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WIEŚCI Z GMINY 

MARIA IGNATOWICZ to przede wszystkim nauczyciel eduka-

cji wczesnoszkolnej z 39-letnim stażem, aczkolwiek od roku łączy 

pracę zawodową z samorządową posługą, gdyż została wybrana na 

radną Gminy Łukta w swoim okręgu. W wolnym czasie chętnie jeździ 

na rowerze, uprawia działkę, wyszywa obrazy haftem krzyżykowym 

oraz czyta książki. Znając hobby Pani Marii czas zapytać o politykę… 

 

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do Rady Gminy? 

O kandydowanie prosiło mnie wiele osób z tego okręgu. Dobro osie-

dla przy ulicy Słonecznej było mi zawsze bliskie. Ponad 10 lat prze-

wodniczyłam Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 12. 

 

Mija rok od wyborów. Które z wyborczych postulatów udało się już 

zrealizować, a które muszą jeszcze poczekać i dlaczego? 

Mój plan wyborczy zawierał trzy główne zadania – jedno zostało już 

zrealizowane – Otwarta Strefa Aktywności. Miło jest obserwować jak 

coraz więcej osób z niej korzysta. Dzięki współpracy z Panią Sołtys – 

Agnieszką Gol kolejny mój postulat wyborczy dopinany jest na ostat-

ni guzik. Mowa o budowie boiska do gry w piłkę nożną dla małych 

dzieci. Jego otwarcie planowane jest w 2020 roku. Mam nadzieję, że 

ostatni z moich postulatów wyborczych – budowa parkingu wzdłuż 

ogrodzenia placu zabaw, zostanie zrealizowany do końca kadencji. 

Niestety zadanie to wymaga dużego nakładu finansowego. 

 

Co według Pani jest priorytetową sprawą (na ten moment) do zrobie-

nia w naszej gminie? 

Moim zdaniem wszystkie priorytetowe sprawy są w trakcie realizacji. 

Najważniejszą z nich jest budowa nowej oczyszczalni ścieków, która 

odciąży obecną. Kolejną ważną sprawą jest przywrócenie komisariatu 

Policji w Łukcie. Inwestycja ta zwiększy poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców naszej gminy. 

 

Czy Pani zdaniem jesteśmy gminą, która szybko i prężnie się  

rozwija? 

Wystarczy przypomnieć sobie, jak nasza gmina wyglądała 5 lat temu. 

Dzisiaj jest ona nie do poznania. Większość dróg gminnych została 

zmodernizowanych. Otwarto kilka świetlic wiejskich, gdzie kwitnie 

życie kulturalne, a dzieci mogą spędzać swój wolny czas. Ponadto 

wybudowano siłownie zewnętrzne i place zabaw. Te wszystkie działa-

nia miały na celu zintegrowanie lokalnych środowisk. Jestem dumna, 

że mogę tu mieszkać. 

 

Czy współpraca z innymi radnymi układa się Pani dokładnie tak, 

jakby Pani sobie tego życzyła? 

Bardzo jestem zadowolona ze współpracy i wsparcia starszych stażem 

koleżanek i kolegów radnych. Mam nadzieję, że oni mogą powiedzieć 

to samo o mnie. Podsumowując – jestem dumna z tego, że w tak krót-

kim czasie udało mi się spełnić znaczną część z moich wyborczych 

postulatów. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

Nowa kadencja - nowi radni - Maria Ignatowicz 
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WYDARZENIA 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’ zakończyło realizację zadania 

publicznego pn. ,,Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich 

poprzez dbanie o wizerunek miejscowości Ględy’’ polegającego na 

remoncie przystanku współfinansowanego przez Gminę Łukta.  

W trakcie realizacji tego zadania wymieniono dach, obłożono drew-

nem ściany wewnętrzne, położono elewację na ścianach zewnętrznych 

oraz pokryto podłogę polbrukiem. Po wykonanych pracach aktywni 

mieszkańcy naszej miejscowości zajęli się posprzątaniem terenu wo-

kół, wykoszeniem trawy, posadzeniem kwiatów. Dzięki temu działaniu 

w Ględach jest jeszcze piękniej niż było, a w tak wyremontowanym 

przystanku można bezpiecznie i z ogromną przyjemnością oczekiwać 

na transport. 

Dziękujemy przede wszystkim Piotrowi Zającowi, który podjął się tej 

pracy, również wszystkim, którzy brali udział w pracach remontowych 

i porządkowych w tym zadaniu.  

Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’ 

Przystanek w Ględach został odnowiony 

Dnia 16 września 2019 roku w Ostródzie miało miejsce uroczy-

ste podpisanie umów z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, Pa-

nem Arturem Chojeckim w ramach Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie w wysokości 267 

433,13 zł na projekt pt.: "Remont drogi gminnej nr 152051N  

w miejscowości Pelnik". Cieszymy się, że program, który został 

założony jest konsekwentnie przez władze realizowany.  

Urząd Gminy w Łukcie 

Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie na drogę w Pelniku 

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w naszej szkole  

11 października. Na uroczystość przygotowaną przez klasę 5a i wy-

chowawcę Martę Wasiuk przybyli ubrani odświętnie uczniowie, na-

uczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz dyrekcja. 

Uczniowie w humorystyczny sposób zaprezentowali sylwetki nauczy-

cieli i uczniów, po czym złożyli muzyczne i słowne życzenia dla 

wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto. Następnie zostały 

przyznane nagrody wójta gminy Łukta oraz dyrektora szkoły. Swoje 

życzenia przekazali także Pani Wanda Łaszkowska, Pan Bogdan Pu-

rzycki oraz Ksiądz Zbigniew Żabiński, który korzystając z okazji za-

prosił wszystkich uczniów na Bal Wszystkich Świętych (31 paździer-

nika)  

Szkoła w Łukcie 

 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Łukcie 
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27 września br. spektaklem Teatru przy Stoliku Gminna Biblio-

teka Publiczna w Łukcie rozpoczęła powakacyjną kontynuację 
projektu „Otwarci na świat - czytelnicy w biblio(akcji)”, dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 
Sztuka „Wydmuszka” autorstwa Marcina Szczygielskiego mówiąca 
o zaskakującej historii przyjaźni niemożliwej, była przykładem na 
to, że dwie kobiety pochodzące z dwóch różnych światów… mogą 
się zaprzyjaźnić. Mimo to, że historie kobiet zawierały momenty 
dramatyczne, to całość była podana w lekkiej,  żartobliwej formie  
i spektakl oglądało się z uśmiechem na ustach. Zaskakujące zakoń-
czenie i bardzo mądre przesłanie - to dodatkowe, bardzo ważne 
atuty sztuki. 
W role bohaterek sztuki wcieliły się i z brawurą odegrały aktorki  
z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Pani Wiesława Szymań-
ska oraz Agnieszka Castellanos – Pawlak. Słowo wstępne przed 
spektaklem wygłosiła Pani Elżbieta Lenkiewicz - kierownik arty-
styczny cyklu Teatrów przy Stoliku. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

„Wydmuszka” - Spektakl Teatru przy stoliku 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury. 

Miło nam poinformować, że Dekretem z dnia 

3 września 2019 roku na podstawie Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, uwzględniając wyniki 
wyborów na urząd dziekana, które zostały prze-
prowadzone 22 sierpnia 2019 roku, Metropolita 
Warmiński Abp Józef Górzyński mianował księ-
dza kanonika ZBIGNIEWA ŻABIŃSKIEGO 
DZIEKANEM DEKANATU ŁUKTA. Dekanat 
Łukta to jeden z 33 dekanatów w rzymskokato-
lickiej archidiecezji warmińskiej. W jego skład 
wchodzi 5 parafii: parafia św. Antoniego – Flor-
czaki, parafia MB Częstochowskiej – Łukta, 
parafia św. Jana Ewangelisty – Nowe Kawkowo, 
parafia Narodzenia NMP – Skolity, parafia  
św. Marii Magdaleny – Wrzesina. 
 
Urząd dziekana, czyli wikariusza okręgowego, 
nie jest godnością, ale funkcją administracyjną. 
Dziekan stoi na czele wikariatu okręgowego, 
czyli dekanatu (od greckiego deca i łacińskiego 
decem – dziesięć), który jest okręgiem terytorial-
nym w obrębie diecezji, utworzonym z kilku 
sąsiadujących ze sobą parafii. To właśnie te para-

fie tworzą dekanat, a dziekan stojący na czele 
dekanatu jest reprezentantem duchownych  
z dekanatu. Dziekan jest też reprezentantem bi-
skupa w diecezji i sam jest proboszczem jednej  
z parafii kondekanalnych. Do jego uprawnień  
i obowiązków należy: popieranie i koordynowa-
nie w dekanacie wspólnej działalności duszpa-
sterskiej; czuwanie nad tym, aby duchowni jego 
dekanatu prowadzili życie odpowiadające ich 
stanowi i pilnie wypełniali swoje obowiązki; 
czuwanie nad kultem Bożym w dekanacie, spra-
wowaniem liturgii, udzielaniem sakramentów, 
prowadzeniem ksiąg parafialnych, a także zarzą-
dzaniem majątkiem kościelnym. Prawo upoważ-
nia go do wizytowania parafii swego okręgu  
w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. 
Bierze też udział w konferencjach dziekańskich  
z biskupem i przekazuje proboszczom swego 
dekanatu zarządzenia biskupie oraz troszczy się  
o ich realizację; przewodniczy również konferen-
cjom dekanalnym.  

(źródło: przewodnik-katolicki.pl) 
Redakcja  

 Ks. Zbigniew Żabiński został Dziekanem Dekanatu Łukta 

Dekanat Łukta 
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„Dzieci są jak mo-

tyle na wietrze. Nie-

które potrafią latać 

wyżej niż inne, ale 
każde z nich lata 

najlepiej jak może. 

Po co więc porówny-

wać je do reszty? 
Każde jest inne. Każ-

de jest wyjątkowe. 

Każde jest piękne”. 

Te słowa przyświeca-
ł y  l i t e r a c k o -

kreatywnym zaję-

ciom z dziećmi  

z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kropki. 

Celem tego nietypo-

wego święta jest 

wzbudzenie u dzieci 
kreatywności, pomy-

słowości i zachęcenie 

ich do tworzenia i działania. Obchody Dnia Kropki rozpoczęły się od 

przeczytania książeczki „Pola mówi: lubię kropki”, obejrzenia historii 
o małej Vashti, a następnie stworzenia własnego dzieła. Dzieci wyka-

zały się niesamowitą pomysłowością w tworzeniu kropkowanych obra-

zów, które po oprawieniu w złote ramki, wspaniale prezentują się na 

bibliotecznej wystawie. Gra w okrągłe domino, była okazją do nauki 
liczenia kropek, zaś pokaz talentów zakończony wręczeniem medali, 

do zaprezentowania swoich umiejętności i zmotywowania do dzielenia 

się swoją mocną stroną. Przed końcem zajęć dzieci przeżyły dreszczyk 

emocji podczas losowania książeczek do wypożyczenia z bohaterką 
zajęć – KROPKĄ. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Międzynarodowy Dzień Kropki w bibliotece 

W piątek 20 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie odbyło się spo-

tkanie autorskie z pisarką, malarką oraz rzeźbiarką - Małgorzatą Wardą. Autorka ciekawie  
i pasjonująco opowiadała o swoich pierwszych krokach stawianych w pisarstwie, z humorem 
i swadą snuła opowieści o pobycie w Paryżu. Pani Małgorzata Warda jest autorką powieści 
obyczajowych, ale niełatwych w odbiorze, opowiadających o trudnych i bolesnych proble-
mach rodzinnych oraz społecznych, jak choćby zaginięcia, porwania dzieci czy przemoc  
w rodzinie. Celem pisania takich powieści, jak sama autorka ujmuje jest chęć otwierania 
oczu czytelnikom na wiele trudnych i złożonych problemów, które nie zawsze wyglądają tak, 
jak kreują to media. 
Usłyszeliśmy wiele niezwykłych historii związanych z konsultacjami autorki z psychologa-
mi, policjantami, a także z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim, dziennikarzem Fundacji 
Nautilus, czy wizycie w nawiedzonym domu. Wszystkie te spotkania pisarka odbywała  
w celu pogłębienia wiedzy na tematy, które miały być zawarte w powieściach. 
Wielokrotnie nagradzana za swą twórczość: dwukrotnie nominowana do nagrody głównej 
Festiwalu Literatury Kobiet, w roku 2013 otrzymała nagrodę za powieść o tematyce wyklu-
czenia, a w 2016 roku odebrała Grand Prix dla najlepszej powieści napisanej przez kobietę za 
„Najpiękniejszą na niebie”. 
W 2015 roku zadebiutowała jako pisarka dla młodzieży, zdobywając za swoją pierwszą mło-
dzieżową powieść nagrodę IBBY. Za tę samą powieść otrzymała prestiżowe międzynarodo-
we wyróżnienie literackie White Ravens 2016. Powieść „5 sekund do Io” znalazła się wśród 
książek roku 2016 polecanych przez Internationale Jugendbi-bliothek, International Youth 
Library. 
Uczestnicy spotkania byli zachwyceni niezwykle sympatyczną i ujmującą bohaterką spotka-
nia, która potrafiła nie tylko zaciekawić publiczność, ale też zachęcić do czytania swoich 
powieści. 

 
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu 
„Dyskusyjne Kluby Książki na Warmii i Ma-
zurach”realizowanego przy współpracy Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, 
dofinansowanego przez Instytut Książki.  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą w Bibliotece 
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Od połowy września w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie niefor-

malny klub „Planszomaniacy Łukta” wznowił swoje spotkania o stałych 

porach tj. we wtorki i czwartki o godz. 17:00. Dzięki inicjatywie 

„Planszowa noc przebojów” zorganizowanej przez Stowarzyszenia QLT 
działającego w GOK w Łukcie zakupiliśmy nowe gry planszowe. Są 

wśród nich gry strategiczne, ekonomiczne, kooperacyjne, a także przy-

godowe. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Plan-

szowe spotkania, przez stopień trudności gier, kie-
rowane są przede wszystkim do młodzieży i osób 

dorosłych, ale mile widziane są też starsze dzieci. 

Zapraszamy do dołączenia również do naszej grupy 

na facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne ogło-
szenia i gdzie można podyskutować na temat gier 

planszowych. Zasiądź z nami przy zielonym stole! 

 

GOK Łukta 

  Gry planszowe w GOK-u 

Grupa na facebook-u  
Planszomaniacy Łukta 

  Zajęcia świetlicowe w GOK-u 

W Gminnym Ośrodku Kultury 

w Łukcie w czwartki od godziny 

14:00 odbywają się tzw. zajęcia 

świetlicowe. Pod tą enigmatyczną 
nazwą kryją się wszelkiego rodza-

ju zajęcia rozwijające zdolności 

manualne naszych najmłodszych 

odbiorców. W minionym czasie 
podczas zajęć dzieci wraz z in-

struktorką Natalią robiły jesienne 

ozdoby, które zrobione zostały  

z „darów jesieni” czyli koloro-
wych liści i kasztanów. Na jednych ze spotkań, dzieci zrobiły złote różyczki z liści. Uczestnikom najbardziej spodobało się malowanie liści za 

pomocą złotej farby w spreju. Na innych zajęciach, po krótkim spacerze, podczas którego udało się zebrać masę kasztanów, uczestnicy zajęć mogli 

popisać się swoją fantazją. Z wykałaczek i kasztanów powstały jesienne ludziki, stwory i wszystko to, co skrywa nieposkromiona, dziecięca fanta-

zja. 
GOK Łukta 

Zajęcia kulinarne w GOK-u 

We wtorkowe popołudnia sala bankietowa w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łukcie zawsze wypełnia się przepysznymi zapachami. To 

właśnie wtedy dzieci, pod czujnym okiem instruktorki Natalii, przy-

rządzają smakołyki podczas zajęć kulinarnych. Na jednych z ostatnich 
zajęć najmłodsi poznali tajniki klejenia pierogów! Zaczęło się od przy-

rządzenia farszu, na który składały się ziemniaki, ser i cebula. Jak już 

każdy się domyśla, robiliśmy ruskie pierogi. Masę frajdy sprawiło 

dzieciom przygotowanie, rozwałkowanie i klejenie ciasta. Każdy 
uczestnik mógł pochwalić się własną metodą zlepiania krawędzi piero-

gów, przez co uzyskiwały one przeróżne kształty. Ale najfajniejszą 

częścią zajęć była oczywiście degustacja. Nie zabrakło chyba nikogo, 

kto nie poprosiłby o dokładkę. Z kolei na innych zajęciach mali kucha-
rze przyrządzili pyszny jabłkowy deser z ryżem i cynamonem. Nie 

mało kłopotów było podczas obierania owoców ze skórek, jednak 

i z tym dzieci sobie bardzo dobrze poradziły. Dzieci podczas tych 

zajęć nauczyły się nie tylko przyrządzać proste danie, ale też tego że 
deser może być całkiem zdrowy. 

GOK Łukta 
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Gmina Łukta zyskała nowe, dziewiętnaste sołectwo  

– NOWE RAMOTY, które powstało po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami, poprzez podział Sołectwa Ramoty na dwa oddzielne: 
Sołectwa Ramoty, w skład którego wchodzą miejscowości: Ramoty 
oraz Chudy Dwór i Sołectwa Nowe Ramoty. Stosowną Uchwałę nr 
XIII/63/2019 dnia 30 sierpnia 2019 roku podjęli Radni Gminy Łukta na 
podstawie art. 5 i 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506) oraz 
§ 13 ustęp 2 Statutu Gminy Łukta, uchwalonego uchwałą  
nr LI/285/2018 Rady Gminy Łukta z dnia 28 września 2018 roku (Dz. 
Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2018 roku pozycja 4831). Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, czyli 23 września 2019 
roku. 

Dnia 27 września 2019 roku o godzinie 18.00 odbyło się zebranie wy-
borcze Samorządu Mieszkańców sołectwa Nowe Ramoty, którego 
otwarcia dokonał Sekretarz Gminy Łukta Pani Iwona Korwek. Komisja 
Wyborcza w składzie: Agata Banach – Pająk, Monika Pieniek i Miro-
sław Kaczan, zatwierdziła, że na liście kandydatów na sołtysa  sołectwa 
Nowe Ramoty umieszczono nazwisko tylko jednego kandydata i był 
nim Pan Janusz Drozdowski, który otrzymał 24 głosy. W nowopowsta-
łym sołectwie zameldowanych jest 75 osób, uprawnionych do głosowa-
nia jest 45 osób, zaś w spotkaniu udział wzięły 24 osoby, zatem nowo 
wybrany sołtys otrzymał stuprocentowe poparcie. 

Tego dnia w wyniku głosowania w skład Rady Sołeckiej większością 
głosów zostali wybrani: Pani Małgorzata Kraska (24 głosy), Pani 
Agnieszka Gorząch (23 głosy), Pan Kazimierz Neumann (23 głosy), 
Pani Karolina Stępień-Miernikowska (22 głosy) oraz Pan Jakub Pieniek 
(22 głosy). Przewodniczącą Rady Sołeckiej została wybrana Pani 
Agnieszka Gorząch. 

Zgodnie ze Statutem Sołectwo Nowe Ramoty jest jednostką 
pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami 
innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Łuk-
ta. Organami sołectwa są: Sołtys, który jest organem wyko-
nawczym oraz Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwa-
łodawczym. Ich kadencja potrwa 5 lat i odpowiada kadencji 
Rady Gminy, przy czym sołtys i rada wykonują swoje obo-
wiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i nowej rady (wybory 
takie na kolejną kadencję zarządza wójt w terminie sześciu 
miesięcy od dnia objęcia swej funkcji). 

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

 Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa 

 Opiniowanie spraw należących do zakresu działania samo-
rządu mieszkańców 

 Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu 
przez Radę Gminy konsultacji projektów uchwał Rady 
Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kańców sołectwa 

 Występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrze-
nie spraw, których załatwienie wykracza poza kompeten-
cje mieszkańców sołectwa 

 Uchwalanie zadań realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 

 
Do obowiązków Sołtysa należy: 

 Zwoływanie Zebrań Wiejskich 

 Zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej 

 Działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego 

 Reprezentowanie mieszkańców wobec Rady Gminy i Wój-
ta 

 Uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych przez 
Wójta 

 Wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań 
z zakresu administracji publicznej. 

Zebranie Wiejskie zwołuje: Sołtys (z własnej inicjatywy, na 
żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do gło-
sowania, na wniosek Rady Gminy lub na wniosek Wójta) lub 
Wójt z własnej inicjatywy. 

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej na-
stępuje na skutek: pisemnego zrzeczenia się funkcji, utraty 

prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyboru, odwołania 
przez upływem kadencji (z powodu niewykonywania swoich obowiąz-
ków lub naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania) oraz śmier-
ci. 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest w oparciu o kryte-
ria określone prawem, celowością, rzetelnością i gospodarnością. Jego 
organem jest Wójt. 

Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu 
gminy. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na reali-
zację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, składanego 
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (wnioski na rok 2020 składać 
można było do dnia 30 września 2019 roku). 

Od wprowadzenia funduszy sołeckich minęło już 10 lat, ale wciąż to 
rozwiązanie stosowane jest na obszarze jedynie 73% gmin wiejskich  
i miejsko-wiejskich kształtując aktywność społeczności sołeckich i ich 
relacje z gminami. To on wykazał pełną zdolność mieszkańców wsi do 
kreowania przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia na wsi 
oraz wyposażył sołtysa w narzędzie na rzecz organizacji aktywności 
mieszkańców. Jak wynika z przepisów ustawy o funduszu sołeckim, 
środki na nim zgromadzone mogą zostać wydatkowane na przedsię-
wzięcia będące zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie wa-
runków życia mieszkańców. 

Powstanie sołectwa Nowe Ramoty zbiegło się w czasie  z organizacją 
10  konkursu zbiórki elektrośmieci organizowanego przez Redakcję 
Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych 
sołtysów do wzięcia udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu. 
Wszystkie szczegóły zostały umieszczone na plakacie. 

Dorota Pawełczyk 

 Gmina Łukta zyskała nowe sołectwo 
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W Łukcie po-

wstała gromada 
zuchowa. Głośno się 
o tym mówiło za-
równo w szkole jak  
i we wszystkich 
miejscowościach 
naszej gminy. Z tej 
okazji zaprosiłam do 
rozmowy Panią Ka-
tarzynę Dutkow-
ską. To ta kobieta 
wprowadzi nasze 
dzieci w tajniki 
Związku Harcerstwa 
Polskiego jednocze-
śnie próbując, aby 
młodzieńczy zapał 
przerodził się z cza-
sem w miłość do 
harcerstwa. 
 
Skąd pomysł na 
założenie gromady 
zuchowej w Łukcie? 
Pomysł założenia 

gromady zuchowej powstał, kiedy rozmawiałam o swojej pasji z Dy-
rektorem naszej szkoły. W Łukcie działa 73 Drużyna Harcerska 
„Ostoja” na czele z druhem harcmistrzem Krzysztofem Kowalczy-
kiem. Jako instruktorka ZHP pomyślałam, że dobrze byłoby, gdyby 
harcerze mieli zuchowy start. Bycie zuchem wprowadza dzieci  
w harcerski świat, głównie przez zabawę. Postanowiłam wcielić swój 
plan w życie i jakoś zaczęliśmy zuchowe przygody. 
 
Proszę nam opowiedzieć jakie były Pani początki w ZHP i czy trud-
no było dojść do miejsca, w którym jest Pani dzisiaj? 
Rozpoczęłam przygodę z harcerstwem 18 lat temu. Stało się to za 
sprawą mojej starszej siostry, która co tydzień zakładała swój mun-
dur. Zawsze prosiłam ją, aby zabrała mnie na zbiórkę i pewnego razu 
mama oraz drużynowa zgodziły się na mój udział w harcerskim spo-
tkaniu. Trafiłam do drużyny harcerskiej działającej w Morągu, cho-
ciaż byłam trochę za mała na harcerkę. Niestety w tym czasie na 
miejscu nie działała żadna gromada zuchowa. Przez te wszystkie lata 
uczestniczyłam w wielu biwakach, obozach, rajdach. Po długim cza-
sie bycia zastępową i przyboczną w pierwszej drużynie, postanowi-
łam założyć własną drużynę. Działa ona od 12 lat nieprzerwanie do 
dzisiaj. W 2007 roku ukończyłam próbę przewodnikowską i zostałam 
Instruktorką ZHP. Aktualnie pełnię funkcje we władzach ZHP na 
szczeblu gminnym i wojewódzkim. Nie było łatwo, znaleźć się w tym 
miejscu. Wymagało to stawiania so-
bie wielu wyzwań, uczestnictwa  
w wielu wydarzeniach oraz dużego 
wolontariackiego zaangażowania. 
 
Czego zuchy mogą nauczyć się od 
Was – wieloletnich członków ZHP? 
Naszą misją jest wychowywanie 
przez stawianie wyzwań oraz wła-
snym przykładem. Zuchy w czasie 
cotygodniowych spotkań zdobywają 
sprawności. Pozwalają im rozwijać 
różne zainteresowania. Ważny jest 
aspekt kształtowania postaw patrio-
tycznych u dzieci. Istotna jest też 
nauka samodzielności. Bycie zuchem 
to dobry start, aby stać się zaradnym 
dzieckiem, a w przyszłości odpowie-
dzialnym człowiekiem. 
 
Czy Pani zdaniem harcerstwo wciąż 
jest modne? Jak wyglądają wasze 
„słupki”? Współczynniki maleją czy 
wzrastają? 
Harcerstwo na przestrzeni lat bardzo 

się zmieniło. Kiedyś była to przede wszystkim służba. Aktualnie har-
cerska służba dalej jest ważna, ale dużą wagę odgrywa także przygo-
da. Przygoda zawsze jest modna. Statystyki pokazują, że organizacja 
coraz bardziej się rozrasta. W ZHP aktualnie jest ponad 110 tysięcy 
członków. 
 
Jakie przewidzieliście priorytety dla gromady zuchów z Łukty? Pro-
gram jest taki sam dla wszystkich zuchów w całej Polsce czy inno-
wacyjny? 
Program zuchowy tworzony jest w oparciu o pracę metodą harcerską. 
Dostosowany jest do danej grupy wiekowej i dobierany przez zucho-
wą kadrę. Są tematy poruszane przez wszystkie gromady zuchowe  
w Polsce, ale także takie, które wychodzą naprzeciw naszym zuchom, 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Z naszy-
mi zuchami majsterkujemy, uczestniczymy w grach i zabawach, śpie-
wamy, poznajemy zuchowe zwyczaje i obrzędy. Każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Za tydzień będziemy uczestniczyć w Festiwalu Piosen-
ki Zuchowej i Harcerskiej i mierzyć swoje siły na harcerskiej scenie. 
 
Co najbardziej kocha Pani w harcerstwie? Czy to ono ukształtowało 
Pani charakter i kręgosłup moralny? 
W harcerstwie najbardziej kocham poznawanie ludzi. Na swojej dro-
dze spotkałam wiele wspaniałych osób, które są moimi przyjaciółmi. 
Przeżyliśmy razem prawdziwe przygody i nie raz musieliśmy wspól-
nie działać w trudnych sytuacjach. W harcerstwie ważne są dla mnie 
wyjazdy i poznawanie świata. Dzięki harcerstwu odkryłam inne moje 
zainteresowania - turystykę oraz muzykę. Harcerskie wartości towa-
rzyszyły mi od małego, a Prawo Harcerskie zawsze było kierunkiem 
właściwego postępowania. Ważna jest dla mnie służba i staram się, 
aby była ważna zawsze, a nie tylko kiedy mam mundur na sobie. 
Myślę, że dzięki harcerstwu jestem otwarta na potrzeby innego czło-
wieka, dążę do osiągnięcia postawionego celu i nie boję się nowych 
wyzwań. Harcerstwo jest dla mnie stylem życia, bez niego byłabym 
na pewno innym człowiekiem. 
 
Czy praca z dziećmi w tym wieku jest dla Pani wyzwaniem? 
Praca jest dla mnie wyzwaniem. Lubię pracę z dziećmi, ale praca  
w harcerstwie różni się od tej pracy w szkole. Wspaniale jest móc 
zarażać swoją pasją innych, widzieć wiele uśmiechniętych twarzy 
zuchów i harcerzy, patrzeć jak nabywają nowych umiejętności, stają 
się samodzielne, zdobywają kolejne stopnie i sprawności, a także 
dumnie noszą harcerskie mundury. 
 
Czego mogę Pani życzyć na koniec naszej rozmowy? 
Dużo satysfakcji z pracy, a także zdobycia ostatniego stopnia instruk-
torskiego - harcmistrza, bo jestem w trakcie zdobywania tego stopnia. 
 
Zatem trzymam kciuki… 
CZUWAJ! 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

Gromada zuchowa w Łukcie 

 Praca jest dla mnie wyzwaniem - instruktorka ZHP Katarzyna Dutkowska 

CIEKAWE 
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"Bal Wszystkich Świętych" - to o nim śpiewała kiedyś Budka Suflera, jed-

nak nazwa ta zyskała zupełnie nowe znaczenie. Od pewnego czasu owe bale 

stały się alternatywą dla amerykańskiego święta Halloween, które polega na 

przebieraniu się za wszystko co złe, straszne i niebezpieczne. Głównym atry-

butem wspomnianego święta jest wydrążona dynia, symbolizująca i przypo-

minająca swym kształtem zniekształconą głowę z ponurą miną i grymasem. 

Tej nocy (31 sierpnia) wszyscy zwolennicy w swych potwornych przebra-

niach odwiedzają inne domostwa z przekonaniem, że jeżeli nie zostaną poczę-

stowani słodkościami, mają prawo zrobić mało hojnemu gospodarzowi psiku-

sa. 

 

Bal Wszystkich Świętych to taka nowa moda! Moda będąca nie tylko alterna-

tywą, ale przede wszystkich zupełnym przeciwieństwem Halloween. Moda 

polegająca na promowaniu dobra i świętości, przybliżająca życiorysy tych, na 

których warto się wzorować, a nie na tych, którzy zasłynęli przez swoje okru-

cieństwo. Moda pełna słodyczy, które będą ci ofiarowane tylko dlatego, że 

chcesz promować dobro. Bal Wszystkich Świętych to impreza pełna tańców, 

śpiewów, gier i zabaw – warto dodać, że odbywająca się w przytulnej sali 

kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie – u nas nie zmarzniesz! 

Zapraszamy! 

"Bal Wszystkich Świętych"  

W Pelniku Stowarzyszenie ISĄG realizuje inicjatywy w ramach 

projektu „Wspólna praca się opłaca...” finansowanego ze środków 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego. Wszystko co robimy, ma na celu upiększenie miej-

scowości Pelnik. Wspólnie z mieszkańcami w ramach inicjatywy 

„Zielony Ogród” zazieleniono plac zabaw barwnymi roślinami, wyko-

nano ścieżkę z cementu z odciskami dłoni dzieci oraz pomalowano 

przystanek szkolny. Poza tym w ramach inicjatywy „Robotyka wśród 

nas”  dzieci i młodzież zbudowała własnego drona. Obecnie trwają 

warsztaty rękodzielnicze i kosmetyczne, gdzie uczestnicy, tym razem 

osoby dorosłe, wykonują min. szkatułki na biżuterię czy świece żelo-

we, w ramach inicjatywy „Nauczmy się razem”.  Dziękuję serdecznie 

mieszkańcom za aktywność i pomoc w realizacji inicjatyw. 

 

Prezes Stowarzyszenia Isąg - Barbara Syjczak 

 „Wspólna praca się opłaca...” - inicjatywy stowarzyszenia ISĄG 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

W poprzednim 

numerze ukazał 

się artykuł o kon-

kursie kulinar-
nym, który po raz 

kolejny organizo-

wała Lokalna 

Grupa Działania, 
a którego człon-

kiem jury był 

znany kucharz 

Karol Okrasa. To 
właśnie wtedy 

narodził się nowy 

pomysł przybliża-

nia wszystkim 
mieszkańcom 

sylwetek kulinar-

nych asów, którzy 

okazali się najlep-
si w tamto sobot-

nie popołudnie. 

Jako pierwszą do 

współpracy za-
prosiliśmy Panią Magdalenę Mudry pochodzącą z Łukty, która posta-

nowiła zdradzić przepis na swoje mistrzowskie danie wegetariańskie: 

 

Gotowanie to Pani pasja, sposób na życie czy zawód przynoszący 

dochody, dzięki którym łatwiej żyć? 

Gotowanie to pewnego rodzaju przygoda. Codziennie odkrywam 

nowe smaki, przełamuję bariery. Najlepszy układ jest wtedy, gdy 

swoją pasję, zainteresowania i przyjemności możesz wykonywać na 
co dzień i czerpać z tego korzyści. Nie chciałabym nazywać tego 

pracą, ale tak właśnie jest. 

 

Czy gotowanie towarzyszy Pani od dziecka, a może pamięta Pani ten 

moment przełomowy, w którym odkryła w sobie tę miłość do kulina-

riów? 

Będąc małym dzieckiem często gotowałam z moją mamą. To ona 
nauczyła mnie, pewnego rodzaju zaradności w kuchni, bo potrafiła 

zrobić „coś z niczego”. Te doświadczenia wykształciły u mnie pe-

wien zmysł, czy może bardziej dryg do gotowania. Lecz dopiero 

wtedy, gdy zaczęłam przekraczać granice, eksperymentować oraz 
wprowadzać szaleństwo, zakochałam się w tym 

bezgranicznie. 

 

Czy codzienne gotowanie w pracy wciąż spra-

wia Pani tyle radości co pierwszego dnia? 

Tak. Uwielbiam to robić. 

 

W konkursie brały udział również Pani dzieci, 

czy one również „połknęły bakcyla?” 

Ciężko powiedzieć czy „połknęły bakcyla”. 

Dzieci w tym wieku interesują się wszystkim, 

co tylko możliwe i z radością biorą udział  
w przeróżnych konkursach, zajęciach itp. Czas 

weryfikuje ich docelowe zainteresowania  

i pasje, a na razie pomagają mi w domowym 

gotowaniu przy każdej okazji. Nie powiem, że 
chcę, aby gotowanie towarzyszyło im na każ-

dym kroku ich dalszego życia, gdyż uważam, 

że powinny obrać własną drogę, lecz mam na-

dzieję, że może będą miały z tego kiedyś trochę 
przyjemności. 

 

 

Jak dowiedziała się Pani o konkursie? 

O konkursie dowiedziałam się dzięki Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy 

i Pasłęki, a dokładnie LGD Łukta. Często biorę udział w przedsię-
wzięciach przez tę grupę organizowanych. Lubimy się. 

  

Dlaczego wystartowała Pani akurat w tej konkurencji, czyli vege? 

Jest bliższa memu sercu, zgodna z wartościami oraz życiem codzien-
nym oraz bardziej przeze mnie nieodkryta. 

 

Czy to spaghetti to Pani popisowe danie? Proszę nam o nim trochę 

opowiedzieć… Może zna Pani odpowiedź na pytanie, dlaczego aż 

tak bardzo jury było nim zachwycone? 

Można tak powiedzieć. Do jego wykonania zainspirował mnie mój 

serdeczny kolega Mariusz Budrowski, a dokładnie jego projekt 

„Odmładzanie na surowo”. W maju tego roku wzięłam udział  
w warsztatach pt. „Surowe życie” w Londynie i dzięki temu odkry-

łam, że można stworzyć niesamowite dania, uzyskać nieprawdopo-

dobne smaki oraz sprawić, że codzienne posiłki będą zdrowe, smacz-

ne i kolorowe. Nie będą nudne i powtarzalne. 
Przygotowałam danie witariańskie czyli wykonane na surowo. Spa-

ghetti, to cukinia zatemperowana spiralizerem. Wygląda zjawiskowo 

na talerzu i zachwyca smakiem. Mało kto wie, że cukinię można jeść 

w ten sposób. Tzw. sos spaghetti - to surowa pieczarka, pomidorki 
koktajlowe, cebulka szalotka, brokuł, czarny sezam, surowa oliwa, 

limonka, sos sojowy… Wszystko to musi dość wcześniej zostać 

zmieszane, wówczas naturalne ich soki połączą się, tworząc ten nie-

samowity smak i wygląd, dając złudzenie, jakby został poddany ob-
róbce. 

Bardzo się cieszę, że jury zachwyciło to danie. Przyznam nieskrom-

nie, że ja też nim jestem zachwycona (śmiech). 

 

Często startuje Pani w konkursach kulinarnych? 

To był pierwszy konkurs kulinarny w jakim miałam przyjemność 

brać udział. Niezapomniane chwile, ekscytacja, wspaniała atmosfera, 
mam tylko nadzieję, że nie był to mój ostatni raz. 

 

Podobno świetną reklamą dla gastronomii są występy w popular-

nych programach kulinarnych, które od lat możemy oglądać  

w telewizji. Próbowała Pani swych sił np. w „MasterChef?” 

Przyznam szczerze, że nie myślałam o tym. Skupiam się raczej na 

promowaniu zdrowego stylu życia, a swoje działania kieruję przede 

wszystkim w stronę dzieci szkolnych i przedszkolnych, prowadząc 
warsztaty żywieniowe. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

  Codziennie odkrywam nowe smaki - Magdalena Mudry 
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Sposób przygotowania: 

Wszystkie warzywa dokładnie myjemy. Cukinię temperujemy spiralizerem (robimy długie, cienkie makaroni-

ki). Pozostałe warzywa kroimy i doprawiamy przyprawami według uznania, zakwaszamy sokiem z limonki  

i mieszamy. Pozostawiamy, aby  naturalne soki z warzyw się wymieszały i smaki połączyły. Na spaghetti  

z cukinii układamy „sos” i podajemy na surowo. 

 

Porada: 

Ilość składników i proporcje jest zupełnie dowolna i zależna od własnych preferencji smakowych. Polecam 

poeksperymentować również innymi warzywami i przyprawami.  

W poprzednim numerze NGŁ pisaliśmy o konkursie kulinarnym z Karolem Okrasą zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy  

i Pasłęki, a od obecnego numeru będziemy Państwu prezentować przepisy, które zwyciężyły w swoich kategoriach.  
 

I miejsce w kategorii: Dania wegetariańskie 

 Przepis miesiąca: „Spaghetti vege” 

Składniki:  
 

- 1 cukinia;  

- pieczarki;  

- pomidorki;  

- brokuł;  

- sezam czarny;  

- sos sojowy (do smaku);  

- oliwa,  

- 1 cebulka szalotka;  

- sól,  

- pieprz, 

- sok z limonki 

„Spaghetti vege” 
według Magdaleny Mudry  

SPORT 

23 września 2019 r. na stadionie w Miłakowie Warmiak Łukta przegry-

wa z gospodarzem MKS Miłakowo aż 0 : 4. Niestety zasłużenie, gdyż 
w naszym zespole zabrakło ducha walki. 

 

Niestety niemoc drużyny trwa nadal. 28 września 2019 r. w Łęgajnach 

po słabej pierwszej połowie schodzimy na przerwę przy stanie 3 : 0 dla 

gospodarzy. Druga połowa już należy do nas strzelamy bramkę na 3 : 1 
i są kolejne sytuacje na zdobycie bramki, lecz bramkarz gospodarzy 

broni. Koniec meczu i znowu bez punktów. Aby coś ugrać potrzebuje-

my dobrej gry przez całe spotkanie. Tego brakuje najbardziej.  

 
6 października 2019 r. na stadionie w Łukcie Warmiak Łukta rozegrał 

mecz w 7 kolejce z zespołem BSK Tęcza II Biskupiec. Niestety, mimo 

osłabienia przeciwnika (zawodnik z Biskupca już w 38 minucie otrzy-

mał czerwoną kartkę) nie udało się go pokonać. Warmiak przegrał  
z Tęczą Biskupiec 1 : 3. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Przemy-

sław Buta. 

 

Po serii meczy bez punktów w końcu przyszedł czas na zwycięstwo.  
13 października na stadionie w Łukcie Warmiak Łukta pokonał TPS 

Boguchwały wynikiem 3 : 1 (do przerwy 1 : 0 ). Bramki zdobyli Wini-

cjusz Zieliński 1, oraz Przemysław Buta 2.  

 
Źródło: GLKS Warmiak Łukta, Łączy nas Piłka 

 GLKS Warmiak Łukta 
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NASZA GMINA ŁUKTA 

Więcej zdjęć, dostępnych na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 

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

 

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 


