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Nie lubię oglądać się za siebie - Anna Morenc-Sulewska 

Anna Morenc-Sulewska, jest 

rdzenną mieszkanką Gminy Łukta. 
Wychowała się w Łukcie, a obecnie 
razem z mężem i czteroletnia córką 
mieszka we Florczakach. Zawsze 
mówi, że jest trochę z Łukty i trochę 
z Florczak, bo nadal jej życie jest 
silnie związane z każdą z tych miej-
scowości. Pracuje w Urzędzie Gmi-
ny Łukta. Z wykształcenia jest ma-
gistrem administracji Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Ukończyła również studia pody-
plomowe z zakresu prawa zamó-
wień publicznych na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

Jakie są Pani zainteresowania? 
Zainteresowania… mam ich sporo. Oprócz tego, że każdy kto mnie zna 
to wie, kocham bezustannie mówić :), to moją pasją i metodą relaksu 
jest turystyka rowerowa. Sport to zdrowie, a po ośmiogodzinnej pracy 
przy komputerze przejażdżka rowerem do lasu jest jak balsam dla duszy 
i ciała. Lubię także podróżować, odkrywać nieznane miejsca, podziwiać 
krajobrazy,  poznawać nowych ludzi, zwyczaje. W domu często można 
mnie zastać w kuchennym fartuszku  - gotowanie i eksperymentowanie 
w kuchni to moje małe hobby. Uwielbiam dobrą muzykę -  rock i jego 
pochodne. Sama lubię też śpiewać, choć nie potrafię. Jednak zgodnie ze 
słowami Jerzego Stuhra ,,Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę 
gorzej…”. Zazwyczaj słyszy mnie moja córka Tosia w trakcie jazdy 
samochodem, gdy przy dźwiękach Antyradia pokazuję swój antyta-
lent :) Mam jeszcze wiele pasji do zrealizowania, a jedną z nich jest 
opanowanie tajników kunsztu fotograficznego. 
 
Ile lat pracuje Pani w Urzędzie Gminy? 
Pod koniec kwietnia br. minie 7 lat mojej pracy w Urzędzie Gminy 
Łukta. Choć już wcześniej miałam tu swój ,,epizod” jako świeżo upie-
czony absolwent,  nabywając doświadczenie zawodowe podczas odby-
wania stażu. Nie myślałam wówczas o stałej pracy w naszym Urzędzie. 
Administrację samorządową zamieniłam na okres roku na administrację 
sądową.  Jednak moja chęć działania na rzecz naszej Gminy i jej miesz-
kańców spowodowała, że od 26.04.2010 r. jestem pracownikiem  
w Urzędzie Gminy Łukta.  
 
Jaką funkcję Pani pełni, co należy do Pani obowiązków? 
Łatwiej, a raczej krócej mogłabym powiedzieć przez negację, czym się 
nie zajmuję :). Moja praca jest przede wszystkim związana z Referatem 
Gospodarki Terenowej. Jako inspektor ds. zamówień publicznych  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi dzielę swoje obowiązki 
na dwa obszary. Pierwszy zakres dotyczy procedury udzielania zamó-
wień publicznych wykonawcom robót budowlanych, podmiotom świad-
czącym usługi lub dostawy na rzecz naszej jednostki budżetowej. Ina-
czej mówiąc kupuję i generuję wydatki :) … oczywiście realizując przy 
tym paragrafy i plany budżetowe. Z kolei współpraca z podmiotami 
sfery pozarządowej (stowarzyszenia, fundacje) wynika z mojej funkcji 
jako pełnomocnika Wójta Gminy Łukta ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Zgodnie z cyklicznie uchwalanymi przez Radę Gminy 
dokumentami programowymi, tj. Programami Współpracy Gminy  
z organizacjami pozarządowymi, pomagam podmiotom pożytku pu-
blicznego w sposób formalny i nieformalny. Proceduralnie organizuję 
otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych samorządu gmin-
nego przez podmioty trzeciego sektora. Są to wszelkie znane w środo-
wisku lokalnym inicjatywy oddolne polegające np. na upowszechnianiu 
piłki nożnej w środowisku wiejskim,  pomocy stypendialnej, aktywiza-
cji społeczności lokalnych zrzeszających się, aby poprzez społeczną 
pracę dbać o estetykę i wizerunek swoich miejscowości czy wspomaga-
jące rozwój turystyki. Tu przy okazji chcę dodać, że sama również peł-
nię funkcję w organizacji pozarządowej jako członek – przedstawiciel 
Gminy Łukta w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Kraina Nieodkry-
tych Tajemnic” w Morągu. Jest to czysty przykład realizacji pasji  
w pracy, bowiem moje zainteresowanie turystyką, a w szczególności 
turystyką rowerową mam również przyjemność spełniać w życiu zawo-
dowym.  Sama praca pełnomocnika jest bardzo ciekawa, aczkolwiek 
wychodząca często poza schematy i mury Urzędu. Trzeba być bowiem 
urzędnikiem-społecznikiem, aby zrozumieć realne potrzeby i problemy 

stowarzyszeń. Podstawą jest na pewno przyjacielskie podejście do orga-
nizacji, dalekie od tzw. władztwa administracyjnego. Wydaje mi się, że 
potrafię sprostać oczekiwaniom sektora pozarządowego odnoście do-
radztwa, wsparcia i bycia dyspozycyjną także po 15.30. Sama doceniam 
zaangażowanie członków organizacji, którzy realizują lokalne przedsię-
wzięcia w swoim wolnym czasie. Wiedząc, że każdy działacz stowarzy-
szenia rusza z piłką, kosiarką, pędzlem albo z  kredkami na warsztatach 
dla dzieci dopiero  po wypełnieniu swoich codziennych zawodowych  
i rodzinnych obowiązków, również staram się być elastyczna w stosun-
ku do ich możliwości i potrzeb. Ze stowarzyszeniami łączy mnie kolej-
na funkcja w Gminie Łukta - koordynatora jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy. Ponadto współpracuję z Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym w Łukcie oraz Warmińsko-Mazurska Federacją Sportu 
w Olsztynie w zakresie organizacji kolejnych edycji  Programów Po-
wszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać”, w których uczestniczą 
uczniowie naszej szkoły. Oprócz regulaminowej przynależności do 
Referatu Gospodarki Terenowej jestem także Zastępcą Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. Chociaż charakter i tryb pracy w każdej  
z tych dwóch komórek jest inny, to czerpię z nich jednakową satysfak-
cję. Urząd Stanu Cywilnego jest miejscem załatwiania szeroko rozu-
mianych spraw obywatelskich, często trudnych i związanych z rodzin-
nymi, osobistymi i dyskretnymi sprawami ludzkimi. Jestem zawsze 
otwarta na pomoc i niezwłoczne załatwienie spraw czy rozwiązanie 
problemów. Na koniec nadmienię, że zawodowo współpracuję z jed-
nostką samorządową na szczeblu powiatu jako członek Zespołu ds. 
Ekonomii Społecznej Powiatu Ostródzkiego.  
 
Jakie były początki? Za czymś Pani tęskni?  
Początki jak dla każdej osoby rzuconej w wir pracy były stresujące, co 
wiązało się oczywiście z chęcią wypełniania swoich obowiązków jak na 
najwyższym poziomie, a bez wielkiego doświadczenia. To naturalne, że 
każdy młody człowiek chce od razu Rzym wybudować, trwałą kon-
strukcję na solidnych fundamentach. Po latach doceniam, że studia dały 
mi bazę, podstawę do nabycia umiejętności konsumpcji przepisów pra-
wa w życiu. A za czym tęsknię? Chyba za niczym, nie lubię oglądać się 
za siebie. Każdy dzień jest nowym wyzwaniem. 
 
Jak wygląda współpraca z mieszkańcami Gminy? 
Odpowiedź na to pytanie jest częściowo związaną ze wspomnianą już 
działalnością na rzecz organizacji pozarządowych, z którymi mam do-
bry, przyjacielski i bezpośredni kontakt. Część inicjatyw realizujemy 
razem, co mnie bardzo cieszy. Widzę, że na naszym lokal-
nym ,,podwórku” jest coraz większa grupa osób, które wychodzą ze 
swoich czterech kątów, aby robić coś razem, bezinteresownie, przede 
wszystkim dla innych, a przy okazji dla siebie i swojego samorozwoju. 
Kto stoi w miejscu to robi krok do tyłu… tak się dzieje, gdy żyjemy 
tylko sprawami codziennymi, powtarzającymi się schematycznie, czyli 
rutyną. Dlatego patrząc na rozkwit organizacji na terenie Gminy Łukta 
(formalnych i nieformalnych) mogę śmiało stwierdzić, że nasze społe-
czeństwo jest aktywne i kreatywne. Współpracując niejednokrotnie  
z sołectwami naszej Gminy również mile stwierdzam, że wzajemna 
pomoc i chęć wspólnego działania są na porządku dziennym. Ja osobi-
ście staram się zawsze mieć na uwadze ideę administracji samorządo-
wej (z łac. ministrare ozn. kierować, służyć, pomagać, wykonywać; zaś 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym samorząd to społeczność 
zamieszkała na danym terytorium, tworząca z mocy prawa wspólnotę 
samorządową).  Zawodowe aspiracje i wewnętrzne potrzeby działania  
na rzecz społeczności lokalnej spełniam w odniesieniu do osób, które 
każdego dnia spotykam na spacerze, w sklepie czy mijając się w biegu  
i mówiąc w locie szybkie ,,dzień dobry”. Nasze gminne sprawy i co-
dzienne czynności administracyjne realizują bowiem potrzeby konkret-
nych osób. Nikt nie jest tylko kolejnym interesantem czy petentem, jest 
natomiast indywidualną Panią X lub Panem Y, którzy zasługują na 
życzliwe i kompetentne obsłużenie w Urzędzie. 
 
Czego można Pani życzyć?   
Moim marzeniem jest to, aby tak jak dotychczas praca była dla mnie nie 
tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością. Na koniec wspomnę 
słowa pewnej Pani, wieloletniej księgowej, która odchodząc na emery-
turę przekazała mi parę prawd życiowych, a wśród nich ,,jeżeli Ty lu-
bisz pracę to i praca Cię lubi”, co w przełożeniu z kolei na moje motto 
życiowe oznacza, że wartością dodaną pracy, którą lubi się wykonywać 
jest sprzężenie zwrotne pomiędzy własną satysfakcją i chęcią do pracy  
a zadowoleniem osób, które z naszej pracy korzystają. 
 

Rozmawiała Joanna Sulley 
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NASZA GMINA ŁUKTA 

28 marca  2017 r. 

pani Anna Dymek  
z Centrum Doskona-
lenia Zawodowego na 
spotkaniu organiza-
cyjnym w GOK w 

Łukcie przedstawiła plan działania projektu „E-kompetencje bez barier” 
w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem przyszłych 
spotkań jest zwiększenie i poprawa umiejętności korzystanie z e-usług 
publicznych u ponad 8 tys. osób dorosłych z 65 gmin. Cały pogram 
trwa od 1 listopada 2016 r. aż do 31 grudnia 2019 r. W naszej gminie 
właśnie się rozpoczyna.  
E-kompetencje kierowane są do ludzi dorosłych z różnych przedziałów 
wiekowych, począwszy od 18-34 lata, 35-43 lata, 44-65 lat oraz powy-
żej 65 lat. Dzięki spotkaniom, dorośli mieszkańcy gminy Łukta nauczą 
się jak wykorzystywać sprzęt elektroniczny w codziennym życiu oraz, 
jak ułatwić sobie pracę. Pytania typu: jak obsłużyć smartfon?, jak zro-
bić zdjęcie telefonem i udostępnić na Facebook-u?, jak komunikować 
się przez SKYPE?  już niedługo nie będą sprawiać problemu nikomu 
kto będzie uczęszczał na spotkania, gdyż pozyskane umiejętności po-
zwolą przyjemniej i łatwiej poruszać się w świecie informatycznym. 
Przewidywane są szkolenia typu „narzędziownia”, które obejmować 
będą obsługę urządzeń cyfrowych, komputerów, tabletów, smartfonów, 
programów komputerowych do edycji tekstu, nagrywania muzyki, ob-
róbki zdjęć, a także zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, pracę  
z informacją (obsługa i nawigacja przeglądarek internetowych, weryfi-
kacja informacji w Internecie, bezpieczeństwo wizerunku i ochrona 
danych osobowych).  
Oprócz tego na warsztatach tematycznych poruszone zostaną zagadnie-
nia wykorzystania Internetu w edukacji, sprawach codziennych, finan-
sach, relacjach z bliskimi, zdrowiu, hobby, pracy i rozwoju zawodo-

wym, sprawach oby-
watelskich czy religij-
nych. Oprócz sugero-
wanych tematów 
zainteresowani będą 
mogli proponować 
własne tematy dopa-
sowane do swoich 
potrzeb. 
Przez cały okres pro-
gramu działać będzie 
doradztwo indywidu-
alne oraz telefoniczne, 
we wskazane dni  
i wskazanych godzi-
nach, dzięki czemu 
każdy będzie mógł uzyskać pomoc w swojej sprawie. 
Dla osób uczestniczących w programie również przewidziane są wy-
cieczki edukacyjne, eventy, czy spotkania w e-klubach np. z okazji 
Dnia Dziecka czy Dnia Babci. 
Spotkania odbywać się będą w tzw. e-klubie (w naszej gminie będzie to 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie)  w ustalonych z zainteresowanymi 
terminach jeden raz w tygodniu po 3 godz. Przewodnikiem, bo tak na-
zywać się będzie osoba prowadząca zajęcia, jest pan Andrzej Samo-
ciuk. Aby, wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz – dekla-
rację, dostępną m.in.  w GOK w Łukcie oraz na stronie  
www.e-kompetencje.wmzdz.pl 
Pierwsze zajęcia ruszają już po świętach Wielkanocnych, dlatego 
spieszmy się i składajmy deklaracje w GOK w Łukcie! 
 

Redakcja 

E-kompetencje bez barier w Łukcie 

Zakończono I etap modernizacji oświetleniowej na terenie Gminy 

Łukta. Do tej pory założono 21 nowych punktów oświetleniowych na 
ul. Jeziornej, Sosnowej, Jabłoniowej, Dębowej i Akacjowej. Teraz na 
osiedlu zwanym potocznie „Beverly Hills” jest jasno i bezpiecznie. 
Mimo, że zostało jeszcze parę punktów świetlnych do dokończenia, 
zapowiedziane propozycje z programu wyborczego pani radnej Elżbie-
ty Piotrak zostały zrealizowane. Inwestycja ta była możliwa m.in. dzię-
ki pozyskaniu słupów z demontażu. W ten sposób udało się zaoszczę-
dzić znaczną sumę pieniędzy. 
 
Zakończono budowę nowego pomostu na jeziorze Brzezne w pobliżu 
miejscowości Ględy, Trokajny, Kojdy i Zajączkowa. Pod koniec kwiet-
nia planowany jest odbiór tej inwestycji. Pomost ma kształt litery L. 
Wymienione miejscowości otrzymały w ten sposób piękne miejsce, 
gdzie będzie można spędzić mile czas, nie tylko w trakcje sezonu wa-
kacyjnego. Plaża, przy której wybudowano pomost, w niedalekiej przy-
szłości pokryta zostanie piaskiem.  
 
Radni na XXXIV Sesji Rady Gminy Łukta m.in.. ustalili wykaz kąpie-
lisk na rok 2017. Jedynym miejscem spełniającym wymogi jak co roku 
jest plaża w Pelniku. Trudnościami z jakimi boryka się obecnie gmina 
to nabór ratowników - jest ich za mało. Na stanowisko ratownika  
w Pelniku zgłosiły się tylko dwie osoby z czego jedna po tygodniu 
zrezygnowała. Niestety wymogiem jest, aby na strzeżonym kąpielisku 
służbę pełniło dwóch ratowników. 

 
Radni uchwalili fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków roz-
strzygają sołectwa. W tym celu zwoływane jest zebranie wiejskie, na 
którym uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu. Bez 
takiego wniosku sołectwo przy podziale funduszu zostanie pominięte. 
Inicjatorami uchwalenia wniosku musi być co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, a także sołtys i rada sołecka. Należy wskazać w 
nim, co mieszkańcy chcą zrobić za środki funduszu. Podejmując 
uchwałę w tej sprawie, warto pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołecka 
inicjatywa mieściła się w katalogu zadań własnych gminy, służyła po-
prawie warunków życia mieszkańców i była zgodna ze strategią rozwo-
ju gminy. W praktyce gminy wykorzystują te środki np. na wyposaże-
nie świetlic wiejskich, tworzenie centrów rekreacyjnych, promowanie 
wsi, tworzenie placów zabaw, tworzenie warunków do rozwoju tury-
styki we wsi i w okolicach, naprawienie zniszczonych chodników, 
utrzymanie czystości we wsi, sadzenie drzew i krzewów, czy remont 
drobnej infrastruktury, np. przystanku autobusowego. Uchwalone przez 
zebranie wiejskie wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 
ocenia wójt. Te, które spełniają wymogi ustawy o funduszu sołeckim, 
zostają uwzględnione w projekcie budżetu gminy. Ocenione negatyw-
nie są zwracane sołtysom. Od nowego roku to mieszkańcy sami będą 
decydować o tym co będzie się działo w ich wioskach, a zatem życzy-
my wielu trafnych decyzji.  
 

Redakcja 

Z sesji Rady Gminy 

Data Osoby odpowiedzialne Opis działań 

Do 31 marca  Radni gminy, wójt, burmistrz Podjęcie przez radę gminy uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie fundu-
szu sołeckiego - w następnym roku budżetowym.  

Do 31 lipca  Wójt, burmistrz  Przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo.  

Do 30 września  Sołtys, rada sołecka (albo 
15 pełnoletnich mieszkań-
ców sołectwa)  

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach fundu-
szu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów  i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku wójtowi, 
burmistrzowi.  

Do 31 marca 
następnego  roku 

Radni gminy, wójt, burmistrz Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołec-
kiego. 

Do końca  
następnego roku 

Wójt, burmistrz, sołtys  
i rada sołecka 

Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego. 

Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego 
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WYDARZENIA 

Podpisanie umowy o współpracy gmin Łukta i Zawidz 

8  k w i e t n i a  

w budynku Gmin-
nego Ośrodka 
Kultury w Łukcie 
Dariusz Franczak 
– Wójt Gminy 
Zawidz podpisał 
wraz z Robertem 
Malinowski – 
Wójtem Gminy 
Łukta umowę 
w s p ó ł p r a c y  
w dziedzinie kul-
tury. W południe 
delegacja miesz-
kańców, urzędni-
ków, sołtysów  
i radnych przyje-
chała z Zawidza 
d o  Ł u k t y .  
W Gminny Ośrod-
ku Kultury doszło 
do pierwszego 
oficjalnego spo-
tkania obu włoda-
rzy gmin. Wójt 
Gmin y Łu kta 
przywitał serdecz-
nie wójta Gminy Zawidz i oprowadził delegację gminy Zawidz po miej-
scowości. Pomagała mu w tym licencjonowana przewodniczka po War-
mii i Mazurach - Ilona Grabowska. Zawidzanie zwiedzili – Fundację 
Rozwoju Regionu Łukta, stadion oraz kościół. Na końcu powrócono do 
GOK-u i oprowadzono po nowym budynku wybudowanym ze wspar-
ciem środków unijnych. Dyrektor GOK Anna Czubkowska pokazała jak 
funkcjonuje biblioteka, sale muzyczne oraz sala kominkowa – na której 
zorganizowano kiermasz wielkanocny z rękodziełem artystycznym. 
Organizatorzy zapewnili także stoisko dla Klubu Rękodzieła Artystycz-
nego z Zawidza. Jednak największe wrażenie na delegacji z Zawidza 
zrobiła sala kinowo-widowiskowa, na której odbyła się uroczysta gala 
podpisania umowy o współpracy partnerskiej. Galę poprowadzili ze 
strony gminy Łukta – Anna Czubkowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, a gminę Zawidz reprezentował Marcin Jędrzejak – przywitano 
zgromadzonych gości, następnie głos zabrał Wójt Gminy Łukta Robert 
Malinowski, który przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności 
delegację z Zawidza z Wójtem Dariuszem Franczakiem na czele. Po-
dziękował władzom gminy za chęć współpracy i życzył obu samorzą-
dom dobrej współpracy. Następnie zaproszono na scenę Wójta Gminy 
Zawidz by oficjalnie podpisać umowę. Po parafowaniu umowy wójto-
wie wręczyli sobie podarunki. Wójt Zawidza Dariusz Franczak wraz  
z Przewodniczącym Rady Gminy Zawidz Jarosławem Gizińskim prze-
kazali 2 metrową rzeźbę artysty rzeźbiarza z Zawidza – Krzysztofa 
Krajewskiego, przedstawiającego „Siewcę”, który powstał podczas 
zeszłorocznego pleneru. Na rzeźbie wyrzeźbiono tabliczkę z napisem 
„Dar Mieszkańców Gminy Zawidz dla Mieszkańców Gminy Łukta”. 

Przyjmując dar Wójt Gminy Łukta zapewnił, że znajdzie dla niej godne 
miejsce w miejscowości. Następnie władze z Zawidza przekazali dwie 
rzeźby barki „Kasztelan”, które są zawidzkim produktem promującym 
rzeźbiarstwo i Zawidz oraz dwa obrazy przedstawiające motyw ludowy 
oraz zabytkowy kościół w Zawidzu (obie prace powstały podczas plene-
ru). Wójt Robert Malinowski wraz z Przewodniczącą Gminy Łukta 
Martą Drozdowską podarował piękny rysunek na kamieniu przedsta-
wiający miejscowy kościół oraz ładnie wykonany obraz i zestaw ksią-
żek z dedykacją miejscowego pisarza. Przekazano także od miejscowej 
działającej w Łukcie mleczarni ekologicznej produkty mleczarskie. 
Towarzyszyła temu wyjątkowa chwila. Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawidzu ustawiona na scenie odegrała hejnał Zawi-
dza! Zrobiła to po raz pierwszy. Najpierw trębacze, a następnie włączy-
ła się cała orkiestra. W Łukcie po raz pierwszy odegrano hejnał skom-
ponowany przez kapelmistrza zawidzkiej orkiestry Jarosława Gizińskie-
go. Następnie dwóch wójtów na scenie w obecności przewodniczących 
rad gmin, radnych, sołtysów, proboszcza miejscowej parafii oraz licznie 
przybyłych mieszkańców Łukty i delegacji z Zawidza podpisali akt 
współpracy. Po części oficjalnej rozpoczęła się gala artystyczna. Rozpo-
czął ją występ miło przyjętej i budzącej zachwyt wśród publiczności 
Orkiestry Dętej OSP Zawidz, która uraczyła gości wykonaniem kilku 
znanych przedwojennych szlagierów w ciekawych aranżacjach. Po nich 
na scenę weszła młodzież z Zespołu Ludowego „Zawidzanie”, zapew-
niając zgromadzonym dawkę ludowych przyśpiewek i tańców. Następ-
nie przed swoją publicznością zaprezentował się Żeński Chór Kameral-
ny skupiający mieszkanki gminy Łukta, który zaprezentował w swoim 
występie znane przeboje w chóralnym brzmieniu. Na koniec występów 
artystycznych zaprezentował się ponownie Zespół Ludowy 
„Zawidzanie” racząc mieszkańców Łukty ludowymi tańcami - między 
innymi „Krakowiakiem”. Na zakończenie na scenę ponownie weszli 
obaj wójtowie – Dariusz Franczak podziękował mieszkańcom Łukty, 
jak i władzą samorządowym za miłe i serdeczne przyjęcie i chęć współ-
pracy. Zaprosił Wójta jak i radnych oraz mieszkańców Łukty do rewi-
zyty w Zawidzu. Zaproszenie zostało przyjęte.  

Źródło Urząd Gminy Zawidz 
 
Z naszej strony dodamy tylko, że było nam niezmiernie miło gościć tak 
sympatycznych mieszkańców Gminy Zawidz. Współpraca  między 
gminami na pewno będzie owocna i przyniesie  dużo korzyści.  Jest to 
też duża szansa i możliwości dla naszej młodzieży, która będzie mogła 
zaprezentować swoje zdolności i umiejętności poza gminą.  

GOK Łukta 
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Już po raz kolejny mieszkańcy Gminy Łukty uczestniczyli  

w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. 
Były to 51 targi turystyczne, gdzie krajem partnerskim  
w tym roku była Bostwana. W terminie 10-12 marca 2017 r. 
odbył się wyjazd zorganizowany przez Przewodników Tury-
stycznych Ilonę Grabowską i Jana Żebrowskiego. Był to 
rekordowy wyjazd, ponieważ grupa liczyła 111 osób, w tym 
aż 34 osoby z Gminy Łukta. Z roku na rok targi cieszą się 
coraz większym powodzeniem. Dnia 10 marca  2017 r.  
w godzinach porannych grupa wyruszyła pociągiem do 
Szczecina. Uczestnicy zwiedzili miasto z Przewodnikiem 
Szczecina oraz dwie noce tam przenocowali. W sobotę wyru-
szyliśmy do Berlina. Zwiedziliśmy najważniejsze atrakcje 
stolicy oraz odwiedziliśmy jedne z największych targów 
turystycznych świata. Ponad 187 krajów promowało się  
w przeróżny sposób poprzez występy artystyczne, degustacje 
potraw itp. Pomimo zmęczenia na twarzach uczestników 
widniał uśmiech i towarzyszył dobry humor. Do Łukty wró-
ciliśmy wieczorem 12 marca 2017 r. Przywieźliśmy pamiątki 
lokalne z różnych zakątków świata, fotografie i miłe wspo-
mnienia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział  
i świetną atmosferę oraz zapraszamy za rok. 

Ilona Grabowska, Jan Żebrowski 

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB (International Trade Berlin) 

Klub mamy i Malucha 

20 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie odbyły się zajęcia lite-

racko-kreatywne dla dzieci z rodzicami pod hasłem „Biało-czarne, pręgowane i ła-
ciate”. W bibliotece obok dzieci zagościły zebra, krowa i niedźwiadek panda. Ba-
wiąc się z zebrą maluchy poznały różne znaczenia tego słowa (zwierzę, ciasto, przej-
ście dla pieszych) oraz uczyły się przechodzenia przez jezdnię po „zebrze”. Następ-
nie po wysłuchaniu wiersza H. Niewiadomskiej „Zebra” malowały ją w taki sposób, 
jak zrobił to malarz w wierszu - czyli w kratkę. Następnie na scenę wkroczyła kro-
wa, która razem z muchą wystąpiła w inscenizacji wiersza P. Siewiera–Kozłowskiej 
pt. „Krowa i mucha”. W dalszej części zajęć maluchy musiały wybrać spośród wielu 
różnych produktów te, które są z mleka. Ostatnie ze zwierząt spektakularnie wjecha-
ło na salę rowerkiem. Była to Panda Podróżniczka z wiersza B. Truchty. Panda zade-
monstrowała maluchom w co powinien być wyposażony rowerzysta i jego rower.  
W nagrodę za aktywny udział maluchy poczęstowane zostały pysznym ciastem  
w paski oraz otrzymały zaszczytne medale „MAŁEJ PANDY”. Wreszcie na koniec 
w ruch „poszły” nożyczki, papier, klej, flamastry i papierowe akcesoria. Dzieci  
z pomocą rodziców stworzyły niepowtarzalne, przesympatyczne pandy. 

GBP Łukta 

31 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie czytelnicy 

mieli okazję wysłuchać wykładu dr Jana Dąbrowskiego pt. „Zmiany na-
rodowościowe, religijne i społeczne w parafii i komornictwie Łukta na 
przełomie XV i XVI wieku i w okresie Reformacji”. Podczas interesują-
cego wykładu słuchacze dowiedzieli się, że pierwszy drewniany kościół 
został zbudowany w Łukcie w 1279 roku, którego patronką została Świę-
ta Katarzyna Aleksandryjska, a konsekracji murowanego kościoła  
w Łukcie w 1407 roku, dokonał sam Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego 
Ulrich von Jungingen. Prelegent w swym wystąpieniu dużo miejsca po-
święcił nie tylko historii naszego kościoła, ale także obyczajom i zwycza-
jom panującym na tych terenach. Dziękujemy Panu Janowi Dąbrowskie-
mu za przygotowanie  wykładu popartego licznymi fotografiami, dzięki 
któremu wzbogaciliśmy swą wiedzę o naszym regionie. 

GBP Łukta 

Wykład Jana Dąbrowskiego 

Stowarzyszenie QLT w Łukcie otrzymało dotację z Urzędu Gminy w wysokości  

2 tys. zł na przeprowadzenie zadania publicznego pn.: „Aktywna integracja mieszkań-
ców Gminy Łukta”. W miesiącach marzec – listopad 2017 r. w GOK-u będą organizo-
wane zajęcia rękodzielnicze i rekreacyjno – sportowe, oraz warsztaty komputerowo – 
informatyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie bieżące informacje doty-
czące terminów spotkań będą umieszczane na stronie www.goklukta.pl, facebook’u 
GOK oraz tablicach informacyjnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy! 

 
Redakcja 

Dotacja dla Stowarzyszenia QLT 
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Płatności bezpośrednie 2017 
„RUSZYŁA KAMPANIA PRZYJMOWANIA WNIO-
SKÓW O PŁATNOŚCI OBSZAROWE, ROLNIKU 
NIE CZEKAJ ZŁUŻ WNIOSEK”. 
 
Taki komunikat możemy przeczytać wchodząc na stro-
nę ARIMR. Od 15 marca 2017 roku do 15 maja 2017 
roku jest możliwość składnia wniosków o dopłaty bez-
pośrednie. Należy pamiętać, że w tym roku termin 

składnia jest o miesiąc krótszy niż w dwóch ostatnich latach. 
Jak zwykle, aby móc złożyć wniosek, trzeba mieć nadany numer go-
spodarstwa oraz posiadać załączniki graficzne (mapki). Część płatności 
została wycofana, ale w ich miejsce pojawiły się nowe. Natomiast 
część dopłat np. do krów i bydła zostały zmienione. 
 
„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
Obecnie trwa nabór wniosków na „Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” 
Termin naboru:  13 marca 2017- 11 kwietnia 2017 roku 
Dzięki temu działaniu można uzyskać 100 000 zł premii. Program jest 
skierowany do rolników oraz członów jego rodziny. Premię może 
otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
(KRUS). Po otrzymaniu dofinansowania jest obowiązek zarejestrowa-
nia swojej działalności oraz przejście na ZUS. Z premii nie mogą sko-
rzystać osoby, które mają bądź miały w ostatnio 24 miesiącach zareje-
strowaną działalność gospodarczą. 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
Termin naboru: 30.03.2017-28.04.2017 
Jest to wsparcie w wysokości 60 000zł. Skierowane jest do małych 
gospodarstw, których wielkość ekonomiczna nie przekracza  
10 000 euro (aby obliczyć wielkość ekonomiczna gospodarstwa można 
skorzystać ze strony internetowej http://kalkulator-so.pl/). 
Osoba, która chciałaby skorzystać z tego działania musi podlegać ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub 
małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprze-
dzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okre-
sie nie prowadzić innej działalności gospodarczej. 
 
Premia dla młodego rolnika 
Termin naboru:27.04.2017-26.05.2017 
Jest to premia w wysokości 100 000zł, skierowana do osób do 40 roku 
życia, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolne nie wcześniej 
niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
 
W sprawie szczegółów dotyczących poszczególnych działań zapraszam 
na konsultacje do GOK Łukta w każdy wtorek i czwartek. Preferowany 
wcześniejszy kontakt telefoniczny. 
 

Małgorzata Razminas 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Olsztynie 
Tel. 695-990-243 

Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa 

23 marca, w remizie strażackiej OSP 

Łukta, odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawcze członków OSP podsumowujący 
rok 2016. 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania, 
protokolanta oraz komisji  uchwał i wnio-
sków. 
3. Przyjęcie porządku zebrania. 
4. Sprawozdanie z działalności, 
5. Sprawozdanie finansowe. 
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. 
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na 
rok bieżący. 
8. Dyskusja. 
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. 
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego. 
11. Wolne wnioski. 
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji. 
13. Zakończenie zebrania. 

Otwarcia zebrania dokonał druh Tadeusz Mali-
nowski. Pełnił funkcję również przewodniczące-
go zebrania. Przedstawiono sprawozdania  
z działalności naszej jednostki, sprawozdanie 
finansowe oraz przedstawiono plany na rok 
2017. Sprawozdanie z działalności komisji rewi-
zyjnej przedstawił druh Michał Krupa. 
Na zebraniu poruszano takie tematy jak zakup 
nowego samochodu, wyszkolenia i bieżące te-
maty. Ciekawostką jest, że nasza jednostka jest 
drugą jednostką odnośnie wyjazdów w powie-
cie. 
Podczas zebrania z funkcji naczelnika zrezygno-

wał druh Robert Dobrosielski. Za zaangażowanie i działanie, w imieniu 
zarządu i strażaków, dziękujemy. 
Wśród gości zaproszonych na zebraniu byli obecni: Wójt Gminy Łukta 
Robert Malinowski, Anna Morenc-Sulewska zajmująca się sprawami 
straży w Gminie Łukta, Ryszard Harasim - Prezes ZOP ZOSP oraz kpt. 
Rafał Napiórkowski- przedstawiciel komendanta PSP w Ostródzie. 
Od 1 kwietnia 2017 r. funkcję naczelnika OSP Łukta objął Tomasz 
Pyrzanowski. 

Paulina Malinowska 

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łukta 

„SYRENA WYJE” Z ŻYCZIA JEDNOSTKI OSP ŁUKTA 

W styczniu straż pożarna w Łukcie 

wyjeżdżała do następujących akcji: poża-
ru sadzy w kominie w jednym ze sklepów 
na terenie Łukty, wypadku drogowego  
w miejscowości Nowe Ramoty, pożaru 
sadzy w kominie w jednym z budynków 
mieszalnych na terenie Plichty - do dzia-
łań wyjechał zastęp GBA 539N30, a ze 
względu na drewnianą konstrukcję budyn-
ku niezbędne było sprawdzenie czy nie 
doszło do pożaru w jej wnętrzu przy uży-
ciu kamery termowizyjnej, którą dostar-
czył zastęp z JRG Morąg - pożaru sadzy 
w jednym z budynków mieszkalnych na 
terenie Łukty i Mostkowa. 
 
W lutym straż wyjeżdżała do: pożaru 
sadzy w kominie w jednym z budynków 
mieszkalnych na ternie Ględ, pożaru przy-
czepy kempingowej w miejscowości 
Wynki, pożaru sadzy w miejscowości 
Molza., pożaru domku letniskowego  

w miejscowości Kozia Góra, do hotelu  
w Worlinach, w którym zadziałał czujnik 
przeciwpożarowy - był to fałszywy alarm 
- pożaru sadzy na terenie piekarni w Łuk-
cie.  
 
W marcu straż pożarna w Łukcie wyjeż-
dżała do następujących akcji: pożaru traw 
w miejscowości Pelnik, tego samego dnia 
w czasie powrotu z akcji straż została 
zadysponowana do pożaru traw w miej-
scowości Ględ, wyjazdu do zalanej piwni-
cy w miejscowości Trokajny, ćwiczeń - 
zakład "Prosper",  pożaru traw w Worli-
nach,  
W kwietniu straż wyjeżdżała do: pożaru 
traw w Mostkowie i Ględach - w działa-
niach brały udział 2 zastępy: GBA 539N-
30 oraz 539N31 oraz zastęp z OSP Worli-
ny, pożaru budynku gospodarczego  
w Komorowie.  

Redakcja na podstawie źródła: 
www.osp.com.pl 

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Łukta 

Zapraszają na 

 

 

 

 

  Śmigus     
Dyngus 

WIELKANOCNY  
PONIEDZIAŁEK 

17 KWIETNIA 2017 
GODZ. 14:30 

 STADION W ŁUKCIE 
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ZDROWO I SPORTOWO 

Stuprocentową skutecz-

ność polskiej załogi  
O f f r o a d s p o r t  
Łukaszewski Rally Team 
na Węgrzech. Marcin 
Łukaszewski oraz Mag-
dalena Duhanik wygrali 
wszystkie 3 odcinki spe-
cjalne rajdu terenowego 
Duna Aszfalt Kupa Bu-
gac pierwszej rundy mi-
strzostw Europy i mi-
strzostw Węgier. Załoga 

z Florczak prowadziła już po pierwszym OS-ie, a później stopniowo 
zwiększała tylko przewagę nad rywalami, dzięki czemu mogła się cie-
szyć z 3 z rzędu zwycięstwa w rajdzie. Zaznaczyć trzeba, że załoga 
dojechała bez żadnych kłopotów technicznych (ponad 300 km), co do-
brze rokuje na przyszłość. Jak sami rajdowcy zaznaczają, są dobrze 
przygotowani do sezonu i zamierzają zawalczyć o najwyższe miejsca.  

Redakcja 

Znakomite rozpoczęcie sezonu! 

26 marca 2017 r. o godz. 17:00 na scenie Gminnego Ośrodka Kul-

tury odbył się koncert zespołu smooth jazzowego BLUESIDE. Muzy-
ka tego zespołu to autorskie kompozycje gitarzysty Jacka Kowalskie-
go z towarzyszeniem fortepianowych dźwięków Michała Kuczkow-
skiego, kontrabasowych improwizacji Adama Starowicza i perkusyj-
nych brzmień Piotra Pawlaka. Na koncertach zawsze jest melodyjnie  
i improwizatorsko. W takiej odsłonie zespół zagrał kilkanaście kon-
certów w olsztyńskich klubach, oraz kilka imprez plenerowych,  
a wraz ze znakomitą wokalistką Patrycją Jackowską także w Łukcie. 
Na koncercie można było posłuchać nie tylko muzyki w klimacie 
smooth, funky czy jazzowym, ale także piosenki z repertuaru Amy 
Winehouse. 

Redakcja 

Koncert BlueSIDE w Łukcie 

Po rozpatrzeniu odwołania w ramach naboru do Programu Ochrona Zabytków 2017 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało kościołowi p.w. Św. Anto-
niego Paderewskiego we Florczakach dotację w wysokości 250 000 zł na usuwanie skut-
ków pożaru etap I - remont dachu z poddaszem, odtworzenie stolarki okien, prace konser-
watorskie sufitu z dekoracją malarską. 
 
Darowiznę na odbudowę kościoła p. w. św. Antoniego Padewskiego można przekazać na 
specjalne konto: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego we Florczakach; Florczaki 40, 14-105 Łukta 
Nr konta: 40 8857 1012 3007 0700 0521 0002 z dopiskiem: Darowizna na cele kultu  
religijnego 

Redakcja 

Przyznana dotacja na odbudowę kościoła 

11 marca 2017 roku za-

kończyły się  rozgrywki 
Halowej Ligi Piłki Nożnej  
w sezonie 2016/2017.  
W I rundzie rozgrywek 
wzięło udział 10 drużyn, 
natomiast w II – 9 drużyn.  
I miejsce i puchar Wójta 
Gminy Łukta zdobył 
„Jastrząb”. II miejsce uzy-
s k a ł  z e sp ó ł  „ K M Z”  
i otrzymał puchar Stowarzyszenia „Razem dla naszych dzieci”. III miej-

sce przypadło w udziale drużynie „Zagubieni”, za które otrzymała 
puchar ufundowany przez organizatorów. Nagrodzono również najlep-
szego strzelca Ligi, którym został Sławomir Artemniak, który odebrał  
puchar ufundowany przez Panią Wandę Łaszkowską, Radną Rady Po-
wiatu Ostródzkiego. Klasyfikację FAIR PLAY wygrała drużyna „Bigos 
głową” i otrzymała  Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łukcie. Serdecznie dziękuję Panu Bogdanowi Purzyckiemu, który 
sędziował wszystkie mecze. Dziękuję również Pani Paulinie Malinow-
skiej, Panu Grzegorzowi Malinowskiemu, Panu Andrzejowi Popielar-
skiemu oraz uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie: Oliwi 
Kowalskiej, Gabrysi Orłowskiej, Gabrysi Matusiak, Michałowi Łazic-
kiemu i Dawidowi Wiśniewskiemu. Do zobaczenia za rok! 

Elżbieta Piotrak 

Zakończenie Halowej Ligi Piłki Nożnej Drużyn Czteroosobowych. 
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Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ" 2017  

Od marca 2017 r. uczniowie klas II z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łukcie uczestniczą w kolejnej edycji Programu 
Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ". Projekt zakłada 
systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych z zakresu „nauki pływania”. Zajęcia to przede wszystkim 
propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejęt-
ności pływania oraz szansa na podnoszenie sprawności fizycznej. Ideą 
Programu jest zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od 
nauki oraz promocja prowadzenia zdrowego stylu życia. Projekt 
"Umiem pływać" dodatkowo pełni rolę edukacyjną w zakresie bezpie-
czeństwa i zachowania nad wodą. Dzieci podzielone na dwie 15-
osobowe grupy uczestniczą w zajęciach prowadzonych na Pływal-

ni ,,Morąska Perła” w Morągu. Opiekunkami grup są nauczycielki  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie: Pani Małgorzata Świer-
czyńska i Pani Paulina Ludwiniak. Projekt potrwa do końca maja 2017 
r. Na zakończenie cyklu zajęć każde dziecko otrzyma pamiątkowy 
dyplom uczestnictwa. Środki na sfinansowanie Programu „Umiem 
pływać” pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu Samo-
rządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Łukta. 
Operatorem Programu jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu. 
Gmina Łukta już po raz piąty zaangażowała się w realizację Programu 
na rzecz naszej szkolnej społeczności. Koordynatorem Projektu ze 
strony Urzędu Gminy Łukta jest Pani Anna Morenc-Sulewska. 

 
Źródło: UG Łukta 

Składniki: 
70g ryżu białego, 
70-80g cebuli, 
400-450g ogórków zielonych, 
1,5 łyżeczki bulionu lub 1,5 kostki bulionu warzywnego, 
0,7 litra wody, 
100-150g kwaśnej śmietany 12 % lub 18 %, 
lub jogurtu naturalnego typu grecki, 
po 1/2 pęczka posiekanego koperku i pietruszki, 
2 szczypty pieprzu i soli do smaku. 

Wykonanie: 
Surowy ryż rozdrobnić blenderem, dodać cebulę i ogórki i też rozdrob-
nić. Dodać bulion, wodę i gotować 12 minut i wszystko zmiksować. 
Na koniec dodać śmietanę, koperek, pietruszkę, pieprz, sól i gotować 
jeszcze 2 minuty.  
 
Można podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.  
SMACZNEGO! 

Przepis pani Marzeny Witkowskiej 

Przepis miesiąca - zupa krem z zielonego ogórka 

Dominika Malinowska mieszka w Łukcie. W swoim życiu szukała 

wielu zainteresowań. Ukończyła kilka kursów, szkół. Postanowiła 
również spróbować swoich sił w wojsku: Odbyłam służbę przygoto-
wawczą w CSAiU w Toruniu, gdzie przeżyłam świetną przygodę, która 
potwierdziła tylko, że służba w wojsku jest tym co chcę robić. Mówi, że 
sport jest w dużej mierze związany z wojskiem, gdzie odbywają się 
poranne ćwiczenia czy zawody sportowe. Dzięki dużej aktywności 
fizycznej w wolnych chwilach, w wojsku wygrała Spartakiadę, gdzie 
została najsilniejszym żołnierzem wśród kobiet. Zapytaliśmy Domini-
kę o jej największą pasję, jakim jest bieganie. 
 
Od kiedy zajmujesz się bieganiem? Co Cię skłoniło do uprawiania 
tego sportu? 
Przygodę z bieganiem zaczęłam w 2014 r. Postanowiłam zadbać  
o figurę i skorzystałam z porad trenera. To On zalecił mi bieganie. 
Zaczynałam od biegu 15 min., który sprawiał mi trudność, a teraz 2h 
biegu jest dla mnie przyjemnością. 
 
Ile razy trenujesz w ciągu tygodnia i z jaką intensywnością? 
Staram się biegać 5 razy w tygodniu. W dni powszednie biegam 12-14 
km, a w sobotę wybieram się na nieco dłuższe wybiegania 18-20 km, 
zwiedzając przy tym nasze piękne okolice. Deszcz, śnieg, minusowa 
temperatura nie jest dla mnie przeszkodą, jak to się mówi „Nie ma złej 
pogody, są tylko słabe charaktery!” 
 
Co daje Ci bieganie? 
Bieganie jest piękną sprawą. Poziom endorfiny sprawia, że mam wię-

cej energii, mogłabym "góry przenosić". Ale też wzrosła pewność 
siebie i nie narzekam na zdrowie, przy okazji kształtuję mięśnie całe-
go ciała. Podczas biegania mam czas na przemyślenia i zapominam  
o wszelkich problemach. 
 
Brałaś udział w jakiś zawodach? Jakieś plany na przyszłość? Jakieś 
biegowe marzenie? 
Brałam udział w "Bieg Przełajowy o Puchar Hotelu Masuria Łukta 
Run 2014" w którym zostałam najszybszą biegaczką Gminy Łukta :) 
Mam w planach wystartować w Ogólnopolskim Biegu o Kryształową 
Perłę Jeziora Narie, i zaliczyć pierwszy maraton a dokładnie 39. PZU 
Maraton Warszawski który odbędzie się 24 września, więc jeszcze 
sporo czasu przede mną. Trener trzyma nade mną piecze i myślę, że 
pokonanie maratonu będzie tylko formalnością :) 
 
Co ważnego jest podczas biegania? Jakie zasady przestrzegać? 
Nie znam się jeszcze tak bardzo na bieganiu, ale ze wskazówek trenera 
mogę napisać, że najważniejsze jest utrzymanie prawidłowego tętna. 
Żeby bieganie sprawiało przyjemność, nie powinno ono przekraczać 
75 % tętna maksymalnego. Dobre obuwie sprawi, że bieganie będzie 
efektywniejsze. I nie zapominajmy także o rozgrzewce przed i o roz-
ciąganiu po treningu. I pamiętajmy także o dobrym nawodnieniu. 

 
Asfalt, bieżnia czy leśna ścieżka? 
Leśna ścieżka. Zapach drzew, 
świeżość i piękne widoki, coś 
wspaniałego :). 
 
Jakbyś zachęciła ludzi do biega-
nia i startowania w zawodach? 
Bieganie nie tylko poprawia hu-
mor, ale także buduje silny charak-
ter i osobowość. Najlepszym mo-
mentem po bieganiu jest poczucie 
tej satysfakcji, pokonanie celu, 
który sobie wyznaczyłam. Polecam 
bieganie, naprawdę warto, bo jest 
to piękna przygoda. Plusem jest też 
to, że można sobie pozwolić na coś 
słodkiego, w moim przypadku są 
to lody. Tak, karton lodów jest dla 
mnie nagrodą.  
„Bieganie to najpiękniejsza bajka, 
w której główną rolę grasz sam” – 
moje motto.  

Redakcja 

Bieganie nie tylko poprawia humor, ale także buduje silny charakter  

i osobowość - Dominika Malinowska 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Alicja Sekuła to światowa modelka. Wraz z rodzicami mieszka  

w Wynkach. Jej kariera potoczyła się bardzo szybko. Zaczęło się od 
wysłania zdjęcia do agencji, a w dniu dzisiejszym Ala zwiedza cały 
świat i bierze udział w wielu pokazach. O szczegółach jej pracy dowie-
cie się z naszej rozmowy. 
 
Czym dla Ciebie jest modeling? 
Modeling jest dla mnie pracą, rozrywką, a teraz chyba nawet całym 
moim życiem, bo teraz tym głównie się zajmuję. Dużo podróżuję. 
 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z modelingiem? 
Mój chłopak wysłał moje zdjęcie do agencji modelek. Zaczepił mnie  
i pytał czy kiedyś myślałam o modelingu. Wtedy byłam przekonana, że 
nie nadaję się do tego zawodu. Ja i modelka? :) On uważał jednak ina-
czej. Zabrał mnie na próbną sesję na starówkę do Olsztyna, bo jest foto-
grafem, abym mogła zobaczyć jak to jest. I po tej sesji miał wysłać 
zdjęcia do agencji, ale ja się długo nie odzywałam. Po jakiś dwóch ty-
godniach do mnie powiedział: "Hej Ala, to jak wysyłamy?". A ja wtedy 
dalej nie byłam przekonana, bo myślałam, że to nie jest jednak mój 
świat. Po jakimś czasie przyszedł do mnie i powiedział: "Ala, mam 
dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że wysłałem zdjęcia bez 

Twojej zgody, a dobra 
jest taka, że chcą Ciebie 
już wszędzie, że już 
możesz lecieć do Pary-
ża." I tak to się zaczęło. 
 
Czy wtedy myślałaś, że 
tak potoczy się Twoja 
kariera? 
Nie, nigdy w życiu. Jak 
poleciałam do Paryża to 
„zostałam potwierdzo-
na” na Pradę i Miu Miu. 
Wtedy dzwoniłam do 
chłopaka upewniając się 
co to za marki. :) 
 
Który z Twoich sukce-
sów uważasz za najważ-
niejszy? 
Największe osiągnięcie 
to kampania okularów 
Versace. W ogóle 
współpraca z Donatellą 
Versace to coś wielkie-
go. Drugi sukces to 
pokazy Prady, których 
zrobiłam już przynajm-
niej pięć. 

Pokaz, który utkwił Ci najbardziej w pamięci? 
Chyba moje pierwsze Chanel. Chanel robi zawsze takie wyjątkowe 
pokazy. Buduje jakieś pomieszczenia, na przykład wtedy zbudowali 
kasyno. Zaprosili super gwiazdy, które posadzili przy stołach, jakby 
grali w ruletkę, a my modelki, chodziłyśmy dookoła nich. To mocno 
zapamiętałam. 
 
Wspomniałaś, że dużo podróżujesz. Gdzie byłaś najdalej na pokazach? 
W Nowym Jorku i w Japonii, w małym miasteczku. 
 
Wiele osób zastanawia się, jak godzisz pracę z nauką? Większość 
dziewczyn w Twoim wieku siedzi jednak w szkolnej ławce. 
Zdecydowałam, że poświecę się modelingowi i pewnie dlatego jestem 
tak daleko jak jestem. Większość początkujących dziewczyn jednak 
stawia na szkołę i ciężko im pogodzić karierę z nauką. Ja zmieniłam 
szkołę dzienną na zaoczną. Uczę się w weekendy. Jest dużo łatwiej,  
a cały czas jestem na bieżąco z materiałami, bo mam koleżanki, które 
mi w tym pomagają. Nie ma żadnych problemów. 
 
Wolisz modeling na wybiegu czy przed aparatem? 
Wolę wybiegi. To jest taka chwila dla Ciebie, kiedy każdy patrzy  
w moją stronę. Wiem, że nad moim wyglądem pracowało bardzo wielu 
ludzi. Mój makijaż, fryzura, strój, nad którym pracuje się miesiącami.  
A ja wtedy idę i mogę to wszystko wyeksponować i pobłyszczeć. :) 
 
Największe poświęcenie podczas pracy? 
Chyba to, jak skręciłam 
kostkę prowadząc finał 
Miu Miu. Bardzo bolało, 
ale dałam radę. 
 
Wiemy, że modeling to 
całe Twoje życie, ale czy 
masz jakieś zainteresowa-
nia oprócz tego? 
Maluję obrazy. Bardzo 
często. Wszystko co pla-
styczne to moje hobby. 
Przed zmianą szkoły cho-
dziłam do liceum plastycz-
nego. 
 
Plany – co zamierzasz  
w najbliższym czasie? 
W przyszłym tygodniu lecę 
do Paryża. Po świętach 
mam w planach wyruszyć 
do Nowego Jorku. Mam 
tam dużo przyjaciół i jest 
mi tam bardzo dobrze, 
więc tam też posiedzę tro-
chę. Tam jest duży rynek, 
dużo klientów. 
 
Największe marzenie? 
Okładka Vogue – największy modowy magazyn. To jest moje marze-
nie. 
 
Twój chłopak był osobą, która zapoczątkowała Twoją karierę. Komu 
jeszcze zawdzięczasz to, że jesteś teraz na takim etapie? 
Przede wszystkim agentce. Głownie agencja pracuje na mój sukces, 
nawiązuje kontakty. 
 
Kto jest Twoim wzorem w świecie modelingu? 
Monika Jagaciak, też z naszej agencji – zaczęła w wieku 12 lat i osią-
gnęła wszystko co można. Sama doszła do tego co ma. Teraz na rynku 
jest tak, że modelki mają słynnych rodziców i to wykorzystują. Monika 
zapracowała sama i to mi się w niej najbardziej podoba. Uwielbiam 
modelki, które same pracują na swój sukces. 
 
Czego Ci życzyć? 
Powodzenia! 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Modeling jest dla mnie pracą, rozrywką, a teraz chyba nawet całym 
moim życiem - Alicja Sekuła 

fot. passionsbymay.blogspot.com 

fot. passionsbymay.blogspot.com 
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CIEKAWE 

Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece 

Pasłęce” jest jednym spośród 111 rezerwatów 
przyrody w województwie warmińsko-
mazurskim. Jest to największy rezerwat przyrody 
w województwie i wynosi 4239,97 ha. Obejmuje 
rzekę Pasłękę wraz z przylegającymi do niej 
gruntami oraz jeziorami. Został założony w 1970 
roku i jest rezerwatem faunistycznym ze względu 
na powstałe stanowiska bobra europejskiego. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Olsztynie szacuje, że łączna liczba bobrów  
w całym województwie wynosi ok. 10,5 tyś.  
 
W Gminie Łukta granice rezerwatu rozciągają się 
od jeziora Isąg przez miejscowość Worliny, Pel-
nik, okolice Mostkowa, Lusajn, Kojd i Zajączko-
wa. Rzeka Pasłęka jest czwartą najdłuższą rzeką 
w województwie, jej długość wynosi 210 km  
i uchodzi ona do Zalewu Wiślanego. Rzeka Pa-
słęka krajobrazowo jest zróżnicowana. Momen-
tami posiada charakter górskiej rwącej rzeki, 
przechodzącej w odcinki nizinne, gdzie rzeka 
płynie leniwie. Na odcinkach rzeki możemy 
zobaczyć ścięte przez bobry drzewa, które  
w pobliżu rzeki posiadają swoje nory. Rzeka 
Pasłęka jest również charakterystyczną naturalną granicą Warmii i Ma-
zur. Warto również wspomnieć o jeziorze Isąg, które objęte jest także 
rezerwatem i jest to jedno z głębszych jezior w naszym województwie- 
maksymalna jego głębokość sięga 54,5 m. Jezioro Isąg zajmuje po-
wierzchnie 418 ha i posiada trzy wyspy, gdzie największa z nich wyno-
si 3,5 ha. Patrząc na jezioro z lotu ptaka posiada ono bardzo ładną me-
galityczną barwę. W wodach Pasłęki i Isąga pływają co najmniej 24 
gatunki ryb, w tym pstrąg potokowy, lipień, kleń, węgorz.  
Ponadto na terenie rezerwatu istnieje obszar Natura 2000 - Dolina Pa-
słęki obszar specjalnej ochrony ptaków oraz Rzeka Pasłęka ze względu 
na znaczenie dla Wspólnoty.  
 
Ciekawostki: 
- Przed mostem w Łęguckim Młynie jest granica powiatu ostródzkiego  
i olsztyńskiego, oraz Gminy Łukta i Gminy Gietrzwałd, a nieopodal na 

moście nad rzeką Pasłęką granica Warmii i Mazur. 
 
- W Łęguckim Młynie usytuowany jest były ośrodek rządowy satelita 
ośródka w Łańsku. Położony na powierzchni 8 ha. Tutaj wypoczywali 
partyjni dygnitarze (Władysław Gomułka i Piotr Jaroszewicz). Na tere-
nie byłego ośrodka znajduje się nad rzeką 150 -letnia elektrownia wod-
na „Kormoran”. Po 1970 r. każde wakacje spędzał tutaj Władysław 
Gomułka. 
 
- Na terenie rezerwatu w miejscowości Pelnik jest zabytkowa Aleja 
Lipowa. Leśnicy szacują wiek okazałych lip na ponad 150 lat. Niegdyś 
aleja prowadziła do zabudowań młynarza i małego rodzinnego cmenta-
rza. Obecnie można znaleźć ruiny młyna przy rzece. Ze względu na 
wiek i walory przyrodnicze Aleja Lipowa została uznana za pomnik 
przyrody.  
 
- Na rzece Pasłęce znajdziemy punkt widokowy w okolicy Pelnika na 
trasie żółtego szlaku rowerowego. Ze stromego wzgórza możemy po-
dziwiać meandrującą Pasłękę,przypominającą rzekę górską. Widok jest 
wprost na jej zakole, co sprawia, że obszar widzenia jest szeroki i dale-
ki. Miejsce idealne dla osób chcących wypocząć bliżej natury. Znaj-
dziemy fundamenty po domku myśliwskim , który postawiono w ’30 
XX w.Dom należał do Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy Pana Otto 
Krygiera. Spełniał on funkcje domku myśliwskiego i rekreacyjnego dla 
jego rodziny.  
 
- Rezerwat należy do ścisłych i w Gminie Łukta nie można urządzać 
spływów kajakowych. Na dalszym odcinku rzeki Pasłęki można uzy-
skać zgodę z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
Wydanie decyzji kosztuje 82 zł, czas oczekiwania około 1 miesiąca. 
Pozwolenia nie uzyskamy jeżeli w danym roku przekroczona została 
dopuszczalna liczba kajakarzy. 
 
- Najgłębsze jezioro w województwie warmińsko-mazurskim ma 64 
metry głębokości i znajduje się w Gminie Miłakowo 
 
Możemy poszczycić się tym, że mieszkamy w Zielonych Płucach Pol-
ski, blisko natury. Posiadamy w Gminie cztery rezerwaty oraz w każdej 
miejscowości nad jeziorem pomosty gminne. Pozwolę sobie zacytować 
pisarza z Ostródy Hansa Helmuta Kirsta, którego fabuła najpopularniej-
szej książki toczy się w obecnym powiecie ostródzkim: „Jest nad nami 
błogosławieństwo krainy, w której pozwolono nam żyć. To najpiękniej-
szy skrawek ziemi na świecie. Jeszcze nie zniszczony, jeszcze wszystko, 
co się tu znajduje, to czysta natura. Kiedy Bóg idzie odpoczywać, kiedy 
chce spać, wierzę, że przychodzi do nas, żeby spać tutaj. Jeśli Bóg ze-
chce spać, będzie sypiał u nas, na Mazurach” - („Pan Bóg śpi na Ma-
zurach”.) 

Ilona Grabowska - Przewodnik Warmii i Mazur 

Jez. Isąg, fot. Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki „ 

fot. Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki „ 

Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” 

Artykuł sponsorowany przez Agroturystyka Glendoria 
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HISTORIA 

Przemiany religijne i narodowościowe na terenie dawnej parafii  

i komornictwa Łukta od czasów najdawniejszych do pierwszych lat 

po drugiej wojnie światowej. 500-lecie Reformacji. 

Rozdział III. Zmiany narodowościowe , religijne i społeczne  
w parafii i komornictwie Łukta na przełomie XV i XVI wieku  
i w okresie Reformacji. 
 
   Po rozpadzie państwa krzyżackiego na Prusy Królewskie, wcielone 
do Polski na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu 19 paź-
dziernika 1466 roku, i na Prusy Zakonne z nową stolicą w Królewcu, 
ustanowione tym samym traktatem lennem Polski, nastąpił bardzo 
szybki przyrost polskiego osadnictwa w obydwu częściach nowego 
tworu państwowego. Wiele szlacheckich rodów pruskich i niemieckich 
walczących uprzednio przeciwko Zakonowi przeniosło się do Prus 
Królewskich, otrzymując tam duże nadania ziemi. Na wyludnionych  
z powodu wojen terenach parafii  i komornictwa Łukta, które znalazły 
się w Prusach Zakonnych, osiedlali się przybysze z Mazowsza. Byli to 
na ogół robotnicy rolni, drobni rzemieślnicy i chłopi. 
   W pierwszej połowie XVI wieku doszło na terenie Prus Książęcych 
do największych w historii przeobrażeń religijnych – katolicyzm został 
zastąpiony przez protestantyzm, a konkretnie luteranizm. W roku 1517 
Marcin Luter zaczął gwałtownie atakować Kościół Katolicki, a przede 
wszystkim Stolicę Apostolską, za handel relikwiami i odpustami 
(grzechów), a także za przejawy kultu zewnętrznego w stosunku do 
Matki Boskiej, świętych oraz wspomnianych relikwii. W tymże roku 
wywiesił on 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. 
Jedną z najważniejszych była teza 36: „Każdy chrześcijanin, który za 
grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne od-
puszczenie kary i winy.” Odpusty ustanowił w roku 1516 papież Leon 
X. W połowie dochód z ich sprzedaży miał być przeznaczony na budo-
wę nowej bazyliki św. Piotra w Rzymie, a w drugiej części na spłatę 
długu bankowego. Nauki Lutra prezentowane w kazaniach kaznodziei 
Andrzeja Osiandra wywarły wielkie wrażenie na Wielkim Mistrzu 
Zakonu Krzyżackiego, księciu Albrechcie Hohenzolernie. W roku 
1522 Wielki Mistrz udał się do Niemiec, a w następnym roku spotkał 
się z Marcinem Lutrem w Wittenberdze. Wielki reformator religijny 
poradził księciu, aby ten porzucił „niedorzeczną i opaczną regułę za-
konną”, ożenił się i przekształcił Prusy w świeckie księstwo. 8 kwiet-

nia 1525 roku, gdy odbył 
się w Krakowie tzw. Hołd 
Pruski, doszło do sekulary-
zacji Zakonu Krzyżackiego. 
9 maja tego samego roku 
książę Albrecht zorganizo-
wał ingres w Królewcu  
i przyjął hołd od biskupów 
sambijskiego i pomezań-
skiego. Biskup pomezański 
Erhard von Queiss prze-
szedł na luteranizm 23 paź-
dziernika 1527 roku.  
W tym samym roku lutera-
nie przejęli kościoły  
w Łukcie i Florczakach.  
O ile w bieżącym roku 
obchodzone jest 500-lecie 
Reformacji, to w gminie 
Łukta jest to 490 rocznica 
utworzenia parafii luterań-
skiej. 
   Następcą urzędującego  
w latach 1523-1529 bisku-
pa pomezańskiego Erharda 
von Queissa został Paul 
Speratus. W roku 1538 
sprowadził on do Łukty 
ewangelickiego proboszcza, 
Stanisława z Krakowa. 
Mo że  to  świad czyć  
o znacznej ilości ludności 
polskiej zamieszkującej 
parafię. W roku 1539 bi-
skup Speratus podczas 
swojej podróży przez Prusy 

Książęce odwiedził Łuktę. Z dokumentów dowiadujemy się, że do 
kościoła należały wówczas 4 włóki ziemi. Podczas wizytacji biskup 
ustalił, że proboszcz parafii powinien otrzymywać rocznie 50 marek 
gotówki, a nauczyciel w szkole parafialnej około 7 marek. Na wyna-
grodzenie nauczyciela każdy rolnik i szlachcic był zobowiązany wpła-
cać 8 szylingów. Łączne wpływy z podatków dla kościoła wynosiły 55 
marek i 20 szylingów. Do tego dochodziły wpływy z ofiar pienięż-
nych, a także z dzierżawy ziemi. Do inwentarza Domu Bożego wlicza-
ły się wówczas cztery ornaty, jeden humerał obramowany srebrem, 
drugi humerał bez obramowania, srebrny pacyfikał, miedziany krzyż, 
dwa kandelabry, jedno palium i dwa ręczniki. 
   Kolejnym pastorem od 1542 roku był Wojciech Skudejski również 
pochodzący z Krakowa. Okrył się on niesławą z powodu rozpasanego 
trybu życia. Pisano na niego skargi do dziekana i proboszcza z Pruskiej 
Holandii (Pasłęka), Melchiora Gansa. Usunięto go z urzędu dopiero  
w roku 1564, gdy podczas chrzcin przyczynił się do śmierci pijanego 
chłopa, wtykając mu do gardła kawałek mięsa, którym ten się udusił. 
Nowym duchownym został Gregorius. 
   W latach 1567-1574 biskupem pomezańskim był Jerzy Wenediger,  
a po nim Jan Wigand (1575-1587). Obaj rezydowali na zamku w Mi-
łomłynie i zostali pochowani obok tamtejszego kościoła. W grudniu 
1578 roku biskup Jan Wigand przeprowadził wizytację kościoła  
w Łukcie. Posługę pastora pełnił w tym czasie Martinus Cibrianus. 
Biskup pouczył proboszcza, aby ten pilnie czytał biblię i dokładnie 
ukierunkowywał się na dziełach Lutra, a ponieważ wierni przy odpyty-
waniu z katechizmu ujawniali duże luki z wiedzy, szczególnie ci  
z odległych miejscowości, polecił pastorowi, żeby co niedzielę przed 
rozpoczęciem nabożeństwa pięć głównych części mszy przedstawiał 
po niemiecku i polsku, a potem je objaśniał. W czasie tej wizyty na-
czelnik powiatu Achatius von Dohna oraz osiadły w parafii Łukta 
Achatius von Borck ze szlacheckiej rodziny von Borcków wysunęli 
propozycję, by w pobliskiej miejscowości Łęguty, należącej do parafii, 
wybudować filię kościoła. Propozycja ta została przyjęta. 

Jan Dąbrowski 
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NASZA GMINA ŁUKTA 

Ciepłych i pełnych nadziei 

Świąt Wielkiej Nocy 
miłych chwil spędzonych w gronie rodziny 

i przyjaciół oraz odpoczynku 
przy wielkanocnym stole, Czytelnikom 

Użytkownikom oraz Przyjaciołom biblioteki 
życzą 

Kierownik i Pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie 

Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne 

wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was  

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy            Wójt Gminy Łukta                         

        Marta Drozdowska                     Robert Malinowski 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielka-

nocnych, pełnych nadziei oraz miłości, 
pogodnego nastroju, oraz najwspa-
nialszych spotkań, wśród rodziny  

i najbliższych przyjaciół  
życzą  

Dyrekcja, Uczniowie oraz Pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Łukcie. 

Niech nadchodzące Święta Wielkiej 

Nocy przyniosą wszystkim same radosne 
i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą 

okazją do spędzenia wspaniałych chwil  
w gronie najbliższych  

życzą 
Dyrektor i Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,  

mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów dla 

wszystkich Odbiorców usług dostarczania wody  

i odbioru ścieków składa 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie 

Oraz dla Wszystkich Pracowników Zakładu   

Kierownik 


