, bongo-
sy, cajon, klawesy, cabasa, guiro i inne. 

Informacja o naborze na zajęcia ogłoszona zostanie w drugiej połowie 
stycznia. Śledźcie nasze lokalne media oraz miejcie na oku nasz tablice 
ogłoszeniowe.  

Redakcja 

 Graj i śpiewaj z nami 
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 NASZE KSIĘGI Laboratorium Żywej Przestrzeni 

W holu Gminnego Ośrodka Kultury niczym w muzeum, zawisły 

wspaniałe, starodawne portrety. Wystawa prezentuje plastyczną wizję 
zasobów kulturowych gminy wykorzystując zdjęcia archiwalne ze 
zbiorów mieszkańców trzech gmin, które objął program pn. 
"Archipelag Wędrowców" realizowany przez Stowarzyszenia "Tratwa" 
- Łukta, Orneta i Świętajno.  

Dofinansowano ze środków Narodowego Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości 
oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. 
 
Materiały archiwalne zostały nam udostępnione przez mieszkańców 
gmin Orneta, Świętajno i Łukta. 
Zrealizowany został przez Stowarzyszenie „Tratwa” ul. Parkowa 1,  
10-233 Olsztyn,  Tel. 89-5131744 

Koordynatorem programu był Ryszard Michalski, 
Opracowanie materiałów i redakcja materiałów –  Ryszard Michalski  
i Magdalena Wilde. 
Projekt i wykonanie wystawy: Bartosz Świątecki i Adam Cieślak 
Partner programu: Centrum Edukacji i Inicjatyw kulturalnych w Olsztynie. 

                                Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 
                                Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 

Dwa miesiące temu pisaliśmy, o przygotowaniach do budowy nowej trasy na odcinku Łukta - Gutkowo (Olsztyn) drogi 527. Po przebudowie, dro-

ga będzie mniej kręta, a zakręty wyłagodzone i ogólnie będzie bezpieczniej. Z tak dużymi zmianami związana była wycinka znacznej części przy-

drożnego lasu. Krajobraz zmienił się nie do poznania. Niektórzy mieszkańcy pytają, czy przy okazji przebudowy powstanie trasa rowerowa z Łukty 

do Pelnika? Niestety, jak można odczytać z projektów, trasa rowerowa będzie prowadziła jedynie do ul. Sosnowej w Łukcie. 

Redakcja 

Przebudowa drogi 527 i zmieniony krajobraz 

Fot. Katarzyna Miszczuk Fot. Katarzyna Miszczuk 
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"Noc czy dzień. 

Fakt czy fikcja. 

Prawdziwe czy 

w y m yś l o n e " . 

Co wolicie? 

Biorąc do ręki 

ks iążkę p t . 

"Bezgwiezdne 

morze"  nie 

trzeba wybie-

rać. Nie trzeba 

z niczego rezy-

gnować. W tej 

powieści po-

s k ł a d a n e j  

z przedziwnych 

historii znajdziecie wszystko. Wszystko?!... 

tak. Jest fakt- czyli historia Zacharego i jest 

też fikcja - czyli opowieści pełne filozoficznej 

mądrości. Jest dzień i noc, i baśń i nawet 

trochę kryminału (ale bardzo dziwnego). Jeśli 

szukacie nietypowej, dziwnej, magicznej, 

wciągającej książki - to ta spełni wasze ocze-

kiwania. 

 

Polecam, Anetta Morenc 

 

 

"Zezia i Giler" 
to I tom z serii 

książek napisa-

nych przez 

Agnieszkę Chy-

lińską. Zuzię 

poznajemy, gdy 

r o z p o c z y n a  

I klasę szkoły 

podstawowej. 

Przygody Zezi, 

(bo tak mówi 

na nią brat), jej 

c o d z i e n n o ś ć  

i opis świata 

w i d z i a n e g o 

oczami dziecka, to fantastyczna lektura. Jest 

to opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie, pełna 

humoru i wzruszeń, skłaniająca do reflek-

sji. Do tego książka jest pięknie wydana przez 

wydawnictwo PASCAL. Duże litery, krótkie 

teksty i mnóstwo...całe mnóstwo przepięk-

nych czarno-białych ilustracji.  Życzę miłej 

lektury i zachęcam do poznania dalszych 

losów bohaterki.       

Polecam, Renata Hryckiewicz 

 

„Meandry losu” to 7-tomowa opowieść  

o życiu rodzin żydowskich autorstwa pisarza 

o pseudonimie NIWEN. Opowiada o heroicz-

nej walce Żydów z okolic Łomży o przeżycie 

w czasie II wojny światowej. Są traktowani 

okropnie, ale też znajdują bezinteresowną 

pomoc od zwykłych chłopów. Są przez nich 

ukrywani i dokarmiani. Niespodzianką jest 

też pomoc dla nich ze strony Niemców. 

Książka trzyma w napięciu.  

 

Polecam, Irena Szymańska 

 CZYTELNICY POLECAJĄ: 

Końcówka roku 2020 była bardzo pracowita dla wolontariuszy  

Szkoły Podstawowej  w Łukcie. Dołączyliśmy do „Klubu 8”, którego 

opiekunem jest pani Magdalena Palińska. Klub  działa w ramach Fun-

dacji „ŚWIAT NA TAK”. Członkami mogą być wszyscy uczniowie 

wyrażający chęć niesienia pomocy innym. Wolontariusze wraz z opie-

kunem  chętnie podejmują działania na rzecz innych, angażują się  

w wiele akcji charytatywnych. 

 

Najbardziej aktywni 

wolontariusze Klu-

bu, podejmujący 

wiele różnorodnych 

działań na rzecz 

drugiego człowieka, 

angażując się  

w akcje podejmowa-

ne przez szkolę, ale 

też zadania indywi-

dualne, biorą udział 

w konkursie  

8 WSPANIAŁCH,  

w którym ze wszyst-

kich wolontariuszy, 

którzy zgłoszą się do 

konkursu, wybrana 

zostaje ósemka 

wspaniałych. Jest to  

uroczystość pokazu-

jąca, jak wiele do-

brych ludzi, którzy 

potrafią bezintere-

sownie nieść pomoc 

drugiemu człowieko-

wi, jest wśród nas. 

Magdalena  

Palińska 

 Wolontariusze Szkoły Podstawowej w Łukcie w KLUBIE  8  
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Mieszkańcy Spórki zwrócili się do radnej Sejmiku Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o możliwość wpro-

wadzenia ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej  

nr 531 w odrąbie miejscowości Spórka.  Dzięki interwencji 

Magdaleny Palińskiej przeprowadzono wizję lokalną  dokonaną  

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w wyniku której potwier-

dzono zasadność wprowadzenia ograniczenia prędkości.  

W związku z powyższym Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblą-

gu opracowuje  projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który 

po uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii zostanie przedłożo-

ny do tut. organu celem zatwierdzenia i stanie się podstawą do 

wprowadzenia zmian. 

Redakcja 

 Bezpieczna Spórka 

Aplikacja mobilna 

„Moja Komenda” zo-
stała przygotowana 
przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz 
Policję w ramach pro-
gramu „Dzielnicowy 
bliżej nas”. Jest to 
aplikacja bezpłatna 
opracowana na urzą-
dzenia mobilne bazują-
ce na systemach opera-
cyjnych Android oraz 
iOS. 
 
Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie off-line, jed-
nak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do 
sieci Internet. 
 
Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych 
dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy 
dzielnicowych z terenu kraju. 
 
Baza danych, poprzez sieć redaktorów lokalnych, aktualizowana jest  
w systemie ciągłym, w związku z czym zaleca się zapewnienie okreso-
wego dostępu do sieci Internet, podczas którego następuje automatycz-
na aktualizacja informacji. W celu ograniczenia transmisji danych aktu-
alizowane są wyłącznie dane, które uległy modyfikacji. W przypadku 
dłuższej przerwy w użytkowaniu aplikacji, po jej uruchomieniu może 
wystąpić kilkusekundowa zwłoka związana z aktualizacją danych. 
Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki do-
stęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyj-
nych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. 
  
Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się 
z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu 
lub zdrowiu. 
Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112 lub 997. 
 
Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji  
o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych. 
 
Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnaj-
dzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu. 

„Moja Komenda” umożliwia również wyszukanie po nazwie jednostki, 
ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd siedziby jednostki w trybie 
„Street view”. 

Dane nawigacyjne oraz „Street view” aktualizowane są przez operato-

rów zewnętrznych. 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji zależy, 
aby funkcjonariusze byli bliżej nas, dlatego aplikacja posiada również 
funkcję wyszukiwania „policjantów pierwszego kontaktu” czyli dzielni-
cowych. 

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecz-
nościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i ocze-
kiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno 
indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie  
z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają  
w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując  
i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje 
publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje poza-
rządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do któ-
rych można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub 
przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer 
posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. 
Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. 
Dla ułatwienia Państwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, 
wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości. 

Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, 
sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadreso-
we i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość 
e-mail. 

Warto podkreślić, iż w Policji dla Państwa wygody, wprowadzono zasa-
dę stałego numeru telefonu komórkowego oraz adresu email, który jest 
„przypisany” do określonego rejonu służbowego, nawet w sytuacji 
zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego, dane te nie ulegają 
zmianie. 

Podane adresy mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie 
służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykrocze-
niu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Informacje zawarte w aplikacji są stale udoskonalane i aktualizowane, 
zależy nam jednak na Państwa opinii. Jeśli znaleźli Państwo błąd lub 
chcą Państwo podzielić się swoim zdaniem na temat „Mojej Komendy” 
prosimy o kontakt na adres: rzecznik@mswia.gov.pl. 

Aplikacja „Moja Komenda” zapewnia również bezpośredni dostęp do 
portali internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Policji, jak i mediów społecznościowych. 
 

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie 

 "Moja Komenda"- kontakt z dzielnicowym na wyciągnięcie ręki 

mailto:rzecznik@mswia.gov.pl
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Kochane babcie i dziadkowie życzę Wam 

zdrowia, szczęścia i żebyście bronili się przed 
koronawirusem, nosili maseczki i przestrzegali 
zasad. Prababciu Aniu i dziadku Jurku, tak na-

prawdę to mieszkacie najdalej, ale kocham Was 
tak samo mocno jak Babcię Zenię, Prababcię 

Olę, Marysię i dziadka Jurka z Łukty, do których 
chodzę najczęściej. Niestety Babcia Grażynka 
już nie jest z nami, ale kochałam ją tak samo 

mocno, jak inne babcie i prababcie.  

Za wszystkie piękne chwile, pełne zabawy, uśmiechu,  

radości, opieki i miłości. Dziękujemy bardzo i życzymy dużo 
zdrówka, cierpliwości i wielu jeszcze wspólnie spędzonych 

beztroskich chwil. Kochanym Dziadkom Danucie i Stefanowi 

Małyjom oraz Wiesławie i Benedyktowi Eichberg życzą  
kochające bardzo wnuki  

Asia i Kuba 

Styczeń jest miesiącem, w którym obchodzimy DZIEŃ BABCI (21 stycznia) i DZIEŃ DZIADKA (22 stycznia) , jednak nie odbędą 

się coroczne spotkania w przedszkolu z tej okazji oraz w wielu rodzinach spotkania rodzinne (powód: kwarantanna lub choroba).  Wy-

chodząc na przeciw i próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaprosiliśmy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci… Zgodnie z 

naszym ogłoszeniem publikujemy nadesłane do nas życzenia dla Babć i Dziadków. My, Redakcja oraz pracownicy GOK w Łukcie, 

również dokładamy się do życzeń! 

 Dzień Babci i Dziadka. Przesłaliście życzenia do gazetki! 

Babcia jest jak dobra wróżka, 

Co otwiera bajom drzwi.  

Bo gdy kładzie Nas do łóżka,  
Potem mamy piękne sny.  

Babcia wszystko robi dla Nas,  
Z jej pomocy każdy rad. 

Babcia strasznie jest kochana,  
Więc niech żyje Nam Sto lat.  

Babci Ani Dąbrowskiej ślą najlepsze życzenia 

wnuczki i wnukowie:  

 
Filip, Gosia, Ada, Antoś, Juliusz,  

Felek i Julcia 

LETYSIA PAWEŁCZYK  
 Babcia z Dziadkiem dziś świętują, 

Wszystkie wnuki, więc pracują.  
Zetrą kurze w każdym kątku,  

Przypilnują dziś porządku.  
W kuchni błyszczą już talerze 

Wnusia Julka Babci bluzkę pierze.  

Wnusio Julo już kapcie podaje.  
Bardzo Kochamy swoją Babcię Krysię.  

Dziadziusia Marka też uwielbiamy,  
Bo fajne rzeczy z Nim oglądamy.  
Dzisiaj wszystkie smutki precz!  
Święto Dziadków ważna rzecz!  

Babci Krysi i Dziadkowi Markowi Tomza  

dużo zdrowia życzą  

 

Juliusz i Julia Dąbrowscy  

Kocham mocno Babcię, Dziadka, 

To nie żarty moi mili.  
Dzisiaj im życzenia składam,  

By sto latek jeszcze żyli.  
 

Dla babci Dorotki  

i dziadka Romana,  
 

wnuczek Michałek Szymański  

Dla babci Ludwiki i dziadka Leona Kucharczyk oraz 

 babci Reginy i dziadka Zbyszka Jurkiewicz, kochamy Was 
bardzo i tęsknimy za Wami jak szaleni. Mamy nadzieję, że 

wkrótce się zobaczymy i znowu będziemy mogli się przytulić. 

Całuski wysyłamy z Anglii,  
od Oliwi, Konrada i Kajtka! 
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Niechaj Dziadek z Babunią 

Tak nam długo żyją, 
Póki komar i mucha morza nie wypiją. 

Ty mucho, ty komarze 
Pijcie wodę powoli, 

Niech się Dziadzio z Babunią  
Nażyją do woli!  

 
Super Dziadkom: Wioli i Mariuszowi 

Wnuki: Alicja i Jacek  

"Babcia Danusia jest kochana,  

Na nasze wizyty zawsze przygotowana.  
Ciasto i ciepłą herbatkę przygotuje,  

Dla nas zawsze rosołek ugotuje.  
Babciu, bardzo mocno Cię kochamy,  

Dużo buziaków przesyłamy."  
 

"Dziadek Stasiek jest sympatyczny,  
Dużo energii Jemu zawsze dostarczymy.  

Mocno nas zawsze przytula,  
I kocykiem mocno otula.  

Dziadku, kochamy Cię mocno,  

I pozdrawiamy gorąco!"  

 
100 lat Babci Danusi i Dziadkowi Stasiowi  

życzą: Antek, Filip, Basia, Franio, Stasio,  
Jasio, Zosia, Mania i Brunio 

Kochana Babciu Wiolu, kochany Dziadku Kubo,  

Coś Wam damy, Dwa serduszka, które mamy.  
A w serduszkach same róże,  
Żyjcie sto lat, a nawet dłużej.  

Zdrowia, szczęścia, pomyślności i z wnuków 
dużo radości.  

 

Życzą: Jowita i Dominik  

"Babciu, Dziadku, chodźcie z nami. 

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem. 
Do wąchania, patrzenia... 

A do łąki dodamy życzenia. 

Nawet gdy się zachmurzy na niebie, 
Nawet gdy się kłopotów nazbiera, 

My uśmiechamy się do siebie zawsze. 
Jak dziś, jak teraz!"  

 
100 lat dla Babci Zosi i Dziadka Zbyszka życzą  

Jasio i Mania 

Babciu droga i kochana 

ja o Tobie myślę z rana. 
Po południu i wieczorem, 

boś Ty dla mnie wielkim wzorem. 
Bądź Ty ze mną długie lata, 

najlepiej do końca świata!100 lat! 

Wszystkiego najlepszego z okazji  
Twojego Święta życzy  

prawnuczek Michałek wraz  
z wnukami Karoliną i Marcinem Sz.  

Kocha Babciu,  

życzymy Ci zdrowia, 
byś się nim cieszyła, 

i w pełni sił przez 

długie lata z nami 
była. Pogody ducha  
i nieprzemijającej 

wiary, że my wnuki 
bardzo Cię kocha-
my. Babci Krysi  

 
- Julia, Zosia i Tymek. \ 

 
Serdeczne życzenia z okazji 

Dnia Babci i Dziadka ślą ko-
chające wnuczki  

 
Wiki, Ola i Pati 

 
dla babci Renaty, Danki 

i dziadków Andrzeja i Staśka.  

Dla babci 

Reni i dziadka 
Andrzej  

Od Mileny  

i Kacpra  

 

Babciu najmilsza i najdroższa, 

Twoja miłość jest najsłodsza, 
szczera i bezwarunkowa, 

prawdziwa, bezproblemowa. 
Dlatego chcę podziękować 

i moje życzenia ofiarować, 
z serca prosto płynące: 

prawdziwe i gorące! 

Zdrowia, szczęścia i radości, 
nadziei i wielkiej miłości. 

Sto lat, babciu!   
 

Życzy Twoja wnuczka  
Lenka Grabowska  

Dużo zdrowia oraz 

uśmiechu dla Kochanej 

Babci Doroty od wnuczka 

Wojtusia  
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Wokół szczepienia się narosło wiele mitów i historii, które eskalują 

w nas poczucie lęku i niepewności. W podjęciu decyzji opartej na 

rzetelnej wiedzy z pewnością nie pomaga szum informacyjny 

atakujący nas niemal z każdego medium społecznościowego lub plotek 

innych osób, nie do końca rozumiejących temat, ale powtarzających 

informacje w takiej formie, w jakiej je przyswoili i nie zawsze niestety 

jest tu znak równości między tym, a faktami.  

 

Co zatem robić?  

Po pierwsze przyjąć do wiadomości, że jeśli dana substancja czynna 

leku nie ma żadnych działań niepożądanych, możemy wysnuć 

podejrzenie, że ta substancja nie działa wcale. I to jest medyczny fakt, 

który pojawił się już na pierwszych zajęciach z farmakologii. 

 

Po drugie szybkość wyprodukowania szczepionki nie wzięła się z go-

rączkowego zapotrzebowania oraz nacisków niosących za sobą 

niedbałość i pobieżność opracowania tylko z nowoczesnych 

technologii i ogromu wiedzy, jakimi obecnie dysponujemy jako 

cywilizacja, umożliwiającymi nam przyspieszenie wielu procesów.  

Niemieckie małżeństwo Özlem Türeci i Uğur Şahin jako pionierzy  

w zakresie wykorzystania tej samej technologii w terapii nowotworów, 

wykorzystali ją do stworzenia tej konkretnej szczepionki, co z punktu 

widzenia poziomu skomplikowania procesów immunologicznych było 

od wspomnianej terapii nowotworów, wręcz łatwiejsze.  

To też nie jest tak, że ten proces i cała szczepionka były czymś 

zupełnie nowym, tworzonym od zera albo “na kolanie”. Zarówno 

techniki jak i szczepionki były badane przez lata w terapiach wielu 

innych schorzeń, a teraz zostały odpowiednio zmodyfikowane na 

potrzeby panującego wirusa.  

Pozwólcie Państwo, że z szacunku do Was, powstrzymam się od 

komentowania obecności “czipów”, „autyzmu” i ”płodów z aborcji”  

w tej szczepionce, bo takie bzdury nie są już nawet śmieszne. 

 

W Polsce mamy jedne z najszybciej tyjących dzieci w Europie. Jak 

Państwo myślą dlaczego? Bynajmniej z powodu poziomu zanieczysz-

czenia powietrza, tylko przez spożywanie nienaturalnie ogromnych 

ilości cukru, przetworzonej żywności i chemii w niej zawartych. To 

jest dopiero ryzykowne. A jednak w kolejce na McDrive częściej za-

stanawiamy się ile to będzie kosztować pieniędzy, niż jakie choroby 

serwujemy sobie w papierowych opakowaniach.  

Coraz więcej mówi się o alkoholizmie zbierającym żniwa wśród ludzi  

i ich bliskich, a jednak zdecydowana większość sięga po alkohol, 

będąc święcie przekonana, że to ich nigdy nie będzie dotyczyć.  

Pokazuje się drastyczne zdjęcia ofiar nikotynizmu, o ile jeszcze ży-

wych, zdjęcia płuc zajętych rakiem, a amatorów tego rodzaju rozrywki 

nie brakuje.  

 

Do czego zmierzam?  

Do tego, że na co dzień podejmujemy wiele ryzykownych decyzji  

i działań jak choćby prowadzenie samochodu, zjedzenie słodkiej prze-

kąski, ze zdecydowanie zbyt dużą ilością cukru, lenistwo na kanapie 

zamiast treningu na macie, czipsy do filmu albo drink na wieczór “dla 

kurażu”.  

Za wszystko to możemy zapłacić zdrowiem lub życiem i nawet się nad 

tym nie zastanawiamy.  

Dlaczego więc podjęcie ryzyka zaszczepienia się jest dla nas tak prze-

rażające? Bo wydaje mi się, że znakomita większość ludzi 

„niemedycznych” po prostu nie wie. Nie wie i nie musi, bo z pewno-

ścią doskonale znają się na innych rzeczach, o których medycy pojęcia 

bladego nie muszą mieć.  

 

Czy to szczepienie jest w pełni bezpieczne?  

Nie jest, podobnie jak branie tabletek przeciwbólowych, tych na 

nadciśnienie lub cukrzycę. Zapewniam, że wszystkie mają w ulotkach 

działania niepożądane, a jednak bierzemy je, kiedy jest ku temu 

wskazanie.  

Jednakowoż w obliczu sytuacji w jakiej się znaleźliśmy uważam, że 

istnieje realna potrzeba szczepienia przeciw COVID -19.  

Chorowanie jest znacznie bardziej niebezpieczne, bo przecież nie wie-

my jakie powikłania długoterminowe przyniesie. Widziałam obrazy 

płuc pacjentów bezobjawowych. Możecie Państwo wierzyć lub nie, ale 

wyglądały mało optymistycznie. Ludzie naprawdę źle to przechodzili. 

Godzinami walczyli o każdy oddech, umierali lub też długo po 

wyzdrowieniu zmagali się z osłabieniem i zmęczeniem. Poza tym mam 

to szczęście, że nasi dziadkowie dożyli pięknego wieku i chcielibyśmy 

ich chronić, a nie narażać na tę okrutną w skutkach chorobę.  

Tego boję się zdecydowanie bardziej niż szczepionki.  

 

Sam proces polega na wypełnieniu przez pacjenta, krótkiego acz 

szczegółowego kwestionariusza ankiety odnośnie stanu zdrowia, na 

podstawie którego lekarz kwalifikuje lub dyskwalifikuje pacjenta do 

szczepienia. Należy podpisać oświadczenie, że treść owego formularza 

jest zgodna ze stanem faktycznym, a wszystkie podpunkty są 

zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zapytać 

pracownika ochrony zdrowia pracującego w danej jednostce  

i zachęcam do tego, żeby to robić - pytać! Następnie wykwalifikowany 

pracownik aplikuje odpowiednią dawkę domięśniowo. 

 

Ja się zaszczepiłam, moi rodzice - lekarze z ogromnym i wieloletnim 

doświadczeniem się zaszczepili, reszta rodziny też albo już czekają na 

swoje dawki. Młodzi postępowi lekarze z mojego otoczenia, lubiący 

drążyć wiedzę, szczepią się masowo. A Ty? 

 

Nie mam na celu narzucania komuś mojego poglądu i opinii. To jaką 

decyzję Państwo podejmiecie i w jakie źródło wiedzy zdecydowaliście 

się uwierzyć jest Wasze i nie zamierzam tego naruszać lub w jakiś 

sposób zabierać ale głęboko wierzę, że jeśli ktoś się jeszcze waha to  

w jakiś sposób pomoże mu podjąć decyzję.  

Diana 

Szczepić się czy nie szczepić? - Oto jest pytanie 
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CIEKAWE 

Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym 

Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, 

pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków po-

mocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceu-

tycznych, studenci medycyny).  Proces szczepień – zgodnie z progra-

mem - będzie realizowany etapami. Na pewno wielu z Was czeka na 

możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19. Ale gdzie znaleźć 

punkt szczepień? Otóż jak się okazało na stronie Narodowego Progra-

mu Szczepień dostępna jest lista placówek gdzie będzie można dokonać 

zaszczepienia. Najbliższy punkt będzie w Łukcie w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Woźnica-Ali Spółka Partnerska Le-

karzy, przy ul. Warszawskiej 17A/1. Baza lokacji punktów szczepień 

będzie na bieżąco aktualizowana i dostępna jest na stronie  

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/warminsko-mazurskie 

 

Procedura szczepień krok po kroku 
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID
-19 rozpocznie się prawdopodobnie już w połowie stycznia 2021 r. 
Procedura będzie prosta i bezpieczna. 
 
Poszczególne jej etapy to: 

 Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Inter-
netowe Konto Pacjenta. 

 Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza. 

 Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu. 

 Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej 
rejestracji. 

 
Szczepienia będą realizowane w: 

 przychodniach (POZ), 

 szpitalach, 

 szpitalach rezerwowych, 

 u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. 

 
Szczepionki dla kolejnych grup 
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID
-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bez-
pieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą: 
 
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc sta-
cjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od naj-
starszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele; 

 
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekły-
mi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo  
w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub cią-
głego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio 
zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i na-
rażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne; 
 
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy 
rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane 
będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji. 
 

Status osoby zaszczepionej  
Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, 
który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, 
który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie 
ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV
-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatko-
wych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdro-
wia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań 
towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez 
zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. 
Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepio-
nek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość w prowadze-
nia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla 
osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia. 
 

Zalecania medyczne 
Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmu-
je podanie 2 dawek w odstępie 3–4 tygodni w zależności od rodzaju 
szczepionki lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia przez EMA 
szczepionki jednodawkowej. Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od 
podania ostatniej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna, 
konieczne jest przyjęcie dwóch dawek w przypadku dwudawkowych 
szczepionek lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia jednodawko-
wej szczepionki. 
 
Eksperci zakładają, że również ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić. 
Dodatni wynik na obecność przeciwciał przeciw w SARS-CoV-2 nie 
jest przeciwwskazaniem do szczepienia. 
 
Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego 
przebiegu choroby z gorączką lub zaostrzenia choroby przewlekłej. 
 
Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią, z uwagi 
na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów. 
 

Źródło: www.gov.pl 

 Rusza narodowy program szczepień przeciw Covid-19 
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W tym jakże tajemniczym i magicznym zimowym okresie pragnie-

my Wam przedstawić równie tajemnicze jak i fascynujące opowieści, 
które krążą w niektórych kręgach mieszkańców naszej gminy. Przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, choć już trochę się zacierają, to 
nadal wzbudzają ciekawość, a czasem mrożą krew w żyłach. Cieka-
wostki i opowieści, które zasłyszeliśmy, okraszone zostały komenta-
rzem i przemyśleniami. Prosimy drogi czytelniku nie traktuj niniejsze-
go opisu jako niezbitego faktu, a raczej jako refleksję nad niezwykło-
ścią naszego regionu oraz tajemnicami, które skrywa. 

 

Kolej w Łukcie  
Zastanawialiście się kiedyś 
jakby to było, gdyby przez 
naszą piękną wieś przechodzi-
ła kolej? Niewiele brakowało, 
a stacja kolejowa w Łukcie 
mogłaby być codziennością. 
Dlaczego zatem w miejscowo-
ści stanowiącej w pewnym 
sensie węzeł komunikacyjny 
(kiedyś przez Łuktę przecho-
dziła droga krajowa nr 7) za-
brakło transportu kolejowego? 
Na te oraz inne pytania odpo-
wiada nam Pan Lothar Je-
damski potomek ludzi tu 
mieszkających można powie-

dzieć od zawsze. Wiele cennych i tajemniczych opowieści przekazali 
mu jego teściowa i dziadek, a on przekazał je nam. 

Lothar Jedamski (L.J.): Gdyby wojna nie wybuchła to w Łukcie miała 
być tzw. wąskotorówka, połączenie kolejowe, które prowadzić miało  
z Łukty do Gamerek. Kiedyś jak ludzie do Gamerek przyjeżdżali pocią-
giem na stacje, to musieli stamtąd piechotą iść, czy to z Łukty czy innej 
miejscowości. Odwrotnie to samo. Wtedy nie było autobusów. Niestety 
przez wojnę nie zdążyli zrobić, ale plan już był. 
 

Lotnisko 
Nie każdy pamięta, ale w Łukcie było niewielkie lotnisko dla samolo-
tów m.in. dla PGR pod Ramotami. Mało kto się jednak zastanawia 
kiedy, dlaczego i w jaki sposób wyrównano tak ogromny teren.  

L.J.: W Łukcie miało być też lotnisko. Mówili, że miało to być połącze-
nie z Dajtek do Łukty i z Łukty do Gdańska, tak by mieszkańcy wszędzie 
mogli dojechać, by było blisko. Ale mi się zdaje, że inaczej było, i to 
lotnisko Niemcy na front szykowali. Cały ten teren za cmentarzem  
w Łukcie ludzie wyrównywali pod lotnisko. To wszystko na lotnisko 
było równane. Tam wcześniej były pagórki, jak wszędzie. Kilka samolo-
tów przed wojną już tam nawet lądowało. 
 

Jezioro Łabędź 
Niedaleko za obecną wschodnią granicą naszej gminy leży Jezioro 
Łabędź. Historia związana z nim jest fascynująca. Nie do uwierzenia 
wydaje się rozmach prac związanych ze zmianami jakie przeszło to 
jezioro. Co się właściwie stało? 

L.J.: Dlaczego to jezioro Łabędź się nazywa? Bo tam na tym jeziorze 
same łabędzie były. To jezioro było w lesie i było kiedyś duże. Jakie 
kiedyś ryby tam były i raki. Karasie były takie u nas jak leszcze. I był 
taki rybak Bernard Wessler. Jak przywiózł kiedyś te karasie to inni 
rybacy nie mogli uwierzyć, że takie duże. Często to jezioro zalewało 
tereny Wołowna i Szałstr. Zrobili więc wykop pod ziemią, na długości 
paru kilometrów i położyli kręgi metrowe aż do Pasłęki. Niekiedy wko-
pali je na głębokość 13-14 metrów. To wszystko robili, kopali ludzie  
i wojsko parę lat. I w końcu puścili wodę z tego jeziora do Pasłęki. Na 
rzece można jeszcze ślady zobaczyć jak wymyło, jak strumień poszedł. 
Rzeka aż drugie koryto zrobiła. 

 Niezwykłe historie, zapomniane miejsca 

Skrzyżowanie w centrum Łukty (droga nr 7). W tle budynek dawnego kina. 

Jezioro Łabędź (Labens) na dawnych niemieckich mapach 

Jezioro Łabędź zdjęcie satelitarne 

Obecnie jezioro Łabędź bardziej przypomina staw 
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Co kryje się pod naszymi stopami? 
Jak dowiadujemy się później, osuszenie jeziora i przyległych terenów, 
by nie zalewały więcej pobliskich miejscowości, nie było jedynym 
powodem. 

L.J.: Później jak spuścili wodę, chcieli kopalnie robić i wydobywać 
czarny węgiel gdzieś pod Stękinami. To było za komuny. Między innymi 
dlatego tą wodę spuścili. Byli tu z południa Polski specjaliści i wiercili 
w głąb ponad 2000 metrów. W trakcie prac urwali wiertło widiowe. 
Koszt tego wiertła był bardzo duży. Kiedyś przywieźli tutaj taką skałę 
białą jak śnieg. Pokazali, że na dole jest taka skała i to taka twarda, że 
młotkiem nie można było rozbić. A wiercili za Pelnikiem, za mostem 
kawałek, i potem na lewo jak ten las jest. Ludzie mówili, że może gdzieś 
tu ropy szukali. Ale chodziło im o to, jak głęboko tutaj na dole jest wę-
giel, bo oni kopalnie tu chcieli robić, bo taki mieli plan. Chcieli spraw-
dzić czy tam prawdziwy węgiel czarny jest, ale znaleźli tylko brunatny  
i to niewielkiej ilości. 

Na ciekawe i nieco tajemnicze geologiczne ślady natknął się również 
nasz rozmówca w trakcie ówczesnych, zwyczajnych codziennych prac. 

L.J.: U nas zawsze torf kopali. Wokoło były lasy, ale torf kopali co 
roku. To taki torf brunatny bardzo głęboko kopaliśmy. Służył nam do 
pieca, do domu. Była maszyna też, przed wojną mieliśmy nową. To po 
wojnie nam ją rozebrali. Jak kopaliśmy ponad dwa metry głęboko, to 
na dole drzewo było. Tam musiał być kiedyś las i wszystko tak zalało. 
Pozostały po tym tylko takie ślady. Albo te kamienie. Mam taki kamień, 
się ludzie nie mogą nadziwić. Ten kamień ma przez środek biały pas. 
Mam go na dworze, przywiozłem go ze starego domu na Łabędziu, od 
tych budynków, chyba od fundamentów domu albo stodoły, która długa 
na ponad 60 metrów była. 
 

Jezioro Zawalone (Zapadłe) 
Jednym z bardziej zagadkowych miejsc w naszej okolicy jest jezioro 
Zawalone (Zapadłe), które już w swojej nazwie kryje pewną tajemnicę. 
Okazuje się, że to miejsce, kiedyś wyglądało zupełnie inaczej i mogło 
również wzbudzić zainteresowanie średniowiecznych budowniczych.  

L.J.: Tam kiedyś musiał zamek być, jak się jedzie na tym zakręcie  
z Łukty jak się las zaczyna w stronę Pelnika. Kiedyś zawsze od jednego 
zamku do drugiego była jakaś stała odległość. Jak mam stare książki, 
to tam jest napisane, że do Pelnika jechano albo przez Worliny, albo 
przez Komorowo, inaczej nie było jak. Ktoś mi kiedyś opowiadał, to 
musiało być bardzo dawno temu, w czasach bitwy pod Grunwaldem, za 
krzyżaków jeszcze. Ten zamek mógł stać jak się jedzie w stronę Pelnika 
na pierwszym zakręcie i prościutko na górę. Tam coś widać takie jakby 
wykopane było. Tam gdzieś musiał być. 

Logicznym wydaje się, że po tak dużej budowli powinny pozostać 
jakieś ślady. Jednak, do dziś nikt nie ma pewności, ani dowodów czy 
rzeczywiście zamek w Łukcie istniał. Być może zdarzenie, które miało 
miejsce nad jeziorem Zawalonym, zabrało tą tajemnicę… na dno. 

Katarzyna Miszczuk: Mi opowiadała kiedyś ciotka. Tam kiedyś w tym 
miejscu była wielka góra, a samo jezioro było dużo większe niż obec-
nie. Któregoś dnia w końcu ta góra się obsunęła, zapadła, zawaliła. 
Stąd ta nazwa „Zawalone”. Prawdopodobnie huk był tak duży, że  
w całej Łukcie było słychać. 

Intrygującą i zagadkową historię związaną z tym jeziorem oraz z pobli-
skim Korwik (Budka) opowiedział nam również pan Jedamski. 

L.J.: Mi mówili starsi ludzie z Pelnika, że kiedyś na tym małym jeziorze 
Budka, co jest obok Zawalonego, człowiek się utopił i go nie znaleźli.  
I po pewnym czasie jego ciało wypłynęło na drugim jeziorze, na Zawa-
lonym. A widzieli jak się kąpał „na Budce”. Tam pod wodą, pod ziemią 
musi być połączenie. 

 

Grzegorz Malinowski 

Znasz podobne historie? Napisz do mnie: g.malinowski@goklukta.pl 

„Budka” nad jeziorem Korweskim 

Jezioro Zawalone (Zapadłe) 

Kamień przywieziony przez pana Jedamskiego z osady Łabędź 

Zdjęcie satelitarne - cieniowanie rzeźby terenu 



12 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Więcej zdjęć, dostępnych na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 

Redakcja „Nasza Gmina Łukta”: redaktor naczelny i techniczny: Grzegorz Malinowski, redaktor: Dorota Pawełczyk 

 

Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? Skontaktuj sie z nami! 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

Gazeta Olsztyńska jak co roku, także i w tym, organizuje plebi-

scyt na SuperSołtysa województwa warmińsko-mazurskiego. 
Czym powinien charakteryzować się SuperSołtys? Powinien być 
zaangażowany we wszelkie sprawy swojego sołectwa, począwszy 
od infrastruktury, sprawy społeczne, inwestycje, a kończąc na wy-
darzeniach kulturalnych czy sportowych. Sołtys powinien dać się 
poznać swoim mieszkańcom jako osoba otwarta i uczynna. Nie 
zapominajmy jednak, że powinien mieć również poważanie i za-
ufanie. Jednak nade wszystko powinien być sobą.  
 
Tegoroczny plebiscyt będzie szczególny, gdyż z powodu obostrzeń 
nasi dzielni sołtysi mogli napotkać wiele trudności, by w pełni 
wykazać się sprawowaną funkcją. Jak sobie poradzili w tym trud-
nym czasie? Jeśli uważacie, że to właśnie Wasz sołtys wspiął się 
na wyżyny swoich możliwości i kreatywności zagłosujcie na niego 
wysyłając sms. Głosowanie potrwa do 2 marca 2021 r. do godz. 
23.59. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł brutto.  
 

 

 
Źródło: ostroda.wm.pl 

SuperSołtys 2021 roku - plebiscyt 

Regulamin akcji oraz kandydatury 
znajdziecie na stronie  

https://bit.ly/35AsgSA 


