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W ramach realizacji zadania publicznego pn. ,,Integracja ludności wiejskiej i popra-

wa estetyki miejscowości Mostkowo poprzez stworzenie miejsca integracji społecz-
nej” działacze Stowarzyszenia ,,Mostkowo-Kraina Wyobraźni” zaktywizowali miesz-
kańców wsi Mostkowo do wspólnej wolontariackiej pracy na rzecz poprawy wizerun-
ku swojej miejscowości i wykonania miejsca integracji wiejskich. Efektem przedsię-
wzięcia jest położona na tzw. ,,Polu Szuwarkowym” zadaszona wiata, umożliwiająca 
organizację inicjatyw wiejskich. Stowarzyszenie otrzymało w ramach dotacji z budże-
tu Gminy Łukta wsparcie finansowe w wysokości 5 500,00 zł zgodnie z umową dnia 
17 marca 2017 r. Zadanie było realizowane w okresie od maja do października 2017 r. 
Lokalna społeczność oraz wszyscy, którzy społeczną pracą przyczynili się do powsta-
nia estetycznego i funkcjonalnego obiektu zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek 
oraz słodkości. Tym samym pierwsza integracja społeczna pod nową wiatą miała miej-
sce w dniu 9 grudnia 2017 r. Gratulujemy chęci i efektów działania członkom Stowa-
rzyszenia na rzecz rozwoju wsi Mostkowo.   

Urząd Gminy w Łukcie 

Nowa zadaszona wiata powstała w Mostkowie 

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły Jasełka i Szkolny 

Konkurs Kolęd, które odbyły się 22.12.2017 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Łukcie. Podziękowania kierujemy na ręce uczniów 
oraz całej kadry pedagogicznej zaangażowanej w przygotowania świą-
tecznych występów, a w tym. m.in. dla Pani Wioletty Piotrowskiej za 
aranżację Jasełek, dla Pani Magdaleny Palińskiej za organizację Kon-
kursu oraz dla Pana Krzysztofa Marcinowskiego za oprawę muzyczną. 
Komisja jednogłośnie ogłosiła, że każda z klas uczestnicząca w Kon-

kursie należy do grona zwycięzców. Niespodzianką było wykonanie 
kolędy Cicha Noc w języku francuskim, którą zaśpiewała uczennica 
klasy czwartej – Helene Daniela Bedjigui.  
Jasełka odbyły się również w Szkole Podstawowej w Mostkowie. 
Uczniowie w świątecznej inscenizacji pokazali radość i wesołą nowinę 
płynącą z betlejemskiej stajenki. Słowa uznania za bożonarodzeniowy 
występ należą się całej społeczności szkolnej – nauczycieli i małych 
artystów. Hej Kolęda, Kolęda!  

Urząd Gminy w Łukcie 

Dnia 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Łukta wolontariuszki tegorocznej Szlachet-

nej Paczki odwiedziły Pana Roberta Malinowskiego Wójta Gminy. Osobiście podzięko-
wały za nieocenioną pomoc przy organizacji Szlachetnej Paczki i wręczyły dyplom z po-
dziękowaniami.  
Podczas finału Szlachetnej Paczki 09-10 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Łukta udostępnił 
busa, który został wykorzystany do odbioru paczek z magazynu z Morąga i z Elbląga. 
Dzięki użyczeniu środka transportu mogliśmy dostarczyć podarunki bezpośrednio dla 
rodzin z Gminy Łukta zakwalifikowanych do akcji Szlachetna Paczka . Dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych osób mogliśmy objąć 
wsparciem 10 rodzin z naszego terenu.  
W 2018 r. wolontariuszki zadeklarowały Wójtowi, że Łukta będzie posiadać swój odrębny 
rejon w Szlachetnej Paczce i postarają się objąć wparciem więcej rodzin z obszaru gminy. 
Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy.  

Urząd Gminy w Łukcie 

Wolontariuszki Szlachetnej Paczki z wizytą w Urzędzie Gminy 

Szkolne Jasełka 

Uwaga, mieszkańcy Komorowa oraz przedsiębiorcy. 
Drodzy mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na terenie Ko-
morowa. Gmina Łukta pozyskała dofinansowanie z Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 na przebudowę drogi, polegające na wymianie nawierzchni z 
szutrowej na asfaltową od zjazdu z drogi Wojewódzkiej nr 530 do 
końca działki 74 (Świetlica wiejska w Komorowie).  
 

Urząd Gminy w Łukcie 

Zbite lustro drogowe w miejscowości Florczaki. Jak informu-
je nas sołtys, w miejscowości Florczaki kolejny raz doszło do aktu wandali-
zmu, jakim było stłuczenie lustra drogowego na skrzyżowaniu z drogą do 
Nowaczyzny. Nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. Sołtys i mieszkańcy 
Florczak apelują o opamiętanie. Fundusz sołecki jest skromny i każda na-
prawa bezmyślnie zdewastowanego mienia dodatkowo go uszczupla. A jak 
wiemy z opinii mieszkańców lustro jest w tym miejscu bardzo potrzebne. 
Lustro drogowe zostało postawione na wyjeździe, aby zapewnić bezpie-
czeństwo uczestnikom ruchu drogowego.  

Redakcja 

W skrócie 



3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

WYDARZENIA 

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o zakończeniu 

nowej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ul. Cichej  
w Łukcie z drogi gruntowej na drogę utwardzoną w postaci kostki bru-
kowej. Życzymy mieszkańcom bezpiecznego użytkowania ulicy. Kolej-
nymi drogami przebudowanymi na kostkę brukową będą drogi w miej-
scowości Pelnik. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli rozpocząć prace 

już w marcu. Kolejną dobrą wiadomością jest to, iż została oddana do 
użytku kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Ramoty. Zmienio-
na została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową. Inwestycja 
uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 184 
846,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 - 
2020.  

Urząd Gminy w Łukcie 

Ukończono inwestycje drogowe 

ul. Cicha w Łukcie droga do Ramot 

We wtorkowy wieczór, 16 stycznia 2018 r. mieszkańcy Łukty, za-

mieszkali w budynku przy ul. Warszawskiej ucierpieli w wyniku pożaru. 
Do zdarzenia doszło po godzinie 20.00. Dzięki niezwłocznej reakcji 
jednostek ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, pożar nie rozprze-
strzenił się na sąsiednie budynki. Sprawna akcja członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łukcie, Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach 
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Morągu ocaliła kubaturę budynku 
przed spaleniem. W akcji ratowniczo - gaśniczej uczestniczyły łącznie  
3 zastępy z Łukty, 1 zastęp z Florczak i 3 zastępy z Morąga, a także 
jednostka Policji oraz 2 zespoły ratownictwa medycznego. Proboszcz 
parafii w Łukcie - ks. Zbigniew Żabiński, świadczył poszkodowanym 
pomoc psychologiczną i duchową.  
W wyniku pożaru zostały poszkodowane dwie osoby, które z poparze-
niami drugiego i trzeciego stopnia trafiły do szpitala. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy swoją pracą i funkcją społeczno-zawodową 
pomogli w ratowaniu skutków pożaru, za szlachetną postawę i gotowość 
do działania oraz wzorcowe wypełnianie misji, jaką jest niesienie pomo-
cy w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Osobom, które dotknął stycz-
niowy pożar składamy wyrazy współczucia. Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Łukcie pomogła przy pracach porządkowych w budynku  
i na terenie pogorzeliska, za co strażakom bardzo dziękujemy.  

Po pożarze nie trzeba było długo czekać na pomoc. Wielu ludzi dobrej 
woli szybko zorganizowało zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów oraz 
ubrań dla pogorzelców.  

Urząd Gminy w Łukcie 

Pożar budynku mieszkalnego w Łukcie. 

Pożar wybuchł w mieszkaniu w budynku po starym banku 

W piątko-

wy wieczór 15 
grudnia 2017r. 
w Gminnej 
Bibliotece 
Publicznej  
w Łukcie, 
licznie zgro-
madzona pu-
bliczność 
miała okazję 
obejrzeć sztu-
kę w reżyserii 

Elżbiety Lenkiewicz pt. „Za dawno, za dobrze się znamy” - brawurowo 
zagraną przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Wiesła-
wę Szymańską i Mariana Czarkowskiego. Perfekcyjna, pełna ekspresji 
interpretacja sztuki wykonana przez artystów, wsparta piosenkami  
z gatunku „dawnych wspomnień czar” przy akompaniamencie gitary 
Mariana Czarkowskiego – wprawiła publiczność w doskonały nastrój. 

Komediowa konwencja sztuki o damsko-męskich relacjach wywoływała 
u widzów na przemian salwy śmiechu, śmiechu przez łzy i spontaniczne 
brawa. Owacją na stojąco publiczność długo dziękowała ekipie Teatru 
przy Stoliku za mistrzowską interpretację. 
W dalszej części wieczoru Sekretarz Urzędu Gminy w Łukcie Pani Jo-
lanta Górecka w imieniu władz Gminy Łukta, wręczyła kadrze biblioteki 
przepiękny bukiet kwiatów za całokształt pracy w 2017 roku wraz ze 
słowami uznania i świątecznymi życzeniami skierowanymi również do 
czytelników.  
Kolejnym punktem wieczoru było uroczyste wręczenie nagród dla na-
jaktywniejszych czytelników. Nagrody w większości zostały ufundowa-
ne przez sponsorów, którym serdecznie dziękujemy: Warmińskiemu 
Bankowi Spółdzielczemu w Jonkowie, Marketowi Prim, Pani Annie 
Brdak, Pani Iwonie Kamieńskiej, Pani Wandzie Łaszkowskiej, Pani 
Paulinie Polakowskiej, Pani Justynie Raginiak, Pani Sylwii Rębacz, Pani 
Annie Szymańskiej, Pani Kamili Szymańskiej, Pani Wioletcie Więch. 
Tradycyjnie spotkanie zakończyły dyskusje czytelników przy kawie  
i świątecznym poczęstunku.    

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie. 

Teatr przy Stoliku w bibliotece 
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WOŚP w Łukcie zaczął grać 

już  27  grudnia  2017  r .  
W poświąteczną środę, w sali 
komputerowej GOK odbył się 
turniej gier komputerowych  
w drużynowej grze „League of 
Legends”. 
W sobotę, 13 stycznia 2018 r.  
w sali gimnastycznej ZSP  
w Łukcie od godz. 10 na dzieci 
czekało dużo atrakcji, m.in.: dmu-
chaniec oraz gry i zabawy zorga-
nizowane przez wolontariuszy 
WOŚP. Od godz. 15 zaczął się 
turniej halowej piłki nożnej,  
w którym wzięło udział sześć 
drużyn. Po zaciętej walce pierw-
sze miejsce zajęła drużyna „Jurka 
Owsiaka”,  drugie miejsce 
„KMZ”. 
W niedzielę, 14 stycznia  

w GOK-u rozpoczął się 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY.  
W sali kominkowej od godz. 10:00 prowadzony był kiermasz ciast, 
kawy, herbaty oraz bigosu. Wolontariusze kwestowali na Łukciańskich 
ulicach oraz pod kościołem. O godz. 17:00 na scenie kino-teatru zaczę-
ła się cześć artystyczna oraz licytacje. Dzięki hojności darczyńców na 
licytacje przeznaczonych zostało prawie 100 fantów. Na scenie wystą-
pili: Żeński Chór Kameralny, Emilia Kraska, Ostródzki Klub Kyokus-
hin Karate – sekcja z Łukty, oraz zespół Zady i Walety. Po godz. 20:00 
światełkiem do nieba zakończył się 26 FINAŁ WOŚP. W tym roku 
szefem sztabu była Joanna Sulley. 
 
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: Wójt Gminy Łukta 
Robert Malinowski, Mirosław Adamczyk, WARMEX APB Anna 
Brdak, Stefan Grzymowicz, Kwiaciarnia ORCHIDEA, Kwiaciarnia 
STOKROTKA, Michał Kur, Elżbieta Piotrak, Radni Gminy Łukta, 
Pensjonacik Kamuszka, panie ze sklepu ALUX, Art-Bruk Ireneusz 
Artemniak, sklep MAZAK, Ewa Leończak, Paulina Polakowska, Anna 
Szymańska, Dorota Szafraniec, Karol Głąb, Restauracja Lawendowa, 
Dorota Pawełczyk, Wojciech Paliński, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łukcie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, PRIM Market, 
Dariusz Struk, Justyna Raginiak, Marta Drozdowska, Laura Dąbrow-
ska, Wojciech Dąbrowski, Stacja Paliw ORLEN Łukta, Stacja Diagno-
styczna w Łukcie, Jolanta Górecka, Danuta Malinowska, Krzysztof 
Hołowczyc, Katarzyna Miszczuk, OFF-Road Sport, Beata Pasierow-
ska, Ryszard Gradowski, p. Kreps-Gradowska, Barbara Syjczak, Świe-
tlica w Koziej Górze, Świetlica w Ramotach, Świetlica w Ględach, 
Paulina i Artur Wójcik, Bardbo, Sławomir Urbaszek, oraz anonimo-
wym darczyńcom. 
Partnerami 26 Finału WOŚP w tym roku byli: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Łukcie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie oraz we 
Florczakach. 
Podziękowania składamy również p. Andrzejowi Popielarskiemu oraz 
p. Andrzejowi Kakiet. 
Dziękujemy za ciasta, pierogi oraz bigos: Barbarze Tokarczyk, Marta 
Piotrak, Agnieszka Gromelska, Marianna Szczotka, Agnieszka Gol, 
Restauracja Lawendowa, Mariola Kur, Zofia Jeger, Maria Gudalewicz, 

Monika Dzieniszewska, Daria Nowicka, Iwona Banaszek, Dorota 
Smetana, Pensjonacik Kamuszka. 
Dziękujemy wszystkim za udział w licytacjach oraz wrzucanie pienię-
dzy do puszek. Dzięki Waszej hojności udało na się uzbierać  
10682,45 tys. zł.  
Za całą akcję odpowiedzialni byli pracownicy GOK-u oraz wolontariu-
sze WOŚP. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! 

Redakcja 

26 FINAŁ WOŚP w Łukcie 

8 grudnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, dzieci kolejny raz „wybrały się”  

w podróż po świecie. Tym razem dotarły do mroźnej Laponii, gdzie jak powszechnie 
wiadomo, mieszka Święty Mikołaj. Z obszernej prezentacji multimedialnej mali podróż-
nicy dowiedzieli się co to jest zorza polarna i ile trwa noc podbiegunowa. Z zaintereso-
waniem wysłuchali opowieści o rdzennych mieszkańcach – Samach. Poznali też ich 
tradycje oraz życie codzienne. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły zwierzęta żyjące  
w tej mroźnej krainie, a w szczególności renifery. Dzieci podziwiały także lodowe domy 
oraz wyścigi psich zaprzęgów. Poznały również niewyszukaną, skromną lecz wyrazistą 
tradycyjną kuchnię lapońską opartą na darach natury. Wszyscy uczestnicy „podróży” 
spróbowali swoich sił w chodzeniu na rakietach śnieżnych, następnie uczyli się eleganc-
ko pakować prezenty. Uwiecznieniem zajęć było wspólne pisanie listu do Św. Mikołaja. 
Tego dnia w naszej bibliotece zapanowała prawdziwie radosna świąteczna atmosfera. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Akademia ucznia w bibliotece - LAPONIA 
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Do akcji Szlachetnej Paczki włączyłyśmy się bardzo chętnie wraz  

z Agnieszką Gol i Pauliną Malinowską. Kiedy uzyskałyśmy swoje kon-
ta i hasła w Szlachetnej Paczce, zaczęłyśmy szybko działać. Każda  
z nas miała w swojej bazie wymienione rodziny, które należało odwie-
dzić i przeprowadzić z nimi wywiady. Podczas wywiadów nie mogły-
śmy się rozdzielić, ponieważ nie może tylko jedna osoba udać się do 
rodziny. W Szlachetnej Paczce bardzo istotne jest to, że rodziny nie 
mogą same siebie zgłosić, zatem muszą być wytypowane przez kogoś. 
Udało się nam dodać do bazy więcej rodzin potrzebujących wsparcia 
rzeczowego. W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, po odliczeniu 
kosztów utrzymania, dochód w rodzinie nie mógł przekroczyć 500 zł na 
osobę, natomiast u osób samotnie prowadzących gospodarstwo domo-
we dochód nie mógł przekroczyć 600 zł. Po uzupełnieniu kwestionariu-
szy naszym obowiązkiem było nanieść wszystko w system elektronicz-
ny, stworzyć dodatkowo opisy rodzin i czekać na akceptację na pozio-
mie rejonu i ogólnopolskim. Nie wszystkie rodziny z różnych wzglę-
dów wymienione w naszej bazie uzyskały wsparcie.  

 
Oficjalnie 18 listopada 2017 r. na stronie www.szlachetnapaczka.pl 
otworzono bazę rodzin, gdzie Darczyńcy mogli wybierać rodziny. Je-
stem bardzo zadowolona, że dałyśmy radę, aby nasze rodziny z Łukty 
widniały na w/w stronie już tego samego dnia.  
 
Następnie oczekiwałyśmy z niecierpliwością na Darczyńców naszych 
rodzin. Udało się objąć pomocą wszystkie rodziny z Gminy Łukta, 
żadna nasza rodzina nie została pominięta. Dla dwóch ostatnich rodzin 
dodatkowo przeprowadziłyśmy akcję pomocy wśród znajomych 
i mieszkańców gmin za co serdecznie dziękujemy. Udało się nam ze-
brać dwa tysiące złotych, za które kupiłyśmy kuchenkę Westfalkę, 
komplet garnków, patelnie, trochę odzieży oraz kosmetyków.  
 
Dla 10 rodzin tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były zdecydowa-
nie lepsze. Kiedy wręczałyśmy podarunki nie raz w oku zakręciły się 
nam łzy. Obdarowani byli wzruszeni, nie spodziewali się, aż tak dużej 
pomocy. Każda z rodzin dostała bardzo dużo żywności trwałej, środ-
ków czystości, były też niezbędne sprzęty AGD i RTV. Ponadto była 
odzież, obuwie, zabawki, a nawet szczególne upominki dla każdego  
z członków rodziny. Czasami z nami towarzyszyli Darczyńcy, którzy 
nawet osobiście wybrali się z Warszawy w celu przekazania podarun-
ków dla wybranej przez nich rodziny. Darczyńcom wręczyłyśmy po-

dziękowania, upominki ręcznie zrobione przez lokalne artystki, przez 
Panią Danutę Malinowską i Katarzynę Miszczuk. Ponadto Darczyńcy 
dostali laurki od dzieci, kartki z życzeniami świątecznymi od rodzin, 
którym zdecydowali się pomóc.  
 
Podczas finału Szlachetnej Paczki 09-10 grudnia 2017 r. pan Robert 
Malinowski Wójt Gminy Łukta użyczył wolontariuszkom środek trans-
portu do odbioru gabarytowych paczek z magazynu z Morąga  i z Elblą-
ga. Wieczorem 09 grudnia 2017 r. w magazynie w Morągu czekałyśmy 
na przyjazd dużego samochodu dostawczego z Warszawy z magazynu, 
aby rozładować i posegregować oznaczone paczki wg nadanych kodów 
rodziny. Należało również odszukać kody dla dwóch rodzin z Gminy 
Łukta i przywieźć paczki do naszego magazynu. Dzięki użyczeniu 
przez Wójta Gminy Łukta pojazdu mogliśmy dostarczyć podarunki  
bezpośrednio dla rodzin z naszej gminy, zakwalifikowanych do akcji 
Szlachetna Paczka. Rodziny te są mieszkańcami następujących miejsco-
wości: Ględy, Gucin, Komorowo, Łukta, Nowe Ramoty, Pelnik, Plich-
ta, Trokajny, 
Wynki. Rodziny 
zakwalifikowane 
były z różnych 
względów m.in.: 
wielodzietność, 
przewlekłe choro-
by, wypadek przy 
pracy, nieszczę-
śliwy wypadek 
losowy bądź sa-
motność. 
 
W tym roku Gmi-
na Łukta przyna-
leżała do rejonu 
Morąg, natomiast 
od przyszłego 
roku chcemy 
stworzyć swój 
oddzielny rejon i postaramy się objąć wparciem więcej rodzin z obszaru 
gminy. Wszystkim biorącym udział w akcji Szlachetna Paczka serdecz-
nie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie a także za to, że nie byli-
ście obojętni na potrzeby innych rodzin.  

Z wielkim szacunkiem  
Ilona Grabowska, Agnieszka Gol i Paulina Malinowska   

Szlachetna Paczka 

 Strażakom Ochotniczej Straży 
Pożarnej – za pomoc w przekazy-
waniu paczek, za  gotowość i za 
użyczenie pomieszczeń na maga-
zyn, 

 Klasie IV a ze Szkoły Podstawo-
wej w Łukcie- za pomoc dla ro-
dziny jako Darczyńca Wspoma-
gający, 

 Magdalenie Palińskiej- opiekunce 
szkolnego wolontariatu za zaan-
gażowanie i przeprowadzenie 
akcji w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Łukcie, 

 Robertowi Malinowskiemu Wój-
towi Gminy Łukta- za użyczenie 
pojazdu, 

 Marcinowi Grabowskiemu -  
za pomoc w rozwożeniu paczek, 

 Slepowi GS oraz Prim- za możli-
wość zbiórki artykułów dla ro-
dzin, 

 Katarzynie Miszczuk- za ręcznie 
zrobione upominki Darczyńcom, 

 Danucie i Stanisławowi Malinow-
skiemu - za ręcznie zrobione 
upominki Darczyńcom  

 Andrzejowi i Helenie Rosińskim, 
 Wandzie Łaszkowskiej, 

 Irenie Krzywiec, 
 Milenie Szostak, 
 Annie Morenc-Sulewskiej, 
 Annie Patoce, 
 Annie Szymań skiej  wraz  

z pracownikami, 
 Justynie Raginiak, 
 Ryszardowi Ruść, 
 Pawłowi Stępień, 
 Agnieszce Kowalskiej, 
 Małgorzacie Nowickiej, 
 Annie Czubkowskiej,  
 Pawłowi Hładyszewskiemu, 
 Barbarze Syjczak, 
 Annie Brdak,  
 Annie Próćhnickiej, 
 Agacie Homza, 
 Tomaszowi Pyrzanowskiemu, 
 Łukaszowi Langowskiemu, 
 Pawłowi Langowskiemu, 
 Krzysztofowi Florkowskiemu, 
 Kamilowi Popielarskiemu, 
 Sławomirowi Owsianka, 
 Damianowi Owsianka, 
 Mateuszowi Owsianka, 
 Robertowi Dobrosielskiemu, 
 Dorocie Pawełczyk 

Ilona Grabowska 

Chcemy bardzo podziękować:  

http://www.szlachetnapaczka.pl
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W piątek, 26 stycznia z okazji Dnia 

Babci i Dziadka na scenie kino-teatru  
w GOK-u w spektaklu "Reflektantki" 
wystąpiła grupa teatralna z zaprzyjaźnio-
nego Stowarzyszenia Mozaika Mi-
łomłyn. Reflektantki to humorystyczna 
opowieść o miłostkach, schadzkach, 
romansach i zagwozdkach w pewnym 
dworku.  
Z pozoru prosta i przewidywalna historia 
zmienia się w zawiłą i zakręconą intrygę 
z nadworną służbą w roli głównej. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Mozaika" za dobrą zabawę. 

Redakcja 

"Reflektantki"  

W ferie GOK  

w Łukcie jak zwy-
kle przygotował 
moc atrakcji. Zor-
ganizowane były 
dwie wycieczki na 
lodowisko do Mo-
rąga i do Parku 
T r a m p o l i n   
w O s t r ó d z i e .  
Dzieci podczas 
ferii na zajęciach 
kulinarnych oraz 
rękodzieln iczo -
plastycznych przy-
gotowywały sałatki 
owocowe, maski   
i kapelusze karna-
wałowe, a także 
wspólnie zrobiły 
zamek krzyżacki  
z kartonu. Nie 
zapomniały także  
o dokarmianiu 
ptaków zimą - na 
drzewach rozwie-
szono słoninę, a do 
karmików nasypa-

no ziarna. Dużą atrakcją była nocka w GOK-u. Na tych zajęciach, któ-
re zaczęły się o godz. 18:00, a skończyły o 8:00 dnia następnego, dzie-
ci świetnie bawiły się gotując, tańcząc, śpiewając (karaoke) oraz grając 
w gry. Na zakończenie ferii zorganizowano bal przebierańców, na 
którym oprócz tradycyjnie tańców i zabaw odbyły się również konkur-
sy. Każde z  dzieci zaprezentowało swoje ciekawe kreacje, które bar-
dzo podobały się jury i zostały nagrodzone słodkościami. 
 
Równolegle w świetlicach wiejskich odbywały się podobne zajęcia. 
Dzieci miały możliwość wybrania się na zorganizowane wycieczki do 
Warmiolandii, Parku Trampolin w Ostródzie, na lodowisko oraz do 
kina. Odbyły się bale dla dzieci, występy na Dzień Babci i Dziadka  
w wykonaniu dzie-
ci, nocowanie  
z atrakcjami na 
świetlicach, zajęcia 
kulinarne oraz 
plastyczne. Przy 
tylu zróżnicowa-
nych zajęciach nie 
sposób było się 
nudzić. Szkoda, że 
ferie już się skoń-
czyły - wspominają 
dzieci. 

 
Redakcja 

Tak dzieci spędzały czas podczas ferii zimowych w GOK-u i na świetlicach 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Wanda Łaszkowska – uro-

dziłam się i mieszkam w gminie 
Łukta. Jestem mamą dwóch sy-
nów i babcią trójki wnucząt. 
Ukończyłam Technikum Ekono-
miczne o specjalności admini-
stracja państwowa w Olsztynie, 
studia o specjalności prawo ad-
ministracyjne na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz studia podyplomowe  
w zakresie finansów i rachunko-
wości. 
Moje prywatne upodobania to 
aktywne spędzanie wolnego cza-
su,  podróże oraz praca na działce 
wśród kwiatów. W wolnych 
chwilach lubię również poczytać 
książkę. 

 
Jest  Pani już bardzo długo w samorządzie. Proszę opowiedzieć nam  
o tej pracy.   
Z pracą w samorządach związana jestem od 1969 r. zarówno społecznie 
jak i zawodowo. Przez okres 20 lat pracowałam jako Sekretarz Urzędu 
Gminy w Łukcie. Następnie przez okres 2 kadencji (1994-2002)  byłam 
radną  w Radzie Gminy Łukta, w tym przez jedną kadencję byłam prze-
wodniczącą Rady Gminy. 
Od 3 kadencji, tj. od roku 2006 jestem radną Rady Powiatu w Ostródzie. 
Przez jedną kadencję (2006-2010) byłam przewodniczącą Komisji Bu-
dżetu i Finansów a w kadencji (2010-2014) byłam Przewodniczącą 
Rady Powiatu. 
 
Jakie są Pani najważniejsze sukcesy w pracy w radzie powiatu? 
Rada Powiatu to organ kolegialny i sukcesy Rady są sukcesami po-
szczególnych radnych. A od wielu już lat w naszym powiecie dzieje się 
dużo, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje  w placówkach oświatowych 
oraz w zakresie budowy i remontów dróg. Powiat ostródzki jest jednym 
z większych i dobrze rozwijających się powiatów w województwie. 
Radni w swojej pracy, powinni oczywiście myśleć globalnie o całym 
powiecie i kierować się interesem całego powiatu. Oczywiście każdy 
radny stara się, aby jak najwięcej zostało zrobione w jego Gminie. Nie-
zbędna jest jednak do tego współpraca wszystkich radnych, aby zadanie 
poparła  większość z nich. Ja również w swojej dotychczasowej działal-
ności starałam się, aby podczas planowania budżetu czy debat na ten 
temat, zgłaszać realizację zadań dotyczących gminy Łukta. Mimo, że  
w naszej gminie jest tylko 26 km dróg powiatowych, co w porównaniu 
do innych gmin, gdzie jest ich od 100 – 200 km, udało się w II etapach 
wykonać nową nawierzchnię drogi z Mostkowa do Ględ oraz położyć 
nową nawierzchnię na drodze w miejscowości Plichta, co jest niewątpli-
wie sukcesem. Aktualnie moje działania kierują się na wykonanie re-
montu nawierzchni drogi powiatowej Tabórz–Plichta. Oczywiście po-
trzebne jest tu poparcie innych radnych. 
 
Jak układa się współpraca z innymi radnymi powiatu?  
Jeśli chodzi o współpracę moją z innymi radnymi to układa się ona do-
brze. 
 
Jest Pani także  Prezesem Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki 
oraz FRRŁ. Proszę przybliżyć nam działania Stowarzyszenia Kraina 
Drwęcy i Pasłęki, oraz  Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. 
Jestem Prezesem tych organizacji.  
Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania działającą w partnerstwie 
trójsektorowym tj. publicznym, gospodarczym i społecznym w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER i zajmuje się 
aktywizacją mieszkańców oraz rozwojem wsi na obszarze obejmującym 
swym zasięgiem 8 gmin: Łuktę, Morąg, Miłakowo, Ostródę, Grunwald, 
Dąbrówno, Jonkowo i Świątki. 
Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków z Samorządu Woje-
wództwa ogłaszało i ogłasza konkursy na realizację różnych działań. 
Wnioski składają do nas przedsiębiorcy na rozwój swoich firm lub na 
otwarcie działalności gospodarczej, Gminy na realizację zadań gospo-
darczych lub społecznych, a także inne organizacje społeczne na różne 
projekty z których mogą korzystać mieszkańcy. W poprzedniej perspek-
tywie finansowej mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mln. zł, w obecnej 8 

mln. zł. Stowarzyszenie realizowało również różne projekty aktywizują-
ce dla mieszkańców i młodzieży np. w zakresie prowadzenia gospo-
darstw agroturystycznych, konkursów kulinarnych, konkursów plastycz-
nych a także utrzymania i doposażenia szlaków rowerowych, których 
mamy na terenie LGD 600 km a w trakcie przygotowania jest dalsze 
200 km. 
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta wspiera rozwój przedsiębiorczości 
na terenie województwa warmińsko mazurskiego poprzez udzielanie 
pożyczek dla przedsiębiorców. Prowadzi również fundusz stypendialny 
dla młodzieży ponadgimnazjalnej z gmin Łukta, Morąg, Miłomłyn, 
Gietrzwałd, Dąbrówno i Ostróda. Środki przeznaczane na stypendia 
wynoszą ponad 100 tys. zł rocznie i pochodzą z gmin oraz innych spon-
sorów. Realizujemy również różne projekty np. dla seniorów i młodzie-
ży. 
 
Z jakimi sprawami można przyjść do Fundacji i Stowarzyszenia? 
Do Fundacji może przyjść przedsiębiorca po pożyczkę w kwocie do 300 
tys. zł, młodzież zdolna o średniej minimum 4, złożyć wniosek o sty-
pendium, a mieszkańcy wypożyczyć rower lub sprzęt rekreacyjno- tury-
styczny. 
Do Stowarzyszenia może przyjść mieszkaniec, przedsiębiorca, gmina 
lub organizacja społeczna i złożyć wniosek na dofinansowanie pomysłu 
zgodnego z tematyką i terminem ogłoszonego konkursu.  
 
Co udało się zrealizować ze środków unijnych? 
Fundacja w ostatnich latach uruchomiła wypożyczalnię rowerów, wybu-
dowaliśmy przy Fundacji siłownię zewnętrzną i aleję lipowych skrza-
tów. 
Stowarzyszenie realizowało działania integracyjne dla mieszkańców jak 
rajdy rowerowe, konkursy kulinarne z Karolem Okrasą i wyprawy  
nordic walking itp.  
 
Plany na najbliższy rok? 
Stowarzyszenie ogłosiło i zakończyło w miesiącu styczniu nabór wnio-
sków na małe granty. Do dyspozycji była kwota 250 tys. zł. W trakcie 
realizacji jest projekt na doposażenie szlaków rowerowych w małą in-
frastrukturę, oznakowanie nowych szlaków oraz odnowienie istnieją-
cych. Kwota projektu wynosi 500 tys. zł i zostanie zakończony do koń-
ca czerwca br. 
Fundacja uruchomi wypożyczalnię sprzętu turystyczno - rekreacyjnego 
oraz zagospodaruje pozostałą część gruntów wokół Fundacji tworząc 
park sensoryczno – edukacyjny. 
Poza tym planujemy pozyskać kolejne środki na fundusz pożyczkowy 
dla przedsiębiorców. 
 
Proszę powiedzieć coś o nowym budynku przy fundacji. 
W nowo wybudowanym budynku będzie zlokalizowana wypożyczalnia 
sprzętu rekreacyjno – turystycznego. 
 
Wiele osób zastanawia się dlaczego stacja karetki pogotowia znajduje 
się w pomieszczeniu fundacji. Może nam Pani powiedzieć dlaczego 
została tam przeniesiona? 
Szpital w Morągu poszukiwał dla załogi karetki, pomieszczeń o lep-
szym standardzie niż te, które aktualnie zajmowali. Z uwagi na to, że 
Fundacja dysponowała wolnymi pomieszczeniami, które spełniały ich 
wymagania została zawarta umowa najmu. 

Dziękujemy za rozmowę 

Siedziba Fundacji FRRŁ 

Wanda Łaszkowska - prezes FRRŁ i Radna Powiatu Ostródzkiego 



8 

NASZA GMINA ŁUKTA 

MOJE WSPOMNIENIA 

Historia Richarda Lankau 
Lankau Richard rozpoczął prace jako młody nauczyciel w Łukcie 
1923 r. Tu zapoznał swoją przyszłą żonę. Ślub odbył się 3 październi-
ka 1925 r. W 1926 r. urodziła im się córka Annemarie. Mieszkali wte-
dy w budynku szkolnym w Łukcie na piętrze (okna tego mieszkania 
widoczne są na zdjęciu szkoły w Łukcie). Córeczka chodziła do przed-
szkola w Łukcie. Mieściło się ono w budynku naprzeciw ówczesnej 
szkoły (Obecnie mieszka tam pani Danuta Kur). Ami (Annemarie 
Lankau) twierdzi, że gdy miała 4 lata wyprowadzili się do Worlin, 
gdzie mieszkali do 1938 r. Do Taborza przeprowadzili się w 1938 r. 
Przyczyną przeprowadzki był lepszy dojazd dzieci do szkoły  
w Ostródzie. W czasie wojny z powodu braku nauczycieli, oprócz 
pracy w szkole w Taborzu dojeżdżał również na motorze do Mostko-
wa. Zdjęcie umieszczone w numerze 10/2017 z okazji 25-lecia mał-
żeństwa Lankauów zostało wykonane 3 października 1950 r. na tere-
nie Republiki Federalnej Niemiec w miejscowości ECKENFÖRDE. 
Druga młoda para to córka Lankałuów i Willi Gerke (pochodzący  
z Molzy). Na zdjęciu jest dziadek Annemarie, ciocia oraz zaproszeni 
goście. 
 

Dzieciństwo 
 
Urodziłam się w latach 30-tych w Nowym 
Mieście Lubawskim jako siódme dziecko. 
Przed moim przyjściem na świat zmarła  
8-letnia siostra w 1931 roku i 3-miesięczny 
braciszek w 1932 r. Doczekaliśmy się jeszcze 
dwóch braci, więc rodzina liczyła dziewięć 
osób: rodzice, 3 córki i 4 synów. 
 
Pierwsze moje wspomnienia z tych lat to 
wyjście na podwórko, wizyta kolędników 
(których bardzo się bałam), widok modlących 
się wiernych w synagodze. (Są to wspomnie-
nia z 9-miesięcy). 
 
Później mieszkaliśmy w domku nad Drwęcą, 
którego właścicielem był kupiec, u którego 
pracował tata. Z opowiadań wiem, że jeden 
tydzień jego pracy to był czynsz za mieszka-
nie. 
 
Z tego mieszkania pamiętam już więcej; wi-
zyty dziadka, który przesiadywał na taborecie 
w kuchni. Dawał wnukom pieniążki, ja dosta-
wałam większy, bo byłam jego chrześniacz-

ką. Pamiętam jak ciocia z Gdyni przyjechała na jego pogrzeb (styczeń 
1939 r.) Mnie i dwóch młodszych braci zaprowadzono do mojej 
chrzestnej, której córka była krawcową, więc dali mi szmatki i szyłam 
sukienki dla lalki. W tym dniu padał deszcz (przez to cały czas myśla-
łam, że dziadek zmarł jesienią). Gdy byłam już po trzydziestce dopie-
ro mama wyprowadziła mnie z błędu: Masz  rację, że padał w dniu 
pogrzebu dziadka deszcz, a na drugi dzień był trzaskający mróz – 
mówiła. W tym miesiącu paliło się lampą naftową. 
 
Pamiętam smak plastrów brukwi smażonych na płycie kuchennej oraz 
podskakujące ziarna grochu na gorącej płycie. 
 
Pamiętam w lato spędzone dni na bielawie nad Drwęcą, kiedy pilno-
waliśmy bielizny. Ten odgłos spadającej wody z konewki na suchą 
bieliznę jest dla mnie niezapomniany. 
 
Na rynku w sali teatralnej bywałam na spektaklach dla dzieci (teatr 
lalek). 
 
Pamiętam również dzień w którym odbył się ślub starosty z córką 

kupca Chełkowskiego. Mieszkańcy 
przybyli na rynek, żeby zobaczyć młodą 
parę na czerwonym dywanie od kościoła 
do starostwa. 
 
W sąsiedztwie mieszkała pani Liczner-
ska. Jej syn Henryk miał aparat do wy-
świetlania filmów. Czasem nas zapra-
szał na seans. Wiem, że zmarł w mło-
dym wieku. 
 
No, a najważniejsze wydarzenie to jak 
po nocy spędzonej poza domem, rano 
zaprowadzono nas do sypialni rodziców 
i pokazano nam nowego braciszka.  
W sypialni były drzwiczki wielkości 
obecnych szafek wiszących w kuchni,  
a były one związane z kominem. Powie-
dziano nam, że tędy bocian wrzucił 
wam braciszka (dobrze, że to był wrze-
sień). 
 
Miałam cieszyć się jeszcze rok spędza-
nia czasu na dziecięcych zabawach  
w gronie rodziny, ale historia zdecydo-
wała inaczej. 

Stefania Witkowska o swoim dzieciństwie, nauce i pracy nauczyciela, cz. 1 

Stefania Witkowska z wnukami 

Stefania Witkowska  

Srebrne gody nauczyciela z Taborza Richarda Lankaua i jego żony  

oraz ślub ich córki Annemarie Lankau z Willim Gerke 1950 r.  
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1 wrzesień 1939 
Pamiętam ten dzień. Był to piątek. Mama wróciła ze starszym rodzeń-
stwem z kościoła z wiadomością o wybuchu wojny, ale tata już o tym 
wiedział i zdenerwowany się ubierał. Panowało ogólne zamieszanie, 
wszyscy byli przerażeni. Brat Mietek na rękach matki, brat Jurek skacze 
na jednej nodze bo druga chora. Dorośli wiedzą, że to nic dobrego nie 
wróży. 
 
W pewnym momencie mama do kogoś mówi: Idź do piwnicy po sok 
wiśniowy. Kiedy otwierała butelkę nastąpił wybuch – wysadzono most 
na Drwęcy. Po jakimś czasie wysłała brata po drugą butelkę. Kiedy 
otwierała znowu było słychać wybuch, tym razem wysadzanego wia-
duktu kolejowego. Wtedy powiedziała: Następnej nie będziemy otwie-
rać, żeby nie wysadzono następnego mostu. 
 
Wtedy zaczęły się rewizje, konfiskowano polskie książki, wysiedlano 
ludzi z mieszkań i dawano im lokum o niższym standardzie, konfisko-
wano ich majątek. Skonfiskowano również majątek taty pracodawcy  
i zaproponowano im inne mieszkanie. Po porozumieniach rodzice zgo-
dzili się przeprowadzić na mieszkanie im wskazane, a oni wprowadzili 
się do tego domku nad Drwęcą. 
 
Szkoła 
Jak wspomniałam sytuacja odebrała mi rok dzieciństwa. Nie wiem ile 
czasu upłynęło od wybuchu wojny, kiedy z mamą powędrowałyśmy do 
szkoły. W czasie zapisów do I klasy, pan, który mnie zapisywał dawał 
mi do słuchania zegarek. 
 
W tym czasie w swoim tornistrze mieliśmy tabliczki. Była to oprawiona 
w ramki czarna płytka. W ramce była dziurka i na sznureczku zawiąza-
na gąbka. Na tej tabliczce pisało się specjalnym rysikiem. 
 
Nie pamiętam kiedy zaczęliśmy pisać w zeszytach najpierw ołówkiem, 
a dopiero później atramentem. Oczywiście nauka odbywała się w języ-
ku niemieckim. Na boisku, ulicy i w domu obowiązywał ten język. Mu-
sieliśmy też obowiązkowo zbierać różne zioła. Uczęszczałam do tej 
szkoły do ferii zimowych w styczniu 1945 r. Na ferie miałam wtedy 
wypożyczoną książkę Pinokio (oczywiście tez w j. niemieckim). 

Po wyzwoleniu Nowego Miasta Lubawskiego spod okupacji i przygoto-
waniu szkoły do rozpoczęcia nauki został już wyznaczony termin otwar-
cia szkoły. Niestety wnętrze szkoły nie było doprowadzone do odpo-
wiedniego stanu. Nie było mowy o rozpoczęciu nauki. Nauka uczniów 
szkoły powszechnej zaczęła się w budynku liceum, a gdy było to już 
możliwe przeszliśmy do starej szkoły, gdzie ukończyłam siódmą klasę. 
Następnie rozpoczęłam naukę w liceum do 8A (do A uczęszczały 
dziewczyny, do B - chłopcy). W tej klasie szkoły powszechnej zapowie-
dziano naukę języka angielskiego. W klasie 9-tej doszedł drugi język 
obcy do wyboru – łacina i rosyjski. Do klasy 9A z łaciną zapisało się  
8 dziewczyn, a do 9B - 5 chłopców. Po dziewiątej klasie część uczniów 
przeniosło się do technikum, gdzie zdobywali zawód. Ja również mia-
łam na tym skończyć edukację. Szukałam więc pracy. Ale w ferie od-
wiedziłam siostrę w Białej Piskiej. Szwagier dał mi jakieś pieniądze. 
Pracy nie było, więc kupiłam książki i zeszyty.  
 
Chodziłam więc jeszcze dwa lata do 10-tej i 11-tej klasy. W 10 klasie 
uczył nas fizyki nowy profesor. Na pierwszej lekcji chciał sprawdzić 
nasze wiadomości z tego przedmiotu. Kiedy zapytał jaki znamy wzór, to 
tylko jeden uczeń się zgłosił i podał wzór na pracę. Na radzie pedago-
gicznej postawił problem: jak ci uczniowie mają zdawać maturę z fizy-
ki? Postanowiono więc, że będziemy mieli dodatkową lekcję fizyki 
zamiast religii. No to my, uczniowie, zaproponowaliśmy, że za lekcje 
fizyki możemy zapłacić, ale z lekcji religii nie zrezygnujemy. Tak więc 
religia w naszym liceum była do 1952 r. W maju 1952 r. 24 uczniów 
przystąpiło do egzaminu maturalnego. Zdawaliśmy maturę pisemną  
z j. polskiego i matematyki, ustną z j. polskiego, matematyki, historii, 
nauki o świecie i fizyki. Maturę pisemną zdaliśmy wszyscy. Na ustny 
zostaliśmy podzieleni na 4 grupy. Drugiego dnia w czwartej grupie nie 
zdała jedna absolwentka. Wtedy zrozumieliśmy, że mogło to spotkać 
każdego z nas. Po maturze wiele dostało się na studia. Ja znalazłam 
pracę na poczcie. 

Koniec części pierwszej 
Rozmawiał Grzegorz Malinowski 

Na moście w Nowym Mieście Lubawskim. Pani Stefania (z kokardą we 

włosach) z siostrą (pierwsza odgóry z lewej)  kuzynkami oraz braćmi 

(na pierwszym planie) 

Przed  mieszkaniem w Nowym Mieście Lubawskim  

(na zdjęciu siostra, a w wózku córka pani Stefanii) 
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Rola ochotniczych straży pożarnych to przede wszystkim zadania na 

rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. 
Oprócz tego prowadzimy działania z zakresu kultury i edukacji lokal-
nego społeczeństwa. Jesteśmy zawsze sprzymierzeńcem akcji społecz-
no - charytatywnych i cyklicznych świąt obchodzonych w trakcie roku. 
Miniony rok w życiu OSP Łukta już od samego początku obfitował  
w inicjatywy z naszym udziałem. Możemy się śmiało pochwalić czyn-
nym udziałem przy organizacji i obsłudze 25.Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zabezpieczyliśmy tzw. światełko do nieba,  
a dzieciom i młodzieży daliśmy dużo frajdy podczas przewozu wozami 
strażackimi. W okresie Wielkanocy czuwaliśmy przy Grobie Pańskim 
w Kościele parafialnym w Łukcie, a dla mieszkańców naszej Gminy 
zorganizowaliśmy aktywny i prawdziwie mokry Lany Poniedziałek 
tocząc walkę na wodę z jednostką OSP Ględy na stadionie w Łukcie. 

Nawiązaliśmy 
w s p ó ł p r a c ę  
z lokalnymi 
organizacjami  
i sołectwami, 
czego przykła-
dem były poka-
zy strażackie  
z okazji dnia 
d z i e c k a  
w  S z k o l e  
w Łukcie i w 
Mostkowie oraz 
podczas Dnia 
Dziecka zorga-
n i z o w a n e g o 
przez Stowarzy-
szenie ,,Razem 

dla naszych dzieci'' i Sołectwo Łukta. Wspólne działania, tym razem 
kulinarne, realizowaliśmy również przy okazji Gminnych Dożynek. 
Pani Sołtys Łukty i członkowie Rady Sołeckiej pomogli w przygoto-
waniu strażackiej grochówki, za co bardzo dziękujemy i liczymy na 
wsparcie przy gotowaniu równie pysznej zupy na tegoroczne dożynki! 
Brać strażacka przywitała również uroczyście nowego proboszcza 
parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie – księdza Zbi-
gniewa Żabińskiego. Aby nowy proboszcz poczuł się w nowej Parafii 
jak ryba w wodzie, my strażacy pomogliśmy zaklimatyzować się  
w realiach naszej społeczności i z wielką radością przyjmiemy księdza 
Zbigniewa w nasze szeregi. Nasza pomoc przydała się przy przycince 
drzew przy plebanii oraz podczas dekorowania świerków w Kościele 
na Boże Narodzenie. Miłym akcentem podkreślającym rodzinny cha-
rakter naszej braci strażackiej była Wigilia , oczywiście z opłatkiem, 
12 potrawami i wspólnym kolędowaniem. 
 
Działalność OSP Łukta to liczby i statystyki. W ubiegłym roku inter-
weniowaliśmy 93 razy, w tym 72 razy w wyniku dysponowania przez 
stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Ostródzie. Gotowość bojowa naszej jednostki jest możliwa 
dzięki finansowaniu przez samorząd Gminy Łukta i środki z Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz uzyskanemu wsparciu od innych instytucji 
publicznych i prywatnych sponsorów. Dotacje przyczyniły się do speł-
nienia naszych marzeń. W październiku 2017 r. garaż w remizie zajął 
fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 
typ GBA 3/16 VOLVO FLD3C. Zakup samochodu był współfinanso-
wany ze środków Państwowej Straży Pożarnej, budżetu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, oraz budżetu Gminy Łukta. Poświęcenia 
nowego wozu bojowego dokonał ksiądz Zbigniew Żabiński podczas 
uroczystej Mszy Świętej, w której wzięli udział przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządu Gminy Łukta, Państwowej Straży Pożarnej, 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zaproszeni goście, 

m i e s z k a ń c y 
Gminy Łukta, 
d r u h o w i e  
z innych jedno-
stek OSP Gmi-
ny Łukta oraz 
m y  d u m n i  
i szczęśliwi 
strażacy. Rok 
2017 był rów-
nież bogaty 
w doposażenie 
j e d n o s t k i  
w specjalne 
stroje bojowe 
SX3 GOLD. 
Łącznie udało 

nam się pozyskać 9 kompletów, a w tym 2 w pakiecie z 2 aparatami 
powietrznymi i 2 kominiarkami ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Łukta. Pozo-
stała ilość została kupiona również dzięki dobroduszności instytucji  
i prywatnych sponsorów. Za wsparcie naszej jednostki serdecznie dzię-
kujemy Wójtowi Gminy Łukta – Robertowi Malinowskiemu, Radnym 
i Sołtysom Gminy Łukta, Sołectwu Łukta, Nadleśnictwu Stare Jabłon-
ki, Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu O/Łukta, Mleczarni 
EKOŁUKTA Sp. z o. o. i Panu Pawłowi Stępień. Waszą pomoc traktu-
jemy jako wyraz docenienia działalności statutowej jednostki OSP 
Łukta ukierunkowanej na pomoc społeczeństwu w ratowaniu mienia, 
zdrowia i życia ludzkiego. W nowym roku liczymy na dofinansowanie 
z wszelkich możliwych źródeł i zapraszamy wszystkie życzliwe osoby 
i podmioty do udzielania nam wsparcia finansowego, aby nasza jed-
nostka dysponowała jeszcze lepszym sprzętem, tak aby wszyscy 
mieszkańcy Gminy Łukta czuli się bezpieczni. Jednocześnie gorąco 
zachęcamy nowych członków ochotników do wstępowania w szeregi 
OSP Łukta! 

OSP Łukta 

Podsumowanie 2017 roku w jednostce OSP ŁUKTA. 
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HISTORIA 

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynały się 

kilka tygodni wcześniej. Po świniobiciu mężczyźni wyrabiali kiełbasy  
i szynki do wędzenia, tydzień przed świętami kobiety zaczynały pitrasić 
w wielkich garnkach bigos - w piwnicach każdego domy znajdowały się 
dębowe beczki z kiszoną kapustą - do kapusty dodawano skrojoną kieł-
basę, kawałki słoniny, suszone grzyby i śliwki oraz pieprz i sól. Dobry 
bigos musiał się warzyć na małym ogniu przez trzy dni. Ciasta gospo-
dynie piekły w dużych ceglanych piecach służących na co dzień do 
wypieku chleba. W niektórych domach piece te zachowały się do dnia 
dzisiejszego i są niekiedy używane. W każdym z nich mieściły się czte-
ry duże i dwie małe blachy do pieczenia. 

Choinkę dzieci stroiły w dniu Wigilii. Z braku gotowych ozdób 
przyozdabiały ją wykonanymi w domu łańcuchami z kolorowego papie-
ru, papierowymi aniołkami, kolorowymi jabłkami itp. Do stołu zasiada-
no wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy. Pod obrusem 
gospodarz kładł garść pachnącego siana. Na stół podawano 12 potraw - 
były to na ogół śledzie, karpie i inne ryby w różnych postaciach, pierogi 
z kapustą i grzybami, uszka z czerwonym barszczem. Przed posiłkiem, 
jak to się w niemal wszystkich polskich domach dzieje, dzielono się 
opłatkiem. Następnego dnia opłatek i siano spod obrusa podawano do 
zjedzenia zwierzętom w oborze. Zagadkowy obyczaj zachował się  
w domu Grędzińskich. W Wigilię seniorka rodziny, Sabina, rzucała 
mocno rozgotowanym grochem w sufit i liczyła, ile ziaren się przylepi-
ło. Miało to wróżyć ilość pomyślnych miesięcy w nadchodzącym roku 
(?). Przed północą, kto mógł, udawał się na pasterkę do Łukty. Kościół 
huczał od kolęd. 

W święta goszczono się - pierwszego dnia Pawełczykowie odwie-
dzali Grędzińskich, Rojewscy Wiszowatych, następnego dnia składano 
rewizyty. Odwiedzano krewnych w sąsiednich wsiach, zasadą jednak 
było, że młodsi, którzy już odeszli „na swoje", przychodzili na Wigilię 
lub w święta do swoich rodziców i dziadków. 

Okres karnawału zwano po staropolsku zapustami. Po domach cho-
dzili przebierańcy - psotny diabeł z twarzą pomalowaną sadzą, z ogo-
nem i rogami, śmierć z kosą, anioł, król Herod, wszyscy oni ze śmie-
chem i docinkami odgrywali różne scenki i przymawiali się o łakocie. 
Często przygrywał im na harmonii Stanisław Giera z Molzy. Psociły 
starsze dzieci i młodzież, szczególnie W Nowy Rok, gdy tu 

i tam pomalowały szyby okien farbą olejną - często następnego dnia 
gospodarze znajdowali bramy ogrodzeń, a nawet wozy konne porzuco-
ne w strudze. Przed środą popielcową dzieciaki po kryjomu wysypywa-
ły popiół w korytarzach domów. Na spotkaniach zapustnych cała wieś 
biesiadowała w jednym domu. Zabawy sylwestrowe i zapustne odbywa-
ły się w wiejskiej świetlicy. 

W długie zimowe wieczory kobiety i dziewczyny łuskały fasolę, 

wysypywały mak z makówek, darły pierze z gęsi lub przędły wełnę. 
Mistrzynią w tej ostatniej czynności była Mazurka Henrieta Szaraina, 
robiąca to zarobkowo. Posiadała kilka drewnianych kołowrotków napę-
dzanych nogą. Gdy wychodziła z domu na dłuższą chwilę, jej brat 
Adolf wpuszczał dziewczyny, aby mogły poćwiczyć na kołowrotkach. 
Po powrocie Henrieta z udawanym gniewem strofowała je: Ale wy, jo, 
psioruny, już żeśta napsociły. Dziewczęta po jakimś czasie opanowały 
sztukę przędzenia. Najdłużej zajmowała się tym w późniejszych latach 
Donata Wójcik, z domu Wiszowata. 

Adolf Szaraina w zamian za papierosy wyrabiał saboty z drewna 
olchowego nazywane przez dzieci ,,klumpami". Na specjalne zamówie-
nie mocował od spodu po dwa wzdłużne grube druty, aby dzieci mogły 
się ślizgać jak na łyżwach. Tak też się działo - dzieciaki ślizgały się po 
zamarzniętych rozlewiskach całymi dniami, nawet przy księżycu. Po 
jakimś czasie zaczęły pojawiać się w Dągu prawdziwe łyżwy i sanki. 

Dzieci lubiły zimę, ponieważ był to czas, gdy dziadkowie mieli dla 
nich więcej czasu. Babcie doiły krowy, gotowały obiady, rodzice praco-
wali w obejściu lub w lesie, a dziadkowie opowiadali wnukom o swoim 
życiu, pokazywali im, jak wystrugać łódkę z kory lub zbudować budkę 
dla ptaków. 

Jan Dąbrowski 

Boże Narodzenie, Nowy Rok i zapusty w Dągu  

„Kaziuki Wileńskie” znaleźć można w chlebie wileńskim, palmach wiosen-
nych, jutrzence słonecznej i zachodzie słońca. Zapraszamy Wszystkich 24 
lutego o godz. 15:00 na spotkanie z Wileńska kulturą, która jest bliska także 
nam Polakom. Na scenie w GOK-u wystąpi „Kapela Świętojańska”, która 
została założona w 1991 przez Jana Szpakowa, dyrektora Ośrodka Kultury 
w Sużanach. Przed kilkoma laty kierownikiem została Emilii Żdanowicz-
Pečkienė. Obecnie kieruje zespołem jej ojciec – akordeonista Zygmunt 
Żdanowicz, związany z zespołem ok. 10 lat, a kiedyś grał w kapeli zespołu 
„Wileńszczyzna”. Wykonują wesołe, żartobliwe, czasem ironiczne, sarka-
styczne piosenki . Jako że Wileńszczyzna jest wielokulturowa to stawiają 
też akcent na wielokulturowość. W repertuarze są piosenki żydowskie, 
cygańskie, tatarskie, ukraińskie „Kapela Świętojańska” jest często zapra-
szana do Polski. Występowała na scenach w Kętrzynie, Stawigrodzie, 
Ostródzie, Węgorzewie, Stargardzie Szczecińskim, ośmiokrotnie z powo-
dzeniem brała udział w Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie i in. Ka-
pela z Sużan koncertowała razem z zespołem pieśni i tańca „Zgoda”  
w Poznaniu i Wrześni. 

Tego dnia wystąpi też Młodzieżowy Zespół Tańca „STO UŚMIECHÓW” z samego Wilna. Zespół powstał 1996 roku i działa przy Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza w Wilnie. W zespole tańczy ponad 100 osób – dzieci i młodzieży, podzielonych według wieku i poziomu prezentowanych umiejęt-
ności. Kierownikiem Zespołu jest Danuta Grydź. Założycielem, choreografem jest Marzena Grydź – Willems. Celem działalności zespołu jest upo-
wszechnianie i promowanie kultury polskiej w kraju i za granicą, by ona nie była tylko zabytkiem, nie tylko echem przeszłości, ale żywą wartością 
dnia dzisiejszego, źródłem tożsamości. Dlatego zapraszamy nasze dzieci i młodzież, na spotkanie z zespołem „Sto Uśmiechów”. Naprawdę wzru-
szające jest to, że za granicą, dzieci mówią i śpiewają po Polsku, ale także tańczą nasze tańce narodowe. Kaziuki Wilniuki tradycyjnie poprowadzą: 
Ciotka Franukowa i Wińcuk. 

KAZIUKI WILNIUKI - koncert i jarmark 
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Kino  

Kino zastrzega sobie  

możliwość zmiany w repertuarze 

Więcej zdjęć, które nie zmieściły się w gazetce znajdziesz na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 

Redakcja „Nasza Gmina Łukta”: redaktor naczelny i techniczny: Grzegorz Malinowski, redaktor: Joanna Kubicka, 

redaktor szpalty historycznej: Jan Dąbrowski 

 

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 

Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich. 

W lutym w naszym kinie w Łukcie 
Nowe oblicze Greya – premiera,  

Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska 

Kobiety mafii,  Cudowny chłopak  


