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WIEŚCI Z GMINY 

Z XXXI Sesji Rady Gminy Łukta w kadencji 2018-2023 

XXXI Sesja Rady Gminy odbyła się w piątek, 26 lutego 2021 r. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. 

  

Przyjęto projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie gminy Łukta w 2021 roku. 

Do tej pory na terenie gminy było tzw. docelowe przetrzymanie psów. 

Obecnie w Łukcie jest schronisko i znajduje się za boiskiem gminnym 
w Łukcie. Jest to zalegalizowane schronisko przez Powiatową Wetery-

narię w Ostródzie.  

 

Przyjęto projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-

scowości Łukta. 

Ulica, o której mowa, prowadzi do oczyszczalni ścieków. Kiedyś nosiła 

nazwę ul. Brzozowej i stanowiła jej ciągłość. Później został przecięta 
przez wybudowaną obwodnicę Łukty. Sama ulica Brzozowa kończy się 

praktycznie przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, stąd pojawiał się 

częsty problem, by trafić do oczyszczalni ścieków. Dlatego zaistniała 

potrzeba nadania nowej nazwy ulicy. Z ZGK w Łukcie padła propozy-
cja by nadać nazwę ul. „Komunalna”. Nazwę jak i uchwalę przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Zmiany w budżecie gminy Łukta 
Został sprzedany samochód, który był na wyposażeniu 

OSP za 6.500 zł. Zgonie z propozycją referatu gospo-

darki terenowej i akceptacją pana wójta, ta kwota zo-

stała przeznaczona na zwiększenie planów wydatków 
na zakup materiałów i wyposażenia: w dziale OSP – 

3500 zł; 3000 zł na zwiększenie planów wydatków na 

zakup usług w dziale gospodarki komunalnej. Oba 

wydatki są w dziale gospodarki terenowej.  
Została podjęta decyzja, że gmina Łukta otrzyma  

6060 zł ze środków funduszu przeciwdziałania covid-

19 na dopłaty do czynszu dla najemców lokali, którzy 

stracili dochody w związku z pandemią. Kwota 6000 zł 
będzie wydatkowana na wsparcie dla tych osób, a 60 zł 

będzie przeznaczone na 1% na obsługę, na zakup mate-

riałów i towarów przez GOPS, który tą pomoc będzie 

realizował. 
Zwiększona została pula wydatków na dotację dla klubów sportowych: 

dla klubu z Ględ jest to 3000 zł i dla klubu Warmiak Łukta 5000 zł, 

razem 8000 zł. Ta kwota dotacji przeznaczona jest na utrzymanie boisk 

w związku z tym, że wcześniej była zaplanowana w dziale 926 na usłu-
gi, to odpowiednio też zostaje ta pozycja zmniejszona.  

Wniosek o niewielką zmianę złożył GOPS, żeby przerzucić w rozdziale 

855.02 z paragrafu „usługi” na paragraf „opłaty i składki” 200 zł. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łukta na rok 2021 
został przyjęty jednogłośnie. 

 

Informacja o pracy wójta między sesjami 

- Spotkanie w sprawie budowy sieci wodnej z Ramot do 
drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Łukta – Nowe Ramo-

ty. Linia prowadzić będzie drogą kasztanową i będzie 

dawała możliwość podpięcia się do kanalizacji. Inwesty-

cja ma stanowić bypass dla Nowych Ramot i w przyszło-
ści być podstawą inwestycji w stronę Florczak. Przypo-

mnijmy, że obecnie woda dla Florczak zakupywana jest  

z Morąga. 

- Spotkanie w sprawie planu miejscowego w Worlinach. 
- Spotkanie w sprawie budowy osiedla domków letnisko-

wych nad jeziorem Korwik i nad jeziorem Isąg. Dwójka 

młodych osób zakupiła nieruchomość nad jeziorem Kor-

wik. Będą budować domki letniskowe (być może, że cało-
roczne). Chodzi o nieruchomości z bezpośrednim dostę-

pem do wody. przy ul. Jeziornej. 

Kolejne miejsce gdzie zakupiona została działka i będzie 

powstawać miejsce turystyczne, jest nad jeziorem Isąg, od strony Łukty, 
przy tzw. wąwozie. Jest już wstępny projekt zagospodarowania tego 

terenu również w kierunku rekreacyjnym, letniskowym. Osoby które 

planują inwestycję to ludzie, którzy przyjechali z zagranicy, z Irlandii  

i chcieli zainwestować środki. 
- Spotkanie w sprawie zabudowy domków całorocznych w miejscowo-

ści Spórka. Chodzi o zagospodarowanie nieruchomości na wysokości 

Spórki. Rozmowy są w toku odnośnie nabycia półwyspu, gdyż są trud-

ności z jego zagospodarowaniem. Inwestorzy planują zagospodarować 
ten obszar na cele turystyczne związane z obsługą jeziora, np. wypoży-

czalnia sprzętu wodnego, zabudowania dla obsługi i ratowników.  

A przed samym cyplem ma powstać sieć budynków z restauracją. Zain-

teresowany taką inwestycją jest przedsiębiorca, który już działa w gmi-
nie Łukta, w Worlinach. Ma plany rozszerzać swoją działalność w kie-

runku Łukty, ale nadal przy jeziorze Isąg. 

- W imieniu wójta pani Sekretarz była na spotkaniu w telewizji Koper-
nik z okazji ich pięciolecia i możliwości współpracy z telewizją. 

- Udział w zebraniu walnym klubu sportowego Warmiak podczas które-

go wybrano nowe władze klubu. Na zebraniu odbyła się rozmowa  

w sprawie zwiększenia dotacji dla klubów Jastrząb Ględy i Warmiak 
Łukta na utrzymanie baz sportowych. 

Informacja na temat szczepień w gminie Łukta 

Szczepienia w ośrodku zdrowia w Łukcie rozpoczęły się 26 stycznia. 

Szczepienia odbywają się według harmonogramu, czyli najpierw osoby 
w wieku 80+, 70+. Szczepimy się szczepionką Pfizer-a. Do tej pory tj. 

na dzień 26 lutego, zaszczepionych zostało 180 osób. Sukcesywnie 

następuje też wtórne szczepienie drugą dawką. 

 

Na podstawie XXXI Sesji Rady Gminy 
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Pod hasłami „Liczymy się dla Polski” oraz „Liczy się każdy” już 1 

kwietnia 2021 roku zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021. Dane od osób fizycznych objętych spisem powszech-
nym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec 
Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polega-
jący na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, 
zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy będzie 
przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (istnieje 
możliwość nowelizacji ustawy i przedłużenia terminu do końca miesią-
ca września – będziemy o tym informować w kolejnym numerze). 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem 
powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, 
dane są zbierane metodami: 

 wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spi-
sowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta 
do formularza spisowego, 

 wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza 
spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego 
w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu, 

 spisu na żądanie przeprowadzanego przez rachmistrza telefoniczne-
go z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze 
kanał „Spisz się przez telefon” lub zostanie na ten kanał przełączo-
ny po wyrażeniu chęci spisu tą metodą, z wykorzystaniem zainsta-
lowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do prze-
prowadzenia spisu powszechnego. 

 
Wszystkie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu 
danych dotyczących osoby spisywanej w formularzu spisowym. Udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest 
obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się 
z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej. 
 
Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego 
Urzędu Statystycznego, który przeprowadza spis, a którego Prezes jest 
administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prac 
spisowych, jedne z najważniejszych danych. Aby przybliżyć skalę wy-
korzystania danych przez inne resorty, administrację samorządową 
czy biznes poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania statystyk: 
1. Ministerstwo Finansów oblicza kwoty dotacji dla poszczegól-

nych gmin według liczebności populacji. Musi znać stan 
i strukturę ludności oraz rozkład przestrzenny populacji. 

2. Statystyki przygotowywane przez GUS są wyznacznikami dla 
tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Ponadto wspierają one działania analityczne realizowane 
przez Narodowy Bank Polski określające sytuację w sferze sta-
bilności finansowej kraju. 

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej kształtuje politykę w zakresie 
oświaty bazując na strukturze demograficznej ludności, liczbie 
i wieku dzieci. 

5. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje zagospodarowanie 
przestrzenne regionu, znając strukturę wiekową, zawodową, itp. 
ludności. 

6. Ministerstwo Zdrowia planuje środki na ochronę zdrowia 
w poszczególnych regionach Polski. 

7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje politykę żywno-
ściową w oparciu o dane nt. pogłowia i struktury terytorialnej 
zwierząt gospodarskich w chowie oraz trendów w hodowli tych 
zwierząt, a także struktury zasiewów upraw rolnych. Dane dla 
poziomu gmin umożliwiają realizację programów i strategii krajo-
wych w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich. 

8. Minister właściwy ds. budownictwa realizuje zadania państwa 

polegające na zaspokojeniu potrzeby mieszkalnictwa, co jest zapi-
sane w Narodowym Programie Mieszkaniowym (NPM). Do celów 
NPM należą: poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, 
stan techniczny zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efek-
tywności energetycznej, a także zwiększenie dostępu do mieszkań 
dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub 
wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. 

9. Gminy wiejskie korzystają z wyników spisów w zakresie oblicza-
nia wskaźników zwodociągowania i skanalizowania, stanowiących 
jedno z kryteriów przyznawania im pomocy finansowej 
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

10. Przedsiębiorcy sporządzają biznes plany na podstawie informacji, 
których podstawą są wyniki spisów powszechnych. Ponadto ci, 
którzy ubiegają się o dotacje z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wykorzystują 
informacje statystyczne konieczne do złożenia wniosków 
i sporządzenia studiów wykonalności projektów. 

11. Inwestorzy polscy i zagraniczni poszukują nowych rynków dla 
rozwoju firm. W tym celu analizują szczegółowo dane statystycz-
ne pochodzące ze spisów na poziomie lokalnym. Chcą się przeko-
nać, czy w poszczególnych regionach pozyskają odpowiednią 
kadrę pracowników. 

12. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest jedynym 
rzetelnym i pełnym badaniem badającym strukturę wyznaniową 
i etniczną kraju. Dzięki niemu można trafnie oszacować liczeb-
ność diaspor wyznaniowych oraz mniejszości etnicznych 
i narodowych zamieszkujących terytorium RP, jak też tworzyć 
programy wsparcia wychodzących naprzeciw potrzebom niniej-
szych grup. 

13. Główny Urząd Statystyczny również wykorzystuje wyniki spi-
sów powszechnych. Na ich postawie opracowuje bilanse stanu 
i struktury ludności w okresach między spisowych. Na podstawie 
spisów powszechnych aktualizowany jest wykaz podmiotów pod-
legających obserwacji statystycznej, stanowiący jednocze-
śnie operat do badań reprezentacyjnych. Dzięki temu, przy 
losowaniu próby badania, skutkuje ona wysoką jakością wyników 
badań i szacunków wyprowadzonych na jej podstawie. 

14. Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z dotacji unij-
nych, które przyznawane są m.in. w oparciu o wielkość kraju 
i liczebność mieszkańców, określoną wynikami ostatniego spisu. 

Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim związana jest z wielkością 
populacji, zgodnie z zasadą proporcjonalnej reprezentacji. 
Spisem objęte są: 
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami; 
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 
W ramach NSP 2021 zbierane są informacje dotyczące m.in.: 
• charakterystyki demograficznej, 
• aktywności ekonomicznej, 
• niepełnosprawności, 
• migracji wewnętrznych i zagranicznych, 
• charakterystyki etniczno-kulturowej, 
• gospodarstw domowych i rodziny. 
 
NSP 2021 regulują zarówno krajowe jak i międzynarodowe akty praw-
ne.  
 

Wszystkie dane podawać należy według stanu  
na dzień 31 marca 2021 roku na godzinę 24.00! 

 
Dorota Pawełczyk 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 
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Pierwsze nowożytne spisy ludności przeprowadzano w krajach 

skandynawskich (np. w Szwecji w 1749 r.). W USA pierwszy spis 
odbył się w 1790 r., na ziemiach polskich w 1789 r., a w Rosji dopiero 
w 1897 r. Na początku XIX w. przeprowadzono też pierwsze spisy 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Prusach i Austrii. 
Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich zaczęły się 
pojawiać już w średniowieczu m.in. w kronice Galla Anonima (ok. 
1113-1116 r.) i bullach papieskich, a od XV w. także w księgach upo-
sażeń biskupstw. Od XVI w. zaczęto wymieniać liczby mieszkańców 
w państwowych rejestrach podatkowych i lustracjach królewszczyzn, 
sporządzanych głównie dla celów fiskalnych i wojskowych. 
W okresie oświecenia – XVIII w. – kościelne spisy ludności przepro-
wadzane były przez biskupów. 
 
Pierwszy spis ludności na ziemiach polskich był przeprowadzony 
na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya dymów 
i podanie ludności”, uzasadniającej przeprowadzenie spisu 
oraz formularza „Tabella ludności spisu 1789 r.”. Konstytucje uchwa-
lił Sejm Czteroletni (1788–1792) na sesji 9 marca 1789 r. Dla uczcze-
nia tego wydarzenia 9 marca jest świętem statystyki polskiej. Wyniki 
spisu z 1789 r. miały posłużyć do powzięcia uchwały w sprawie po-
datku przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania stałej stuty-
sięcznej armii. W spisie ujęto nie tylko liczbę ludności, ale także jej 
strukturę społeczno-zawodową. Chociaż spis ten, ze względu na jego 
charakter, nie objął stanów uprzywilejowanych, tj. szlachty 
i duchowieństwa, to jednak stał się podstawą szacunków obliczania 
zaludnienia Rzeczypospolitej końca XVIII w. przez dawnych 
i współczesnych historyków i statystyków. Inicjatorem uchwały Sej-
mu i autorem tabel statystycznych spisu 1789 r. oraz statystycznej 
metody wymiaru podatków na wojsko był poseł hrabia Fryderyk Józef 
Moszyński (1737–1818). Opracowania historyczno-demograficznego 
tego spisu dokonał w 2005 r. Kazimierz Latuch.  
 
W 1808 r. i 1810 r. przeprowadzono na terytorium Księstwa War-
szawskiego dwa powszechne spisy ludności. Badano wówczas – sto-
sując odrębne formularze dla miast i wsi – stan ludności i jej strukturę 
demograficzną (płeć, wiek), wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę 
domów. Spisy miały objąć wszystkich mieszkańców Księstwa War-
szawskiego. Chodziło głównie o ustalenie liczby ludności zdolnej 
do poboru do armii napoleońskiej. Pominięto jednak, zwłaszcza 
w 1808 roku, znaczną część ludności. Dlatego wyniki spisów budzą 
zastrzeżenia zarówno co do liczby ludności, jak i jej struktury. W celu 
opracowania materiałów spisowych powołano w Warszawie w 1810 r. 
Biuro Statystyczne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Była 
to pierwsza centralna państwowa instytucja statystyczna na ziemiach 
polskich i jedna z pierwszych w Europie.  
W okresie zaborów ziemie polskie włączono w system spisów ludno-
ści państw zaborczych. Pierwsze wiarygodne wyniki spisów 
w zaborze pruskim uzyskiwano od 1840 r., a w zaborze austriackim 
od 1869 r. W zaborze rosyjskim jedyny spis ludności odbył się 
w 1897 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. spis realizował 
Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pomimo zawieruch historycznych 
(np. utrata całego majątku instytucji po II wojnie światowej) 
i trudności losowych (jak ostre zimy), GUS zawsze starał się dostar-
czyć wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości 
danych spisowych. W monarchii austro-węgierskiej – w skład któ-
rej wchodziła Galicja – powszechne spisy ludności przeprowadzano 
w latach: 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, zawsze w dniu  
31 grudnia. Wyniki powszechnych spisów ludności w Cesarstwie 
Austro-Węgierskim z lat 1890, 1900 i 1910 z danymi dla Galicji opu-
blikowano w wydanych w 1912 roku przez Biuro Centralnej Komisji 
Statystycznej w Wiedniu dwóch zeszytach Die Ergebnisse der Vol-
kszählung vom 31.Dezember 1910. Rezultaty spisów ludności Galicji, 
które odbywały się w latach 1880, 1890, 1900 i 1910 drukowano 
w roczniku Ősterreichische Statistik i w Statystyce miasta Krakowa. 
 
W państwie pruskim spisy ludności, w tym także ziem polskich 
pod zaborem pruskim prowadzono od 1816 r. do 1867 r. co trzy lata, 
następnie zaś od 1871 roku prowadzono spisy co 5 lat. Dane 
ze spisów ludności na ziemiach polskich z okresu zaborów podsumo-
wali w syntezie „Statystyka Polski” z 1915 r. Adam Krzyżanowski 
i Kazimierz Kumaniecki. 
 
Spisy ludności w Królestwie Polskim w II połowie XIX w. przepro-
wadzane były z inicjatywy lokalnych władz administracyjnych. Róż-
niły się one jednak znacznie organizacją ich przeprowadzania, zakre-
sem tematycznym i metodami opracowywania wyników. Nie były 
to jednak spisy powszechne i nie odpowiadały normom zalecanym 
przez uchwały Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. 

W Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim spis ludności zamie-
rzano przeprowadzić już w latach siedemdziesiątych XIX w., jednak 
trudności finansowe i organizacyjne uniemożliwiły jego realizację. 
Pierwszy powszechny spis ludności przeprowadzono jednocześnie 
w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim dopiero 9 lutego 1897 
r. Był to jedyny spis powszechny dokonany w Królestwie Polskim  
aż do 1914 r. Wyniki tego spisu opublikowano w skali powiatów 
i miast, dla każdej z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego 
oraz odrębnie dla miasta Warszawy. W 1905 r. wydano publika-
cję „Naselennyje mesta Rossijskoj Imperii” z wynikami pierwszego 
powszechnego spisu ludności Królestwa Polskiego 1897 roku. 
 
Pierwszy powszechny spis ludności oparty na nowoczesnych zasadach 
przeprowadzono w niepodległej Polsce w 1921 r., jednak nie objął on 
Górnego Śląska, Wileńszczyzny i miejscowości, które nie zostały 
ostatecznie przyznane Polsce. Drugi powszechny spis ludności odbył 
się 1931 r. Spisy z lat 1921 i 1931 stały się okazją do integracji oby-
wateli wokół odrodzonego państwa i służyły do zaplanowania budżetu 
na odbudowę wolnej Polski. Pierwszy powszechny spis ludności 
w odrodzonej Polsce został przeprowadzony w 1921 roku według 
stanu o północy 30 września na dzień 1 października 1921 r. 
Nie zakończyła się jeszcze wówczas masowa repatriacja ludności; 
trwały także ogromne wewnętrzne migracje w kraju. Nie było defini-
tywnie ustalonych granic państwa polskiego i dlatego np. część Wi-
leńszczyzny i Górnego Śląska nie została objęta spisem. Potrzeby 
państwa polskiego przystępującego do odbudowy zintegrowanego 
organizmu społeczno-gospodarczego kraju po 123-letniej niewoli 
zdecydowały o tak szybkiej decyzji przeprowadzenia spisu. Imponuje 
do dnia dzisiejszego zakres tematyczny pierwszego spisu ludności. 
Jak dotychczas był to jedyny spis powszechny w historii Polski, 
w którym jednocześnie badano narodowość i wyznanie, a wyniki 
opublikowano dla każdej, nawet najmniejszej, miejscowości 
w odrębnych tomach dla każdego województwa. Wyniki spisu ludno-
ści 1921 roku opublikowano w 29 tomach obejmujących łącznie  
6 mln informacji. Większość publikacji ukazała się 5 do 7 lat 
po spisie. Większość publikacji ze spisu 1921 roku wydano w polsko-
francuskiej wersji językowej. 
Podczas II powszechnego spisu ludności 1931 roku, podobnie jak 
w spisie 1921 roku, badano ludność ze względu na wyznanie i język 
ojczysty. Podstawowe opracowanie po spisie powszechnym ludności 
1931 roku obejmowało zagadnienia mieszkań, gospodarstw domo-
wych, ludności i stosunków zawodowych i zostało wydane dla 
wszystkich województw i największych miast Polski ( Warszawa, 
Kraków, Lwów, Wilno, Poznań i Łódź). 

 HISTORIA SPISÓW POWSZECHNYCH 

Dorota Pawełczyk 

http://statlibr.stat.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/MV2J74R6MS622TP5SQ9KTVF4KPF4TG.pdf
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Ogromną ... nieodpowiedzialnością wykazał się mieszkaniec gminy Łukta, który na 

spotkanie ze swoją dzielnicową przyjechał "na podwójnym gazie". Mężczyzna stracił już 

prawo jazdy a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. 

 

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek (02.03.2021r.) w Łukcie. Dzielnicowa tego rejonu 

była umówiona z jednym z mieszkańców na spotkanie. Mężczyzna przyjechał w wyzna-

czone miejsce samochodem. Policjantka od razu wyczuła od niego wyraźną woń alkoho-

lu. Badanie na zawartośc tej substancji w jego organizmie wykazało ponad 0,8 promila. 

62- latek stracił już prawo jazdy a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. 

Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

KPP w Ostródzie 

 Na spotkanie z dzielnicową przyjechał ... "na podwójnym gazie" 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie z dniem 22 lutego roz-

począł działalność i przyjął pierwszych uczestników. Uczestnikami są 

osoby ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Jest to 

pierwszy  w powiecie Środowiskowy Dom Samopomocy typu 
D.  Celem działalności placówki jest tworzenie warunków zapewniają-

cych uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, 

poznawczych,  życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i roz-

wijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym 
życiu, według ich indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycz-

nych. Do dyspozycji uczestników są sale: terapii zajęciowej, aktywnego 

rozwoju, kulinarna, doświadczania świata, wyciszeń, rehabilitacji, ogól-

na, terapii psychologicznej.  Podczas pobytu uczestnicy mają zapewnio-
ny jeden ciepły posiłek. Placówka zapewnia także dowóz  własnym 

transportem.  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie otwarty!  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Morągu 

WYDARZENIA 
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Gminny Ośrodek kultury w Łukcie bierze udział w projekcie „Sieć na 

kulturę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-

frowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej”). Głównym celem projektu Sieć na kulturę jest podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych sa-

morządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń 

oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompe-

tencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowa-

dzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.  

Szkolenia dla dzieci i młodzieży rozpoczną się na początku kwietnia, 

natomiast rekrutacja trwała do połowy marca lub do 

osiągnięcia maksymalnej ilości uczestników. 

GOK w Łukcie z wielu dostępnych tematów rozwo-

ju postawił na szkolenie w temacie „Projektowanie  

i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobil-

nych”. Celem szkolenia będzie zaznajomienie kur-

santów ze środowiskami projektowymi takim jak Construct3 oraz 

WordPress. Uczestnicy w trakcie 30-godzinnego szkolenia, rozłożonego 

na kilka miesięcy, będą mieli za zadanie zaprojektować i zaprogramo-

wać grę platformową, a później opublikować ją na własnej stronie inter-

netowej.  

W trakcie kursu dzieci i młodzież nabędą podstawowe umiejętności 

programowania oraz projektowania, a także rozwiną kreatywność  

i umiejętność logicznego myślenia. Zdobyte wiadomości oraz umiejęt-

ności stanowią podwaliny, by w przyszłości móc rozwijać się programi-

stycznie. 

Z powodu ograniczeń jakie nałożył rząd w sprawie pandemii covid-19, 

zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę do komunikacji au-

diowizualnej TEAMS. Zajęcia, przy asyście trenera wspierającego, 

prowadzić będzie Grzegorz Malinowski. 

W ramach projektu GOK w Łukcie otrzyma 6 szkoleniowych laptopów. 

GOK Łukta 

 Sieć na kulturę 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie zdobył środki na działania 

lokalne w obszarze kultury. Planujemy przeprowadzenie wraz  

z mieszkańcami gminy Łukta szeregu imprez kulturalnych, zapropo-

nowanych przez nich samych.  

Zależy nam na włączeniu do działalności GOK-u autorskich pomy-

słów mieszkańców, które będą odpowiadać bezpośrednio na ich 

potrzeby. 

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie diagnozy, aby poznać 

nowe pomysły mieszkańców, zainicjować nowe działania. Przez te 

badania chcemy lepiej dostosować ofertę GOK-u do oczekiwań 

mieszkańców. 

Liczymy na wiele ciekawych pomysłów. Najciekawsze i najlepiej 

ocenione przez Was samych zrealizujemy w kolejnym etapie projek-

tu. 

 

Skąd środki ? – otóż nasz wniosek znalazł się w gronie zwycięzców  

programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury - Program  

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.  

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i komunikacji, po-

budzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykre-

owanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej  

i artystycznej.  

 

Razem Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta! 

GOK Łukta 

 Rozkręćmy KULTURĘ  

w gminie Łukta! 
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- W związku z pogarszającymi się wynikami dotyczącymi nowych zachorowań, hospitalizacji,  

w związku z wydanymi też ostatnio zaleceniami dotyczącymi konieczności noszenia masek, a nie 

stosowania przyłbic czy innych surogatów w postaci kominów, chust, i tak dalej, razem z panem 
premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowaliśmy o udostępnieniu, w trybie zarządzania kryzy-

sowego, obywatelom na razie najbardziej dotkniętych regionów - maseczek - poinformował mini-

ster zdrowia Adam Niedzielski.  

 
Z dniem 10.03.2021 r. w gminie Łukta rozpoczęła się akcja wydawania maseczek jednorazowych 

dla mieszkańców naszej gminy. Maseczki w ilości 4 sztuki na osobę zostały wydane dla sołtysów, 

którzy zajmą się ich dalszą dystrybucją na terenie sołectw. Dla mieszkańców Łukty maseczki wy-

dawane są przy wyjściu głównym do Urzędu Gminy w godz. 8.00-14.00 w dni pracy urzędu. 
 

Redakcja 

W gminie Łukta rozdawane są maseczki 

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zawarła umowy z grantobiorcami! 

Ogłoszono zwycięzców i  podpisano umowy w ramach konkursu o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014–

2020. Limit dostępnych środków w naborze to kwota 250 000,00 zł. Granty przyznano pięciu grantobiorcom z czego 3 w naszej gminie Łukta. 

 
Miło nam poinformować, że we Florczakach w gminie Łukta w ramach 

konkursu 15/2020 zostanie m.in. odrestaurowana zabytkowa dzwonnica 

kościelna. Umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Krainą Drwęcy i Pasłęki  

a Parafią Rzymsko-Katolicką św. Antoniego we Florczakach została za-
warta dnia 26.02.2021 r. i dotyczy zadania pn. "Prace konserwatorskie 

dzwonnicy przy kościele pw. św Antoniego we Florczakach wraz z zago-

spodarowaniem przestrzeni wokół kościoła". 

Wysokość dofinansowania zadania wynosi 46 326,00 zł. Serdecznie gra-
tulujemy Proboszczowi i parafianom! 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie jest również w gronie Grantobiorców 

w ramach konkursu 15/2020. Umowa została zawarta dnia 26.02.2021 r. 
w zakresie realizacji zadania pn. "Remont i wyposażenie zabytkowej 

remizy OSP Łukta". Kwota dofinansowania grantu wynosi 49 838,00 zł. 

Gratulujemy Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie!  

 
Już niebawem rozpocznie się kolejna ciekawa inwestycja w miejscowo-

ści Tabórz w gminie Łukta. 26.02.2021 r. w ramach konkursu 15/2020 

została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Krainą Drwęcy  

i Pasłęki a Stowarzyszeniem "Duma Taborza" w celu realizacji grantu 
pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Zadanie dotyczy 

budowy placu zabaw dla dzieci nad jeziorem Tabórz. Kwota powierze-

nia grantu wynosi 49 940,00 zł. Gratulujemy Stowarzyszenie "Duma 

Taborza" i życzymy udanej realizacji!  

Pozostałe dwa granty trafiły do Stowarzyszenia DURĄG XXII wieku 

("Remont kordegardy w miejscowości Glaznoty", kwota dofinansowania 

wynosi 49 473,00 zł.) oraz do Gminnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Dąbrównie (dotyczy realizacji operacji pn. "Kuźnia 

artystyczna" - adaptacja pomieszczeń na pracownie wraz z zakupem 

wyposażenia", pozyskana kwota grantu wynosi 31 166,00 zł). 

Redakcja  
Źródło: Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki  
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Stowarzyszenie Razem dla Ględ z przyjemnością informuje miesz-

kańców o rozpoczęciu nowego projektu w naszej wsi pt. "W Ględach 
mieszkamy, ekologię wspieramy". Pomimo pandemii nie zatrzymujemy 
się i działamy dalej. Już za chwilę ruszymy z wieloma ciekawymi ini-
cjatywami. Tym razem stawiamy na ekologię. Głównym celem projektu 
jest podniesienie świadomości proekologicznej, poszerzenie wiedzy na 
temat zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw 
świadomego konsumenta, wśród mieszkańców Naszej wsi.  
W projekcie będzie mógł uczestniczyć każdy chętny mieszkaniec bez 
względu na wiek czy płeć. Każdy znajdzie coś dla siebie. W ramach 
projektu uczestnicy wezmą udział w licznych warsztatach. Zgłębią 
tajniki produkcji eko kosmetyków, przetworów i domowych środków 
czystości. Nadadzą nowe życie zużytym przedmiotom podczas zajęć 
upcyklingu. Zadbają również o poprawę kondycji fizycznej. Wspólnie 
stworzą miejsce rekreacji we wsi a także opracują grę terenową. 
Co z pandemią i obostrzeniami?  
Mamy nadzieję, że do czasu rozpoczęcia zajęć sytuacja się znacznie 
zmieni. Jeśli nie i na to mamy sposób. Obserwujcie i udostępniajcie 
stronę. Na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące dzia-
łań.  
Przeprowadzimy: 
- Warsztaty ekologiczne. Przeniesiemy Was do krainy, ziół, zapachów 
i dobrodziejstw natury. Będziemy się uczyć jak tworzyć własne kosme-
tyki, chemię domową, podpowiemy gdzie szukać receptur i jak dobie-
rać składniki na krem czy kostki do zmywarki. Każdy uczestnik wyj-
dzie z zajęć z własnymi kosmetykami i detergentami oraz recepturami 
na naturalne produkty do wykorzystania w domowym zaciszu.  

- Warsztaty kulinarne,  
w ramach których będziemy 
uczyć się jak „zdrowo” goto-
wać wykorzystując rodzime 
składniki, zioła, przyprawy, 
sezonowe warzywa i owoce. 
Ponadto będzie można po-
siąść wiedzę na temat wytwa-
rzania w domowych warun-
kach np. wędlin wolno doj-
rzewających, produkcji sera 
żółtego i twarogu czy też produkcji dżemów i soków bez użycia szko-
dliwego cukru. Działania praktyczne będą poprzedzone prelekcją nt. 
ekologicznego stylu życia w zgodzie z porami roku 
- Warsztaty upcyklingu, na których uczestnicy będą przerabiać niepo-

t rzebne przedmioty 
i ,,nadawać" im nowe 
życie. Może powstaną  
z nich przedmioty do 
zabawy, może do co-
dziennego użytku? To 
już będzie zależało od 
Waszej kreatywności. 
Zajęcia prowadzone 
będą przez pasjonatów  
w tej dziedzinie, którzy 
nauczą nas różnorod-
nych technik tworzenia 

ze śmieci. 
 
Zajęcia odbywać się będą na świetlicy wiejskiej lub w plenerze.  
 
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

ZAPRASZAMY! 
 

Źródło: W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy 

 W Ględach mieszkamy ekologię wspieramy  

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Ks. Jan Twardowski 

 

Łączymy się w bólu z naszą koleżanką  

Anią Kaczówką i jej Bliskimi  

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  

z powodu śmierci męża, ojca oraz dziadka  

 

ś.p. Artura Kaczówki 
 

Dyrektor oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Od dnia 08.01.2019 r. w Łukcie funkcjonuje Agencja Ubezpieczenio-

wa. Praca agenta polega na obsłudze oraz doborze odpowiedniego 

ubezpieczenia spełniającego oczekiwania klienta, zgodnie z jego po-

trzebami. O pracy agenta ubezpieczeniowego rozmawiamy  
z Grzegorzem Pasierowskim. 

 

Skąd pomysł na otwarcie Agencji w Łukcie? 
Zanim otworzyłem biuro ubezpieczeń, pracowałem kilka lat za granicą. 

Jednak nie czułem się tam „swojo”. Cały czas myślałem o powrocie do 

Polski i szukałem pomysłu na siebie. Jednak moim głównym celem, 

było założenie własnej działalności. Analizowałem łukciański rynek, co 
jest? Czego nie ma? Jakie potrzeby mają mieszkańcy gminy Łukta? 

Pomysł na otwarcie biura ubezpieczeń w Łukcie narodził się w momen-

cie, kiedy na własnej skórze doświadczyłem jak ważne jest posiadanie 

ubezpieczenia. Zawsze byłem i jestem skłonny do pomocy innym lu-
dziom. Pomyślałem, że poprzez oferowanie ubezpieczeń, mogę uchro-

nić wiele osób przed kłopotami finansowymi w trudnych sytuacjach 

życiowych. Moja praca nie jest zwykłą pracą. Wymaga ode mnie cią-

głego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Produk-
ty ubezpieczeniowe jakie oferuję są dobierane do potrzeb klienta. Czę-

sto przedstawienie odpowiedniej oferty wymaga poświęcenia dużej 

ilości czasu.   

 

Z których ubezpieczeń korzystamy najczęściej? 

Zdecydowana większość są to polisy obowiązkowe, przykładem jest 

ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej potocznie „OC” samocho-

du. Dobrowolnymi ubezpieczeniami są polisy  na życie, nieruchomości, 
firmy i wiele innych różnego rodzaju ubezpieczeń. W naszej ofercie 

posiadamy naprawdę ogromny wachlarz różnego rodzaju polis. Współ-

pracujemy z ponad dwudziestoma różnymi Towarzystwami Ubezpie-

czeń, co daje nam możliwość sprawdzenia warunków ubezpieczenia w 
danym Towarzystwie i wybranie najkorzystniejszej oferty dla klienta.   

Chciałbym wspomnieć, że stracić swoją nieruchomość co zazwyczaj 

jest dorobkiem naszego życia, można w kilka godzin. Pożar, uderzenie 

pioruna czy wybuch gazu może zrujnować naszą nieruchomość oraz 
życie. Ubezpieczenie nieruchomości nie jest dużym kosztem, bardzo 

często można ubezpieczyć swój dom czy mieszkanie od wielu niebez-

pieczeństw, za naprawdę małe pieniądze, a z pewnością dzięki temu 

możemy spać spokojnie lub wyjechać na urlop. 

 

Pewnie jako agent mógłby Pan pokusić się o charakterystykę ludzkiej 

mentalności. Ubezpieczamy się bo musimy i robimy to wybierając 

najtańsze oferty, czy rzeczywiście przeliczamy i co raz częściej wybie-

ramy droższe acz korzystniejsze warianty? 

Tak, z pewnością mogę powiedzieć, że większość klientów zwraca 
ogromną uwagę na cenę polisy. Jednak świadomość ludzi powoli się 

zmienia. Dla niektórych nie jest ważna cena, ale zakres ubezpieczenia.  

Staram się w jak najlepszy sposób przedstawiać klientom, iż dokładając 

kilkanaście złoty w skali roku, możemy ulepszyć ochronę, polisę nawet  
o 70-80%.  

 

Pana firma to nie tylko ubezpieczenia, również ksero i punkt opłat. 

Czy mieszkańcy chętnie korzystają z tej alternatywy, jaką im Pan za-

proponował? 

Jak już wspominałem, po przeanalizowaniu potrzeb mieszkańców gmi-

ny Łukta dało się zauważyć, potrzebę utworzenia punktu ksero. Wiele 

osób nie miało swobodnego dostępu do ksero, czy nawet wydrukowania 
dokumentów. Punkt opłat powstał zupełnie przypadkowo. Klienci, któ-

rzy się u mnie ubezpieczali, sugerowali, że dobrym pomysłem byłoby 

utworzenie w biurze, również punktu opłat każdego rodzaju rachunków.  

No i tak to się zaczęło… 
 

W specyfikę pracy agenta wpisane są moim zdaniem dyskrecja i za-

ufanie; myślę że dyskrecją głównie zdobywa się to zaufanie. A Pan na 

co postawił w budowaniu własnego wizerunku? 
Oczywiście, dyskrecja to fundament, przy prowadzeniu tego typu dzia-

łalności. Jednak dla mnie od samego początku bardzo ważne było zbu-

dowanie pełnego zaufania do mojej osoby. Dlatego do każdego klienta 

podchodzę indywidualnie. W wielu przypadkach, w momencie, gdy 
przygotowuję ofertę i przeprowadzam analizę potrzeb klienta, muszę 

zapytać o szczegóły prywatnego życia. Najczęściej dzieje się tak, przy 

ubezpieczeniach na życie. Zaufanie i dyskrecja w tym przypadku są 
niezbędne. 

 

Czy były chwile zwątpienia? 

Chwil zwątpienia nie było. Były ciężkie momenty, kiedy musiałem 

przyswoić ogrom wiedzy, w krótkim czasie, zdawać egzaminy, po to by 

móc prowadzić tego typu działalność. 

 

Co najbardziej lubi Pan w tej pracy? 
Najbardziej lubię oczywiście to, że mam bezpośredni kontakt z klien-

tem. Poza tym, moja praca jest bardzo ciekawa i różnorodna. Tak jak 

wspomniałem posiadam m.in. ubezpieczenia na życie, nieruchomości, 

komunikacyjne, firmowe i wiele innych. Dzięki temu, na co dzień spo-
tykam się z różnymi klientami, których muszę traktować indywidualnie. 

Fajne w mojej pacy jest również to, że mam możliwość ciągłego rozwo-

ju. 

 

A jakie zainteresowania ma Grzegorz Pasierowski? Czym zajmuje się 

po pracy? 

Prywatnie, po godzinach pracy w biurze, zajmuje się serowarstwem. 

Podczas mojego pobytu za granicą, pracowałem w fabryce sera. Tam 
nauczyłem się wielu umiejętności m.in. jak wytwarzać zdrowy ser. 

Stało się to moim hobby.  Poza tym, bardzo lubię wędkować oraz zbie-

rać grzyby w sezonie. 

 
Podsumowując, chciałbym jeszcze raz zachęcić Państwa do ubezpiecza-

nia się. Nie kosztuje to wiele, a może zapobiec lub uchronić przed pro-

blemami  finansowymi w ciężkich momentach naszego życia. W razie 

jakichkolwiek pytań jestem dostępny dla Państwa w biurze w Łukcie 
przy ulicy Mazurskiej 5A. Zapraszam. 

 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

Cały czas myślałem o powrocie do Polski i szukałem pomysłu  

na siebie - Grzegorz Pasierowski 
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CIEKAWE 

Wilk szary (Canis lupus) gatunek drapieżnego ssaka z rodziny pso-

watych zamieszkujący lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry.  

W Polsce gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową. 

 
Wilki  są zwierzętami stadnymi żyjącymi w grupach tzw. watahach 

liczących od kilku do kilkunastu osobników. Każda wataha dowodzona 

jest przez dominującą  parę alfa (basior i wadera), które jako jedyne  

w stadzie mają prawo do rozmnażania się. Co ciekawe wszystkie doro-
słe wilki opiekują się ich potomstwem.  

 

W naszym kraju takie wilcze „bandy” zajmują terytoria od 150 do 300 

kilometrów kwadratowych. Stąd też trudno oszacować ich populację  
w danej okolicy. Na Warmii i Mazurach wilki występowały od zawsze. 

Sprzyja temu duża lesistość regionu, niski stopień urbanizacji i mała 

gęstość zaludnienia. Szacuje się, że w naszym województwie żyje 

około 150 osobników tego gatunku.  

 

Ostatnio coraz częściej  mieszkańcy naszej gminy znajdują ślady 

świadczące o obecności wilków  w naszych lasach czy w ich pobliżu. 
Każda wyprawa do lasu wiąże się z możliwością napotkania dzikich 

zwierząt. Wśród nich może znaleźć się również wilk. Bezpośrednie 

spotkania z tym drapieżnikiem są nieliczne, co może świadczyć, że 

wilki unikają obecności człowieka i nie stanowią dla nas zagrożenia. 
Co zrobić, gdy spotkamy w lesie wilka, a zwierzę nie ucieknie, a nawet 

będzie się nam przyglądać? Zachowania takiego nie powinniśmy od-

bierać jako przejaw agresji czy może zuchwałości z ich strony. Wilki 

są zwierzętami inteligentnymi, a przez to ciekawskimi. Mają słabszy 
wzrok od człowieka, dlatego potrzebują więcej czasu, by ocenić, na co 

patrzą. O wiele doskonalszy jest u nich zmysł węchu. Dlatego, jeśli 

tylko dotrze do nich ludzki zapach, odchodzą. W opisanej sytuacji 

należy zachować spokój i poczekać, aż wilki oddalą się od nas. Pamię-
tajmy jednak, że podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą za-

chować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore  lub zranione  

i zachowajmy szczególną ostrożność przy kontakcie z nimi. 

 
Łukasz Kasprzyk 

 

 Słów kilka na temat wilka 
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26 lutego br. odbyła się wyjątkowa Droga Krzyżowa w naszej parafii 

– współprowadzona przez dzieci. Tego dnia rozważania były rymowane 
i stworzone w taki sposób, aby jak najgłębiej mogły zakorzenić się  
w sercach najmłodszych. 
 
Pozostałe dzieci również czynnie uczestniczyły w Męce Pańskiej podą-
żając za krzyżem przez wszystkie XIV stacji dookoła świątyni. W dło-
niach trzymały zapalone znicze, które na koniec złożyły na ołtarzu. 
Sytuacja ta na tyle spodobała się najmłodszym z naszej parafii, że  
w kolejnym tygodniu również chętnie wyruszyli w tę ciężką drogę wraz 

z Panem Jezusem. Wszyscy zebrani 
pozytywnie wypowiedzieli się na 
temat naszej nowej, kościelnej tra-
dycji i wyrazili chęć na jej kontynu-
owanie w przyszłości. 
 
Przypomnijmy, że Droga Krzyżowa 
powstała z pragnienia kroczenia 
śladami Jezusa Chrystusa. W sa-
mym zaś nabożeństwie chodzi  
o zrozumienie sensu cierpienia dla 
naszego zbawienia. Śmierć na krzy-
żu, będąca kulminacyjnym punktem 
Drogi Krzyżowej budzi w chrześci-
janinie nadzieję na to, że między 
ofiarą krzyża a historią ludzkości 
zachodzi głęboka relacja zbawcza. 
 
Nabożeństwo to domaga się od 
człowieka podjęcia decyzji postę-
powania każdego dnia za Chrystu-

sem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego 
wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzy-
żowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść 
kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji ży-
cia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by 
współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współ-
udziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym czło-
wiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabo-
żeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do 
Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy. 

Dorota Pawełczyk 

Zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkiej Nocy. 

Wiary, Nadziei i Miłości.  

Radujcie się więc, radujcie!  

 

Z serdecznymi życzeniami na 

Święta Wielkanocne i ten  

trudny czas dla Was  

Sołtys Agnieszka Gol 

 Droga Krzyżowa w naszej parafii współprowadzona przez dzieci 
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Więcej zdjęć, dostępnych na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 
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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 

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!  

Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem  

i szatanem, jest źródłem naszej nadziei na 

życie wieczne, na pokonanie naszych  

lęków i obaw. Na zbliżające się Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego składam 

Parafianom i wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Łukta życzenia obfitości łask  

Bożych, radosnego świętowania w gronie 

rodzinnym bez smutku i bez lęku przed 

zarazą. W Chrystusie nasza moc i nadzie-

ja. Niech radość poranka Wielkanocnego 

ogarnie nas wszystkich, i uzdolni do  

przyjęcia darów Bożych.  

Ks. Mieczysław Jarząbek, proboszcz  

Parafii św. Antoniego w Florczakach 

 

Z okazji nadchodzących  

Świąt Wielkiej Nocy Zarząd 

OSP oraz Druhny  

i Druhowie OSP  

we Florczakach życzą, aby  

te Święta upłynęły pod  

znakiem spokoju, ciepła  

i radości. Życzymy dużo  

zdrowia, spotkań rodzinnych 

oraz smacznego  

święconego jajka i mokrego 

śmigusa - dyngusa.  

 

Zarząd OSP  

we Florczakach 


