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Mamy to! Rzecz tak ważna i potrzebna miejscowości Ta-

bórz. Po wielu staraniach, oszczędzaniu, rezygnowaniu z in-
nych rzeczy i przeliczaniu, osiągnęliśmy cel. Wszystko z jedną 
myślą - "domek". Miejsce ważne, praktyczne, ale też jakże 
przyjemne. W końcu mieszkańcy mają swój "kącik", w którym 
mogą się spotkać zarówno w celach oficjalnych, ale też towa-
rzyskich. Domek na plaży okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Drewno, z którego został zbudowany sprawiło, iż jest niezwy-
kle przytulny. 

Oficjalne otwarcie nastąpiło w sobotę, 17 września. Gospoda-
rzami byli sołtys wsi Tabórz Dariusz Nadolny oraz radny gmi-
ny Mariusz Marciniak. Uroczystość uświetnili swoją obecno-
ścią Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski, Radna Sejmiku 
Wojewódzkiego Magda Palińska, dyrektor GOK Anna Czub-
kowska, ks. Zbigniew Żabiński (który poświęcił domek), radni 
gminy, sołtysi, mieszkańcy oraz wielu innych gości. 

Rozpoczęcie nastąpiło  
w rezerwacie "Sosny 
Taborskie" krótkim spa-
cerkiem i zapoznaniem  
z tematyką dotyczącą 
r ez e r wa t u  i  j e go 
"mieszkańcami". Grupę 
poprowadził Mariusz 
Marciniak, po czym 
przeszliśmy na plażę, 
gdzie po przemowach  
i powitaniu gości nastą-
piło biesiadowanie. Aura 
spłatała figla uprzyjem-
niając początek desz-
czem, ażeby później oka-
zać się łaskawą. Atmos-
fera była bardzo luźna,  
a całe spotkanie bardzo 
przyjemne. Była to oka-
zja do spotkania i rozmo-
wy. Są to tak krótkie, ale jakże potrzebne wydarzenia.  

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania domku, realizacji budowy, wkładu w przygotowanie 
imprezy oraz przybycie do Taborza. 

 „Domek” - nowe miejsce spotkań w Taborzu 

I.M. 

Punkty wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku 

Mieszkańcy Gminy Łukta. Prosimy mieszkańców Gminy Łukta o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów 

wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku oraz tabelą dawkowania. Informacja ma charak-

ter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, 

gdzie zgłosić się po preparat. Tabletki wydawane będą jedynie w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wykaz gminnych punktów wydawania stabilnego jodu: 



Nr 10/2022  

3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

Kultura to pamięć. Dlatego wiąże się z historią, zaw-
sze oznacza ciągłość moralnego, intelektualnego, duchowego 
życia osoby, społeczeństwa i ludzkości. (M. Lotman.)  

 
Jakże w 10. rocznicę działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie, mógłbym nie pokusić się o felieton po-
świecony KULTURZE,  w szerszym jej kontekście.  

Nie bez kozery zacytowałem słowa semiotyka i hi-
storyka M. Lotmana. Naukowiec w jednym zdaniu ujął cało-
kształt spraw składający się na pojęcie KULTURA. I nieistot-
ne jest, czy działalność w tej sferze dotyczy wsi lub miasta. 
Ludzie w każdym miejscu zamieszkania chcą  mieć dostęp do 
KULTURY POWSZECHNEJ.  

Pewnie część Czytelników pomyśli, że przecież dziś 
najróżniejsze techniczne cudeńka pozwalają nam na korzy-
stanie z dóbr kultury niemal nieograniczenie. W swoim 
smartfonie w jednej chwili możemy podziwiać Luwr lub 
obejrzeć film, który dopiero co wszedł na ekrany (oczywiście 
za niektóre duchowo-intelektualne przyjemności trzeba pła-
cić). Mnie jednak nie chodzi o wielki świat, wielkie wydarze-
nia… Powoli zmierzam do kawałka ziemi, na którym stoi  
i działa Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie. Instytucja, która 
nie tylko swym rozmiarem, ale przede wszystkim programo-
wą ofertą mogłaby śmiało konkurować z dużo większymi 
miejskimi ośrodkami. Przez fakt, że od wielu lat moje życie 
związane jest z kulturą i mieszkam w Grudziądzu, snuję cza-
sem refleksje nad działalnością domu kultury w rodzinnej wsi 
i porównuję ją z propozycjami instytucji miejskich. Paralela 
wcale nie wypada niekorzystnie dla wiejskiego przybytku 
kultury.  

Oczywiście, w tym momencie obowiązkowo należy 
podkreślić, że DZIŚ KULTURA TO FINANSE! Tak, pienią-
dze zawsze były potrzebne KULTURZE, ale dziś jakby bar-
dziej. Dawniej – mam na myśli poprzedni ustrój polityczny, 
czyli socjalizm – państwo bardzo dbało o rozwój kultury, 
łożąc na tę dziedzinę ogromne pieniądze edukowało społe-
czeństwo na różne sposoby. I trzeba przyznać, że w wielu 
wypadkach wychodziło to wszystkim na dobre. Było tylko 
jedno ale… Instytucje kultury miały się dobrze pod warun-
kiem, że swoją działalność prowadziły w duchu socjalistycz-
nego patriotyzmu. Każde skręcenie z tej drogi karane było 
nie tylko utratą pracy, ale także często wyrokiem sądowym. 
Prężnie działały teatry, kina, biblioteki, et cetera. Powstawały 
socrealistyczne sztuki, filmy, książki (notabene niekiedy  
o wysokiej wartości artystycznej), tyle tylko, że cenzorzy 
partyjni bacznie przyglądali się ich autorom i dbali o to, by  
w najmniejszym stopniu nie podważali ustroju państwa, nie 
obrażali rządzących.   

Reasumując czasowe – wynikające z ustroju poli-
tycznego – rozważania, wypada postawić kuriozalne pytanie: 
kiedy było lepiej w kulturze, w socjalizmie czy obecnie, gdy 
jesteśmy państwem wolnym? Odpowiedź dla wielu jest jed-
noznaczna, że dziś jest tak, jak być powinno. Jednak, nie 
mam co do tego złudzeń, znajdą się wśród nas tacy, którzy 
westchną do dawnej epoki… Otóż, proszę Czytelników, na 
pewno uczciwiej i prawdziwiej sprawy KULTURY mają się 
dziś! Mamy wolność słowa, a więc w niemal nieograniczony 
sposób możemy wyrażać swoje zdanie na ten lub inny temat. 
I znowu to ale… Demokracja to nie tylko pluralizm, ale także 
– kto wie czy nie przede wszystkim – nasze konstytucyjne 
obowiązki w stosunku do Ojczyzny. Powtórzę, uczciwiej  
i prawdziwiej sprawy KULTURY mają się dziś. Dzięki upad-
kowi socjalizmu nie żyjemy, jak obywatele Kuby lub Korei 
Północnej. 

KULTURA to także WOLNOSĆ.  
Ale jedno i drugie kosztuje. Jesteśmy demokratycz-

nie zbyt młodym państwem (co jest tożsame z wyzwaniami 
ekonomicznymi, na które z powodu niewystarczająco jeszcze 
rozwiniętej gospodarki często brakuje pieniędzy), żeby finan-
sować każde przedsięwzięcie w kulturalnych jednostkach 
podległych samorządowi. I dlatego nie wszystkie pomysły 
mogą ujrzeć światło dzienne. Taki deficyt występuje w całym 
kraju, od Tatr po Bałtyk. Trzeba sobie uświadamiać, że po 
ostatnim zaborze rosyjskim nowo utworzone samorządy mają 
dziesiątki innych problemów do rozwiązania (od edukacji 
szkolnej zacząwszy, a na budowie i naprawie dróg skończyw-
szy). KULTURA zdaniem wielu polityków i włodarzy miast  
i wsi jest ważna, ale nie najważniejsza. I zapewne mają rację. 
Bo z pustego i Salomon nie naleje.   

Dlatego (mając skalę porównawczą, o czym wspo-
mniałem wcześniej) ośmielę się napisać, że dziś na dziesię-
ciolecie GOK w Łukcie i na jego działalność należy patrzeć  
z uznaniem, z szacunkiem odnosić się do wójta i podległych 
mu pracowników kultury. Tu wcale nie jest gorzej, niż gdzie 
indziej. A czynić tak należy również dlatego, gdyż ostanie 
lata (pandemia, wojna w Ukrainie, a przez to zachwiana go-
spodarka nie tylko europejska) przyczyniły się do ekono-
micznej degrengolady, nie tylko w Polsce.  

Stąd moje pełne uznania słowa pod adresem zarówno 
władz samorządowych jak i pracowników GOK. Mimo prze-
ciwności Dom Kultury w Łukcie ciągle coś oferuje, nieustan-
nie coś w nim się dzieje (i nie mam na myśli kina, bo to tylko 
ważny dodatek).  

Pozytywną refleksję opieram nie na podstawie śle-
dzenia propozycji, czytania artykułów i oglądania zdjęć  
z wydarzeń kulturalnych, lecz na tym, co widzę na własne 
oczy i słyszę na własne uszy. Jestem częstym gościem  
w GOK, przynajmniej raz na dwa tygodnie rozmawiam  
z dyrektorką Anną Czubkowską. I to nie tylko o gazecie, do 
której piszę już ponad rok, ale również o wielu innych aspek-
tach związanych z lokalną kulturą. Przez swoje wieloletnie 
doświadczenie w tej dziedzinie, staram się czasem podpowie-
dzieć pani Annie to i owo. A wszystko dlatego, by w GOK 
działo się jeszcze więcej, żeby o gminie Łukta było słychać 

jak najdalej i jak najlepiej. Szanowni 
Czytelnicy, tylko wspólnymi siłami 
(samorząd plus mieszkańcy) można roz-
wijać KULTURĘ, pojmowaną jak naj-
szerzej. Każdy mieszkaniec powinien 
starać się, by coś wnieść do naszego 
wspólnego skarbca – naszej małej oj-
czyzny. 

S. Raginiak 

 GOK = KULTURA 
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WYDARZENIA 

OGP to coroczne wydarzenie 

Narodowego Centrum Kultury, 
organizowane we współpracy  
z lokalnymi partnerami, skierowa-
ne do wszystkich aktywnych 
przedstawicieli sektora kultury.  
Wydarzenie odbywa się co roku 
pod innym hasłem przewodnim. 
Kluczowym punktem programu 
jest prezentacja dobrych praktyk 
wybranych przez niezależny ze-
spół merytoryczny.  
Tegoroczne spotkanie w ramach 
Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, 
które tym razem odbyło się w To-
runiu, Narodowe Centrum Kultury 
organizowało wspólnie z Centrum 
Kultury Dwór Artusa i Teatrem 
im. Wilama Horzycy. Hasłem 
przewodnim tegorocznej, XII edy-
cji było „animacja + włączanie”. 
Dzięki udziałowi w Programie Narodowego Centrum Kultury 
"Zaproś nas do siebie! edycja 2022" przez GOK w Łukcie, 
przedstawicielka naszej instytucji w dniach 26-28 września 
wzięła udział w tym wydarzeniu. Wraz animatorami kultury  
z całej Polski, Agnieszka Karmiłowicz rozmawiała o włączaniu 

osób z utrudnionym dostępem do kultury w działania instytucji.  
Giełda Projektów to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów, 
dobrych praktyk oraz nawiązywania współpracy.  
 

GOK Łukta 

 Ogólnopolska Giełda Projektów 

27 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odby-

ło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Rozwoju Regio-
nu Łukta dla uczniów szkół średnich oraz studentów w ramach 
Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”. Głównym celem 
funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 
wiejskiej i z małych miasteczek. W programie stypendialnym 
uczestniczy 6 gmin (Łukta, Morąg, Miłomłyn, Gietrzwałd, 
Ostróda i Dąbrówno), które każdego roku dofinansowują fun-
dusz w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom poza-
rządowym. Gmina Łukta, na ten cel przekazała kwotę 12 000,00 
zł. Darczyńcami funduszu są również m.in. Stowarzyszenie Kra-
ina Drwęcy i Pasłęki, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie 
oraz lokalni przedsiębiorcy. 
Stypendia w ramach programu „Równe Szanse” na rok szkolny  
i akademicki 2022/2023 otrzymało 53 stypendystów o łącznej 

wartości 110.200 zł z tego:  
- z gminy Łukta 9,  
- z gminy Morąg 17,  
- z gminy Ostróda 9,  
- z gminy Gietrzwałd 5,  
- z gminy Miłomłyn 5, 
- z gminy Dąbrówno 8. 
 
Poniżej lista osób z terenu Gminy Łukta, 
które otrzymały stypendia: 
1.Krzysztof Hryckiewicz 
2.Maksymilian Kowalski 
3.Martyna Adamczyk 
4.Natalia Piotrowska 
5.Paulina Piotrowska 
6.Kinga Rutkowska 
7.Lena Wejknis 
8.Wiktoria Polakowska 
9.Martyna Kotowska 

 
Wysokość jednego stypendium dla uczniów szkół średnich wy-
nosi 2.000 zł, a dla studentów 2.700 zł i wypłacane jest w dwóch 
ratach. Oprócz Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” Fun-
dacja uczestniczy także w programie „Stypendiów Pomosto-
wych” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, który 
skierowany jest do studentów I roku. W bieżącej edycji 2022-
/2023 do tych stypendiów zostało zarekomendowanych 7 stu-
dentów. Wysokość jednego stypendium wynosi 700 zł miesięcz-
nie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy. Każde stypendium 
pomostowe współfinansowane jest w 9% przez Fundację Roz-
woju Regionu Łukta. 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy życząc kolej-
nych sukcesów. 
 

Źródło: Fundusz Stypendialny, Gmina Łukta 

 Rozdano stypendia dla zdolnej młodzieży 



Nr 10/2022  

5 

NASZA GMINA ŁUKTA 

29 września 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zrewitalizo-

wanego cmentarza w Pelniku. Wydarzenie to było jednocześnie 
zakończeniem wielomiesięcznego projektu „Przeszłość… Teraź-
niejszość… Przyszłość”, który realizowany jest przez Stowarzy-
szenie ISĄG z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz 
Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwe-

gię w ramach Funduszy EOG. 

Przez okres około dwóch miesięcy mieszkańcy Pelnika systema-
tycznie oczyszczali teren starego cmentarza, z krzaków, gęstych 
zarośli, a także oczyścili groby zmarłych. Podczas prac okazało 
się, że jest ich 115! Tego chyba nikt się nie spodziewał. Więk-
szość grobów  ukryta była pod grubą warstwą gleby, trawy  
a czasem krzewów. Dawna kaplica na cmentarzu została zaadop-
towana na izbę pamięci. Została odmalowana, a drzwi oraz kata-
falk zostały odrestaurowane, co nie było łatwym zadaniem.  
W naszej izbie pamięci przedstawione zostały zdjęcia mieszkań-
ców Pelnika oraz pamiątki z warsztatów. Ogrodzenie wokół 
cmentarza zostało wymienione na nowe. Brama oraz furtka zo-
stały wyczyszczone i odnowione. Wykonana została ścieżka 
prowadząca od bramy głównej do izby pamięci, w której zamon-
towano oświetlenie. Dodatkowo założone zostały 4 lampy solar-
ne oświetlające cmentarz, a także kamera monitorująca teren. 
Mieszkańcy Pelnika wpadli również na pomysł umieszczenia 
tzw. kapsuły czasu. Jej miejsce wkopania poznali tylko nieliczni. 
Znalazły się w niej pamiątki z gminy Łukta oraz Pelnika, listy  
a także to, co cenne w dzisiejszych czasach, czyli symboliczny 

kawałek węgla.  

Z całego serca dziękujemy mieszkańcom, którzy pomagali nam 
tworzyć cały projekt przez okres roku. Poświęcaliście swój wol-
ny czas, często kosztem własnych rodzin. Zyskaliśmy za to moc-
niejsze więzi międzypokoleniowe. Wszystkim bardzo mocno 

dziękujemy i kłaniamy się w pas za ciężką pracę.  

Projekt dofinansowany w kwocie 30 tys. euro. 

Barbara Syjczak, Prezes Stowarzyszenia ISĄG 

 W Pelniku zakończono renowację cmentarza 

Cmentarz w Pelniku przed renowacją 

Cmentarz w Pelniku po renowacji Wnętrze kaplicy pamięci 

Wydarzenie zaczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi  

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni  
Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez 
Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Fundu-
szy EOG. 
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2 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie 

odbył się I-szy Gminny Turniej Szachowy. Do turnieju przystą-
piło 18 osób. O godz. 9:00 rozpoczęło się losowanie pierwszych 
par i po 15 min. rozpoczęły się pierwsze partie. Turniej miał 
charakter otwarty, co oznacza, że mógł w nim uczestniczyć każ-
dy niezależnie od wieku. Turniej odbywał się w systemie szwaj-
carskim  na dystansie 5 rund w tempie P’30. [Turniej rozgrywa-
ny systemem szwajcarskim składa się z dowolnej ilości rund. 
Dwóch zawodników gra ze sobą tylko raz w przeciągu całego 
turnieju (dokładniej w jedynym cyklu turnieju). Za osiągnięty 
wynik w starciu zawodnicy otrzymują punkty. Zwycięzcą turnie-
ju zostaje zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. 
W pierwszej rundzie kojarzenie par jest zazwyczaj losowe.  
W kolejnych rundach przeciwnicy kojarzeni są w ten sposób, że 
różnica w zdobytych dotychczas przez nich punktów jest możli-
wie najmniejsza. - źródło sortclubrank.pl]. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwali sędziowie: Feliks Stachowicz, Pa-
weł Klimiuk, Grzegorz Miśta. 

Po rozegraniu 5 rund ogłoszono zwycięzców. Pierwsze miejsce 
zdobył Maciej Piotrowski, który wygrał wszystkie spotkania  
i zdobył maksymalną liczbę 5 punktów. Drugie miejsce zajął 
Bartosz Kuczyński z wynikiem 4 punktów, a trzecie Kamil Ka-
lisz, który za swoją grę otrzymał 3,5 punków. Zwycięzcom zo-
stały wręczone puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci ksią-
żek o tematyce szachowej. Nie tylko najlepsi mogli cieszyć się  
z nagród. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy szachowy bre-

lok, a osoby które ze-
brały więcej punktów 
również książki o te-
matyce szachowej. 
Cały turniej odbywał 
się pod patronatem 
Wójta Gminy Łukta 
Roberta Malinowskie-
go.  

Środki na nagrody 
oraz honorarium dla 
sędziów zostały pozy-
skane z budżetu Gmi-
ny Łukta oraz z pro-
gramu mikrodotacji 
Fundusz Inicjatyw 
O b y w a t e l s k i c h 
„NOWEFIO – War-
mia Mazury Lokalnie 
5” dofinansowanego 
przez Narodowy In-
stytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021-2030. 

Turniej szachowy był ostatnim działaniem projektu pt. 
„Spotkanie z królową gier, czyli poznaj szachy”.  Projekt był 
realizowany przez grupę nieformalną „Kulturalne Podziemie”, 
która była pomysłodawcą projektu, oraz przez Stowarzyszenie 
QLT. W ramach projektu odbyły się także warsztaty szachowe, 
które przeprowadzili instruktorzy z Ostródy. Dodatkowym dzia-
łaniem było również przeprowadzenie Nocy Gier Planszowych. 

Jednak najważniejszym punktem projektu, który udało nam się 
zrealizować to wspólna integracja mieszkańców naszej gminy. 
Projekt zrzeszył grupy szachowych pasjonatów, którzy zadekla-
rowali dalsze uczestnictwo, tym razem w nowo powstałym klu-
bie szachowym. Więcej informacji o możliwości dołączenia do 
klubu pojawi się na plakatach oraz stronach i fanpage-u GOK 
Łukta. 

Agnieszka Karmiłowicz 

 I Gminny Turniej Szachowy  

Od lewej: Kamil Kalisz - zdobywca III miejsca,  

Grzegorz Malinowski - organizator, Maciej Piotrowski - zdobywca I 

miejsca, Bartosz Kuczyński - zdobywca II miejsca. 
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23 września to Pierwszy Dzień Jesieni, z tej okazji wybrali-

śmy się do Gospodarstwa Agroturystycznego Samsara. Przywi-
tała nas przesympatyczna Pani Agnieszka, która oprowadziła nas 
po terenie i opowiedziała o zwierzętach, które tam mieszkają. 
Dzieci miały okazję nakarmić zwierzęta przyniesionymi przez 
siebie warzywami i owocami.  Sprawiło im to ogromną radość. 
Następnie upiekliśmy kiełbaski i spróbowaliśmy pieczonych 

ziemniaczków. Uczestnicy wycieczki mieli również czas na 
swobodne zabawy.  

Dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony czas oraz Pani wła-
ścicielce, Joannie Harasymowicz, za udostępnienie nam tego 
atrakcyjnego miejsca.  

Natalia Ciskowska 

 I Dzień Jesieni z GOK 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie zdobył środki na 

działania lokalne w obszarze kultury z Narodowego Centrum Kultury 
- Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. 

W ramach projektu zrealizowanych zostało 6 inicjatyw zgłoszonych 
przez mieszkańców gminy Łukta. 

W dniach 28-29 września 2022 r. przedstawicielki GOKu w Łukcie 
Anna Czubkowska oraz Joanna Kubicka wzięły udział w konwencie 
domów kultury i spotkaniu beneficjentów programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne, które odbyło się w Toruniu. 

28 września 2022 r. od godz. 16:30 Narodowe Centrum Kultury ra-
zem ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL zaprosili przedstawicieli domów kultury na konwent domów 
kultury – to drugie  spotkanie w tej formule w ramach tegorocznej 
edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Podczas kon-
wentu rozmawialiśmy o idei społecznego domu kultury, a także 
o kontynuacji działań w społecznościach lokalnych po zakończeniu 
udziału w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 

Spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokal-
ne odbyło się w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 29 wrze-
śnia 2022 roku. Jego celem  była wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk pomiędzy samorządowymi instytucjami kultury, będącymi 
beneficjentami kolejnych edycji programu. 

O realizacji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, zarówno 
sukcesach, jak też trudnościach i wyzwaniach  opowiedzieli przed-
stawiciele beneficjentów i animatorzy opiekujący się domami kultury 
w programie. Wydarzenie służyło również budowaniu i wzmacnianiu 
sieci współpracy między domami kultury, nawiązywaniu kontaktów, 
oraz upowszechnianiu dorobku programu. Podczas wydarzenia 
uczestniczyliśmy również w warsztatach. 

GOK Łukta 

 Przedstawicielki GOK w Łukcie na spotkaniu beneficjentów DK+ 
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Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ'' z końcem kwietnia zakoń-

czyło realizację rocznego projektu finansowanego z funduszy 
norweskich. To już pięć lat intensywnej działalności organiza-
cji. Teraz chwila wytchnie-
nia, ale czy na pewno?  

Wakacje rozpoczęły się od 
przygotowań do coroczne-
go ,,Pikniku rodzinnego'', 
który odbył się 2 lipca 
2022 roku. Udało się zor-
ganizować dmuchańce, 
liczne zabawy i konkursy 
prowadzone przez anima-
torki, ognisko z kiełbaska-
mi. Również słodki poczę-
stunek przygotowany 
przez mieszkanki Ględ. 
Jak zwykle tańce, które 
trwały do białego rana na 
naszym nowym placu przy 
altanie. Dużą atrakcją okazała się zabawa z proszkami holi, 
która była niespodzianką i dostarczyła wielu niezapomnianych 
wrażeń zarówno tym najmłodszym jak i starszym uczestnikom. 
Warto dodać, że nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie wspar-
cie różnych osób, świetlicy wiejskiej, sołectwa Ględy oraz so-
łectwa Sobno, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 

Kolejne, cykliczne działa-
nie, to tworzenie wieńca 
dożynkowego. Autorem 
projektu stelaża była jak 
zwykle Małgosia Zacheja, 
wykonanie - Janek Richter. 
Kolejny etap prac - to zbiór 
i suszenie zbóż, kwiatów 
oraz ziół przez mieszkań-
ców Ględ. Warto przy tym 
wspomnieć, że zboża po-
chodzą z Ględ, Maronii, 
czyli z naszej gminy, od 
naszych rolników.  Za 
umożliwienie nam ich zbio-
ru, serdecznie dziękujemy. 
Wicie wieńca to kilkudnio-
wa praca kilkunastu pań z 
Ględ i Trokajn. To czas 
niezwykle miłych spotkań, wielu rozmów, wymiany doświad-
czeń, a często także licznych opowieści. Do środka wieńca wło-
żono świeżo upieczony chleb na zakwasie, który wykonał 
mieszkaniec Ględ - Marek Sokołowski. Nasz piękny wieniec, 

tym razem w kształcie kosza, został zaprezentowany na dożyn-
kach powiatowych w Ostródzie przez panie z KGW w Łukcie, 
gdzie otrzymał wyróż-
nienie oraz na dożyn-
kach parafialnych  
w Boguchwałach.  

Wakacje, to również 
czas przygotowań do 
festynu w Łukcie,  
a więc wspólne goto-
wanie pierogów, karta-
czy i innych potraw, 
które od lat można 
zakosztować na na-
szym stoisku. Dzięku-
jemy mieszkańcom za pracę, wsparcie finansowe, a panu Mir-
kowi Wojtkowskiemu za wszelką pomoc, a przede wszystkim 
organizację transportu. Szczególnie gorąco dziękujemy za do-
stawę ziemniaków naszym gospodarzom z Ględ i Trokajn, które 
były głównym składnikiem naszych potraw. 

Letni czas, to okazja do 
wielu prac nad popra-
wą estetyki naszej 
miejscowości, a więc 
dbałość o kwiaty, krze-
wy oraz koszenie tra-
wy. Do prac tych włą-
czyła się grupa aktyw-
nych osób. W tym roku 
udało nam się również 
poprawić wygląd na-
szej plaży, dzięki środ-
kom własnym, fundu-
szu sołeckiego oraz 
zaangażowaniu miesz-
kańców uporządkowa-
liśmy to miejsce, uzu-
pełniliśmy piasek itp. 

Trochę tych działań 
było? Drodzy miesz-
kańcy, po raz kolejny 
okazuje się, że razem 
możemy więcej. Na-
prawdę widać, że jeste-
śmy zgranym Sołec-
twem.  

Dziękujemy Wam! 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ'' 

Co się działo w Ględach podczas wakacji? 

27 września w Morąskim Dom Kultury odbył się  

IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej. W tym 
roku naszą szkołę reprezentowały: Letycja Pawełczyk 
(klasa 4b) z utworem „Never Ending Story”, Hanna 
Czekil oraz Klaudia Pampuch (klasa 8a) z utworem 
Brayana Adamsa „(Everything I Do) I Do It For You”. 
Swoją interpretacją utworu przy akompaniamencie 
pianina w wykonaniu Hani, dziewczynki zdobyły  
II miejsce w przedziale wiekowym klas dla VII-VIII.  

Gratulujemy wygranej i liczymy na kolejne występy 
 

(Marta Wasiuk)  
źródło Szkoła Podstawowa w Łukcie 

 IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej  

Hanna Czekil (3 od lewej) oraz Klaudia Pampuch (4 od lewej)  
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GŁOS MIESZKAŃCA 

M o r s o w a n i e  

w Polsce staje się 
coraz bardziej po-
pularne! Złośliwi 
śmieją się nawet, 
że to nasz nowy 
sport narodowy.  
Morsowanie to 
forma rekreacji, 
polegająca na krót-
kotrwałym zanu-
r z a n i u  s i ę 
w  w o d z i e 
w niskich tempera-
t u r a c h  ( n p . 
w jeziorze, rzece, 
morzu), zwykle od 
jesieni do wiosny. 
Zimowe kąpiele to 
świetna rozrywka, 
dawka pozytywnej 
energii i według 
praktyków – moc 
zdrowia w jednym. 
Do największych zalet morsowania należą: 

 hartowanie ciała i zwiększenie tolerancji zimna, 

 poprawa wydolności fizycznej, 

 możliwa poprawa pewnych parametrów krwi, np. wzrost 
stężenia hemoglobiny,  

 możliwe zwiększenie odporności układu odpornościowego 
w przypadku infekcji (nie zaleca się jednak morsowania 
w trakcie infekcji),  

 ochrona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników,  

 przyspieszenie regeneracji po wysiłku,  

 poprawa samopoczucia. 
 
Miarą sukcesu jest właściwe przygotowanie do morsowania. 
Tak jak w przypadku treningu siłowego, odpowiednie wdroże-
nie w ćwiczenia zmniejsza ryzyko kontuzji, tak prawidłowe 
praktykowanie morsowania zmniejsza ryzyko powikłań 
i niekorzystnego wpływu na zdrowie, dlatego każdy mors po-
winien być wyposażony w: strój kąpielowy/kąpielówki, cze-
pek, czapkę, rękawiczki, specjalne buty do kąpieli, ręcznik, 
termos z ciepłym napojem, strój sportowy – ciepły, buty spor-
towe do biegania oraz ubrania na zmianę – ciepłe. 
Nad Jeziorem Korwik w Łukcie sezon dla morsów rusza  
w ostatnią niedzielę tego miesiąca, tj. 30 października o godzi-
nie 13.30. Z tej okazji postanowiliśmy spotkać się z Panem 
Bogdanem Purzyckim, mieszkańcem Łukty oraz wieloletnim 
dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, aby 
opowiedział nam o szczegółach morsowania u nas. 
 

Do 30 października pozostało już niewiele dni… czy czeka 
Pan na niego z niecierpliwością? 
Oczywiście, to fajny sposób spędzania wolnego czasu, które-
go ja akurat mam sporo. 
 
Kto należy do Waszej „morsowej” rodziny? 
Kiedy zaczynałem morsować, chyba był to rok 2010, było nas 
5-6 "bardzo dorosłych" facetów. Trwało to kilka lat, potem 
część zrezygnowała z różnych powodów m.in.  wyjechali pra-
cować za granicę. Przez dwa sezony zimowe morsowałem 
tylko ja z jednym z kolegów. Wspierali nas Prezes i Wicepre-
zes morsów, którzy są morsami nie kąpiącymi się zimową 

porą.  Mówią, że kiedyś zaczną.... Minione trzy sezony zimo-
we to zdecydowany wzrost liczby morsów. Dołączyły do nas 
kobiety, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Rekord, 
jeśli dobrze pamiętam to 21 osób w wodzie. Jesteśmy z kilku 
miejscowości naszej gminy ale przyjeżdżają też koleżanki  
i koledzy z Morąga, Żabiego Rogu, Wołowna. 
 
Tyle mówi się i pisze o zaletach morsowania. Które z nich 
widzi Pan u siebie? 
Kiedy pracowałem zawodowo, jako nauczyciel to nierzadko 
zdarzały mi się problemy z gardłem i konieczność leczenia 
antybiotykiem. Od kiedy morsuję, nie wiem co to antybiotyk. 
Przez te 12 lat 4-5 razy "odpuściłem" niedzielną kąpiel bo 
czułem, że "coś mnie bierze" ale wystarczyły domowe sposo-
by a nie antybiotyk. 
 
Często zaraża Pan innych miłością do morsowania? 
Może nie zarażam, ale zachęcam do morsowania, podpowia-
dam od czego i jak zacząć. Na początek wystarczy tylko wejść 
do wody i wyjść. Oczywiście trzeba to poprzedzić rozgrzew-
ką. Istotne to zachowanie zdrowego rozsądku m.in. mam tu na 
myśli odpowiedni czas przebywania w wodzie, która zimą 
może mieć 2-3 stopnie, zachowanie szczególnego bezpieczeń-
stwa, kiedy jest lód i kąpiemy się w wykutych przeręblach. 
 
Czy Korwik jest dobrym miejscem do uprawiania tego hob-
by?  
Nasze jeziorko to dobre miejsce do morsowania. Istotne jest 
to, że mamy pomost z drabinkami i głębokość wody pozwala 
mieć kontakt z dnem jeziora co jest istotne dla naszego bez-
pieczeństwa szczególnie, kiedy jezioro jest skute lodem.  
Był problem w minionym sezonie z bliskim dojazdem do 
miejsca kąpieli. Większość z nas przyjeżdża samochodami, 
jak wcześniej wspomniałem z różnych stron gminy i spoza 
gminy. Nasze samochody spełniają także praktyczną rolę, 
szczególnie w czasie opadów deszczu czy śniegu, pełnią wte-
dy rolę przebieralni. 
 
Pozdrawiam morsów, sympatyków a chętnych do morso-
wania zapraszam w zimowe niedziele. 

W minionym sezo-
nie najmłodszym 
morsem była Lety-
cja Pawełczyk, 
ówcześnie uczenni-
ca klasy 3B Zespo-
ł u  S z k o l n o -
P r z ed s z ko l n eg o  
w Łukcie, która 
zaczęła morsować 
z tatą i swoim hob-
by próbuje zarazić 
młodszego, pięcio-
letniego braciszka, 
aczkolwiek on 
wciąż pozostaje 
asertywny w tej 
kwestii. 

Jako ostatnia do 
ekipy dołączyła 
Paulina Wójcik, 
która jest bardzo 
zdyscyplinowanym 

i regularnym morsem; nigdy nie odpuszcza! I wciąż bije swoje 
życiowe, czasowe rekordy w wodzie. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

 Nasze jeziorko to dobre miejsce do morsowania - rozmowa z Bogdanem Purzyckim 

Bogdan Purzycki podczas morsowania  

w jeziorze Korwik w Łukcie 

Paulina Wójcik i Letycja Pawełczyk 



Nr 10/2022  NASZA GMINA ŁUKTA 

10 

CIEKAWE 

Biskup Archidiecezji Warmińskiej Janusz Ostrowski wręczył 

dekrety na lata 2022-2027 nowym dziekanom, wicedziekanom 
i ojcom duchownym podczas uroczystości w kurii. Była to 
idealna okazja do zmian w strukturach dekanatów w naszej 
diecezji. 

„Zgodnie z prawem kanonicznym dziekan, zwany inaczej wi-
kariuszem rejonowym, zostaje wybrany spośród własnego gro-
na przez kapłanów należących do danego dekanatu i zatwier-
dzony na pięcioletnią kadencję przez metropolitę warmińskie-
go - przypomina kanclerz warmińskiej kurii ks. Tadeusz Mar-
cinkowski.” 

Do głównych obowiązków dziekana należy: koordynacja pracy 
duszpasterskiej na terenie dekanatu, współpraca ze wszystkimi 

proboszczami oraz troszczenie się o to, aby obowiązki przez 
nich realizowane były wypełniane zgodnie z prawem kano-
nicznym i liturgicznym. Dziekan jest również pośrednikiem 
między dekanatem (wszystkimi proboszczami) a osobą arcybi-
skupa. - Zatem wierni nie muszą się odwoływać z problemami 
do arcybiskupa, ale winni przedstawiać ją dziekanowi dekana-
tu, na terenie którego znajduje się ich parafia. 

Miło nam poinformować, że dziekanem dekanatu Łukta został 
na kolejną kadencję ks. Zbigniew Żabiński, proboszcz parafii 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Przed księdzem 
Zbigniewem jeszcze więcej pracy niż dotychczas, ponieważ  
w ramach chociażby wzajemnego wspomagania się w posłu-
dze, wolą biskupa doszło do zmian strukturalnych w dekanacie 
i z pięciu dotychczasowych parafii (Łukta, Florczaki, Nowe 
Kawkowo, Skolity i Wrzesina) w skład dekanatu wchodzi teraz 
ich aż 11 (plus Biesal, Boguchwały, Gietrzwałd, Jonkowo, 
Świątki i Sząbruk).  

„Ze swojej strony chciałbym dodać, że wybór dokonuje się 
poprzez tajne głosowanie wszystkich księży pracujących  
w parafiach, wchodzących w skład dekanatu. Chcę wyrazić 
swoją wdzięczność wszystkim moim kolegom za to, że obda-
rzyli mnie zaufaniem. Postaram się sprostać wymaganiom 
związanym z pełnioną przeze mnie funkcją.” 

Dorota Pawełczyk 

NASZE ZDROWIE 

 SÓL - CO O NIEJ WARTO WIEDZIEĆ? 

Sól to substancja niezbędna do życia. Od dawien dawna była 

wykorzystywana przez uzdrowicieli jako lekarstwo. Woda, sól i 
potas to trzy składowe odpowiedzialne za gospodarkę wodną 
organizmu. Co to znaczy? To od nich, a w zasadzie od ich ilo-
ści w organizmie zależy jak organizm jest nawodniony. Sól 
reguluje zawartość wody która znajduje się na zewnątrz komór-
ki, potas - wody na zewnątrz komórki, a woda to nośnik który 
przepłukuje komórkę i usuwa odpady. 

„Problem” z solą jest taki, że przeprowadzono setki badań i nie 
wszystkie wyniki prowadzą do tego samego wniosku. Od lat 70 
przybywa nagłówków, że sól jest szkodliwa. Lekarze od dawna 
informują, że zwiększone spożycie soli może być przyczyną 
podwyższonego ciśnienia krwi. Ale najciekawsze jest to, że jest 

tyle samo badań potwierdzających tę tezę, co i ją wykluczają-
cych. 

Po wielu publikacjach ustalono limit przyjmowania soli na  
5 gramów na dobę. 5 gramów to dosłownie łyżeczka od herba-
ty. Gdy zaczynamy chorować i trafimy do szpitala, to z reguły 
lekarze od razu podłączają kroplówkę w celu nawodnienia.  
W takiej kroplówce jest 0,9 % soli kuchennej (Na Cl), inaczej 
mówiąc roztwór to 9 gramów soli na 1 litr wody. Normalnie nie 
potrzebujemy aż takich dużych dawek soli. 

Mało kto wie, że sól jest bardzo ważna dla naszych zębów. 
Znany jest fakt, że zwierzęta morskie nie cierpią z powodu pro-
blemów z zębami. My też możemy sobie bardzo pomóc. Wy-
starczy przed snem zastosować płukankę zębów słoną wodą. 

 Ks. Zbigniew Żabiński został dziekanem dekanatu Łukta  

 na kolejną kadencję  

Ks. Dziekan Zbigniew Żabiński 

Mapa diecezji 
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Znaczenie soli w organizmie 

Sól to elektrolit któ-
ry jest niezbędny dla 
naszego życia! Pły-
nie w naszej krwi już 
z od momentu naro-
dzin. Jeśli pozbawi-
my krew sodu, to od 
razu zaczyna krzep-
nąć i może dojść do 
rozpadu elektrocytów. Sól sprzyja również regeneracji hemoglo-
biny oraz innych komórek w organizmie. 

Jakie funkcje pełni sól w organizmie: 

 Ma działanie antyhistaminowe. Należy wypić szklankę wody 
lub dwie a potem położyć kilka ziarenek soli na języku, 

 Świetnie się sprawdza w stanach stresu. Odgrywa znaczącą 
rolę w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, 

 Reguluje gospodarkę wewnątrzkomórkową, 

 Jest niezbędna do pracy nerek, aby wspomóc je w wydalaniu 
z moczem nadmiaru kwasów, 

 Utrzymuje serotoninę i melatoninę na odpowiednim pozio-
mie, 

 Stabilizuje rytm skurczów serca, 

 Reguluje puls, 

 Ułatwia zasypianie i reguluje sen, 

 Równoważy poziom cukru we krwi, 

 Pomaga powstrzymać kaszel (połóż sól na język aż się rozpu-
ści), 

 Rozrzedza śluz zalegający w płucach i zatokach, 

 Zapobiega skurczom mięśni, 

 Pomaga w nietrzymaniu moczu (brak soli powoduje osłabnię-
cie szyjki i pęcherza), 

 Utrzymuje prawidłową strukturę kości. Gdy brakuje wody  
i sodu to tracimy wapń, a co gorsza, nie przyswajamy  tego 
którego dostarczamy z jedzeniem. 

 Woda w połączeniu solą działa jak naturalny antyoksydant, 

oczyszczając organizm z toksyn. 

Sól i jod 

Niektórzy mogą pomyśleć, że jodowanie soli jest w stanie wyeli-
minować zaburzenia niedoboru jodu w diecie Polaków. To nie-
prawda, nie w takiej ilości i takiej formie. Jod z reguły dodawa-
ny jest do oczyszczonej soli. Taka sól jest „martwa”. To ubogi 
produkt z którego zabrano wszystkie minerały, a dodano toksyny 
które powodują, że jest krystalicznie biała. Spożycie takiej soli 
prowadzi do wielu problemów i należy jej unikać. 

Na szczęście mamy w sprzedaży sól nieoczyszczoną. 

Sól kuchenna, morska czy himalajska? 

Sól kuchenna jest solą oczyszczoną z wszystkiego. Zostawia się 
w niej tylko chlorek 
sodu. Żeby się nie 
zbrylała, stosuje się 
odpowiednie środki 
przeciwzbrylające 
np.E-536 czyli żela-
zocyjanek potasu, 
który w niektórych 
Państwach jest zaka-
zany! 

Sól morską otrzy-

muje się przez odparowanie wody w płytkich, ale bardzo obszer-
nych basenach. Ta sól z reguły jest dużo lepsza niż sól oczysz-
czona. Jednak to co obecnie znajduje się w wodzie oraz ogólne 
zanieczyszczenia środowiska, to również i ona nie należy do 
najlepszych rozwiązań. 

Obecnie najlepsza będzie sól nieoczyszczona. I tu przoduje sól 
himalajska. Przoduje ze względu na marketing, bo z Himalajami 
nie ma nic wspólnego wydobywa się ją w Pakistanie w rejonie 
Pendżab, który jest oddalony od Himalajów o kilkaset kilome-
trów.   

Ja zdecydowanie wybieram naszą Polską sól Kłodawską! Jej 
wartości mineralne są zbliżone do soli himalajskiej, choć zawie-
ra więcej sodu i nie musi być transportowana przez kilka tysięcy 
kilometrów. Sól kłodawska w przeciwieństwie do soli, które 
zostały poddane procesom oczyszczania zawiera dość duże ilości 
minerałów. Wyróżnia się ona zawartością magnezu, manganu, 
żelaza, cynku, miedzi, potasu, selenu i wapnia. Warto podkre-
ślić, że wszystkie związki obecne w soli kłodawskiej są dobrze 
przyswajalne przez ludzki organizm. Osobiście uważam, że to 
najtańsza forma suplementacji przy niedoborach minerałów. 

Ile soli potrzebujemy? 

Zbyt dużo soli będzie problemem, ale zbyt mało też. Tak więc, 
ile soli potrzebujemy, aby było w sam raz? Na tym polu walka 
pomiędzy organizacjami, naukowcami czy dietetykami trwa od 
lat. Zalecane minimum dzienne od 1 do 4 gramów, przy czym 
górna granica uzupełniana powinna być, gdy mamy braki w bu-
forach magazynujących lub jesteśmy narażani na wysokie tem-
peratury, a przez to zwiększone pocenie się. 

Osoby starsze, mają z reguły niski poziom sodu we krwi. W me-
dycynie taki stan nazywa się hipotermią. Badania dowodzą, że 
nawet łagodna hipotermia, która utrzymuje się przez długi okres 
czasu, może przyczynić się do osłabienia zdolności poznaw-
czych, niekontrolowanych upadków oraz zbytniej demineraliza-
cji kości. Objawy hipotermii są bardzo podobne do objawów 
występujący po spożyciu alkoholu: trudności z utrzymaniem 
prawidłowej postawy, zachwiania równowagi, nudności, bóle 
głowy. Większość instytucji bije na alarm twierdząc, że osoby 
starsze powinny ograniczyć spożywanie soli. Czy aby na pew-
no? Twarde dowody naukowe pokazują, że nie jest to prawda. 

Zbyt niski poziom soli w organizmie ma wpływ na funkcjono-
wanie wielu hormonów, działanie enzymów, morfologię krwi. 
Naukowcy zebrali 167 opracowań naukowych i wyciągnęli  
z nich wnioski, że osoby które znacznie zmniejszyły spożycie 
soli znacząco wzrósł u nich poziom reniny (który wywołuje 
skurcz naczyń, sprzyja tworzeniu się zakrzepów i zawałów), 
adrenaliny oraz cholesterolu i trójglicerydów. Zbyt mała ilość 
soli „uderza” również w cukrzyków. Wystarczy przez tydzień 
być na diecie niskosodowej, aby u osób zdrowych zaobserwo-
wać zwiększoną insulinooporność. A co robią lekarze i dietety-
cy? Jak masz za dużo cukru - unikaj soli. To błąd. Nie unikaj, ale 
też nie przesadzaj. 

Naturalne substytuty soli 

Jeśli ktoś z jakiś powodów nie chce używać soli i żadne argu-
menty go nie przekonują, to niech stosuje koper, chrzan, rzod-
kiewkę, pietruszkę, czosnek, cebulę, kminek, żurawinę. 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagator-

ka zdrowego trybu życia. Od kilku lat biorąca 

czynny udział w promowaniu zdrowego żywie-

nia, prowadząca warsztaty dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Autorka bloga „Ze smakiem”.  

Zielarz, fitoterapeuta.  
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Opowieści mazurskie c.d. 

Na prawdziwki w las 

Lubię spotkać borowika - 

Może trafi do słoika, 

Może będzie ususzony, 

Lub dokładnie zamrożony...? 

Oko nęci, kształtem wabi, 

Jednak trafi do potrawy... 

Każdy kucharz przyzna rację, 

Że ten grzyb zachwyca smakiem... 

Nie ociągaj się ze wstaniem, 

Rankiem idź na grzybobranie! 

Niech ci las będzie łaskawy, 

Byś miał grzyby, do potrawy... 

Niech prawuski w koszyk wpadną, 

Byś wyprawę miał udaną. 
 

 
Fraszki igraszki c.d. 

Naładowany 

Wściekłość go tak rozsadza, 

Że płonie, jak w piecu sadza; 

I tu wątpliwość wyrazić muszę: 

Że pewnie jak sadza, ma czarną duszę 
 

Mieczysław Jarząbek 

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


