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NASZA GMINA ŁUKTA

WIEŚCI Z URZĘDU GMINY
Informacja z szesnastej sesji z 30 grudnia 2015 roku

W dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 10

Środki finansowe w kwocie 85 000 zł. niezbędne do realizacji gminnego
programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzić będą z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Zadania realizowane w ramach
niniejszego programu mogą być również finansowane z innych źródeł np.
dotacji celowych, darowizn i innych wpływów od osób prawnych fizycznie.
2. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Radni postanowili przenieść wydatki między działami, rozdziałami
i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na
2015 rok. Zwiększyli plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań:
- wypłatę zasiłków stałych o kwotę 3.316,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 66.631,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia – 69,00 zł
Budżet gminy po zmianach wynosi:
- dochody 16.433.274,32 zł. , w tym dochody bieżące – 16.125.274,32 zł
w tym zadania zlecone – 2.712.146,66 zł,
- dochody majątkowe – 308.000,00 zł
- wydatki – 15.953.274,32 zł w tym: wydatki bieżące – 15.036.544,52 zł
w tym na zadania zlecone – 2.712.146,66 zł, wydatki majątkowe – 916.729,80 zł,
- nadwyżka 480.000,00 zł.

00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbyła się szesnasta sesja Rady Gminy Łukta.
Głównymi tematami sesji było: podjęcie uchwał dotyczących: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, zmian budżetu gminy na 2015 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2016 - 2026, uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w 2016 roku, uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień na 2016 rok. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy – art. 41 ust. 1. Realizacja tych zadań odbywa się na
podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Niniejszy
program jest kontynuacją programów z lat ubiegłych, dlatego też zawiera
wytyczone wcześniej kierunki działań. Co roku uzupełniany jest o zdobyte doświadczenia. Program swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka
i osoby uzależnione oraz ich rodziny. Podstawowym celem programu
i wszystkich podejmowanych działań jest zmniejszenie rozmiarów szkód
związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz wzrost świadomości na temat uzależnień, organizacja profesjonalnej profilaktyki. Zawarte w programie działania mają na celu realizację powyższych zadań. Z jednej strony są to działania profilaktyczne,
których głównym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów, z drugiej działania na rzecz rozwiązywania i zmniejszania rozmiarów aktualnie istniejących problemów. Realizacji tych celów mają służyć
działania, które zgodnie z ustawą należą do zadań samorządu terytorialnego.
Cele programu : zmniejszenie istniejących problemów, zapobieganie
nowym problemom, zwiększenie umiejętności młodzieży i dzieci w radzeniu sobie z problemami oraz ograniczenie wczesnej inicjacji alkoholowej – profesjonalna profilaktyka, propagowanie zdrowego stylu życia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest faktycznym i realnym koordynatorem realizacji gminnego programu. Wymienione wyżej zadania będą realizowane przez: specjalistę ds. profilaktyki i uzależnień, szkoły, GOPS w Łukcie, policję, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne podejmujące działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Obok ustawowych zadań gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych:
- opracowuje gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych,
- opiniuje projekty uchwał Rady Gminy dotyczące liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów,
- opiniuje opracowanie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
prowadzi kontrolę przestrzegania warunków wydawania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz korzystania z tych zezwoleń,
- opiniuje decyzje o cofaniu zezwoleń, prowadzi monitorowanie problemów alkoholowych, przygotowuje sprawozdanie z realizacji programu
opiniuje pod względem lokalizacji wnioski o zezwolenia ma sprzedaż
napojów alkoholowych,
- motywuje osoby zgłoszone do dobrowolnego podjęcia leczenia,
- wobec osób, które były zgłoszone i nie podjęły dobrowolnie leczenia
Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd zobowiązania do leczenia odwykowego

3. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łukta na lata 2016 – 2026.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2016 – 2026 przewiduje w roku 2016:
- dochody ogółem w wysokości – 15.210.436,27 zł
- wydatki ogółem w wysokości – 14.557.279,79 zł
- nadwyżka – 653.156,48 zł
- prognozowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku (ogółem) wyniesie – 7.546.176,95 zł
4. W sprawie budżetu gminy Łukta na 2016 rok.
Radni ustalili dochody budżetu gminy w wysokości 15.210.436,27 zł,
z tego dochody bieżące 14.790.107,00 zł, dochody majątkowe –
420.329,27 zł. Wydatki budżetu zostały ustalone w wysokości:
14.557.279,79 zł, z tego wydatki bieżące – 13.625.950,52zł, wydatki
majątkowe – 931.329,27 zł. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosić
będą – 931.329,27 zł. Nadwyżka budżetu wynosi – 653.156,48 zł. i przeznacza się ją na spłatę kredytów. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu ustalono
w kwocie 1.800.000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł, rezerwa
celowa wynosi 33.100,00 zł i przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe. Wójt został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w 2016 roku.
Radni postanowili udzielić pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w 2016 roku w postaci dotacji celowej w wysokości
5.584,50 zł na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Planu
Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej. Pomoc udzielona zostanie z dochodów własnych gminy.
Szczegółowe warunki udzielenie pomocy finansowej oraz zasady jej
rozliczania określone zostaną w umowie pomocy finansowej pomiędzy
Gminą Łukta a Województwem Warmińsko – Mazurskim.
6. W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta.
Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Łukta oraz
odbiorców usług z terenu Gminy Łukta z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie Gminy
Łukta Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt Pan Robert Malinowski przedstawił radnym informację o zadaniach
inwestycyjnych, które wykonane zostały w 2015 roku.
UG Łukta
Retransmisja z sesji znajduje się pod adresem internetowym:
www.goklukta.pl/index.php?id=strona&info=25
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Planowane inwestycje na rok 2016

Rada Gminy Łukta zgodnie ustaliła, że najbliższym kierunkiem roz-

bowiązanie wobec agencji, która przekazała nieruchomość pod świetlicę.
Jeżeli nie zostanie zrealizowana ta inwestycja, Gmina będzie zmuszona
oddać tą nieruchomość, lub gdy zostanie wykorzystana w inny sposób,
agencja domagać się będzie jej spłaty.
Na obecną chwilę przez Gminę Łukta przebiega jedynie tranzyt sieci
szerokopasmowej (Internet). W 2016 r. Jako pierwszy do tej sieci podłączony zostanie Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, a z ośrodka drogą
radiową, indywidualni odbiorcy. Na część sieci, którą posiada Gmina
Łukta prawdopodobnie został już wyłoniony operator z Zalewa, który
współpracował będzie z Enet24 (Łukasz Pych). Szacunkowa opłata dla
odbiorców wynosić będzie w granicach 35 zł. Należy zaznaczyć, że
prędkość łącza radiowego (bo takie będzie na początku dla odbiorców)
będzie wielokrotnie wyższa niż obecne połączenie stacjonarne.
Grzegorz Malinowski

woju infrastruktury w Gminie Łukta będzie budowa dróg utwardzonych
(nawierzchnia bitumiczna lub "polbrukowa" na osiedlach) W tym momencie są realizowane 4 projekty na drogi lokalne: w miejscowości Łukta - ul. Kościelna, Cicha, Poprzeczna; w miejscowości Florczaki - droga
od sklepu w stronę kościoła; w miejscowości Ramoty od drogi wojewódzkiej do świetlicy, więc w najbliższym czasie mieszkańcy mogą
spodziewać się prac budowlanych w tych miejscach. Wójt zapowiedział
również utwardzenie dróg nawierzchnią bitumiczną w innych miejscowościach w kolejnych latach. Droga z Łukty do Komorowa, gdzie jest
duży ruch taboru ciężkiego wymaga ekspresowego remontu. Prawdopodobnie i ta droga zostanie w najbliższym czasie naprawiona.
Jeśli znajdą się środki finansowe z Unii być może jeszcze w 2016 r.
ruszy budowa świetlicy w Plichcie. Należy pamiętać, że Gmina ma zo-

Zrealizowane inwestycje w 2015 r.

Na XVI Sesji Rady Gminy Łukta wójt Robert Malinowski przedstawił

- Naprawiono, zmodernizowano lub rozpoczęto remont dróg: FlorczakiKotkowo, Florczaki-Swojki, Florczaki-Kolonia Florczaki, Wynki-Pupki
-Dąg, odcinek przy świetlicy wiejskiej w Ramotach, odcinek od drogi
powiatowej w miejscowości Ględy do państwa Kłosek, odcinek od drogi
powiatowej do plaży w miejscowości Ględy, Odcinek w Gucinie, 2 odcinki drogi w miejscowości Trokajny, droga w Koziej Górze, odcinek w
miejscowości Zajączkowo, w miejscowości Łukta - ul. Zagrodowa, Jabłoniowa, Jeziorna, Sosnowa, Dębowa, Kościelna, Brzozowa, Wiśniowa
i Różana. Materiał, kruszywo łamane, do naprawy nawierzchni dróg
zakupiono z OKSM Żabi Róg w ilości 1720 ton o wartości 93.110,21 zł
plus koszty transportu, które pokrył ZGK Łukta z dotacji 265 tys. zł na
wszystkie drogi.
- Z inicjatywy Gminy oraz Rady został wykonany chodnik w centrum
Łukty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz pogłębienie
zatoki parkingowej przy pawilonie handlowym wykonanej przez GS
Łukta.
- Zlecona została dokumentacja kosztorysowo-projektowa na budowę
pomostu na jeziorze Brzezne w miejscowości Ględy. Koszty dokumentacji to 8.610,00 zł.
- Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na nawierzchnię
ulicy Warszawskiej i Warmińskiej wraz z remontem chodników. Niestety prawdopodobnie Gmina Łukta nie ma większych szans na dofinansowanie tej inwestycji z tzw. "Schetynówki", na które składano wniosek.
- Na końcowym etapie jest dokumentacja kosztorysowo-projektowa na
kanalizację deszczową ul. Warszawskiej i Warmińskiej. Dodatkowo
nastąpi przebudowa skrzyżowania dróg Zagrodowej i Słonecznej oraz
przebudowa skrzyżowania, tzw. „ronda”, przy Urzędzie Gminy (zostanie
ścięte drzewo i będzie tylko jedna droga dojazdowa).
- Została wymieniona stolarka okienna w miejscowości Florczaki
w świetlicy. Koszt wymiany okien to 8.600,00 zł. Wymiana została dokonana z oszczędności poprzetargowych z remontu chodnika we Florczakach.
- Udało się pozyskać 276 tys. zł z planowanego 300 tys. zł ze sprzedaży
mienia. Na rok 2016 planowane jest pozyskanie 420 tys. zł. Z tejże
sprzedaży.
Grzegorz Malinowski

opis inwestycji, jakie udało się w gminie zrealizować w 2015 roku. Są
to:
- Usuwanie wyrobów azbestowych z terenów Gminy Łukta na kwotę
80.418,84 zł. Do programu usuwane azbestu gmina przystąpiła po raz
pierwszy. Ważna informacja dla wszystkich posiadaczy dachów z tego
niebezpiecznego materiału - program usuwania azbestu będzie realizowany również w 2016r.
- Wspólnie z Radą Gminy oraz przy współpracy Lasów Państwowych i
Nadleśnictwa Kudypy, wybudowano pomost drewniany z zadaszeniem i
tarasem widokowym na jeziorze Isąg w pobliżu miejscowości Pelnik.
Całkowita kwota inwestycji wyniosła 71.340,00zł, z tego dofinansowanie z Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Kudypy wynosiło
24.600,00zł.
- Wykonano remont dachu na budynku strażnicy OSP we Florczakach
o powierzchni 174m2. Całkowita wartość inwestycji to 29.333,86 zł.
Inwestycja była zrealizowana w całości ze środków własnych Gminy
Łukta. Niestety nie udało się pozyskać obiecanego wsparcia z Zarządu
Powiatu. Ale jest dobra wiadomość - obiecane środki finansowe zostaną
przydzielone w tym roku.
- Przy OSP we Florczakach została wybudowana wiata. Całkowity koszt
to 10.963,97zł. Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków
własnych.
- Odbył się II etap budowy chodnika w miejscowości Florczaki. Całkowita wartość zadania wyniosła 67.103,29zł, w tym koszty materiału
poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w kwocie
31.000,00zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.
- Wykonano remont kanalizacji sanitarnej na odcinku od oczyszczalni
ścieków do Prosper-u. Całkowita wartość tego zadania to 153.680,00zł.
Inwestycja została zrealizowana w 100% ze środków własnych. Dzięki
tej inwestycji zlikwidowana została przepompownia co przyczyniło się
do tego, że cała sieć została udrożniona.
- Rozbudowano oświetlenie uliczne: Worliny 3 latarnie, Spórka 1 latarnia, Tabórz 4 latarnie, Białka 2 latarnie. Łączna wartość zadania to kwota 16.100,00zł.

Informacja Wójta o pracy między sesjami

W

- Udział w rocznym sprawozdaniu Straży Pożarnej Powiatowej i Ochotniczej w Ostródzie.
- Udział w spotkaniu z nowymi wojewodą i senatorami ziemi warmińskiej, zorganizowanym przez związek gmin naszego województwa.
- Udział w zakończeniu konkursu z wiedzy o samorządzie gminnym
Łukta. Konkurs został zorganizowany przy współudziale naszego samorządu, szkoły w Łukcie oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
- Udział w posiedzeniu rządu Czyste Środowisko. Został zatwierdzony
budżet na 2016 rok oraz przeprowadzona wieloletnia prognoza finansowa.
- Wójt był na uroczystym spotkaniu "opłatkowym" z zarządem wojewódzkim pod patronatem marszałka Gustawa Brzezina.
- Udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym i Jasełkach w Mostkowie.
- Udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez
Powiat Ostródzki, Urząd Miasta Ostródy i Urząd Gminy Ostróda.
- W obecności wójta odbył się przetarg na dostawę energii elektrycznej.
Został wyłoniony operator z Litwy - IRL Polska spółka z o.o., który
przedstawił najniższą ofertę w kwocie brutto 248.420,34zł.

ójt wziął udział w zebraniu członków zarządu OSP w Łukcie.
Tematem było sprawozdanie roczne.
- Odbyło się szkolenie przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, a później
w oddziałach powiatowych odnośnie środków unijnych na drogi lokalne.
- Wójt podpisał akt notarialny na sprzedaż mienia - działki w Łukcie.
Zakup został dokonany przez Mleczarnię. Na działce ma powstać zaplecze biurowo-magazynowe.
- Wójt podpisał również akty notarialne na sprzedaż działki w Komorowie, dwóch działek w Ględach dla jednego właściciela oraz działkę we
Florczakach na poprawę warunków nieruchomości przyległej tj. dla
mieszkańców po byłej szkole.
- Wójt, radny Tadeusz Dzieniszewski, radna Marta Drozdowska, sołtys
Łukty oraz pracownicy urzędu udali się do gminy Mikołajki Pomorskie
na specjalne zaproszenie przez samorząd gminny oraz firmę farm wiatrowych. Firma ta, zainteresowana jest również budową wiatraków w Gminie Łukta, a dokładniej na terenach przy miejscowości Zajączkowo.
- Wójt był na spotkaniu posiedzenia zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Morągu.
- Wójt wziął udział w zebraniu z mieszkańcami Łukty m.in. z ul. Jabłoniowej i Jeziornej. Celem spotkania była rozmowa na temat oświetlenia
tych dróg oraz stanu ich nawierzchni.

Grzegorz Malinowski
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WYDARZENIA
Jasełka i występ Żeńskiego Chóru Kameralnego

20 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przedświąteczne

spotkanie mieszkańców. Od godziny 10.00 można było nabyć świąteczne
stroiki, ciasta i pierogi na kiermaszu. Głównym punktem programu były
jasełka w wykonaniu najmłodszych uczestników zajęć Gminnego Ośrodka Kultury. Dzieci przygotowane przez panią Joannę Sulley zaprezentowały się w bożonarodzeniowym przedstawieniu wypełnionym kolędami.
Piękną scenografię, starannie przygotowane kostiumy i bardzo dobrą grę
aktorską, zebrani widzowie nagrodzili gromkimi brawami. Po spektaklu
na scenę wkroczył Żeński Chór Kameralny prowadzony przez pana Daniela Kaczmarczik. Panie wprowadziły widzów w magiczny nastrój,
śpiewając znane kolędy w przepięknej aranżacji. Oczywiście nie obeszło
się bez bisów i oklasków.

Uczestnicy Jasełek: Ada Stohler, Karina Stohler, Martyna Stępień, Natalia Lipowska, Michał Czubkowski, Judyta Raginiak, Oliwia Witkowska,
Zuzia Wierzchowska, Michał Makowiecki, Igor Orłowski, Marcin Makowiecki, Maciej Gorząch, Patrycja Picz, Monika Zychalak, Natalia Basista, Tobiasz Zychalak.
Żeński Chór Kameralny: Paulina Malinowska, Anna Lewandowska, Anna Pasierowska, Teresa Pasierowska, Anna Krupa, Teresa Nowicka, Ludwika Kucharczyk, Irena Krzywiec, Krystyna Langowska, Marianna Kur,
Bogusława Wojtowicz, Joanna Sulley, Agnieszka Gromelska, Agata
Jabłońska, Gabriela Trojan.
Redakcja

Finał Konkursu „Wiedzy o Gminie Łukta, samorządzie terytorialnym
i organizacjach pozarządowych 2015”
Szkoła Ponadpodstawowa:
1 miejsce – Weronika Zielińska
2 miejsce – Joanna Wyszomirska
3 miejsce – Zofia Potaś
Wyróżnienie: Alicja Szafraniec
Nagrody główne zostały ufundowane
przez Wójta Gminy Łukta, a nagrody
za wyróżnienia przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.
Ponadto każdy uczestnik konkursu
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
słodki upominek. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za trud
włożony w przygotowanie do konkursu.
Źródło http://www.lot.mazury.pl/

W

dniu 11 grudnia 2015 roku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie odbyła się I edycja Konkursu „Wiedzy o Gminie Łukta, samorządzie terytorialnym i organizacjach pozarządowych 2015”. Konkurs organizowany był przez Gminę Łukta oraz
Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”. W konkursie wzięło udział 28 uczniów, którzy w dwóch
kategoriach wiekowych (klasy 5 – 6 szkoły podstawowej oraz
klasy gimnazjalne) zmierzyli się z przygotowanymi testami.
16 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród
zwycięzcom konkursu z udziałem Wójta Gminy Łukta, Pana Roberta Malinowskiego oraz prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” Pani Ilony Niewiadomskiej. Komisja Konkursowa przyznała 3 główne miejsca w każdej
kategorii. Dodatkowo ze względu na bardzo wysoki i wyrównany
poziom uczestników, przyznano kilka wyróżnień.
Lista zwycięzców prezentuje się następująco:
Szkoła podstawowa:
1 miejsce – Joanna Grzelak
2 miejsce – Rafał Kłos
3 miejsce – Oliwia Kędzior
Wyróżnienie: Zuzanna Skutnik, Olivier Langowski

Weronika Zielińska odbiera nagrodę za 1 miejsce
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Kampania „Białej wstążki” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie

Od 25 listopada do 10 grudnia

2015r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie czynnie włączali się w Ogólnopolski
Ruch Mężczyzn na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy względem
Kobiet.
W ramach kampanii „Biała Wstążka” odbył się konkurs plastyczny
„Jestem przeciw przemocy”,
w którym nagrodzone zostały prace następujących uczniów:
kategoria gimnazjum:
I m-ce: Zofia Potaś
wyróżnienia: Joanna Wyszomirska, Klaudia Nadolna
kategoria szkoła podstawowa kl. IV- VI
I m-ce: Agata Chamera (Łukta), Aleksandra Lasota (Mostkowo)
wyróżnienia: Wiktoria Jabłońska (Łukta), Daniela Szkup (Łukta), Kacper
Szawłowski (Mostkowo), Halina Pikuła (Mostkowo)

chłopcom „Białe wstążki”- symbol kampanii. Uczniowie uczestniczyli
w marszu przeciw przemocy i projekcji filmu „Chłopięcy świat”. Podsumowaniem akcji była prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela KPP
w Ostródzie.

kategoria szkoła podstawowa kl. 0-III
I m-ce: Maja Wolińska (Łukta), Natalia Piotrowska (Mostkowo)
wyróżnienia Łukta: Kacper Kramarczyk, Klaudia Domańska, Filip Kurowski, Tadeusz Langowski, Anna Kur
wyróżnienia Mostkowo: Dominik Sokołowski, Alicja Kłosowska

Patronat nad II Gminną Kampanią „Białej wstążki” objął Wójt Gminy
Łukta p. Robert Malinowski. Organizatorami i współorganizatorami byli:
GOPS Łukta, GOK Łukta, KPP w Ostródzie, GKRPA w Łukcie. Koordynatorkami akcji na terenie szkoły były panie: Anna Ogonowska i Magdalena Palińska.
w-ce dyrektor ZSP w Łukcie Agnieszka Górska

Ponadto 9 grudnia 2015r. szkolni wolontariusze przypinali wszystkim

Instruktaż pierwszej pomocy dla dzieci we Florczakach

W środę 15 grudnia w świetlicy we Florczakach odbyły się zajęcia

z udzielania pierwszej pomocy. Uczestnikami były dzieci w wieku 5 - 11
lat, zajęcia poprowadził ratownik st. chor. SG, pan Jacek Wojtalik- Prezes Klubu HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie
i asystent Michał Śmieszała - uczeń 3t Technikum nr 2 Zespołu Szkół
Licealnych w Morągu. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak
się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się
lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy więc
wprowadzać do przedszkoli tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią
najmłodszych. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych
lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje
naszej pomocy. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach. Niektóre
z nich już znały podstawy udzielania pierwszej pomocy, ale takie pytania
jak: „a co jak nikogo nie ma w pobliżu? A jak ma gumę w buzi? A jak nikt
nie będzie miał telefonu? świadczą o tym, że takich zajęć nigdy nie jest
za dużo.
Redakcja
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To już rok ukazywania się gazety ,,Nasza Gmina Łukta"!
Nasz miesięcznik propaguje wiedzę na temat aktualnych wydarzeń, działalności samorządowej, oświatowej i kulturalnej gminy Łukta. Gazeta jest dostępna
w wybranych punktach sprzedaży i kosztuje 2 zł. Już
dotąd ukazało się 12 numerów gazety, która pełni rolę
informatora. Dzięki stałym rubrykom tj. „Wieści
z Urzędu Gminy” stała się dla mieszkańców źródłem
informacji, a także możliwością poznania Radnych
Gminy. Rubryka „Głos Mieszkańca” pozwala nam
zobaczyć jak wiele zdolnych ludzi z pasją jest w naszej gminie. „Zdrowo i Sportowo” odkrywa dla nas
ciekawostki, przepisy kulinarne i kolejnych wyjątkowych mieszkańców. „Historia” to dział pana Jana
Dąbrowskiego, który co miesiąc ujawnia nam kulisy
historii naszej gminy.

Łukta

Nadszedł czas na podsumowanie pracy redakcji i na
docenienie tych osób, które wspierały i wspierają ukazywanie się czasopisma. Pierwszy numer ukazał się 13
stycznia 2015 r. i został wydrukowany w 100 egzemplarzach, tak „na próbę” żeby zobaczyć czy będzie
zainteresowanie. I było! Po dwóch dniach dodrukowaliśmy kolejne 100 sztuk, które również rozeszły się
w błyskawicznym tempie. To nas zachęciło do dalszej
pracy i dało nadzieję że „może się udać”. Pierwszymi
osobami które zgodziły się udzielić nam wywiadu byli
radna pani Elżbieta Piotrak i nasz „naczelny” biegacz
pan Daniel Ciulak. Szata graficzna i kolejność stałych
rubryk trochę się różniły od aktualnych. Teraz każdy
numer trzyma się tych samych zasad. Zakończyliśmy
już przedstawianie naszych Radnych (dziękujemy
wszystkim za poświęcany czas), więc od następnego
numeru w rubryce Wieści z Urzędu Gminy” będziemy
poznawać naszych drogich sołtysów.
„Nasza Gmina Łukta”, aby ukazała się na czas, musi
być wysłana do drukarni najpóźniej do 5 tego dnia
każdego miesiąca. Drukowana jest w ilości 400 egzemplarzy, ponieważ im większa ilość tym tańszy
wydruk. Koszt wydrukowania jednej gazetki to ok.
2 zł. Średnio sprzedajemy ok. 280 egzemplarzy. Aby
rozwieźć gazetkę do punktów sprzedaży należy przejechać ok. 45 kilometrów i przeznaczyć ponad 2 godziny pracy. Niektórzy się dziwią, że ta gazetka jest
płatna. Ktoś może zapytać: to po co ta gazetka? Po to
żeby budować nasz lokalny patriotyzm, żebyśmy się
lepiej poznawali, żebyśmy zobaczyli jak wielu ciekawych ludzi u nas mieszka, żebyśmy zaczęli doceniać
to co mamy! Gmina Łukta też ma się czym chwalić!
Niby nic się nie dzieje, a czasami miejsca brakuje,
żeby wszystko Wam przekazać :)

Molza

Łukta

Molza

Plichta

Wynki

Zajączkowo

Ględy

A teraz podziękowania :)
Dziękujemy naszym sponsorom: Agroturystyka Glendoria i Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo, dzięki którym, możemy drukować kolejne egzemplarze.
Dziękujemy naszym dystrybutorom, którzy co miesiąc
z uśmiechem i życzliwością przyjmują kolejne numery. Największe podziękowania należą się przede
wszystkim Wam - naszym czytelnikom, którzy, co
miesiąc sięgają po kolejny numer. Gdyby nie Wy,
nasza praca nie miałaby sensu.
Miejsca w których można nabyć gazetkę znajdują się
na zdjęciach obok.

Łukta

Łukta

KONKURS
Z okazji naszego małego jubileuszu mamy dla Was konkurs: Wymień 10 osób, które udzieliły wywiadu do rubryki „Głos Mieszkańca”:
7………………………………………………………………………

1………………………………………………………………………

8………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………

9………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………

10…………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………

Imię i nazwisko …………………………………………………….

6………………………………………………………………………

Nr tel.…………………………………………………………………

Odpowiedzi na wyciętym kuponie prosimy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie do dnia 01.02.2016. Nagroda główna: podwójne
zaproszenie do kina GOK w Łukcie.
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Świąteczny wieczór literacki w bibliotece

W piątek 11 grud-

wzięli udział w konkursie. Wieczór zakończyły ciepłe życzenia świąteczno-noworoczne od Pani Sekretarz Urzędu Gminy w Łukcie - Jolanty
Góreckiej oraz dyskusje przy kawie i poczęstunku przygotowanym
przez kadrę biblioteki i naszych kochanych czytelników.
Wsparcia finansowego na zakup nagród udzieliły nam następujące firmy: Zakład Fryzjerski „Justyna”, Usługi Kosmetyczne "Paulina", Kwiaciarnia "Magnolia", Sklep "Małgosia", Salon Fryzjerski "Anna", Usługi
Kosmetyczne "Kamila", "Dekoracje Drewniane K.G",Kwiaciarnia
"Stokrotka", Sklep
"Malinka", Sklep
Budowlany A.B,
Warmiński Banki
Spółdzielczy
w Jonkowie, Fundacja
Rozwoju
Regionu Łukta.
Dzięki państwa
pomocy możliwy
był zakup nagród
dla naszych najaktywniejszych czytelników.
Jolanta Szyłejko

nia br. o godz. 18.00
odbył się w naszej
bibliotece Świąteczny
Wieczór Literacki.
Licznie zgromadzeni
goście wysłuchali
nastrojowych opowiadań z książki „Balsam
dla duszy na Boże
Narodzenie” oraz
dwóch humoresek
autorstwa Stefana Wiecheckiego w interpretacji lektorów – czytelników.
Część muzyczną wieczoru wypełnił duet wokalno-gitarowy, który wykonał dwa utwory utrzymane w świątecznym klimacie: „Ding Dong” –
Kayah oraz „Merry Christmas Everybody” – zespołu Slade. To przedświąteczne spotkanie było wyjątkowe, również z tego powodu, iż było
doskonałą okazją do wręczenia nagród dla najaktywniejszych czytelników w związku z zakończeniem konkursu pt. „Przeczytam 52 książki
w 2015 r.”, który biblioteka ogłosiła w styczniu br. Okazało się, że 26
czytelników przeczytało od 52 do 219 książek, co uprawniało do otrzymania nagrody. Serdeczne gratulacje dla wszystkich czytelników, którzy

CIEKAWE
Napisali o nas...

Głównym tematem w 124. numerze niemieckiego czasopisma Ostero-

Przy pożegnaniu nasze spojrzenia nie były oschłe
(oczy nie całkiem suche),
Bo to, co nas łączy – to miłość do Łukty.

der Zeitung z grudnia 2015 roku jest gmina Łukta. Co roku ukazują się
dwa numery tej gazety, zatem, jak łatwo można policzyć, jest ona wydawana od 1953 roku. Na czołowej stronie okładki przedstawiony jest
obraz łukciańskiego kościoła namalowany przez ostródzkiego malarza
amatora i emeryta Wiesława Reginisa, a na pozostałych jej częściach
umieszczone są kolorowe zdjęcia tejże świątyni. Szczególnie dużo uwagi autorka tekstów Gisela Schweda poświęciła figurze anioła chrzcielnego leżącego w zapomnieniu na strychu kościoła przez 60 lat i pieczołowicie odnowionego przez p. Katarzynę Miszczuk w 2007 roku. Autorka
powołuje się na moją książkę „Siedem wieków Łukty…” Oprócz okładek, stron poświęconych naszej gminie jest aż 17. Na stronach 33, 34
autorka szczegółowo analizuje pochodzenie nazw Locken i Łukta,
przedstawia skrótowo historię Łukty i kościoła parafialnego, a także
podaje polskie i niemieckie – obowiązujące do 1945 roku - nazwy
wszystkich miejscowości należące do gminy. Strony 36, 37, 38, 39 poświęcone są poszerzonej dyskusji dotyczącej historii dawnej parafii
i komornictwa Łukta, na stronach 41, 42 i 44 znajdziemy stare zdjęcia
Łukty i jej mieszkańców, a na 43 zobaczymy współczesną Łuktę, Ględy
i Ramoty sfotografowane z lotu ptaka. Na stronach 45 – 48 umieszczone
są wspomnienia Prof. Dr Eckharda Schafera z wędrówek po Łukcie
i okolicach z sierpnia 1980 roku.
Mnie osobiście najbardziej poruszył wiersz Dietera – E. Roehra zamieszczony na 32 stronie gazety. Zdaję sobie sprawę, że jego wierne
tłumaczenie na język polski może walorów poetyckich nie posiadać.

Czerwiec 2012

Dieter – E. Roehr

Dla czytelników zainteresowanych wspomnianym numerem niemieckiego czasopisma przekazałem kilka jego egzemplarzy do biblioteki
gminnej. Ze względu chociażby na stare zdjęcia warto do nich zajrzeć,
nawet jeśli się nie zna języka niemieckiego. Na marginesie pragnę przypomnieć, że w roku 2017 będziemy obchodzić 610 rocznicę erygowania
łukciańskiego kościoła oraz 60-lecie powołania do życia Parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej. Dobrze byłoby, gdyby z tej okazji powstała
nowa wersja
książki o Łukcie, w której
po
każdej
stronie napisanej po polsku następna
strona byłaby
napisana
w
języku
niemieckim.
Byłoby
to
opracowanie
adresowane
do czytelników polskich
oraz niemieckich. Gisela
Schweda
wyraziła chęć
współpracy ze
mną w przygotowaniu
takiego dzieła.
Jedynym
istotnym problemem
są
finanse. Pozostawiam moją
propozycję
pod rozwagę
władzom
gminy.
Jan Dąbrowski

ŁUKTO
Łukto, klejnocie leżący na Mazurach,
Tutaj się urodziłem, tutaj zaczęło się moje życie,
Tu ochrzczono mnie w kościele, tu chodziłem do szkoły,
Wojna zabrała mnie, odszedłem.
Jednak o tobie nie zapomniałem,
Chętnie i często tu przyjeżdżałem,
Twoje ciemne lasy i przejrzyste jeziora
Jesteście tak spokojne, jesteście tak piękne.
Miejscowości ukochana,
Ciągle we mnie jesteś,
Mogłem się o tym przekonać
Przez wszystkie minione lata.
Tutaj spotykałem się z jednym z mieszkańców –
Oni są mili, przyjaźni i otwarci na świat,
Rozmawiamy ze sobą po niemiecku lub po polsku
Bez żadnej oznaki znużenia.
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GŁOS MIESZKAŃCA
Z miłości do koni

Hodowla

wieźliśmy. Brała udział w naszym pierwszym konkursie w Kętrzynie
i zajęła tam 5-te miejsce na 23 klacze. Tej jedynej nigdy nie sprzedam.
Mam do niej ogromy sentyment, uwielbiam ją i zostanie z nami do końca.

koni to
nie tylko wyróżnienia
i zaszczyty, to również, a może przede
wszystkim, ciężka
i systematyczna praca.
Wyhodowanie czempiona wymaga dużo
czasu i wiedzy, bardzo dobrych warunków hodowli, najlepszych pasz, bo koń
musi być utrzymany
w dobrej kondycji.
Ogiery muszą przechodzić, tzw. próbę
dzielności to znaczy
powinny
umieć
„chodzić” w zaprzęgu. Bez tego ogier
choć najlepszy, nie
zostanie dopuszczony
do żadnej aukcji. Nie
mniej pracy i starań
wymagają klacze, te
dobre, uznane to największy koszt, a one przecież są kluczowe w uzyskaniu wartościowych źrebiąt. Taką hodowlą koni zimnokrwistych zajmują
się Państwo Ewa i Krzysztof Sobota z Trokajn, którzy aktualnie posiadają 11 klaczy i 3 ogiery.

Czy Państwa konie mają jakieś osiągnięcia?
Oj tak bardzo dużo. Śmiało możemy się tym chwalić bo jesteśmy naprawdę z nich dumni. Nasze konie zdobywały czempionaty na wielu
wystawach. Każdy koń ma swój rodowód, paszport i swoją historię, najlepsze z nich biorą corocznie udział w regionalnych i krajowych wystawach, regularnie zdobywając czempionaty. Osobiście jeździmy i kupujemy je z najlepszych europejskich hodowli we Francji i w Belgii. Każdy
koń w stajni ma swoje miejsce i każdy wymaga odrębnej, troskliwej
opieki. Wygrywamy z hodowcami, którzy zajmują się tym od 20-stu,
30stu lat czyli to są całe pokolenia. Jest też hodowca, który w swojej
stajni ma 150 koni! i w tym roku już po raz drugi go pobiliśmy :) Także
uważam to za nasz wielki sukces, ponieważ wymaga to od nas ogromnej
pracy. Na takich wystawach ocenia się pokrój (czyli głowa, szyja i kłoda), nogi i kopyta, stęp, kłus (tego musimy ich sami nauczyć) i wrażenie
ogólne konia. Przygotowanie takiego konia to nie jest jeden dzień. Trzeba przynajmniej dwa tygodnie przed, go pielęgnować. Kąpać, czesać,
czyścić kopyta, kupić nabłyszczacze, korale, gumki, wprowadzić odpowiednia dietę. No a chodzić w stępie i kłusie to już uczymy od początku.

Od kiedy zajmujecie się Państwo hodowlą koni?
Już od 10 lat. Mój mąż od zawsze uwielbiał konie. Już jako dziecko przebywał z tymi zwierzętami na co dzień, ponieważ jego rodzice mieli konie. Od zawsze do była jego pasja. Jego marzeniem było mieć gospodarstwo rolne i hodować konie. Nie ukrywam, że mi ten pomysł się nie
spodobał bo ja chciałam mieszkać w mieście. Osobiście bardzo bałam się
koni. Ogarniał mnie niesamowity strach gdy miałam się do nich zbliżyć.
Umówiliśmy się, że kupimy jednego konia i zobaczymy co dalej. Mój
mąż pojechał po jedną klacz a wrócił z dwiema. To była matka z córką.
Okazało się, że te konie są tak spokojne, tak piękne i ułożone, że mój
strach powoli mijał. Ja oswajałam się z nimi a one ze mną. Razem nabieraliśmy do siebie zaufania. Z czasem ten mój strach przerodził się wielką
miłość. Teraz za nic bym nie zamieniła tego naszego stadka na życie
w mieście.

Betti, czempionka w klasie klaczy dwuletnich, Kętrzyn 2015
Jakim koniem jest koń zimnokrwisty?
Konie zimnokrwiste to konie silne i masywne, odróżniające się
od gorącokrwistych temperamentem i budową. Są zazwyczaj spokojniejsze, mniej ruchliwe i potężniejsze. Są to konie robocze, używane między
innymi do prac rolniczych i transportowych, jako konie pociągowe. Zazwyczaj pracują wstępie. Z uwagi na łagodny charakter znajdują z powodzeniem zastosowanie w rekreacji, hipoterapii, turystyce i agroturystyce.
U nas konie nie pracują, nie wykorzystujemy ich do żadnych prac. U nas
się relaksują i pięknie wyglądają. Warto jeszcze dodać, że w naszej hodowli mamy już konie rasy arden polski. Populacja koni ardeńskich
znacznie wzrosła ze względu na dużą liczbę koni urodzonych w Polsce.
Kojarzono klacze krajowe z importowanymi ogierami ardeńskimi.
W 2012 roku została utworzona nowa, odrębna księga stadna dla tej rasy.
Księga ardena polskiego funkcjonuje na równych zasadach z czterema
pozostałymi księgami ardena w Europie: francuską, belgijską, luksemburską i szwedzką. Ponadto podlega bezpośrednio pod federację ardeńską UECRA - Związek Hodowców Koni Rasy Ardeńskiej we Francji.
Konie wpisywane do tej księgi powinny charakteryzować się ściśle określonym wzorcem, spełniając bardzo konkretne warunki.

Na czym polega taka hodowla? Czy jest to ciężkie zajęcie?
Tak, to jest bardzo
ciężka praca. Na
początku zaczynaliśmy od dwóch koni.
Mieszkaliśmy
w Ględach, a konie
trzymaliśmy w stajni
w Trokajnach. Codziennie trzeba było
dojeżdżać i te konie
doglądać. Następnie
przyszła
kolejna
klacz i kolejna
i z dwóch zrobiło się
ładne stadko 18 koni.
Bili - ostatnio przywieziony ogier z Francji
Te dojazdy do stajni
trochę zaczęły nam
utrudniać życie, więc postanowiliśmy się przeprowadzić do Trokajn.
Teraz nasze konie mamy, można powiedzieć, że tuż za ścianą ;) Teraz
jest o wiele łatwiej, wygodniej ale równie ciężko. Rano wstajemy ok.
5.00, idziemy do koni, dajemy im ziarna, poimy i wypuszczamy na wybieg. W tym czasie gdy konie są na dworze, możemy poczyścić boksy,
wymienić siano. Wieczorem konie są zaganiane z powrotem do stajni.
Najgorsze są momenty gdy koń zachoruje, wtedy to są często zarwane
noce, czuwa się przy tym koniu, podaje leki. Gdy klacz się źrebi wtedy
też jesteśmy przy niej. Hodowla koni musi być przede wszystkim z pasji,
z miłości a nie przez pryzmat zysku.

Rozmawiała Izabela Bereda
1 stycznia w hodowli p. Sobota na świat przyszła kolejna klacz „Gingers”.
Gratulujemy!

Czy maja Państwo w swojej hodowli konia, który jest szczególnie ważny?
Tak. Mam Albę. To jest wyjątkowy koń, który teraz w maju będzie miał
11 lat. Jest z nami najdłużej ze wszystkich koni, można powiedzieć, że
praktycznie od początku bo w grudniu minęło 9 lat jak ją do nas przy-
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ZDROWO I SPORTOWO
„Taniec jest częścią mojego życia”

Kto powiedział, że uprawianie

sportu musi się kojarzyć z wysiłkiem, którego unikamy jak
ognia? Dlaczego sport nie może
się kojarzyć z przyjemnością?
Może. Taniec to również forma
sportu. Nie musimy myśleć tylko
o najgorszym wysiłku mając na
myśli sport. Pożytku z tańca jest
sporo. Każdy potrzebuje czegoś
innego, jedni wolą napocić się
na siłowni inni szukają innej
formy uprawiania sportu. Taniec
to nic innego jak przyjemna
droga do świetnej figury i cudownej sylwetki. Ćwiczymy
mięśnie, podnosimy naszą odporność. Dla naszego serca to
niezły prezent, zmuszamy serce
do wytężonej pracy a co za tym
idzie obniżamy poziom tłuszczu
we krwi. Taniec jest dla każdego, wystarczą chęci.

grupy. W szkole na początku był problem, dlatego musiałam przenieść
się do starszej grupy wiekowej gdzie Olek Malinowski, z którym tańczę
do dziś, nie miał partnerki. Z Olkiem tańczę od 4 lat.
Jaki strój jest wymagany do tańca towarzyskiego?
W młodszych grupach tanecznych nie ma obowiązkowych strojów. Na
olimpiadach po prostu trzeba mieć sukienkę lub spódniczkę. Teraz obowiązują mnie stroje: oddzielnie sukienka do tańców standardowych
i druga do tańców latyno-amerykańskich oraz specjalne buty do tańca.
Sukienki takie szyje się indywidualnie, można też odkupić od starszych
tancerek.

Dominika Maruszak to młoda, utalentowana tancerka, która wraz
z rodzicami mieszka w Łukcie od 7 lat. „Trafiliśmy tu dzięki koledze
taty, który powiedział nam o działce w Łukcie. Bardzo nam się tu spodobało, bo jest tu ładnie, jest las i jezioro”. Dominika tańczy od 4 roku
życia, czyli już 7 lat. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła już w przedszkolu. „Pan Mirek Grzymkowski prowadził zajęcia w moim przedszkolu w Morągu, zawsze lubiłam tańczyć dlatego mama zapisała mnie na
zajęcia i bardzo mi się spodobało”. Dlaczego wybrała akurat taniec
towarzyski? „bo taniec towarzyski jest bardzo eleganckim tańcem, ładnie wygląda, uczy dobrej postawy i tańczy się w parach.” Mimo młode-

Jak często masz treningi? Jak taki trening wygląda?
Treningi mam trzy razy w tygodniu: dwa razy w tygodniu są lekcje tańca, na których Pan Mirek uczy nas kroków, postawy, układów, a raz
w tygodniu mam tzw. „Praktis” gdzie samodzielnie trenujemy tańce,
których się nauczyliśmy oczywiście pod czujnym okiem trenera.
Czy wiążesz swoja przyszłość z tańcem?
Taniec towarzyski jest bardzo ważną częścią mojego życia, lubię tańczyć i sprawia mi on ogromną przyjemność. Jednak w przyszłości nie
zamierzam zostać zawodowym tancerzem. Taniec to pasja, która pochłania wiele wolnego czasu. Jest to ciężka praca, wyjazdy, treningi,
obozy taneczne. Często nawet brakuje chwili żeby się spotkać z koleżankami…
Rozmawiała Joanna Sulley

go wieku, odniosła już sukces. Razem ze swoim partnerem zdobyła
I miejsce na Turnieju w Ornecie. Dominikę można zobaczyć na wielu
turniejach tanecznych takich jak: Mikołajkowy Turniej Taneczny w
Morągu, Wiosenny Turniej w Ornecie oraz Letni Turniej Taneczny.
Występuje również na różnych uroczystościach, np. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, obchodach święta 3 Maja, festynach lub Dożynkach.
Czy łatwo było znaleźć partnera do tańca?
W przedszkolu było łatwiej o partnera bo na zajęcia chodziła większość

II edycja Projektu „Umiem pływać”

Zgodnie z umową dotyczącą współ-

prowadził ponownie Pan Bogdan Morenc. W ramach edukacji dotyczącej nabywania umiejętności pływania oraz bezpiecznego korzystania
z krytych pływalni, dzieci naszej szkoły regularnie brały udział w lekcjach organizowanych na basenie w Dobrym Mieście. Uczestnicy rozwijali również swoją sprawność fizyczną, ciesząc się jednocześnie
z atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. II edycja Projektu
„Umiem pływać” trwała w okresie od września do grudnia 2015 r. Jego
realizację sfinansowano ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
budżetu Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Gminy Łukta. Operatorem Programu jest WarmińskoMazurska Federacja Sportu.

działania w zakresie realizacji programu
„Umiem pływać” zawartą w dniu
10.09.2015 r. w Olsztynie pomiędzy
Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu
a Gminą Łukta, dzieci z klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie
uczestniczyły w II edycji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Cykl zajęć nauki pływania prze-

9

NASZA GMINA ŁUKTA

Przepis miesiąca - kruche ciasteczka
Składniki:
3,5 szklanki maki
0,5 szklanki cukru
1 cukier waniliowy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 margaryna „Kasia”
4 żółtka
szczypta soli
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki posiekać, zagnieść, rozwałkować. Wycinać różne
kształty foremkami. Posypać cukrem i piec w temp. 180 stopni. Przez 1015 minut.
Smacznego!
Agnieszka Gol

Zdrowe śniadanko

Wiele osób na słowo owsianka myśli sobie - ale paskudztwo. Warto

się przełamać ze względu na to, że płatki mają zbawienny wpływ na
nasze zdrowie. Gotowana regularnie przez nasze babcie, trochę zapomniana powoli wraca do łask. Największe wartości odżywcze mają płatki owsiane zwykłe, błyskawiczne są bardziej ubogie w składniki mineralne.
Zdrowe odżywianie warto wspomóc przez regularne spożywanie
owsianki. Udowodniono, że owsianka zjadana codziennie zapewnia
większą sprawność fizyczną i wytrzymałość. Jest uwielbiana przez kulturystów, biegaczy, kolarzy. Ma niewiele kalorii, a równocześnie likwiduje uczucie głodu. Płatki owsiane zjadane rano działają jak szczoteczka, wymiatają z jelit resztki przemiany materii.
Płatki owsiane korzystnie wpływają przede wszystkim na pamięć i samopoczucie. Co więcej, okazuje się, że chronią nas także przed miażdżycą i otyłością. Dzięki temu, że pęcznieją w żołądku, już niewielka ich
ilość potrafi zaspokoić nasz głód - polecane są więc osobom, które chcą
w miarę szybko i efektywnie schudnąć. Ponadto, zawarty w nich betaglukan sprawia, że nasz organizm wchłania mniej tłuszczu wpływając na

obniżenie poziomu złego cholesterolu we krwi.
Płatki owsiane,
są źródłem witamin: E, PP, B1,
B6,
magnezu,
selenu, błonnika,
łatwostrawnego
białka,
skrobi
oraz nienasyconych
kwasów
tłuszczowych, są
propozycją idealną na śniadanie. Poranna owsianka da nam zastrzyk energii na cały dzień. Płatki
owsiane są polecane osobom z problemami układu pokarmowego. Smak
owsianki możemy poprawić dodając owoce suszone, bakalie lub owoce
sezonowe. SMACZNEGO!
Joanna Sulley

PRZYTULISKO
Pies to nasz najlepszy przyjaciel

O




bezdomnych zwierzętach słyszymy niemal każdego dnia, jest to ostatnio
prawdziwa plaga. Niechciane, często bite, głodzone,
a mimo to większość zwierząt dalej cieszy się na widok
swojego oprawcy. Pies to nie
pluszowa zabawka, nie można wziąć do domu, a gdy
pojawi się problem pozbyć
się go. Nasz pupil nie rozumie dlaczego wczoraj spał
na kanapie, a dziś został
wyrzucony z samochodu
daleko od domu. Więc jeżeli
chcemy przygarnąć psa zastanówmy się dobrze bo:

z pięknego szczeniaczka wyrośnie duży pies,
a po drodze pogryzie nam
Bunia (z lewej) i Bury
wszystko w domu,
minie dużo czasu zanim zacznie załatwiać swoje potrzeby na
dworze, nie raz przydarzy mu się to w domu,
trzeba chodzić z psem do weterynarza.

W Łukcie mamy przytulisko, w którym obecnie znajdują się dwa psy
Bury i Bunia. Są spokojne i bardzo potrzebują szybko dobrego domu,
a w zamian obdarzą nas miłością do końca swoich dni. Nowy właściciel
powinien mieć ogrodzone podwórko lub kojec no i oczywiście ciepłą,
solidną budę (nie nadają się do mieszkania w bloku). Jest jeszcze Misia
10-miesięczna, która przebywa w tymczasowym domu, ona może trafić
do mieszkania w bloku. Jest miła i grzeczna, dobrze byłoby gdyby nie
trafiła do schroniska. Chętnych, którzy chcą zaadoptować psiaka prosimy o kontakt.
Chcemy również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przynosili do GOK-u karmy, smakołyki i inne prezenty dla piesków. Ofiarowane dobro zawsze powraca. DZIEKUJEMY!
Joanna Sulley

Podejmujmy decyzję rozsądnie, gdyż niechciane psy trafiają do przepełnionych schronisk, z dnia na dzień robią się coraz bardziej smutne, osowiałe i powoli tracą wiarę w człowieka.
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HISTORIA
Ględy - cz.1

Wieś została założona przez sześciu

wolnych Prusów na niezasiedlonym terenie
w lesie Sanagais (Święty Gaj) w 1348 roku.
Składało się na nią 25 włók ziemi wolnej od
podatku przez 8 lat – czterej bracia dostali
po 5 włók, a dwaj po 2,5 włóki. Ci wolni
Prusowie to: Bandule, Glabune, Narune,
Noke, Sentey i Swayprote. Jej niemiecka
nazwa Gallinden pochodzi od pruskiego
plemienia Galindów i nazwy pruskiej prowincji - Galindia. W języku pruskim oznacza ona „kres, kąt, koniec”.
Przegrana wojna Zakonu Krzyżackiego
z Polską w latach 1409 – 1411 zniszczyła
wioskę doszczętnie; wszystkie zagrody spłonęły. Przez następne sto lat nie wspomina
się o niej w ogóle.
Wiadomo, że około roku 1450 pszczelarz
Wawrzyniec posiadający jedenaście starych
i pięć nowych barci przybył do lasów koło
Ględ. Dostarczał on miód na potrzeby Zakonu. Podporządkowani mu byli bartnicy
z okolicy.
W roku 1525 ostatni Wielki Mistrz Zakonu, książę Albrecht Hohenzollern, złożył
królowi polskiemu hołd i rok później przekształcił państwo zakonne w dziedziczne
księstwo, znosząc komturie. Pozycję komtura zajął starosta książęcy mający pieczę nad
policją, sądownictwem pierwszego stopnia i
administracją. Zajmował się sprawami kościoła i szkolnictwa, a także ściągał podatki.
Wojny i zaraza pustoszyły wieś wielokrotnie; na początku XVI wieku nikt w niej nie
mieszkał . Na krótko przed 1543 rokiem
opustoszałą ziemię wziął w dzierżawę Kaspar z Mostkowa i płacił za to
rocznie 15 korców owsa. Plony nie odpowiadały jednak jego oczekiwaniom, więc z tej dzierżawy zrezygnował.
W roku 1590 Ględy podlegały pod urząd w Morągu. Urząd ten zadecydował, że 40 włók ziemi można przekazać do zasiedlenia nowym
osadnikom na prawach „wolnej pruskiej wsi”. W tym samym roku
4 wolnych podlegających pod urząd w Olsztynku zgłosiło gotowość
przejęcia i zasiedlenia opustoszałych Ględ. Było tam dość dużo ziemi
nadającej się pod uprawę, ale mało lasów i dobrych pastwisk. Tereny
leśne były podmokłe i nawet po wykarczowaniu nie udawało się ich
przekształcić na dobre łąki. Jesienią pojawiały się tam dziki i świnie.
Po upływie okresu wolnizny nowi osadnicy mieli płacić rocznie za
każdą włókę po 30 marek podatku, ponadto mieli wpłacić 400 marek
zaliczki, zanim się wybudują. Każdy z nich musiał wnieść 15 szylingów
tymczasowej wpłaty oraz dostarczać zboże, a także świadczyć uzgodniony z urzędem szarwark (roboty publiczne). Zamiast 10 lat wolnizny,
o które się ubiegali, otrzymali zgodę na 8 lat. (Ernst Hartmann „Das
Kirchspiel Locken, Kr. Osterode, i. Ostpreussen”)
W następnym roku zwrócili się z pisemną prośbą do urzędu Księcia
Elektora. 400 marek zaliczki, zgodnie z umową, uiścili, ale dokumentu
kupna nie uzyskali. Narzekali, że ich nowe posiadłości to jałowa ziemia,
że za mało mają pastwisk i że z tego powodu „muszą nędznie gospodarzyć”.
Po 8 latach wolni mieli świadczyć na rzecz urzędu zwyczajowy szarwark i trzy służby z koniem. Chcieli poprzestać na jednej służbie, twierdząc że są niezamożni. Z powodu tych kontrowersji, urząd w Morągu
odmówił wręczenia im dokumentu kupna. Po interwencji w urzędzie
Jego Książęcej Mości zapewniono ich o możliwości dalszych rokowań.
Późniejsze archiwalne zapiski wskazują, że ostatecznie zobowiązani
zostali do trzech służb.
W roku 1599 w Ględach mieszkało sześciu wolnych: John Kinder,
Lehmann, Mathes Puttke, Michell Poll, Thomas Morassky i Merten
Wargull. W tymże roku, krótko po upływie 8 lat wolnizny, wpłacili oni
do urzędu 240 marek, zamiast wymaganych 800. Pozostało im więc 560
marek długu.
Na początku 1601 roku geometra państwowy Hermann Runge zmierzył ziemię uprawną we wsi . Okazało się, że znalazł tam tylko 24 włóki,
o jedną mniej niż w roku 1348, gdy powstały Ględy. Ponadto 2,5 włóki
przywłaszczył sobie bezprawnie Fabian von der Balz z Koziej Góry.
Gdy oburzeni mieszkańcy wsi za brakujące 14 włók zapłacić nie chcieli,

urząd w Morągu postanowił ziemię w Ględach porozdzielać inaczej.
W roku 1606 dwaj mieszkańcy wsi złamali
prawo. Friedrich Lehmann spowodował, że
pewna panna o złej reputacji zaszła z nim
w ciążę, za co musiał zapłacić 10 marek
kary. Inny osobnik, który zachowywał się
agresywnie, został wydalony ze wsi na zawsze.
W roku 1624 emocje związane z brakującymi 14 włókami oraz ze służbami konnymi
odżyły. Wilhelm von der Olschnitz poinformował elektora, że przed przeszło stu laty,
po śmierci właścicieli gospodarstw, Ględy
opustoszały, a dokumenty podpisane w 1348
roku wygasły i utraciły ważność. Na wyznaczone im w dokumencie z 1592 roku trzy
służby konne mieszkańcy wsi nie chcieli się
zgodzić i w zamian proponowali dwie.
W imieniu wszystkich mieszkańców pisał do
urzędu Hans Rogal, który zakupił ziemię
w Ględach. Kierownik urzędu wyjaśnił mu,
że obowiązują takie same zasady jak za czasów Zakonu, a wtedy, według pruskiego
prawa, obowiązywało odpracowanie nawet
pięciu służb. Zagroził także, że w przypadku
dalszych sprzeciwów, mieszkańcy wsi zostaną ukarani.
Podczas pierwszej wojny szwedzko – polskiej (1625 – 1635) musiała w Ględach szaleć zaraza, bowiem w roku 1630 nie wpłynął
do urzędu czynsz rzemieślniczy od kowala
i bednarza - po dwie marki - oraz od szewca
– 1 marka. Także pozostali mieszkańcy zalegali z tymczasowymi wpłatami w wysokości
2 marek wraz z 80 markami za osiem korców pszenicy. Zaległości te nigdy nie zostały uiszczone. Można zatem
wnioskować, że wszystkie rodziny umarły z powodu zarazy. Bardzo
wysoka cena pszenicy spowodowała po wojnie głód i drożyznę.
W roku 1640, w początkach rządów Wielkiego Księcia Elektora, znowu w Ględach gospodarowało sześciu wolnych. Wieś otrzymała nowy
dokument z dawnymi powinnościami z 1592 roku, przy czym ilość służb
chłopi mieli z księciem uzgodnić.(W roku 1645 byli zobowiązani do
dwóch służb). Poza tym musieli świadczyć „należyte powinności oraz
szarwark”.
Trzej mężczyźni z Ględ, Kojd i Tomaryn zostali ukarani w 1640 roku
za to, że „na drogach zrobili Parlament”, czyli zbuntowali się przeciw
zarządzeniom władzy.
W roku 1660 gospodarze z Ględ oddali po 8 korców zboża w ramach
czynszu gruntowego. Niektórzy z nich sprzedawali prosiaki na chów.
Dwaj mieszkańcy Ględ znaleźli się w grupie 15 mężczyzn, którzy
w roku 1678 zostali ukarani kwotą od 3 do 25 marek za to, że, wbrew
zarządzeniom miejscowych władz o zakazie wywozu towarów z Prus,
przez dwa lata wywozili na Warmię towary użytku ogólnego i tam je
sprzedawali. Wolni z Ględ zapłacili 10 i 15 marek, trzej wolni z Kojd
15, 15 i 20 marek, jeden wolny ze wsi Maronie – 25 marek, siedmiu
wolnych z Tomaryn - razem 70 marek, sześciu wolnych z Podlejek razem 69 marek, jeden mężczyzna z Wynek – 10 marek.
W roku 1689 budynek mieszkalny w Ględach kosztował 150 marek.
Do roku 1713 Ględy pozostawały „wolną wsią”. W latach następnych
była to„Chełmińska wolna szarwarkowa wieś”. W roku 1717 mieszkało
w niej 7 gospodarzy, a w roku 1789 – 20.
W roku 1812 osiemnastu z nich poniosło duże straty z powodu przemarszu wojsk napoleońskich.
W 1820 roku żyło tam 131 osób, w 1861 – 337, a w 1880 – 481.
W 1925 roku wieś zajmowała 434 hektary, liczyła 101 gospodarstw
i 400 mieszkańców.
W 1939 roku w Ględy liczyły 290 mieszkańców, z których 180 zajmowało się rolnictwem, 55 pracowało w przemyśle i rzemiośle,
a 10 w handlu i komunikacji. W latach 1928 – 32 sołtysem był Baer,
a w roku 1935 Wilhelm Burger, rolnik. Od około roku 1886 znajdowała
się tutaj szkoła dwuklasowa, przekształcona w roku 1935 w jednoklasową. W roku 1886 nauczał w niej Graudenz, a w 1904 Karl Wendt,
w latach 1904 – 30 Albert Schmorell, następnie (1930 – 36) Otto Saremba, a po nim (1937 – 43) Kurt Schwanke.
Jan Dąbrowski
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KRONIKA POLICYJNA Grudzień 2015
Interwencje

Nietrzeźwy za kierownicą

W grudniu policjanci na terenie gminy Łukta interweniowali 20 razy. Najczęściej 25 grudnia br. pomiędzy miejscowościami Łukta wizyty policjantów miały związek z nieporozumieniami rodzinnymi lub sąsiedzkimi,
wszczynanymi najczęściej pod wpływem alkoholu.

KPP Ostróda

Kolizje drogowe

Ostródzcy policjanci pracowali w miesiącu wrześniu przy 4 kolizjach drogowych, do

Mostkowo policjanci zatrzymali do konraoli drogowej
kierowcę opla astry. Podczas sprawdzania stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna jest pijany. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Teraz ze swojego postępowania mężczyzna będzie się tłumaczył przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości
grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

których doszło na terenie gminy Łukta. W jednym przypadku doszło do kolizji z dzikiem, który w nocy, 25 grudnia nagle wybiegł na drogę wprost przed jadącego passata.
KPP Ostróda

KPP Ostróda

Ostródzcy policjanci włączyli się w kampanię "Biała wstążka"
zorganizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie
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grudnia br., policjanci włączyli się w akcję "Biała wstążka" zorganizowaną na terenie Łukty pod patronatem Wójta Gminy Łukta, która zorganizowały instytucje działające w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łukcie. Podczas spotkania w sali kinowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Łukcie ostródzcy policjanci rozmawiali z młodzieżą
o przemocy wobec kobiet jako poważnym problemie społecznym i o działaniach profilaktycznych w tym zakresie. Skupiono się również na obliczach przemocy widzianych oczami młodego pokolenia, psychologicznych aspektach krzywdzenia dzieci, nowych rozwiązaniach prawnych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz roli Internetu,
jako źródła agresywnych zachowań dzieci i młodzieży.
Warto wspomnieć, że na początku 2016 roku wójt Gminy Łukta przekaże ostródzkim policjantom klucze do pomieszczenia w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie dzielnicowi będą urzędować
w wyznaczonych godzinach, co z pewnością usprawni kontakt pomiędzy Policją a mieszkańcami gminy.
KPP Ostróda

Kino
Piątek, 15 Stycznia 2016 r.
1500 - Bella i Sebastian 2
1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
Sobota, 16 Stycznia 2016 r.
1500 - Bella i Sebastian 2
1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
Niedziela, 17 Stycznia 2016 r.
1500 - Bella i Sebastian 2

1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
Piątek, 22 Stycznia 2016 r.
1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
Sobota, 23 Stycznia 2016 r.
1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA

Niedziela, 24 Stycznia 2016 r.
1700 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
1900 - EXCENTRYCY czyli po słonecznej
stronie ulicy - PREMIERA
Piątek, 29 Stycznia 2016 r.
1700 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA
1900 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA
Sobota, 30 Stycznia 2016 r.
1700 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA
1900 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA
Niedziela, 30 Stycznia 2016 r.
1700 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA
1900 - Pitbull. Nowe porządki - PREMIERA

Z okazji Dnia Babci i Dziadka serdecznie zapraszamy (nie tylko seniorów)
7 lutego 2016 r. (niedziela) do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie na Przedstawienie

„KOPCIUSZEK”
oraz Koncert uczestników zajęć muzycznych.
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