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Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-

nych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych 
poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych 
przez JST, realizowany poprzez promesy inwestycyjne udziela-
ne przez BGK, z którego Gmina Łukta skorzystała niejedno-
krotnie, zasłużył w naszej gazecie na podsumowanie, mające na 
celu ujednolicenie wiadomości poprzez ich krótką charaktery-
stykę. 

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 
2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.  
W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy zwią-
zek JST mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinanso-
wanie, w tym: 

  1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 30 mln zł, 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 5 mln zł. 

Inwestycje te po zakończonej procedurze przetargowej weszły 
w stan realizacji, a są nimi: 

  Budowa i modernizacja dróg gminnych (droga z Florczak do 
Kotkowa; modernizacja ulicy Sosnowej, cz. Jeziornej, Brzozo-
wej, Zagrodowej, Polnej, Jabłoniowej i Orzechowej oraz droga 
w miejscowości Mostkowo), 

  Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie, zaopatrującej w 
ciepło i ciepłą wodę takie obiekty jak: Zespół Szkolno-
Przedszkolny i pięć wspólnot mieszkaniowych, 

  Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki o pla-
nowanej długości 2600 mb wraz ze stacją podwyższenia ciśnie-
nia w miejscowości Ramoty. 

 
Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 
r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00  
W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mo-
gły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 65 mln zł, 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 30 mln zł, 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 5 mln zł. 
 
W Gminie Łukta inwestycje otrzymały dofinansowanie i są na 
etapie przygotowania dokumentacji technicznej, po którym na-
stąpi procedura przetargowa, a są nimi:  

  Przebudowa dróg w Łukcie (Dębowa, Lipowa, cz. Łukowej, 
Wąska, Zielona, Wiśniowa, Różana i Kwiatowa), 

  Przebudowa dwóch dróg w miejscowości Pelnik, 

  Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra. 
 
W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowa-
nie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, 
związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obsza-
rze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej. 
Nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 
marca 2022 r. do godz. 17.00. 
W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa 
wnioski o dofinansowanie, w tym: 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 2 mln zł, 

  1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła prze-
kroczyć 5 mln zł. 
 
Z niecierpliwością, wciąż czekamy na decyzję o przyznaniu 
dofinansowania na poniższe inwestycje: 

  Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo oraz Nowe 
Ramoty,  

  Budowa żłobka w miejscowości Łukta. Stary piec w kotłowni 

 W Łukcie powstaną nowe, duże inwestycje dzięki funduszowi Polski Ład 

Dnia 1 lipca 2022 roku podpisano umowę na budowę sieci 

wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją pod-

wyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty, z firmą Energo

-eko Sp. z o.o. z Tczewa. Wartość dofinansowania z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład-PROGRAM INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH wynosi 1 045 000,00 zł (całkowita 

wartość inwestycji: 1 598 079,00 zł.)  

Redakcja  

Źródło: Urząd Gminy Łukta 

Pierwsze inwestycje z Polskiego Ładu wchodzą w fazę realizacji 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

 Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się 

lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem 

klękam. (Ksiądz Jan Twardowski, fragment wiersza Własnego 

kapłaństwa się boję.) 

 Szanowni Czytelnicy, dziś - zamiast felietonu - artykuł  

o księdzu Zbigniewie Żabińskim, od pięciu lat proboszczu para-

fii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łukcie.  

13 czerwca 1992 roku minęło 30 lat od jego święceń kapłań-

skich. Zatem chwila szczególna. Zanim przejdziemy do rozmo-

wy z Jubilatem przypominamy, że zaraz po niedzielnych uroczy-

stościach 12 czerwca (niedziela) zamieściliśmy na stronie GOK 

krótki artykuł o obchodach i zdjęcia. Poinformowaliśmy też, że 

szerzej o życiowej drodze Kapłana napiszemy w lipcowym wy-

daniu gazety. 

 – Proszę Księdza, piękny jubileusz. Wiele słów docenia-

jących pracę Proboszcza, kwiaty, gratulacje, uśmiech, łzy 

wzruszenia z jednej i drugiej strony. Gratulujemy. Cieszymy 

się, że akurat obchodzony był w naszej parafii, i to podwój-

nie – w kapliczce w Mostkowie i kościele w Łukcie.   

 – To również moja wielka radość. Od razu podkreślę, że 

chociaż w obecnej parafii jestem stosunkowo krótko, czuję się tu 

naprawdę dobrze. Od początku spotykałem dobrych ludzi, któ-

rzy nie tylko przychodzili do kościoła, ale także pomagali mi  

w zaadoptowaniu się na mazurskiej ziemi. Proszę nie traktować 

tego jako kurtuazji, ale prawdą jest, że w mojej posłudze Bożej 

parafia w Łukcie jest dla mnie najistotniejsza w ciągu trzydzie-

stu lat. Może stało się tak dlatego, że już podczas pierwszej nie-

dzielnej mszy w Łukcie i Mostkowie powiedziałem, że dla każ-

dego mieszkańca gminy chcę być przede wszystkim człowie-

kiem, a później kapłanem. Dobre relacje z wiernymi, ale nie 

tylko, potwierdzają, że słowa dotrzymuję. A korzystając z oka-

zji, że mogę na łamach gazety podziękować wszystkim za dobre 

serce, czynię to z największą radością. 

 

 – Zanim była Łukta, po studiach w Olsztynie i święce-

niach trafił Ksiądz do nidzickiej parafii. Dodajmy, że w tym 

mieście Zbyszek Żabiński zdał maturę i wybrał Bożą drogę. 

 – Miałem pójść do parafii w Szczytnie, ale raptem nastąpi-

ły zmiany w podziale diecezji i skierowano mnie właśnie do 

Nidzicy, raptem kilkanaście kilometrów od rodzinnej wsi Mu-

szaki. Następnie, po ponad dwóch latach, zostałem proboszczem 

w Tyrowie, potem był Stębark, niemal dwa-

dzieścia lat i… Łukta.  

  – Zapytam księdza wprost: kiedy 

Bóg zapukał do jego serca i umysłu? 

  – To stało się pod koniec drugiej klasy 

licealnej. Nauczający nas katechezy ksiądz 

Michał Turkiewicz zaproponował mnie i mo-

jemu koledze udział w dwutygodniowych 

rekolekcjach oazowych w czasie wakacji. 

Wybałuszyliśmy oczy. Mamy wakacyjny 

czas spędzić na modlitwie…? Jednak poje-

chaliśmy do niewielkiej miejscowości koło 

Braniewa. W drodze uzgodniliśmy z kolegą, 

że jak nam się tam nie spodoba, to ucieknie-

my. Zostaliśmy. Działy się tam tak piękne 

rzeczy, poznawaliśmy tyle nowych spraw  

o Bogu, ludziach i świecie, że do dziś jeszcze 

pamiętam wiele prelekcji, rozmów z duchow-

nymi. Po powrocie do domu raczej już wie-

działem, jaką drogę wybiorę w życiu. I, co 

istotne, swoimi planami dzieliłem się z kole-

żankami i kolegami, wspierali mnie. Nato-

miast rodzice o mojej decyzji dowiedzieli się 

dopiero po zdaniu egzaminów na teologię. 

 30 LAT Z BOGIEM I DLA CZŁOWIEKA 

Od lewej: Marek i Jolanta (koleżanka Jubilata z liceum) Przyborowscy, zakon-
nica Małgorzata (siostra stojącego obok Kapłana), Grzegorz (brat Proboszcza) 
i żona Anna (Gdynia), Joanna i Jan Małek (Gdańsk) - pierwsza para, której 
małżeństwo ksiądz Zbigniew pobłogosławił (27.06.1992 r.) oraz Mateusz i Pa-
trycja (bratanica Jubilata) Gałęziewscy. 

Biesiada na placu przy plebanii 

Msza w Łukcie 
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Jak zareagowali? – spokojnie i z uśmiechem. Pochodzę z rodzi-

ny katolickiej, więc może liczyli się z tym, że będę służył Bogu  

i ludziom.  

 

– Podobno czasem droga kapłana wiedzie nad klif, gdzie sil-

ny wiatr może zepchnąć w otchłań… 

 – Być może. Jednak na szczęście – i dzięki Bogu – dotąd 

jej nie poznałem. Ufam, że tak będzie do końca mojego życia. 

Siłę duchową czerpię z wiary w Najwyższego, silny jestem też 

dzięki tym, którzy słuchają Słowa Bożego. Piękno wiary nie 

polega na tym, by za życia zobaczyć Boga, ale na pełnej ufności 

w Niego, w to co objawia nam Pismo Święte. Starajmy się nie 

być niewiernymi Tomaszami… Pamiętam do dziś pierwszy 

dzień swojej pracy duszpasterskiej, musiałem zaraz po mszy 

pojechać do szpitala, umierał czło-

wiek, który nie spowiadał się od pół 

wieku... Gdy przyjął Komunię Świętą 

szepnął: „Proszę księdza… bardzo 

dziękuję… Teraz już mogę 

umrzeć…”. Jeśli kiedyś Bóg mnie 

zapyta, czy nie żałuję, że Mu służy-

łem, odpowiem: Panie, warto było 

paść przed Tobą na kolana… cho-

ciażby dla tego jednego grzesznika… 

– kończy rozmowę ksiądz Zbyszek.                            

         

 Tekst/foto: S. Raginiak 

 

PS O uroczystościach w Mostkowie napisała do nas pani 

Barbara Urbaszek, oto jej résumé. 
 

Jedna wielka rodzina 
 Parafianie – od najmłodszych do starszych – Mostkowa, 

Zajączkowa, Kojd, Lusajn, Sobna i Koziej Góry po mszy świętej 

12 czerwca  przedstawili montaż słowno-muzyczny w kaplicy 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Mostkowie. Po-

święcony był trudnej misji kapłaństwa. W taki sposób uczcili-

śmy 30. rocznicę kapłaństwa księdza Zbigniewa Żabińskiego, 

który od 5 lat jest z nami. W wierszach, piosenkach i rozważa-

niach Świętego Jana Pawła II wyraziliśmy naszą wdzięczność za 

to, że jest z nami. Razem  cieszy się z naszych sukcesów  

i wspiera nas wówczas, gdy nad kimkolwiek pojawiają się ciem-

ne chmury… Ksiądz Zbigniew zawsze jest gotowy przyjść nam 

z pomocą. Były kwiaty, prezenty, życzenia i oczywiście tort  

z ogromnym sercem, zdmuchiwanie świeczek i piękne słowa 

Jubilata: „Chcę być z Wami". Bądź z nami czcigodny Kapłanie 

we wszystkich momentach naszego życia. Wspólnie budujmy na 

skale nasz Dom Boży. Szczęść Boże! 

*** 

 I jeszcze jedno, wypada zacytować chociażby fragment 

życzeń przekazanych bezpośrednio Jubilatowi przez wójta Ro-

berta Malinowskiego: „W imieniu naszego samorządu i wszyst-

kich parafian składamy Ci najlepsze życzenia, niech Bóg darzy 

Cię zdrowiem i siłami na długie lata pracy dla naszej wspólnoty 

parafialnej…”. „Niech nasz Jubilat dalej pielęgnuje w sobie 

uśmiech i poczucie humoru”. A już na koniec wójt dodał: 

„Zdrowia, szczęścia i słodyczy naszemu Proboszczowi wójt  

z parafianami życzy”. 

 

RAS 

Lokalni biznesmeni - kucharze: pan Stępień, pan Kawczyński  

i Pan Brdak Tort od wiernych z Mostkowa 

Msza w kaplicy w Mostkowie 

Gratulacje od wójta 
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7 czerwca 2022 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury 

w Zalewie odbył się XV Rejonowy Konkurs „W RYTMIE POL-

SKIEJ PIOSENKI”. Dumnie nas reprezentowały: Antonina  

Sulweska (klasy I-III) w piosence „Laleczka z Saskiej porcela-

ny” z rep. Majki Jeżowskiej, zdobywając I miejsce!, Michalina 

Piotrowska (klasy IV-VI) w piosence „Rzeka marzeń” z rep. 

zespołu Bajm, również zdobywając I miejsce! oraz Paulina Pio-

trowska (szkoły średnie) w piosence „Moja i Twoja nadzieja”  

z rep. zespołu Hey, zajmując II miejsce na podium! Jest to nie-

bywały sukces naszych dziewczyn, na który ciężko pracowały 

pod okiem nauczyciela – Natalii Bałdyga.  

Nad całością konkursu czuwało jury w składzie: 

Pani Beata Cetkowska, Pani Anna Kozak oraz Pani Fryderyka 

Małachowska. 

Komisja oceniając młodych artystów brała pod uwagę dobór 

repertuaru, umiejętności wokalne i ogólny wyraz artystyczny.  

Finaliści zaprezentują się raz jeszcze na scenie w Zalewie  

21 sierpnia podczas uroczystych obchodów Święta Plonów. Lau-

reatom XV Rejonowego Konkursu ”W RYTMIE POLSKIEJ 

PIOSENKI” jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia w sierpniu.  

Redakcja 

 XV Rejonowy Konkurs „W RYTMIE POLSKIEJ PIOSENKI”.  

 Mieszkanki naszej gminy wśród laureatów! 

Koncert uczestników zajęć muzycznych to swoiste podsumowa-

nie roku artystycznego 2021/2022. Koncert rozpoczął się wystę-

pem naszych niezawodnych „Pasjonatek”. Mogliśmy posłuchać 

również utalentowanych pianistów, solistów oraz dziecięcy i mło-

dzieżowy zespół wokalny. Wszyscy oni szlifują swój muzyczny 

warsztat na zajęciach w GOK w Łukcie. 

Koncert zakończył się występem gokowego zespołu muzycznego 

"The best of covers", który jest prowadzony przez Roberta Tokar-

skiego. 

Serdecznie dziękujemy naszej wspaniałej publiczności, która ba-

wiła się wyśmienicie, a wszystkim artystom gratulujemy udanego 

występu i życzymy radosnych, słonecznych wakacji! Dziękujmy 

też instruktorom za ich pracę, twórczość, życzliwość, serce i ra-

dość jaką przekazują swoim uczniom. Jesteście wielcy! 

Źródło: GOK Łukta 

 Koncert uczestników zajęć muzycznych 2022 

Od lewej: Paulina Piotrowska, Antonina Sulewska,  

Michalina Piotrowska, Natalia Bałdyga 

Zespół „The best of covers” Chór Pasjonatki 

Zespół wokalny z GOK-u 
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Zaproś nas do siebie!" - wizyta studyjna w Świdnicy 

Jak już zapewne wiecie GOK bierze udział w programie szko-

leniowym Narodowego Centrum Kultury "Zaproś nas do sie-
bie!". To całoroczny projekt szkoleniowy dedykowa-
ny zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. 
Projekt zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie 
dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji 
pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.  
Kolejna wizyta studyjna za nami. Tym razem nasz Ośrodek  
w Świdnicy reprezentował Grzegorz Malinowski. Uczestniczki 
i uczestnicy projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś 
nas do siebie”, rozmawiali o tworzeniu oferty programowej  
w oparciu o współpracę z mieszkańcami, poznawali inspirujące 
dobre praktyki, a przede wszystkim wspaniałych, zaangażowa-
nych ludzi - lokalnych twórców, animatorów, animatorki, arty-
stów i artystki! Grupę „zaprosiową” tym razem gościł Świdnic-
ki Ośrodek Kultury.   

 
Źródło: GOK Łukta 

1 lipca 2022 r., w burzową noc, odbyło się długo wyczekiwane, 

szczególnie przez młodzież, wydarzenie - Noc Gier Planszo-
wych. Organizatorem tego przedsięwzięcia był nowo założony 
klub gier planszowych „Planszomaniacy”, w którego skład we-
szli uczestnicy projektu „Twoja tura! Młodzi tworzą klub plan-
szowy”. Wydarzenie było jednym z głównych założeń ww. za-
dania publicznego, na którego środki Stowarzyszenie QLT pozy-
skało z Województwa Warmińsko Mazurskiego.  
Dla każdego członka klubu zakupione zostały koszulki i saszetki 
biodrowe z logo klubu, które uczestnicy projektu nosili z dumą 
Warto wspomnieć, że autorem nowego logo klubu jest 11-letni 
Ignacy Rosa.  
 
Już od godz. 18:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie  
zaczęli schodzić się pierwsi wielbiciele planszówek. Odwiedzili 
nas również przedstawiciele z innych klubów z Ostródy i z Olsz-
tyna. Odwiedzający mogli cieszyć się sporym i różnorodnym 
zbiorem gier planszowych, w którego skład weszły gry dla dzie-
ci, gry rodzinne, a także gry zręcznościowe i strategiczne. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Po godzinie 19:30 rozpoczął się turniej w karcianej grze „Koty” 

od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Zwycięzcą okazał się Da-
riusz Dobrosielski. Drugie i trzecie miejsce zajęli Bartosz Kępa  
i Mateusz Niedbalski. Przewidziane było również 4 miejsce, 
które zajęła Tosia, uczestniczka z Olsztyna. Gratulujemy! Spon-
sorem nagród była Gmina Łukta, pracownicy i właściciel sklepu 
Akwarel, oraz ks. Proboszcz Zbigniew Żabiński. Za wsparcie od 
sponsorów zakupiony został również poczęstunek (kawa, herba-
ta, woda, napoje oraz ciastka i cukierki).  
Rozgrywki trwały do późnych godzin nocnych, a najwytrwalsi 
„planszomaniacy” zostali do godz. 3:00. 
 

Wiceprezes Stowarzyszenia QLT  
Grzegorz Malinowski 

 
Zadanie publiczne pn. „Twoja tura! Młodzi tworzą klub planszo-
wy” współfinansowane jest ze środków Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

 Letnia Noc Gier Planszowych 

Na stole gra „Rallyman GT” Turniej odbył się w wielkim skupieniu 

Przed Świdnickim Ośrodkiem Kultury. Fot Tomek Kaczor 
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„Dwoje na huśtawce” to tytuł sztuki Williama Gibsona, którą mieliśmy 

okazję wysłuchać w bibliotece we wtorkowy wieczór 14 czerwca 2022 roku. 
Odtwórcami ról byli znakomici aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza  
w Olsztynie – Marzena Bergmann i Cezary Ilczyna. Tradycyjnie kilka słów 
o sztuce wygłosiła pani Elżbieta Lenkiewicz. Tego dnia gościliśmy również 
panią Urszulę Kosińską z Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur, 
dzięki któremu nasza biblioteka została zaproszona do projektu pn. Tworze-
nie edukacyjno-animacyjnych nowych przestrzeni Teatru na Warmii i Ma-
zurach sfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Zieleń za oknem, nastrojowe oświetlenie, sala pełna widzów przystrojona 
kolorowymi bukietami kwiatów, uśmiechy, miłe słowa, unoszący się aromat 
kawy i słodkich wypieków oraz najważniejsze - poruszająca sztuka  
i wspaniała gra aktorska naszych przemiłych gości. Wszystko to sprawiło, 
że atmosfera w bibliotece była pełna magii i nostalgii.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 TEATR PRZY STOLIKU – DWOJE NA HUŚTAWCE 

Udział naszej biblioteki w projekcie „Tworzenie edukacyjno-

animacyjnych nowych przestrzeni Teatru na Warmii i Mazu-
rach” wiązał się z realizacją zadania, polegającego na zorganizo-
waniu grupy czytelników biblioteki, gotowej do pracy nad inter-
pretacją dowolnego tekstu literackiego.  

Pierwsze warsztaty teatralne pod kierunkiem aktora z Teatru im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie – pana Cezarego Ilczyny odbyły się 
15 czerwca br. Na warsztat została wzięta sztuka komediowa 
Aleksandra Fredry „Ożenić się nie mogę”. Następne warsztaty 
zaplanowano na sierpień, a potem już tylko występ naszej grupy 
teatralnej przed lokalną publicznością. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 WARSZTATY TEATRALNE Z CEZARYM ILCZYNĄ 

Światowy Dzień Ziemi oraz  Dzień Pszczół, były inspiracją do kwietnio-

wych i majowych zabaw połączonych z literaturą oraz kreatywnością  
w bibliotecznym Klubie Mamy i Malucha. W tych dniach przygotowano dla 
uczestników klubu wiele zabaw edukacyjnych kształtujących świadomość 
ekologiczną. Poprzez naukę segregowania śmieci, poznanie życia pszczół  
i akcesoriów używanych przez pszczelarzy, dzieci otrzymały sporą dawkę 
wiedzy oraz świadomość, że od każdego z nas zależy czystość naszego śro-
dowiska. Na zakończenie spotkania czekała na dzieci niespodzianka: kula 
ziemska pełna ciasteczek domowego wypieku w kształcie  
i kolorach kuli ziemskiej oraz zasłużone medale, które zostały wręczone 
dzieciom na zakończenie spotkania. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 PROMOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW WŚRÓD DZIECI 

W piątek 8 kwietnia br. biblioteka była miejscem dwóch spo-

tkań młodzieży z klas siódmych ZSP w Łukcie z Panem Jackiem 
Łapińskim – autorem książek „Z uśmiechem ci do twarzy”, 
„Dlaczego warto czytać?”, „Jak być lepszym”. Młodzi słuchacze 
usłyszeli wiele motywacyjnych przesłań, dotyczących m. in. 
odważnego zadawania pytań, wytyczania sobie celów oraz dąże-
nia do ich zrealizowania poprzez pogłębianie wiedzy i czytanie 
książek.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 SPOTKANIA AUTORSKIE DLA MŁODZIEŻY Z JACKIEM ŁAPIŃSKIM 
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Dnia, 3 lipca odbyło się wydarzenie plenerowe pod nazwą 

„Święto Wody” na plaży w Taborzu. Impreza zaczęła się od gry 
terenowej, czyli szukania kwiatu paproci w Rezerwacie „Sosny 
Taborskiej”. Dalszy ciąg imprezy odbywał się na plaży.  

Mogliśmy poznać tajniki plecenia wianków, aby potem puścić je 
na jezioro. Dawniej zwyczaj puszczania wianków pozwalał wy-
wróżyć zamążpójście i miłość, lecz także staropanieństwo. 
Obecnie ma to wymiar czysto symboliczny i przyjemny jedno-
cześnie. Przy tym pielęgnuje tradycję, którą warto zachować, 
ponieważ związana jest z czysto słowiańskim świętem.  

Inną atrakcją była inscenizacja „Rusałek z Mazur”, które przy-
płynęły do nas pięknie udekorowaną łódką.  

Wydarzenie i zabawy poprowadziła niezawodna grupa arty-
styczna „Wiedźmuchy”, które w bardzo ciekawy i zabawny spo-
sób zabawiały wszystkich przybyłych na wydarzenie. Były przy-
śpiewki o wiedźmach, gry i konkursy dla dzieci oraz dorosłych. 
Nie zabrakło również wiedźmowej zupy z buraka, którą trzeba 
było skosztować.  

Podczas wydarzenia gościliśmy również policjantów z Komen-
dy Powiatowej Policji w Ostródzie, którzy demonstrowali i oma-
wiali zasady bezpieczeństwa na wodzie. Dzieci, ale również 
dorosłych bardzo zainteresowała lekcja z resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej i słusznie. Umiejętność ratowania życia osób 
nieprzytomnych, bądź nieoddychających jest obowiązkiem każ-
dego z nas.  

Warto również wspomnieć o stoiskach gastronomicznych, gdyż 
o posiłki i poczęstunek zadbały Panie z KGW w Łukcie oraz 
Stowarzyszenie Isąg z Pelnika.  

Całą imprezę mogliśmy zorganizować dzięki pozyskanym środ-
kom z Fundacji PFR z projektu „Wakacyjna AktywAkcja”.  

Dziękujemy Sołtysowi Taborza Dariuszowi Nadolnemu oraz 
Radnemu Mariuszowi Marciniakowi za pomoc w organizacji 
Święta Wody. Dziękujemy również wszystkim za wspólnie spę-
dzony czas i świetną zabawę. Było naprawdę SUPER!  

 Święto Wody w Taborzu 

W niedzielę, 19 czerwca 2022 r. chór Pasjonatki  

z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie pod batutą Natalii 
Bałdygi wystąpił w kościele w Łukcie. Chórzystki zaśpie-
wały utwory kościelne, czym uświetniły obrzędy litur-
giczne. To była wielka uczta duchowa. Serdecznie gratu-
lujemy występu! 
 

Redakcja 

 Pasjonatki wystąpiły  
 w Kościele w Łukcie 

Źródło: GOK Łukta 
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O odejściu księdza proboszcza z Florczak mówiło się już dłu-

go. Lecz, im było bliżej do czasu pożegnania, tym bardziej rosło 
przekonanie, że może to nieprawda, że może ksiądz jeszcze zo-
stanie. Natomiast odejście ks. Mieczysława stało się faktem. Po 
20 latach posługi we Florczakach „Duszpasterz na rolkach”, 
„Ksiądz poeta”, ale przede wszystkim oddany proboszcz, opuścił 
parafię i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Serdeczne DZIĘKU-
JEMY, składa cała redakcja gazety Nasza Gmina Łukta. Czci-
godny Księże Mieczysławie odnajdź spokój i wytchnienie wśród 
mazurskich lasów i jezior, które tak celnie i pięknie opisujesz  
w swoich wierszach. Bóg zapłać! Życzymy zdrowia, pogody 
ducha oraz niezliczonych okazji do relaksu! 
 
Na stronie parafii Florczaki na facebooku, ksiądz Jarząbek za-
mieścił kilka słów szczerego pożegnania, które cytujemy poni-
żej: 
 
„Drodzy Parafianie,  
z niezmierną wdzięcznością odnoszę się do Was, dziękując za 
Wasze pożegnanie mnie po 20 latach służby w naszej Parafii. 
Każdemu z Was chciałbym serdecznie podziękować, i nieba 
przychylić. Dziękuję Wszystkim za współpracę na niwie Pań-
skiej, za wszelkie dobro, za szczerą troskę, za modlitwę. Ze swej 
strony także chcę Was zachować w dobrej pamięci i nieustannej 
trosce o Was w moich modlitwach. Proszę mi wybaczyć wszyst-
ko, czymkolwiek kogoś zraniłem, lub w czymś zawiniłem. Jeśli 
nawet, w czyimś mniemaniu błądziłem, to kierowałem się troską 
o Wasze zbawienie, które jest wartością nadrzędną, bez ogląda-
nia się na ludzkie względy. Z Parafii odchodzę na kapłańską 
emeryturę na własną prośbę, chociaż Ks. Arcybiskup pragnął, 
bym był tutejszym proboszczem jeszcze 3 lata, czyli do skończe-
nia 75 roku życia. Uważam jednak, że po odbudowie kościoła, 
Parafia potrzebuje nowego duszpasterza, który z większą ener-
gią i gorliwością, będzie Wam wskazywał drogę do nieba i dbał 
o rozwój materialny tego, co jest wspólnym dobrem Parafii.[...]” 

Nowym proboszczem parafii Florczaki został mianowany Ks. 
Andrzej Zdziarski, który objął kanonicznie ten urząd w sobotę  
9 lipca. 

„[…]Życzę nowemu ks. Proboszczowi wszelkich łask Bożych, 
mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej Gietrzwałdzkiej  
w gorliwej służbie na niwie Pańskiej. Zachęcam także, byście 
otoczyli go swoją życzliwością i szacunkiem, wspomagając 
zwłaszcza modlitwą. Niech Wam Wszystkim Bóg błogosławi: 
Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Oddany w Chrystusie, Wasz były 
proboszcz.” - pisze ks. Mieczysław Jarząbek. 

Ks. Mieczysław Jarząbek po odejściu na emeryturę zamieszkał 
w małym domku w Kretowinach, który sam nazywa „Pustelnią”. 
Były proboszcz deklaruje również, że nie zamyka się na para-
fian, a wręcz przeciwnie, zachęca i zaprasza na duchowe rozmo-
wy, wyprawy wędkarskie czy wspólne żeglowanie.  

Grzegorz Malinowski 

 Zasłużony odpoczynek ks. Mieczysława Jarząbka 

W sobotę, 2 lipca na boisku wiejskim 

we Florczakach odbył się Piknik Ro-
dzinny skierowany do mieszkańców 
sołectwa Florczaki oraz Gości. W impre-
zie wzięły udział całe rodziny. Mieliśmy 
okazję bliżej poznać rodziny ukraińskie, 
które przed wojną uciekły do Polski  
i zamieszkały na terenie naszego sołec-
twa. Na najmłodszych czekało wiele 
atrakcji, były dmuchańce, wata cukrowa, 
popcorn, kiełbaski z grilla i mega bańki! 
Jednak największą frajdę dla dzieci spra-
wiła wizyta bohaterów z bajki Psi Pa-
trol! Odwiedzili nas: Skye, Chase  
i Marshall! 

Dzieci miały okazję obejrzeć sprzęt mili-
tarny oraz przejechać się quadem woj-
skowym dzięki obecności żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej z 42. Bata-
lionu Lekkiej Piechoty w Morągu. 

Druhowie z OSP Florczaki udostępnili 
także wozy strażackie, którymi wozili 
wszystkich chętnych wokół wioski! Radość dzieciaków była 
bezcenna! 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów: Radzie 
Sołeckiej, Pani Sołtys Katarzynie Żurawskiej, Radnym Florczak 

i Kotkowa Panu Karolowi Kosiniakowi oraz Panu Łukaszowi 
Kasprzykowi, a także opiekunowi świetlicy wiejskiej Agnieszce 
Karmiłowicz oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w organi-
zację pikniku. 

Redakcja 

Piknik Rodzinny we Florczakach 
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 Moringa - moje nowe, wspaniałe odkrycie! 

To roślina, która posiada wyjątkowe wartości odżywcze, a co 

za tym idzie - właściwości lecznicze. Moringa zawiera cztery 
razy więcej witaminy A niż marchew, siedem razy więcej wita-
miny C niż pomarańcze, 17 razy więcej białka niż mleko i 25 
razy więcej żelaza niż szpinak. Nic dziwnego, że jest nazywana 
"cudownym drzewem" lub "drzewem długiego życia" i należy 
do grupy superfood, czyli najzdrowszej żywności na świecie! 
Ta pochodząca z Indii roślina znalazła zastosowanie nie tylko  
w medycynie naturalnej, lecz także w kosmetyce i kuchni. 
Wszystkie części drzewa można wykorzystywać na wiele sposo-
bów. 
Kwiaty, liście i kora dostarczają wartościowego surowca do le-
ków, podobnie jak korzenie, które w smaku przypominają 
chrzan (stąd inna nazwa rośliny "drzewo chrzanowe"). 
Z kolei z ziaren pozyskuje się olej moringa, który można wyko-
rzystać w celach spożywczych i do pielęgnacji skóry. Ziarna - 
m.in. ze względu na właściwości antybakteryjne - znalazły za-
stosowanie także w oczyszczaniu wody. 
Z kory natomiast można wytwarzać liny i papier. 
Moringa odznacza się także wysoką zawartością manganu, chro-
mu i boru. 
Mangan jest ważny dla zdrowia kości i stawów, a chrom ma 
duże znaczenie w przemianie materii i przy obciążeniu stresem. 
Bor odgrywa dominującą rolę w gospodarce wapnia, magnezu  
i fosforu.  
Jest także mikroelementem ważnym dla pracy mózgu. 

 
Moringa - bogactwo antyoksydantów i nie tylko! 

Moringa zawiera 
także wszystkie esen-
cjonalne aminokwa-
sy, 26 substancji ha-
mujących procesy 
zapalne i kwasy 
tłuszczowe omega-3, 
-6 i -9. 

Moringa odznacza się 
także wysoką zawar-
tością aż 46 antyok-
sydantów (przeciw-
utleniaczy). Dzięki 

temu jest jednym z produktów o największej pojemności antyok-
sydacyjnej (w skrócie ORAC - Oxygen Radical Absorbancji 
Capacity), czyli zdolności do wyłapywania i neutralizowania 
wolnych rodników, a co za tym idzie - zdolności chronienia ko-
mórek ciała przed stresem oksydacyjnym, który może doprowa-
dzić do rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów, schorzeń 
serca i układu naczyniowego czy cukrzycy. 

 

Wykazano, że wskaźnik ORAC dla proszku z liści drzewa mo-
ringa wynosi 157 600 !!!! 

i jest wyższy niż dla: 
• jagód acai (102 700) 
• zielonej herbaty (1 253) 
• jagód (9 621) 
• ciemnej czekolady (20 816) 
• czosnku (5 708) 
• jagód goji (3 290) 
• czerwonego wina (3 607) 

a więc żywności uchodzącej za skarbnicę antyoksydantów. 
Większy wskaźnik ORAC mają tylko suszone goździki  
(314 446), suszony cynamon (267 536) i suszone oregano  
(200 129). 

Spośród 46 antyoksydantów, które zawiera moringa, warto 
zwrócić uwagę na zeatynę, salwesterol i chlorofil. 

Zeatyna - to substancja, która odpowiada za to, aby wszystkie 
witaminy, minerały, mikroelementy i aminokwasy zostały przy-
jęte przez organizm. 

Z kolei salwesterol należy do grupy substancji o nazwie fitoalek-
syny. Są one produkowane przez rośliny w odpowiedzi na infek-
cje wywołane przez patogeny roślin. Naukowcy odkryli, że sal-
westerol ma także właściwości przeciwnowotworowe - prze-
kształca się w tkance nowotworowej w toksyczną substancję, co 
prowadzi do zniszczenia guza. 

Poza tym wykazano, że moringa odznacza się największym stę-
żeniem chlorofilu spośród wszystkich przebadanych dotąd ro-
ślin. Chlorofil to zielony barwnik, który wspomaga procesy 
oczyszczania organizmu - tworzy silne połączenia z częścią tok-
sycznych związków (w tym z niektórymi substancjami rako-
twórczymi) – dzięki temu mniejsza ilość szkodliwych związków 
dociera do tkanek organizmu. 

Moringa - zastosowanie w kuchni 

Moringa znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Owoce  
i młode pędy spożywane są po ugotowaniu. Młode liście o sma-
ku rzeżuchy można spożywać podobnie jak szpinak. Po ususze-
niu i zmieleniu stanowią dodatek do zup, sałatek, koktajli, jogur-
tów czy szejków mleczno-owocowych.Sproszkowane liście mo-
ringi należy spożywać max. 3 x dziennie po 1 łyżeczce (1,5 g)  
z pokarmem lub w postaci herbaty czy koktajli. 
Można ich użyć także do zaparzenia herbaty, która odznacza się 
słodką nutą. 

Bardzo polecam tę roślinę! 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagatorka zdrowego trybu 
życia. Od kilku lat biorąca czynny udział w promowaniu zdrowe-

go żywienia, prowadząca warsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Autorka bloga „Ze smakiem”. Właścicielka sklepu z alter-
natywną żywnością. 
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MOJE WSPOMNIENIA 

Życie w Łukcie 
Pamiętam jak przed domem, tym w centrum Łukty, bawiliśmy 
się w kałużach na drodze. Było wtedy bezpiecznie, bo samochód 
jeśli przejechał, to może z jeden lub dwa w ciągu dnia. Droga 
była brukowa i gdzie niegdzie miała wgłębienia, w których za-
trzymywała się woda po deszczu, więc robiliśmy sobie w tych 
miejscach tamy. Wszystkie dzieci bawiły się na drodze w Łuk-
cie. Było to zupełnie normalne. 
Chodziliśmy też nad rzekę z wanną. Wrzucaliśmy ją do wody  
i od tego mostu na ul. Mazurskiej, płynęliśmy w wannie we dwie 
osoby w stronę Ramot. Chodziliśmy często z mamą też do sąsia-
dów. Przychodził tam również pan Chądzyński i często nam 
opowiadał o różnych strachach i historiach mrożących krew  
w żyłach. Później baliśmy się w nocy wracać do domu. Ze stra-
chu trzymaliśmy się jeden drugiego pod rękę. 
Jak ojciec był jeszcze szewcem, to mama często brała książki  
i czytała mu na głos. On zbijał buty, a ona w tym czasie czytała 
trylogię Sienkiewicza. I tak każdego ranka i wieczora, kiedy my 
dzieci, byliśmy w łóżkach. Tak bardzo uwielbiali „Krzyżaków”, 
że mojemu rodzeństwu dali imiona z tej właśnie książki, czyli 
Danusia i Zbyszek. 
Pamiętam jak każdego ranka w niedziele, w radiu leciała audycja 
i puszczali podczas niej stare piosenki. Rodzice szykując się do 
kościoła śpiewali sobie razem z radiem na dwa głosy. 
 

Handel w stanie wojennym 
Pamiętam jakie były to trudne i absurdalne czasy. Na sklepo-
wych półkach było niewiele albo nic. Zawsze był tylko ocet  
i musztarda. W tych czasach w sklepie w pawilonie pracowały: 
w AGD - Dorota Dobrosielska, Marysia Biedulska i Anita Zdu-
niak; w sklepie spożywczym - Ela Kowalska, Genowefa Gosz-
czycka (siostra mojej matki), moja mama Helena Góralska  
z córką Zofią, Sabina Kopeć oraz Wiesia Polakowska. Ja rów-
nież z nimi pracowałam. Kobiety często zmieniały się w skle-
pach. 
W stanie wojennym w całej Polsce, tak samo i w Łukcie, nie 
można było wyjść z domu po 22:00. Ale i były gorsze rzeczy. 
Wojskowi sprawdzali nas, ekspedientki, w drodze do domu, czy 
nie wynosimy nic w torbach. Raz w tygodniu przyjeżdżał towar  
i każdy miał przydział. Z gminy przychodziła komisja, której 
członkowie potrafili wziąć fakturę i przeliczyć wszystkie rzeczy 
jakie przyszły, czy nie brakuje jakichś spodni czy bluzki. Czuły-
śmy się jakbyśmy coś ukradły. Jak pracowałam z matką i siostrą 
w spożywczym, to po godzinach zostawałyśmy i 50-cio kilowe 
wory cukru przesypywałyśmy do mniejszych i ważyłyśmy po 
kilogramie, tak by dla każdej jednej osoby wystarczyło na przy-
dział. Ludzie często błagali, by dać im więcej, bo mają dużą 
rodzinę. Płakać się chciało, ale nie wolno nam było dać więcej. 

Zresztą każdy każdego pilnował. Ludzie w kolejce czasem na-
wzajem sobie świństwa robili, tylko po to, by kogoś z niej wy-
rzucić. 

W miejscu gdzie teraz jest sklep Akwarel, był tam sklep mięsny. 
Pracowała tam pani Oleksiakowa. Obsługiwała dwie kolejki, 
jedną dla kobiet ciężarnych i osób w podeszłym wieku, czyli 
uprzywilejowanych, i drugą dla pozostałych. Słychać zawsze 
było jak wywołuje: „Raz, dwa, trzy, ciąża!”. Co czwartą osobę 
obsługiwała z kolejki uprzywilejowanej. Czasem zabawna sytu-
acja się trafiała, gdy się pomyliła i na słowo „ciąża” natrafiała na 
kobietę w podeszłym wieku. 

Z towarami w sklepach zawsze był deficyt. Gdy moja mama 
pracowała w sklepie odzieżowo-tekstylnym, zdarzały jej się sy-
tuacje, że np. w rajstopach czy śpiochach był defekt, bo nie było 
jednej nogawicy, lub stopy. Ludzie mimo to i tak brali taki to-
war, bo przydział się należał. 

Były też takie kobiety, starsze panie, które już w nocy ustawiały 
się w kolejce po towar. Następnie po jego otrzymaniu odsprze-
dawały je od razu drożej osobom, które już tylko czekały pod 
sklepem. Wielokrotnie wybuchały kłótnie z tego powodu. 
Pieniądze mieli wszyscy, ale nie było towaru. Ale jak już jakiś 
przywieźli, to potrafiłyśmy taki utarg zrobić przez jeden dzień, 
jak czasem przez cały miesiąc! Pracowałyśmy od rana do wie-
czora. Prezes jak przyszedł to nie mógł uwierzyć, że miesięczny 
utarg zrobiłyśmy w jeden dzień. 

Jak przywozili towar, musiałyśmy wziąć fakturę, przykleić ją do 
okna i pokazać wszystkim w kolejce co i ile czego jest, tak by 
każdy widział. Później klientki miały roszczenia, bo sobie wyli-
czały, kto i ile może wziąć i wszczynały awantury jeśli czegoś 
zabrakło. My jako ekspedientki w tamtych czasach miałyśmy 
straszne życie. Ludzie nas sprawdzali, straszyli, a czasem i szan-
tażowali. Jak wychodziłyśmy z pracy, to co niektórzy potrafili 
nam wyrwać torby i zajrzeć, czy czegoś przypadkiem w nich nie 
wynosimy. 

Był w tamtych czasach taki przepis, rozporządzenie, że alkohole 
wolno było sprzedawać po godz. 13:00. O tej samej porze miały-
śmy akurat w zakładzie przerwę, i sklep był zamknięty. Przez to 
były takie sytuacje, że ludzie od zaplecza walili w drzwi za pięć 
trzynasta, i domagali się, żeby im w tej chwili otworzyć, bo mu-
szą alkohol sobie kupić. Bywało, że normalnie od zaplecza 
sprzedawało się np. wino. Sztabę się ściągało i ustawiało drew-
niane skrzynki. Jakie tam wtedy potrafiły przepychanki odcho-
dzić… Każdy chciał być pierwszy. Na alkohol też trzeba było 
mieć kartki. Szło się wtedy do gminy, by uzyskać specjalne po-
zwolenie. Tam przeprowadzano wywiad. Pytali nawet o to, ile 
ludzi będzie na weselu i na tej podstawie ustalali przydział wód-
ki. 

Dziwne to były czasy. Gdy po sprzedaży zebrałyśmy kartki, wie-
czorami musiałyśmy je przyklejać na takich dużych planszach, 
na który był wyraźny podział na alkohol, mięso, wędliny. Dawa-
liśmy je później do rozliczenia. Nie mogła zginąć nam ani jedna 
karteczka, bo za to były kary. Z panią Kowalską zawsze wieczo-
rami się tak natrudziłyśmy, a później się okazało, że te plansze 
komisyjnie palono w kotłowni i tyle z tego było. 

W stanie wojennym wszyscy komisarze o wysokiej randze, to 
tylko siedzieli w cieplutkich biurach w budynku gminnym,  
a zwykli szeregowi z karabinami, młode chłopaki marzli wtedy 
na zewnątrz. A mróz potrafił dochodzić do -20 stopni. Mojej 
mamie zawsze żal się ich robiło i zapraszała ich do nas do domu 
na herbatę, czy nawet kolację. Niektórzy z tych chłopaków, któ-
rzy zamieszkali w Łukcie, wspominają moją mamę do dziś. 

 
Koniec cz. III, ostatniej.  

Rozmawiał Grzegorz Malinowski  

 Helena i Kazimierz Góralscy - opowiada Maria Malinowska - cz. 3 

Kazimierz i Helena Góralscy 
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Psalm niepokoju 
 
Chcę zaśpiewać pieśń; 
Ręce w górę wznieść, 
Bogu oddać cześć, 
W sferę nieba wejść. 
 
Tyle gnębi trosk, 
Ciągle słyszę głos: 
Co przyniesie los? 
Jaki spotka cios? 
 
"Jam zwyciężył świat" - 
Tak powiedział Pan, 
On w Swej mocy ma, 
Zbawienie ci dać. 
 
Przestań lękać się, 
Pokój Boży siej, 
Boga w sercu miej, 
A nie będzie źle. 

 
Mieczysław Jarząbek 

 

Do Gietrzwałdu 
 

Najświętszej Pani, 
My tu zebrani, 
Zgodnie śpiewajmy, 
Przed Nią klękajmy. 
 
Tutaj w Gietrzwałdzie, 
W cudownym obrazie, 
Łaską nas darzy, 
Nad nami włodarzy. 
 
Wśród jezior, lasów, 
Na styku czasów, 
I wzruszeń płaczu, 
Historię znaczy. 
 
Ona z miłością, 
Matczyną czułością, 
Sprzyja swym gościom, 
Chętna ich prośbom. 
 
Witaj pielgrzymie, 
W warmińskiej krainie; 
Tu serce bije, 
Chwaląc Maryję. 
 

 
Z pozdrowieniami z gietrzwałdzkich pielgrzymek 

Ks. Mieczysław Jarząbek 

Więcej wierszy ks. Mieczysława Jarząbka  
na jego profilu na facebook-u. 


