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WIEŚCI Z GMINY 

W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na terenie gminy 

Łukta. 

Urszula Mironowicz, kierownik GOPS w Łukcie: Gmina Łukta jak co 
roku zobowiązana jest  przez ustawę o pomocy społecznej do opraco-

wania oceny zasobów pomocy społecznej. Jest to porównawcza ocena 

za poprzednie lata i rok obecny 2021, i jest ona w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która również obejmuje 
infrastrukturę, zatrudnienie, organizacje pozarządowe, nakłady pono-

szone przez gminę na zadania pomocy społecznej i informacje o oso-

bach korzystających z pomocy społecznej. Dzięki opracowaniu tej 

oceny mamy możliwość porównania i zaplanowania środków na po-
moc społeczną tak, by rada gminy mogła przybliżyć sobie i zaplano-

wać sytuację w pomocy społecznej, ile środków trzeba na nią przezna-

czyć. 

W związku z pandemią ośrodek pomocy społecznej miał więcej zadań 
do realizacji jak np. program „Wspieraj seniora” , który wspiera osoby 

starsze pow. 70 lat, które obawiają się wyjść z domu by się nie zara-

zić. Robimy zakupy i dostarczamy do miejsca zamieszkania. Dla osób 
niepełnosprawnych załatwiamy dowóz do placówek służby zdrowia, 

umawiamy lekarzy, wspieramy te osoby w trudnej sytuacji. Dodatko-

wo jeszcze zajmujmy się punktami szczepień i dowozami. W naszym 

ośrodku został wytypowany przez pana wójta koordynator, który to 
nadzoruje. Jak do tej pory jeszcze nie było osób chętnych do dowie-

zienia do placówki na szczepienie, ale są inne zgłoszenia, na które 

pracownik odpowiada np. na temat punktów, gdzie można się zgłosić, 

czy do służby zdrowia w związku ze szczepieniami. 
Mieliśmy też zaplanowane dodatki do czynszu w związku z pandemią 

w wysokości 2020 zł na półrocze, ale jednak do tej pory żaden wnio-

sek nie wpłynął. 

W 2020 roku z pomocy skorzystały 293 osoby w tym 206 rodzin. Za 
DPSy ponosimy odpłatność dla 10 osób i osoby te przede wszystkim 

przebywają w rodzinnym domu w Worlinach. Objęliśmy schronie-

niem dwie osoby na kwotę 10 988 zł. 

Akcja Posiłek w szkole, przez pandemię odbywała się oczywiście  
w domach. Nie jesteśmy wstanie właściwie dowozić, chociaż można 

by było transportować do środowiska, ale po konsultacjach z rodzina-

mi, w których i tak rodzice przygotowują posiłki w domu, uznaliśmy 

to za bezsensowne w związku z tym są zasiłki na posiłek. Oczywiście 
osoby, które otrzymały zasiłek gotują w domach. Jesteśmy zobowią-

zani przyznawać posiłki, bo jeżeli rodziny są w tym programie od 

początku roku, czy po przednich latach, musi być kontynuacja. 

Gmina również realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”. W zeszłym roku zadanie to było wykonywane w gminie. 

Przy współpracy z panem wójtem nadzorowaliśmy wspólnie ten pro-

gram, a od tego roku zadanie te zostało przekazane dla Ośrodka Po-

mocy Społecznej. Został zatrudniony asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej i w tej chwili jest objętych wsparciem 5 osób. Są to osoby 

niepełnosprawne, przede wszystkim poruszające się na wózku inwa-

lidzkim czy z inwalidztwem wzroku. Także z tego co kontroluję, do-

wiaduję się, że te środowiska są bardzo zadowolone z tego wsparcia. 
Jeżeli ten program by nadal funkcjonował, chcielibyśmy nadal wnio-

skować o tą pomoc. Zadania i środki pozyskane są z ministerstwa. 

22 lutego 2021 roku powstał środowiskowy dom samopomocy.  

W zajęciach uczestniczy 15 osób. My, jako ośrodek oczywiście, za-

chęcaliśmy naszych uczestników do przyjęcia wsparcia i muszę przy-
znać, że trochę było ciężko, bo kwalifikowane schorzenia to te typu 

D, gdzie zdiagnozowany jest autyzm albo sprzężenie, także na orze-

czeniu muszą być dwie litery. Udało nam się na naszej gminie znaleźć 

te 15 osób. Osoby te zostały namówione, zachęcone i oczywiście 
wyraziły zgodę. Są bardzo zadowolone z tego wsparcia. Codziennie  

w placówce znajduje się przynajmniej 10 osób. Nieraz są takie sytu-

acje, że osoba nie jest wstanie przyjść, jest chora i nie może każdego 

dnia uczestniczyć. Ale wystarczy, że w ciągu tygodnia nawet dwa 
razy będzie. To jest na prawdę duże wsparcie, jest tam i psycholog  

i terapeuci. Mamy też już dodatkowe dwie osoby, które się do nas 

zgłosiły. Wszyscy uczestnicy są dowożeni transportem z Towarzy-

stwa Przyjaciół Dzieci. W tej chwili trwa akcja, która przyczynić ma 
się do zakupu busa, także będą mieli swój własny.  

Radni jednogłośnie 15  głosami przyjęli ocenę zasobów pomocy spo-

łecznej na terenie gminy Łukta. 

 

Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieru-

chomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Worli-

ny. 

Chodzi o drogę do przepompowi, która jest w planie miejscowym, 
dzięki czemu z automatu stała się własnością gminy. Pominięta zosta-

ła natomiast droga dojazdowa. Żeby to uregulować i żeby wszystko 

było użytkowane zgodnie z zasadami, trzeba tą drogę wykupić, żeby 

nie jeździć przez tereny prywatne. Całość (bo jest to kilka działek) 
wycenione zostało na 26 tys. zł. Z tego zapłacone zostało już 20 tys.,  

a 6 tys. zostało wstrzymane do czasu, aż uchwała zostanie podjęta 

przez radę.  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami. 

 

Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na kolejną umowę dzierżawy 

w miejscowości Łukta. 
Jest to dwuhektarowa działka o numerze 362 i pow. 2,27 ha. Mieści 

się na kolonii Łukta przy ulicy Zagrodowej. Ze strony radnego Piotra 

Bigusa pojawiło się pytanie, czy aby tą działkę nie wykorzystać  

i zbudować farmę fotowoltaiczną, tak jak kiedyś już nad tym dyskuto-
wano. Jednak z taką inwestycją na tej działce jest pewien problem. 

Działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej. Droga jest wyznaczo-

na, lecz prowadzi przez łąki w stronę Wynek i zrobienie dojazdu do 

tej działki wiąże się z dużymi kosztami. Może udałoby się dogadać  
z właścicielami sąsiednich działek i ewentualnie się zamienić i zrobić 

dojazd do tych nieruchomości, co byłoby dużo tańsze niż usypywanie 

podjazdu, tym bardziej, że jest tam skarpa piętnastometrowa. Drugim 

problemem jest również to, że obecnie dwa hektary to już za mała 
powierzchnia na taką inwestycję.  

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. 

 

Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zwarcie kolejnej umowy 

dzierżawy tej samej nieruchomości na okres trzech lat w miejsco-

wości Kojdy, 

Projekt uchwały dotyczy działki w Kojdach o numerze 88. Radni 

jednogłośnie 15 głosami przyjęli projekt uchwały. 
 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2021. 

Tak się dzieje bardzo często, że informacje dotyczące zmian w zakresie 

subwencji czy projektów, przychodzą już po tym jak radni otrzymali 
informację, tak samo i tym razem.  

Została podjęta decyzja przez Wojewodę w zakresie dotacji na wypłatę 

zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Termin był do 30 kwietnia,  

i chcieliśmy, żeby te środki zostały tym osobom wypłacone. Kwota 
zmiany dotacji wynosi 106 988 zł 52 gr. Z tego na obsługę dla urzędu 

gminy kwota wynosi 2097 zł 81 gr. Natomiast na wnioskach, które 

złożyły osoby uprawnione do odzyskiwania podatku akcyzowego za ten 

okres 6 miesięcy od ubiegłego roku do lutego 2021 r., to jest kwota  
104 890 zł 71 gr.  
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Od 15 marca rolnicy mogli składać wnio-

ski  
o przyznanie dopłat bezpośrednich i obsza-
rowych z PROW za 2021 r. Od tego roku 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przyjmuje je jedynie za pośred-

nictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, 
rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie 
papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku  
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać 
się wyłącznie drogą elektroniczną. O tym, że rolnicy dobrze sobie 
radzą ze składaniem e-wniosków, świadczy rosnąca z roku na rok ich 
liczba.  W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez internet, a w la-
tach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków 
składanych co roku o dopłaty.     

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami 
sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc 
pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji 
przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek,  
a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.    

By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, jest ona sukcesyw-
nie modyfikowana. W 2021 r. wprowadzono kilka zmian usprawniają-
cych jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbar-
dziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeże-
nia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego 

obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też 
wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono 
przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicz-
nych) zdefiniowanych w gospodarstwie. 

Aplikacja eWniosekPlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełnia-
nia oraz składania wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatności 
obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowa-
nych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi wpi-
sywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a 
powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie. Poza tym, aplikacja 
zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpo-
średnich. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy 
mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na 
dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie 
w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie 
wniosku przez doradców. 

Wnioski co do zasady należało złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten 
dzień wypada w sobotę, można było to zrobić (bez żadnych sankcji 
finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą rów-
nież po tej dacie – do 17 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy 
dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona  
o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 
31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniej-
szenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy 
dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do 
wniosku upływa 17 czerwca 2021 r. 

BIURO PRASOWE ARiMR 

Decyzja ministra 

finansów z jednej 

strony zmniejszyła 
nam plan udziału 

gminy w podatku 

PIT, ale z drugiej 

strony zwiększyła 
nam plan subwencji  

i to dosyć istotnie bo 

o 401 775 zł. To 

k w o t a  z o s t a ł a  
w  u z g o d n i e n i u  

z panem wójtem 

podzielona. Głów-

nym beneficjentem 
jest gospodarka, czyli 

zarządzanie drogami gminnymi, bo na ten właśnie rozdział przeznaczo-

no kwotę 81 000 zł, następnie na gospodarkę gruntami, nieruchomościa-

mi w zakresie usług 34 500 zł, na zadania związane z planami zagospo-
darowania przestrzennego, wycenami, podziałami majątku gminnego  

o 40 000 zł został zwiększony budżet na wydatki. Na wydatki w dziale 

informatyka 20 000 zł zwiększenia, 2 000 zł na zakup usług medycz-

nych, na zakup usług różnych 15 800 zł, na koszty różnych opłat, skła-
dek 50 000 zł, na szkolenia 10 000 zł, zwiększenie o 20 000 zł na zakup 

energii w OSP (Na fakturach, które zostały już wydatkowane i z planu 

18 000 zł zostało wykorzystane już 16 550 zł. Patrząc na to co jeszcze 

będzie do końca roku, pieniędzy mogłoby zabraknąć. W ubiegłym roku 
również jeżeli chodzi o wydatki na energię w OSP plan wydatków zo-

stał dwukrotnie zwiększany. Wydatki nie wiążą się tylko z ilością zuży-

cia energii ale i z kosztami, ceną. Dodatkowo przez mroźną zimę zużyto 

więcej energii w dwóch strażnicach (Łukta i Worliny), gdyż są ogrze-
wane prądem elektrycznym), na zakup energii w zakresie oświetlenia 

ulicznego o 46 275 zł, w rozdziale gospodarka komunalna na zakup 

usług i materiałów o 20 000 zł, na wydatki związane z wynagrodzenia-
mi osób również w rozdziale gospodarka komunalna 10 000 zł. Z pozo-

stałych 20 000 zł też był wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

żeby zwiększyć im plan wydatków na zakup usług różnych. Część środ-

ków została przekazana na składkę na utylizacja azbestu w miejscowo-
ści Florczaki, która jest wspólnym przedsięwzięciem wraz mieszkańca-

mi budynku, ale trzeba ten azbest zutylizować i za to zapłacić. 

Te wszystkie zmiany powodują, że dochody budżetu zwiększają się  

o 538 777 zł 52 gr. Wydatki też o taką samą kwotę 538 777 zł 52 gr. Po 

tych zmianach budżet gminy wynosi 25 411 522 zł 55 gr. W tym docho-

dy bieżące 23 540 358 zł 98 gr Dochody majątkowe bez zmiany: 1 871 

163 zł 57 gr. Wydatki łącznie 25 819 522 zł 55 gr. w tym wydatki bie-
żące stanową 23 052 562 zł 71 gr i wydatki majątkowe 2 766 959 zł 84 

gr. Kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie to jest 80 000 zł,  

i zostaje przeniesiona z inwestycji „remont drogi Ględy-Trokajny” na 

inwestycje „Fotowoltaika - zakup i instalacja instalacji fotowoltaicznej 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego etap drugi”. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2021 rok 

został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. 

 

Sprzedaż nieruchomość w miejscowości Kotkowo. 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej w ewidencji geodezyjnej nr 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 

47/13, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21 i 47/22 położo-
nych w miejscowości Kotkowo gm. Łukta w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego, został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. 

 

Informacja wójta o pracy między sesjami. 
- Została sprzedana działka i został podpisany akt notarialny na działkę 

w Ględach, za byłą szkołą; 

- Spotkanie w sprawie opracowania miejscowego planu w Worlinach  

i Pelniku; 
- Spotkanie w sprawie podziału nieruchomości w Molzie; 

- Spotkanie z przedstawicielem telewizji Kopernik w sprawie współpra-

cy między gminą a telewizją; 

- Zakończenie postępowania na przebudowę drogi gminnej Ględy-
Trokajny i ogłoszenie wyboru wykonawcy - Asfalt Technik z Olsztyna; 

- Otrzymanie dofinansowania na drogę Ględy Trokajny na kwotę 467 

tys. zł; 

- Podział nieruchomości w Kotkowie i przeznaczenie do sprzedaży; 
- Rozpoczęcie rozbiórki starej oczyszczalni ścieków w Łukcie. Złom 

zostanie sprzedany. Dogadaliśmy się z firmą STALZŁOM z Ostródy, 

która rozbierze tą oczyszczalnie. Zważymy złom, sprzedamy, a pozy-
skane środki spółka ZGK przeznaczy na swoje cele; 

- spotkanie z przedstawicielem firmy Buderga i złożenie wniosku  

o zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na ko-

palnie kruszywa we Florczakach; 
- spotkanie przedsesyjne z radnymi gminy Łukta. 

na podstawie XXXIII Sesji Rady Gminy Łukta, Grzegorz Malinowski  

 Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez Internet 
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WYDARZENIA 

Do 29 maja 2021 roku ARiMR przyjmuje 

wnioski o bezzwrotne Premie dla młodych 
rolników finansowane z budżetu PROW 
2014-2020. Wsparcie to ma zachęcić młode 
pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. 

Przypominamy, że wsparcie mogą otrzymać 
osoby, które m. in.: 
- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; 
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je  
w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); 
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; 
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 
miesiące przed dniem złożenia wniosku; 
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej miesz-
czącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; 
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. 

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodar-
stwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów 
rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje  
w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: 

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego 
rolnika określonych warunków; 
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu. 

Od tego roku wprowadzono kilka korzystnych zmian w zasadach ubie-
gania się i przyznawania premii. Po pierwsze wydłużono ostateczny 
termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płat-
ność drugiej raty pomocy z 31 sierpnia 2023 roku na 31 sierpnia 2025 
roku. Po drugie zmieniono szczegółowy wykaz kierunków studiów, 
zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych. Na listę zawo-
dów rolniczych wpisano m.in. technika turystyki na obszarach wiej-
skich. Zmiany te będą miały zastosowanie także dla osób, którym przy-
znano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji 
w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu premii. 
Po trzecie zlikwidowano podział limitów środków na dofinansowanie 
na dwie oddzielne listy: dla województwa mazowieckiego i dla pozo-
stałych województw. Po czwarte wprowadzono możliwość składania 
biznesplanu, którego formularz udostępniony jest na internetowej stro-
nie ARiMR, również na nośniku USB. 

BIURO PRASOWE ARiMR  

 150 tys. Premii dla młodego rolnika 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ma powody do 

świętowania. Został wyróżniony przez Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców w konkursie Dobra Firma 2021 stając się 
laureatem w kategorii NAJLEPSZY PRACODAWCA WAR-
MII I MAZUR spośród firm małych. 
Wybór laureatów Programu odbywa się w kilku etapach.  
W ramach procesu kwalifikacyjnego eksperci Związku staran-
nie przeanalizowali kilkuletnie wyniki finansowe dostarczone 
przez wywiadownię Info Veriti, a także profile działalności, 
potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację szerokiej 
listy firm z regionu. Po ocenie danych, zespół ekspertów wy-
brał grupę 59 laureatów – najprężniej działających przedsię-
biorstw województwa warmińsko-mazurskiego, z których 
finalnie wybrano 8 zwycięzców. 
Zakład Gospodarki Komunalnej konkurował z następującymi 
firmami:  
 - Agro Małdyty Sp. z o.o. 
 - Hapis Sp. z o.o. 
 - Inspire Consulting Sp. z o.o. 
 - ITM Sp. z o.o. 
 - Koma Olsztyn Sp. z o.o. 
 - PolTechPack Sp. z o.o. 
 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sonik S.J. Andrzej  
Socha I Wojciech Niźnik 
 - Res Energy BGW Sp. z o.o. Sp. K. 
 - Simitu Sp. z o.o. 
 - Upałty-Rol Sp. z o.o. 
 - Veolia Szczytno Sp. z o.o. 
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. 

Finalnie zwycięzcą została firma Res Energy BGW Sp.  
z o.o. Sp. K. - doradca w doborze komponentów, usług mon-
terskich oraz formalności związanych z instalacją paneli foto-
woltaicznych. 
Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie jest to ogrom-
ne wyróżnienie. Cieszymy się, że mogliśmy znaleźć się w tym 
zacnym gronie. Miło, gdy ktoś cię doceni, zauważy twoją cięż-
ką pracę i chce za nią wynagrodzić. To zawsze dodaje skrzy-
deł. Mam świetny zespół do pracy. Pragnę mu z tego miejsca 
serdecznie podziękować, bo mimo, że kategoria brzmi Najlep-
szy Pracodawca, to wiadomo, że wszystko w firmie musi ze 
sobą współgrać, aby można było zdobywać takie wyróżnienia 
– powiedział nam Prezes ZGK Pan Dariusz Struk. 

Dorota Pawełczyk 

 ZGK w Łukcie laureatem konkursu Dobra Firma 2021 
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Stowarzyszenie 

„Razem dla Ględ” 

z przyjemnością 

informuje miesz-
kańców gminy 

Łukta o rozpoczę-

ciu nowego pro-

jektu pt.: „W Glę-
dach mieszkamy, 

ekologię wspiera-

my”.  

Pomimo pandemii 
nie zatrzymujemy 

się i działamy 

dalej. Już za chwi-

lę ruszymy z wie-
loma ciekawymi 

inicjatywami. Tym 

razem stawiamy na 

ekologię!!!  
Działania projekto-

we rozpoczęły się 

1 lutego 2021 roku 

i będą trwały do 30 
marca 2022 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie świado-

mości proekologicznej, poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu 

życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw świadomego konsumen-

ta wśród mieszkańców Naszej wsi.  

Uczestnicy - to chętni  mieszkańcy Ględ bez względu na wiek czy płeć. 

Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Wezmą oni udział w licznych 

warsztatach. Zgłębią tajniki produkcji ekokosmetyków, przetworów  
i domowych środków czystości. Nadadzą nowe życie zużytym przed-

miotom podczas zajęć upcyklingu. Zadbają również o poprawę kondy-

cji fizycznej 

uczestnicząc w 

różnego rodzaju 

zajęciach fitness. 

Wspólnie stwo-

rzą miejsce re-

kreacji we wsi,  
a także opracują 

„ Eko l og i cz ną 

grę terenową” 

przez wieś. 
 

Co z pandemią  

i obostrzeniami?  

Mamy nadzieję, 
że do czasu roz-

poczęcia zajęć 

sytuacja znacz-

nie się zmieni  
i będziemy mo-

gli bezpiecznie 

realizować zało-

żenia projektu. 

Nasze dotych-

czasowe działa-

nia skupiały się 

na: 
- uruchomieniu FB projektu, na którym zamieszczane są bezpośrednie 

relacje z naszych działań, zachęcające mieszkańców do udziału w pro-

jekcie, 

- założeniu strony 
WWW Stowarzysze-

nia, z której możecie 

d o w i e d z i e ć  s i ę  
o szczegółach naszej 

a k t ywnoś c i  o r a z  

o dotychczas realizo-

wanych projektach,  
- planowaniu warszta-

tów n/t naturalnych 

kosmetyków, chemii 

domowej, ekopomy-
słów do domu, 

- przygotowaniu miej-

sca do montażu 

„Ekologicznego koła 
wiedzy”, które będzie 

kluczowym elemen-

tem gry terenowej, 

-  opracowywaniu 
„Ekologicznej gry 

terenowej”, z udziałem 

naszej młodzieży, 

- pracach nad zagospodarowaniem terenu przy świetlicy: wykonaniu 
skalniaka, wyrównaniu terenu itp.   

Oczywiście, skoro to projekt ekologiczny, dodatkowym działaniem 

było wysprzątanie, jak co roku, całej miejscowości ze śmieci, za co 

serdecznie dziękujemy wszystkim, że tak aktywnie włączyli się do tej 
akcji. 

Zachęcamy mieszkańców gminy Łukta do obserwowania nas na FB 

Stowarzyszenia oraz na stronie WWW: https://razemdlagled.org 
Na bieżąco będziemy zamieszczać tam informacje dotyczące wszelkich 
działań. 

 

Projekt nasz realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’  

 Wiosna, wiosna w Ględach dzieje się ....  
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O akcji zbierania plastikowych nakrętek słyszał niemal każdy z nas. 

Zbierają  je dzieci i dorośli. Pojemniki na tego typu surowiec pojawiły 
się w różnych miejscach przy  urzędach, szkołach,  sklepach. W Łuk-

cie pojemnik w kształcie  herbu  stanął w centrum miejscowości . Pro-

muje swoim wyglądem nie tylko samą gminę, ale także szerzy idee 

wolontarystyczną wpisaną w zadania Klubu 8 działającego przy Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie. Jeden mały pojemnik a daje 

tak wiele korzyści. Pomoc, ekologia, integracja społeczności lokalnej, 

promocja gminy, szkoły. 

Co jednak sprawiło, że akcja przybrała tak ogromną skalę? I dlaczego 
właściwie warto zbierać nakrętki? 

Ideę zbierania nakrętek wprowadzili w życie studenci z Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. Kilku młodych ludzi wymyśliło charytatywną 

zbiórkę. Pieniądze z akcji miały zostać przeznaczone na pomoc dla 
znajomego. Akcja powiodła się, a ideę zaczęto kontynuować. 

Jak to wygląda w praktyce? Szacuje się, że o akcji zbierania nakrętek 

słyszał już co trzeci Polak. Nie wszyscy jednak do końca zdajemy 

sobie sprawę z tego, jak wygląda cały proces w praktyce. Co dzieje się 
z zebranymi nakrętkami? A mianowicie plastikowe nakrętki najpierw 

są segregowane, ważone i pakowane. Następnie trafiają do firmy recy-

klingowej, która należność wpłaca na subkonta osób na rzecz, których 
prowadzona jest akcja. Po uzbieraniu odpowiedniej kwoty organizacje 

kupują potrzebny sprzęt, czy opłacają rehabilitację. Zaś same nakrętki 

firma recyklingowa przerabia na plastikowy granulat. Z tak otrzymane-

go surowca, mogą powstać nowe nakrętki, plastikowe opakowania (np. 
wiaderka, pojemniki), rury PCV, czy obudowy komputerów. Wydawa-

łoby się, że bezwartościowe, a jednak cenne. Za kilogram nakrętek 

fundacje uzyskują w skupach około złotówki. Niby niewiele, bo za 

kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt nakrętek nie można kupić wózka 
inwalidzkiego, czy opłacić turnusu rehabilitacyjnego. Jednak, gdy te 

kilkanaście lub kilkadziesiąt nakrętek wrzuci do pojemników tysiące 

ludzi wtedy pieniądze wystarczą na sfinansowanie takiego zakupu.  

I tak niepozorne nakrętki, bezwartościowe z pozoru śmieci, przemie-
niają się w realne pieniądze wykorzystane według potrzeb. Samo zbie-

ranie nakrętek jest korzystne jeszcze z kilku innych powodów. Nie 

można tutaj pominąć względów ekologicznych. W końcu zamiast tra-

fić na wysypiska przerabiane są one na surowiec wtórny. Zbieranie 
nakrętek skłania ludzi do wzięcia udziału w inicjatywie społecznej.  

A mieszkańcy gminy Łukta naprawdę zjednoczyli siły. Odnosi się to 

również do dzieci w szkołach, które uczą się nie tylko tego, że śmieci 

warto segregować, ale i oswajają się z myślą, że należy nieść pomoc 
innym.  

Piękną umiejętnością jest okazywanie empatii, dobroci. Te wartości 

uczą szacunku do drugiego człowieka, wzajemnego zrozumienia  

i dawania z siebie tego co najpiękniejsze, dzielenia się tym, co w nas 

najlepsze. Tego właśnie dokonali nasi radni Gminy Łukta                  

(szczególne ukłony kieruję w stronę p. Karola Kosiniaka) składając się 

na zakup pojemnika, który stanął w  Łukcie. Od 2014 roku, jako opie-

kun wolontariatu promuję idee zbierania nakrętek wśród dzieci w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym, cieszę się, że akcja przyjęła teraz tak 

duży wymiar.  Dziękuję i zachęcam wszystkich do zaangażowania. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Magdalena Palińska                                                                                                 

 Nakrętkowe szaleństwo ruszyło pełną parą w Łukcie 



7 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Operacja pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy 
przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach 
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół 

kościoła” mająca na celu poprawę stanu zacho-
wania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-
Katolickiej św. Antoniego we Florczakach po-
przez wykonanie prac konserwatorskich drew-

nianej dzwonnicy z początku XIX w., przywróce-
nie jej właściwego stanu technicznego i funkcji 

współfinansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

  

W kwietniu 2021 roku rozpoczęto prace kon-

serwatorskie drewnianej dzwonnicy przy koście-
le pw. św. Antoniego we Florczakach, planowa-
ne jest również położenie nowego chodnika, 
zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła 
oraz założenie monitoringu. Prace te zakończą 
odbudowę kościoła po pożarze prowadzoną od 
2016 roku. 

Kościół pw. św. Antoniego usytuowany jest  
w centrum Florczak. Drewnianą świątynię 
wzniesiono w XV w., murowany zbór postawio-
ny w miejsce drewnianej świątyni przebudowano 
w 1738 roku i ten rok przyjmuje się jako datę 
powstania kościoła. Drewnianą dzwonnicę postawiono obok kościoła 
na początku XIX w. Parafia katolicka została kanonicznie utworzona  
w 1962 roku. Kościół figurował w rejestrze zabytków jeszcze przed 
1939 rokiem, jest świadkiem bogatego dziedzictwa Warmii i Mazur. 

3 lipca 2016 roku w kościele miał miejsce pożar, od tego dnia trwa 

usuwanie skutków pożaru. W latach 2016-2020 
wykonano ze środków pozyskanych z wielu dota-
cji oraz środków własnych parafii: remont dachu, 
prace konserwatorskie ścian wewnętrznych  
3. ścian zewnętrznych, drewnianego stropu  
z dekoracją malarską, empory wraz z prospektem 
organowym, stolarki okiennej i rekonstrukcję  
11. witraży, położono kamienną posadzkę w pre-
zbiterium, odmalowano ławki. Ponadto położono 
nową instalację elektryczną i przeciwpożarową, 
położono nową opaskę wokół kościoła, oczysz-
czono i odmalowano część elementów wyposaże-
nia wnętrza. We wszystkich pracach uczestniczyli 
mieszkańcy parafii i członkowie organizacji po-
zarządowych. Od 24 grudnia 2019 roku kościół 
został przywrócony do użytkowania.  

Dopełnieniem prac restauratorskich, oprócz wy-
konania ostatniej – wschodniej elewacji ze-
wnętrznej, będzie w 2021 roku remont i konser-
wacja zabytkowej dzwonnicy, przywrócenie jej 
właściwego stanu technicznego i prezentacji oraz 
położenie nowego chodnika, zagospodarowanie 
przestrzeni wokół kościoła (dosadzenie drzew, 
krzewów i bylin, w tym gatunków chronionych), 
a także założenie monitoringu. 

Przywrócenie świetności świątyni posiadającej 
unikalny kształt dachu czterospadowego oraz 
odkryte po pożarze, odrestaurowane i równie 
unikalne polichromie drewnianego stropu rzadko 
występujące w kościołach murowanych, a także 

odrestaurowana dzwonnica i poprawa estetyki wokół kościoła przyczy-
nią się do wzrostu zainteresowania mieszkańców Gminy Łukta i tury-
stów zabytkową „perełką” na terenie Lokalnej Grupy Działania.    

Ewa i Grzegorz Kowalkowie  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Trwają prace remontowe zabytkowej dzwonnicy we Florczakach 

Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie spotkał się z pozytywnym odbiorem. W każdy piątek o godzinie 12.00 premierę ma kolejne 

słuchowisko. Opublikowaliśmy już 5 słuchowisk: 
 - Wiersz Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach” w wykonaniu Agnieszki Karmiłowicz 
 - Bajka Pana Poety „Wróbel, co oćwierkał sąsiadów” w wykonaniu Doroty Pawełczyk 
 - Bajka Jana Kazimierza Siwka „Straż pożarna” w wykonaniu Hanny Wojciechowskiej 
 - Wierz Juliana Tuwima „Zosia Samosia” w wykonaniu Pauliny Wójcik 
 - Wiersz Agnieszki Frączek „Kurczak Walery” w wykonaniu Hanny Wojciechowskiej 

W „kolejce” do publikacji czekają takie bajki i wiersze jak: „Kwoka” Jana Brzechwy, „Okulary” 
Juliana Tuwima” oraz  „Na straganie” Jana Brzechwy, „Sroka” Jana Brzechwy, „Katat” Jana 
Brzechwy. Chcesz się przyłączyć do akcji? Prześlij nagranie głosowe na adres gok@goklukta.pl w tytule wpisując „Gmina Łukta czyta dzieciom” 
a w treści maila autora i tytuł wiersza/bajki. Pamiętaj, aby na końcu nagrania dodać kto czytał. Do projektu włączyły się osoby, które ładnie rysują  
i wykonały przepiękne ilustracje do wybranych wierszy. Jeśli czujesz się na siłach i chcesz przyłączyć się do akcji czytając lub rysując SERDECZ-
NIE ZAPRASZAMY! Przenieś się z nami w tajemniczy i magiczny świat bajek!  

 Gmina Łukta czyta dzieciom! 

 

Obejrzyj i posłuchaj 

https://cutt.ly/dbMShkU  

GOK w Łukcie 
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Dnia 26 lutego 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie podpi-

sała umowę ze Stowarzyszeniem Kraina Drwęcy i Pasłęki, a tym sa-
mym stała się grantobiorcą w ramach konkursu 15/2020. Kwota  
49 838,00 zł została przekazana na zadanie pn.: „Remont i wyposaże-
nie zabytkowej remizy OSP Łukta”. 
Dofinansowanie grantu pochodzi z poddziałania 19.2 "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na 
operacje, w zakresie: 

 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klima-
tycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: 

 podejmowanie działalności gospodarczej; 

 Otworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, 
w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy 
czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest 
przetwarzanie żywności; 

 rozwijanie działalności gospodarczej; 

 wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działal-
ność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach 
krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług tury-
stycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub 
usług lokalnych; 

 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem 
operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk obję-
tych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach 
działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 

 zachowania dziedzictwa lokalnego; 

 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; 

 budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które: 

 umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej,  
w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuń-
czo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią 
dróg publicznych albo 

 skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych. 

Umowę w imieniu OSP Łukta podpisał Prezes Tadeusz Malinowski, 
którego poprosiliśmy o kilka słów komentarza: 

Rzeczywiście remiza potrzebowała już remontu… pamięta Pan, kiedy 
ostatni raz ją remontowano? 
Ostatni remont odbył się w poprzednim dziesięcioleciu. W latach 
2002-2006 przeprowadzono remont garaży, położono nową instalację 
elektryczną, wymieniono bramy garażowe, wykonano zaplecze sanitar-
ne dla strażaków. 
 
Co najbardziej potrzebowało odnowienia lub wymiany? 
Właściwie wszystko. Budynek, w którym dziś znajduje się remiza zo-
stał wybudowany przed 1945 rokiem. Po II wojnie światowej był do-
raźnie remontowany. W między czasie został zaadoptowany na salę 
sesyjną. Jednak z zewnątrz był tylko odnawiany. Staramy się, aby cały 
obiekt został całkowicie wyremontowany, od dachu aż po parter. Jed-
nak jest zawsze jeden problem – środki finansowe. 
 
Druhowie mają wiele powodów do zadowolenia w takim razie. Co ich 
ucieszyło najbardziej po zmianach? 
Naszych druhów niezmiennie wciąż cieszy to samo – gdy dotrą na czas 
zdarzenia ratując innym życie i wrócą szczęśliwie do bazy, czyli do 
strażnicy. 
 
Korzystając z okazji raz jeszcze proszę przyjąć życzenia z okazji ob-
chodzonego 4 Maja Międzynarodowego Dnia Strażaka. W imieniu 
wszystkich mieszkańców składam serdeczne podziękowania za Wasz 
trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna 
służba i zaangażowanie. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśli-
wych powrotów z akcji! Należą Wam się ogromne podziękowania za 
poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie  
i gotowość do niesienia pomocy. Niech idee czerpane bezpośrednio od 
patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze. 
Dziękuję bardzo. Jako ciekawostkę pragnę też dodać, że wcześniejsza 
remiza OSP mieściła się w Kuźni (obecnie budynek mieszkalny Pani 
Szostak). 

Dorota Pawełczyk 

 Remont strażnicy OSP w Łukcie 

Fot. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki 

Na ścianach strażnicy wisiała charakterystyczna boazeria  

Strażnica OSP po remoncie 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
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Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają 

ok. 20 mln zł. Z terenów leśnych wywożone jest ok. 115 tys. m3 odpa-

dów. To (jak wielokrotnie podkreślali leśnicy) ponad 1000 wagonów 

kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami! 
Niestety, zmiana przepisów o gospodarce odpadami niewiele zmieniła  

i lasy wciąż są zaśmiecane. Jednym z powodów jest niskie ryzyko wy-

krycia takiego wykroczenia oraz relatywnie niewysokie kary. 

 

Nielegalny wywóz odpadów – jakie kary przewiduje prawo? 

Zasady w tym zakresie definiuje Prawo karne, w art. 24 Kodeksu wy-

kroczeń, w którym określono wysokość kar za nieodpowiednie gospo-

darowanie odpadami. W 2021 roku kodeks przewiduje mandat za 

nielegalny wywóz śmieci w kwocie od 20 do 5 000 zł. Ostateczna 

kwota, jaką przyjdzie zapłacić, zależy od indywidualnego charakteru 

sprawy - w tym przede wszystkim od ilości odpadów oraz ich charakte-

ru. 

 

Jest nadzieja. 

Na szczęście świadomość Polaków zaczyna wzrastać. Przerażające 

widoki zaśmieconych terenów, nie tylko w lasach, ale także naszej oko-
licy rażą w oczy. Mieszkańcy sami zaczynają organizować lokalne 

akcje sprzątania. W naszej gminie w kilku sołectwach mieszkańcy zbie-

rali się i sprzątali swoje miejscowości oraz nielegalne wysypiska  

w lasach. Mieszkańcy Kotkowa, Ględ, Łukty czy Florczak zebrali się  
i wspólnymi siłami sprzątali tereny swoich wiosek. Nadzieja jest  

w najmłodszym pokoleniu Polaków. Uczmy dzieci sprzątania po sobie. 

Śmieci to nie tylko problem estetyczny, to również zatruwanie środowi-

ska. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą to, z czym przyjechaliśmy do lasu, 
puszki, butelki i inne odpady. Gdyby każdy zabrał ze sobą to z czym 

przyszedł akcje sprzątania byłyby niepotrzebne.  

Agnieszka Karmiłowicz 

 Szanuj zieleń! 

Mieszkańcy Florczak sprzątający las 

Te śmieci zebrali mieszkańcy Florczak w zaledwie 4 godziny 

Sprzątanie w Ględach 

Sprzątanie w Łukcie 

W Łukcie skupiono się na trasie Łukta-Wynki 
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SPORT 

CIEKAWE 

Sobotni poranek 15 maja 2021 stał się dniem wyjątkowym dla 35-ciu 

młodych mieszkańców. Tego dnia po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa 
do swojego serca. Po wielu miesiącach przygotowań o godzinie 11.00 w 
parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łukcie miała miej-
sce uroczystość I Komunii Świętej, której przewodniczył ksiądz pro-

boszcz Zbigniew Żabiński. Obowiązek przygotowania dzieci do tak 
wielkiej uroczystości spoczywał na Pani katechetce Wioletcie Piotrow-
skiej, ale również na rodzicach, co podkreślone zostało już 100 lat temu 
w dekrecie „Quam singulari”, aprobowanym przez św. Piusa X. To zada-
niem rodziców jest zadbanie o religijną formację dziecka. 

Dorota Pawełczyk 

 I Komunia Święta w parafii w Łukcie 

24 kwietnia 2021 r., sobota. Pierwszy mecz 

ligowy i zwycięstwo! Trzeba dodać, że więk-
szość spotkania graliśmy w dziesiątkę, po czer-
wonej kartce dla naszego zawodnika. Fizycznie 
byliśmy przygotowani na taki rozwój wypadków 
i praktycznie pod koniec meczu zadaliśmy decy-
dujący cios. Warmiak Łukta : Młody Piłkarz 
Jonkowo Senior 3:2(1:1). Bramki dla Warmiaka: 
Patryk Budziński, Krzysztof Szostak, oraz Seba-
stian Kozłowski. 
 
2 maja 2021 r., niedziela. KS Grom Zwierzno : 

Warmiak Łukta 0:7 (0:2). Wbrew pozorom nie był to łatwy mecz. Wa-
runki atmosferyczne bardzo ciężkie, padający deszcz oraz porywisty 
wiatr sprawiły, że na grząskim boisku obie drużyny bardziej skupiały 
się na utrzymaniu  równowagi niż na samej grze. Bramki dla Warmiaka 
zdobyli Sebastian Kozłowski x4, Dawid Prusaczyk x2 oraz w debiucie 
17 letni Przemysław Szulc. Jeżeli mówimy o debiutach to warto wspo-
mnieć również o 16-letnim Macieju Gorząch, bardzo dobry występ, 
oraz w poprzednim meczu także 16-letni Bartosz Bialik. Nasze młode 
wilki coraz śmielej pukają do pierwszego składu. 

 
8 maja 2021 r., sobota. Koniec pięknej passy. Po 12 zwycięstwach przy-
szedł czas na pierwszą porażkę ligową, i to trzeba przyznać, z drużyną 
zdecydowanie lepszą w dzisiejszym meczu, więc jak przegrać to tylko z 
lepszymi i po walce, bo dziś jej nie zabrakło z obu stron.  
Warmiak Łukta : KS Dąb Kadyny 0:2 (0:1) 
 
15 maja 2021 r., sobota. Mamy kolejne 3pkt! Zgodnie z obietnicą dekla-
rowaną na jesieni, że jeżeli na wiosnę uda nam się na początku rundy 
wygrać trzy mecze, to Warmiak Łukta gra o awans do Serie A. 
Warmiak Łukta : Czarni Małdyty 6:2 (1:1). Bramki Bartek Bialik 1, 
Patryk Buluk x2, Sebastian Kozłowski 1, Dawid Prusaczyk 1, oraz osto-
ja naszej defensywy Gorząch Maciek 1. Brawo! 
 
 
Dołącz do naszej drużyny! Masz ochotę, czas i umiejętności do gry w 
piłkę nożną seniorską? Sprawdź się na dużym boisku! Zapraszamy chęt-
ne osoby proszę o prywatne wiadomości przez stronę na facebook-u 
klubu.  

Źródło: facebook GLKS Warmiak Łukta 

 GLKS Warmiak Łukta - początek sezon ligowego 
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MOJE WSPOMNIENIA 

 Moje wspomnienia - Krystyna Gąsecka cz. 2 
Opieka nad dziećmi 
Sama się nauczyłam pielęgnować swoje 
dzieci. Jako dziecko to pilnowałam ro-
dzeństwa, ale ich nigdy nie przewijałam. 
Jak urodziłam pierwsze dziecko, córkę, to 
mama mówi: „Boże, ty jesteś taki śpioch. 
Toż ty śpisz jakby cię kto zarżnął. Jak ty 
tego dzieciaka będziesz pilnować jak to  
w nocy trzeba wstawać, karmić, przewi-
jać”? To przychodzi w głowie samo. Jak 
urodziłam, mama mi pierwszy raz pokaza-
ła jaka ma być woda, i mówi kładź dzie-
ciaka i tylko aby się tylko główka i uszy 
nie zanurzyły. To ja z pieluszek zrobiłam 
podkładek pod główkę, wykąpałam. Ma-
ma stała tylko z boku i patrzyła. Swoje 
córki też nauczyłam. Jak starsza miała 15, 
druga 13 i trzecia 11 lat, to urodziła się 
najmłodsza. I zrobiły sobie kolejkę, która, 
którego dnia dziecko kąpie. Także mnie 
do kąpania dziecka nie dopuszczały. One 
kąpały. Danusia teraz, najmłodsza, uro-
dziła i mówi mamo ale mnie nie uczyłaś. 
Mówię tylko: „Pomyśl i sama się na-
uczysz”. Powiedziałam co i jak. Jak uro-
dziłam dziecko i mąż musiał z nim zostać 
w domu, bo pojechałam do lekarza na 
kontrolne badanie, to zwymiotował i mu-
siał prosić sąsiadkę, żeby dziecko przebra-
ła, nie dał rady (śmiech). Ale już tą naj-
młodszą to przebierał. Wziął dzieciaka 
pod kran, pupę umył, jeszcze pocałował. 
Ja się śmiałam, że dopiero dorósł do ojcostwa. 
 
Chleb powszedni 
Do sklepu mieliśmy tak około 1 km, bo mieszkaliśmy na kolonii. 
Chleb to się kupowało od święta. Jak nie było, albo nie było mąki na 
ten chleb. Chleb ze sklepu jaki on był w ten czas dobry, jak go się po-
wąchało, jak się ukroiło kromkę, to najpierw się chciało ją nawąchać, 
zanim się ją zjadło. Jak rodzicie nie mieli kiedy zrobić chleba, czy nie 
mieli mąki, bo to trzeba było jechać aż do Miłakowa po mąkę, to było 
daleko, żeby na wymianę za żyto dostać mąkę. Jak z tydzień ten chleb 
miał to się wydawał taki kwaśny, taki niedobry. Moje rodzeństwo to 
się zawsze ze mnie śmiało bo ja byłam jak taki rozbójnik. Rodzeństwo 
to wołało: „Mamo ja jestem głodna, mamo daj coś zjeść.” A ja nie. Ja 
szłam do kurnika, brałam sobie ze dwa jajka, robiłam dziurkę, wypi-
łam, skorupki pogniotłam i dałam kurom i byłam najedzona. Nigdy się 
mamie nie przyznawałam, dopiero jak byłam starsza to powiedziałam, 
że piłam surowe jajka. Ciepłego jajka nie lubiłam, dopiero jak znala-
złam jajko już ostygnięte. Ale jak byłam mocno głodna to i wzięłam 
takie ciepłe, prosto od kury i poszło. Podkradałam mamie jajka. Bieda 
była. Ojciec był niezaradny życiowo, a matka sama nie dawała rady. 
Póki my nie podrosłyśmy i nie pomogłyśmy to ciężko było. Matka to 
się wszystkiego imała. 
Jak pierwszego szczupaka złapałam? Poszłam na ryby, bo mama mówi, 
że nie ma co zrobić na obiad. Mówi, że „Tam wędka ojca stoi, weź  
i idź, może coś złapiesz i uchę ugotuję”. Ucha to jest taka zupa z ryby. 
Mieliśmy pole przy jeziorku, mieliśmy swoją kładkę. Wzięłam robaki  
i zarzuciłam wędkę. Pierwsza płotka mi się urwała. Ale widzę, że są 
płotki, to parę płotek złapię. Zarzuciłam kolejny raz i znowu złapałam 
płotkę i ciągnę… ale w końcu czuję, że coś mi wyrywa wędkę z ręki.  
A za tę płotkę złapał się szczupak i ją połknął. To ja za tą wędką siup 
do wody i wyciągnęłam tego szczupaka, a miał z półtorej kilograma.  
I niosę go mamie do domu. Mama zdziwiona, że tak szybko. A z tej 
ryby mama i zupę ugotowała i każdy jeszcze miał po kawałku, po 
dzwonku ryby. 
Robiłam jeszcze coś, czego nie powinnam robić… Jak szczupaki miały 
tarło, to wypływały do nas na łąkę, ja zakładałam gumaki, szłam i wi-
dłami łapałam szczupaki. A było ich dużo. Szło się cichutko po łące, 
patrzyło, stoi szczupak i go się widłami łapało i się niosło na obiad do 
domu. Ale zawsze tylko tyle się łapało, żeby zjeść. To nie nazwałabym 
tego kłusowaniem. Łapałam żeby przeżyć, dla jedzenia. 
Kiedyś jak szły święta i mama zaczynała piec ciasta i świeży chleb  
i jakieś bigosy gotować, to były takie zapachy, że w środku kiszki skrę-
cało i nie mógł się człowiek doczekać. A teraz jest wszystko na co 

dzień. Teraz się tego nie docenia. Nasze 
dzieci nie doceniają co to są przygotowa-
nia świąteczne. Dla nich przygotowania 
świąteczne kojarzą się ze sprzątaniem ge-
neralnym, a nie z wypiekami i gotowa-
niem. Ja na święta, też zawsze coś wypie-
kałam, choć nie zawsze mi się udało. Na-
uczyłam się piec makowiec. Sernik nie 
bardzo mi wychodził, ale makowiec zrolo-
wany to tak. 
 
Zabawki i zabawy 
Jako berbeć, to z metalowego koła ojciec 
porobił nam takie kijki ładne i mieliśmy 
koło od roweru. Dla dzieci mniejszych 
były małe kółka, a dla chłopaków większe. 
Ojciec nam ze złomu poprzywoził. Kij się 
brało, te koło się kulało, a później na tym 
kiju się je prowadzało. Graliśmy też  
w kijki. Wykopywało się rowek i kładło 
kijek mały w poprzek, a długi się trzymało 
w ręku. I tym dużym kijem się ten mniej-
szy wyrzucało z dołka. Wygrywał ten kto 
dalej wyrzuci. Później się ten kijek kładło 
w tym rowku na sztorc, trzeba było tak 
uderzyć w czubek kijka i go jeszcze odbić 
w powietrzu i kto dalej. Zabawy i zabawki 
wymyślaliśmy sami. Jak już moje rodzeń-
stwo było trochę starsze to rodzice kupili 
nam piłkę. Jednak na granie w dwa ognie 
byli jeszcze za mali, więc wymyśliłam 
zabawę, rzucanie piłką, kto kogo dalej 

wygoni, kto dalej rzuci. Kto był z przodu i złapał tą piłkę, to wracał na 
początek, na metę. Jak wrócił na metę to wygrywał. Ale kto nie złapał 
tej piłki i ona przeleciała, to musiał iść tam gdzie ta piłka się zatrzyma-
ła. Trzeba było się nabiegać. Graliśmy też w palanta. Mieliśmy kij 
podobny jak do bejsbola. Piłkę się podrzucało do góry i tym palantem 
uderzało. Ja jak już byłam mężatką to żeśmy z dziećmi grali w dwa 
ognie. To się sąsiadki ze mnie śmiały, że głupia stara baba z dziećmi  
w piłkę gra. A ja miałam całą gromadę dzieci i z nimi w piłkę grałam. 
W ciuciubabkę się też bawiliśmy, albo w berka. W ciuciubabkę się 
zawsze w domu bawiliśmy jak dziećmi byliśmy wieczorami, bo to 
wieczory były długie. Zawiązywaliśmy jednej osobie oczy, obracali-
śmy ze trzy razy dookoła, wszyscy pozostali się chowali i krzyczeli „tu 
jestem!”. Ojciec albo mama zawsze siadali koło pieca, i pilnowali żeby 
się ktoś nie poparzył. 
Jako dziecko dziesięcioletnie poszłam nad jezioro. Poprzedniego dnia 
była duża fala na jeziorze w Ględach i od brzegu od naszego lasu, ode-
rwała się taka wyspa ze zrośniętych roślin wodnych. To ja wzięłam kij 
i na tej wyspie opłynęłam jezioro dookoła. Było to niedaleko koło na-
szego domu rodzinnego. Ojciec pyta, gdzie ja tak długo byłam. To 
mówię, że na wyspie pływałam. Opowiedziałam całe zdarzenie i mó-
wię, że to tak mocno zrośnięte, że jest stabilne, nawet noga nie wpad-
nie. I on poszedł tak ze mną, wziął lepszego kija, zrobił z deski coś na 
kształt wiosła i mówi „Siadaj, to teraz oboje popływamy”. Pozazdrościł 
mi i żeśmy oboje popływali. Później tą wyspę przy brzegu palowałam, 
wbijałam kołek w ziemię i ona stała. Miała prywatną wyspę! (Śmiech). 
Mama nie pozwalała mi wozić rodzeństwa na tej wyspie, ale koleżanki 
przewiozłam kawałek. Na środek jeziora nie wypływałam, tylko przy 
brzegu, żeby być pewnym, że nawet jak spadnę to dopłynę do brzegu. 
Jak ojciec po młócce w stóg słomę ułożył, to mieliśmy ślizgawkę ze 
stogu na ziemię. Właziło się na czubek stogu i potem wiuuuu… na 
ziemię. Ojciec potem krzyczał, kto tej słomy narozciągał tyle. A to jak 
się zjeżdżało to ta słoma spadała. To była zabawa! Pamiętam też jak 
ojciec jeden taki stóg ułożył i on miał stać jakiś czas. To ja pod tym 
stogiem wybrałam część słomy i tam zrobiłam sobie domek. A to było 
fajnie, bo było ciepło, sucho, bo słoma nie przemiękła, można było 
sobie tam w każdej chwili pójść i nawet się przespać. Ojciec się złościł 
i mówił: „Jakby się to zawaliło i cię przygniotło, ki cholera by cię tu 
znalazła”? 

Rozmawiała Anna Wasilewska 
Wywiad spisał Grzegorz Malinowski 

Wywiad przeprowadzono w ramach działań programowych Stowarzyszenia Tratwa 
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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 

DRODZY MIESZKAŃCY 

rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021 

Twój Rachmistrz Spisowy zadzwoni do Ciebie z następującego 
 nr telefonu 

22 828 88 88  

Z okazji Dnia Działacza Kultury  

pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia satysfakcji i wielu  

sukcesów w życiu zawodowym dla 

wszystkich twórców i osób  
wspomagających rozwój życia  

kulturalnego, zasługujących na 
uznanie i ogromne wyrazy  

szacunku. Takich osób w Gminie 

Łukta jest bardzo dużo i jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, że są wśród 

nas i upowszechniają kulturę. 

Niech każdy dzień będzie dla  
Państwa dniem przyjemnym  

i wartościowym.  

Z wyrazami szacunku  

Dyrektor GOK w Łukcie  
Anna Czubkowska  

30 


