Nakład: 400 egzemplarzy

Nr 2/2016

MIESIĘCZNIK / cena 2 zł

12 lutego 2016 r.

Przedstawienie teatralne „Kopciuszek”

Strona 7

WIEŚCI Z URZĘDU GMINY

ZDROWO I SPORTOWO

GŁOS MIESZKAŃCA

Rozmowa z Arturem
Kawieckim, sołtysem wsi
Komorowo

Uśmiech to najlepsza
recepta na zdrowie.
Maria Cichowska

Wywiad z leśniczym
Mieczysławem Sławskim

Strona 3

Strona 9

Strona 8

NASZA GMINA ŁUKTA

WIEŚCI Z URZĘDU GMINY
Informacja z XVII sesji z 29 stycznia 2016 roku

W dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. 9

Na terenie Gminy Łukta inkasentami łącznego zobowiązania pieniężnego
w sołectwach są sołtysi. Radni po konsultacji z sołtysami ustalili, że
każdy z sołtysów za inkaso jednej raty łącznego zobowiązania pieniężnego będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 183 zł (brutto). Wynagrodzenie wypłacane będzie do dnia piątego następnego miesiąca,
w którym przypada termin płatności łącznego zobowiązania pieniężnego.
- w sprawie określenia kryteriów naboru , liczby punktów przyznanych tym kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola samorządowego w Łukcie i oddziałów przedszkolnych
wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie
których organem prowadzącym jest Gmina Łukta .
- w sprawie określenia kryteriów naboru, liczbę punktów przyznanych tym kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie, której organem prowadzącym jest Gmina Łukta.
- w sprawie określenia kryteriów naboru liczby punktów przyznanych tym kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Niezłomnych wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie , którego organem prowadzącym jest Gmina Łukta.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w 2016 r.

00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbyła się siedemnasta sesja Rady Gminy Łukta.
Głównymi tematami sesji było: podjęcie uchwał dotyczących: zmian
budżetu gminy na 2016 rok, nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukta,
komunalizacji mienia Skarbu Państwa, udzielenia pomocy finansowej
Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w 2016 roku, oraz określenia
kryteriów naboru w drugim etapie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
Radni postanowili przenieść wydatki między działami, rozdziałami
i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na
2016 rok. Zwiększyli plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r.
o kwotę 255,00 zł.
Postanowili udzielić pomocy finansowej Województwu Warmińsko –
Mazurskiemu w kwocie 5.584,00 zł
Budżet gminy po zmianach wynosi:
- dochody 15.210.691,27 zł, w tym dochody bieżące – 14.790.362,00 zł
w tym zadania zlecone – 2.536.846,00 zł,
- dochody majątkowe – 420.329,27 zł
- wydatki – 14.557.534,79 zł w tym: wydatki bieżące – 13.626.205,52 zł
w tym na zadania zlecone – 2.536.846,00 zł, wydatki majątkowe
– 931.329,27 zł,
- nadwyżka 653.156,48 zł.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukta
Nowoprojektowanej ulicy dojazdowej położonej w miejscowości Łukta,
na wniosek mieszkańców, radni nadali nazwę „ulica Orzechowa”.
- w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Radni postanowili udzielić pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w 2016 r. 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.

Radni postanowili wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej na działkę oznaczoną
nr 74 położoną w obrębie Plichty. Przedmiotowa nieruchomość stanowi
drogę dojazdową dla usytuowanych wzdłuż w/w nieruchomości siedlisk
i służyć będzie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.
- w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzeń za inkaso.

Wójt Gminy Pan Robert Malinowski przedstawił radnym informację
o swojej pracy między sesjami. Omówił szczegółowo każde spotkanie,
w jakim uczestniczył i każdą sprawę, jaką się zajmował, udzielił odpowiedzi na zadawane przez radnych dodatkowe pytania.
Urząd Gminy Łukta
Retransmisja z sesji dostępna jest pod adresem internetowym:
http://www.goklukta.pl/index.php?id=strona&info=25
Łukta, dnia 19 stycznia 2016 roku

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łukta informuje, że ogłoszony został

nabór wniosków na udzielanie dotacji
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania

z zakresu usuwania azbestu.
Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko - mazurskiego, a do dofinansowania mogą
zostać zgłoszone zadania planowane do realizacji m.in. na obiektach osób fizycznych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, które zostały uwzględnione w przeprowadzonej w 2014 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łukta. W przypadku, gdy dany obiekt z jakiegoś powodu nie został uwzględniony w inwentaryzacji, właściciel może go także zgłosić w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15% musi ponieść właściciel nieruchomości. Do planowanych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do miejsca
unieszkodliwiania i unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku. W związku z powyższym zainteresowani i chętni
do udziału w powyższym projekcie mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina informuje, że należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt. Podkreślić należy, że Gmina przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na
azbest, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie nowe poszycie dachowe i skompletowanie wymaganych dokumentów.
Przedłożony wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Łukcie (pok. 1) oraz na stronie
www.bip.warmia.mazury.pl/lukta_gmina_wiejska w zakładce Ochrona Środowiska. Wnioski do realizacji w roku 2016 należy składać w Urzędzie
Gminy w Łukcie z dopiskiem “AZBEST” do dnia 31.03.2016 r. i mają odzwierciedlać stan na ten dzień. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą
rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2016 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z ww. źródła.
Do wniosku należy dołączyć:
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy w Łukcie www.bip.warmia.mazury.pl/lukta_gmina_wiejska).

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty:
Urząd Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, pok. 1,
tel. 89 647 50 70 wew. 40.
Urząd Gminy Łukta
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Wójt Gminy Łukta
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta
Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Florczaki, uregulowane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Ostródzie KW nr EL1O/00014458/9, dla których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej.
Przetarg zostanie przeprowadzony 15 lutego 2016 roku o godzinie 9 00 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łukta przy ul. Mazurskiej 2.
Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie, tablicy Sołectwa Florczaki oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych: htp://bip.warmia.mazury.pl/lukta gmina wiejska/ zakładka sprzedaż nieruchomości ->ogłoszenia o przetargu
Na stronie www.lukta.com.pl -> aktualności
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Łukta pok. Nr 1 tel. (89) 647-54-94.
Urząd Gminy Łukta

Rozmowa z Arturem Kawieckim, sołtysem wsi Komorowo

Pan Artur Kawiecki od uro-

łać. Ale faktem jest, że wiosce tak naprawdę brakuje na dzień dzisiejszy
jednego, lecz ważnego elementu infrastruktury, jakim jest utwardzona,
przejezdna niezależnie od pory roku droga. To jej brak zdecydowanie
pogarsza komfort komunikacyjny mieszkańców, licznych mniejszych jak
i większych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, ale też i potencjalnych
turystów chcących skorzystać a może raczej przedrzeć się przez właśnie
ten odcinek żółtej ścieżki rowerowej. Co prawda niemożna powiedzieć,
że nic w tym temacie się nie dzieje, ale wolne fundusze zapewne zdecydowanie przyspieszyłyby nie jeden taki projekt. Ba mając je nieograniczone chętnie bym się nimi podzielił z innymi samorządowymi jednostkami, bo potrzeb w przeciwieństwie do funduszy w naszym rejonie nie
brak.

dzenia mieszka w Komorowie. Z wykształcenia jest
inżynierem systemów informatycznych i prowadzi niewielki własny biznes Zdecydował się kandydować na
sołtysa, ponieważ „uznałem,
że czas najwyższy, aby wziąć
odpowiedzialność za najbliższą okolicę i spróbować coś
zdziałać dla mojej małej ojczyzny” W wolnych chwilach,
zwłaszcza latem, lubi motocyklem powoli pokonywać kolejne zakręty. Zimą rozwijać
i stroić autorski system biotelemetrii jak i całą resztę
z pogranicza informatykifizyki-elektroniki. Pan Artur
jest najmłodszym sołtysem
w naszej gminie i pełni tę

2. Jak układa się współpraca z mieszkańcami?.
Tak naprawdę największą siłą Komorowa są jej mieszkańcy, to dzięki
nim powoli, lecz systematycznie wioska z dnia na dzień wygląda coraz
lepiej. Również wspólna organizacja imprez, gminnych takich jak dożynki czy typowo lokalnych integrujących naszą niewielką społeczność nie
stanowi najmniejszego problemu. Już teraz, udało nam się zadbać z grubsza o teren przy świetlicy a na wiosnę planujemy kolejne prace i inwestycje. Oczywiście wszystko w ramach skromnego budżetu, jakim dysponujemy, ale jego braki śmiało nadrabiamy zapałem i chęciami do pracy.
3. Czy są jakieś słynne osoby pochodzące z Komorowa?
Każdy z mieszkańców ma własną, ciekawą historię do opowiedzenia.
I choć jeszcze nie ma wśród nas celebrytki bądź celebryty błyszczącego
na okładkach pierwszych stron gazet to wierzę, że moglibyśmy bez najmniejszego problemu odnaleźć w gronie mieszkańców Komorowa, może
jeszcze nie słynnych, ale zdecydowanie wartościowych ludzi.

funkcję od kwietnia 2015 roku.
Nazwa wsi Komorowo najprawdopodobniej wywodzi się od słowa
"kammerant" - komortnictwo. Komornictwo w czasach krzyżackich mieściło się w sąsiedniej Łukcie, ale w tej miejscowości nigdy nie wybudowano zamku. Najpewniej więc w Komorowie znajdował się majątek
komornika, odpowiedzialnego za zarządzanie komornictwa w Łukcie.
We wsi znajduje się zabytkowy dwór, chlewnia oraz silosy. W sąsiedztwie wsi znajdują się jeziora: Młyńskie (Jagoty), Wapienne (Białe), Zapadłe, Bagienne (Grzymak) oraz przepływają rzeki: Pasłęka i Morąg. Miejscowość rozwinęła się na obszarze dawnej osady pruskiej liczącej 500
lat. Za czasów krzyżackich wieś wchodziła w skład komornictwa w Łukcie. W latach 1416–1450 zajmowała 16 łanów. W 1543 roku Komorowo
zagospodarowało sąsiedni majątek Pelnik. W 1600 roku sześciu kmieci
niemieckich gospodarzyło na 26 włókach. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli przybywać w okolice w roku 1466. Komorowo dotknęły skutki epidemii dżumy, pustoszącej Prusy w latach 1709–1711, nie jest jednak pewne, czy wieś w tym okresie całkowicie opustoszała. W latach 80-tych
XVIII wieku odnotowano istnienie 18 domów. W 1820 roku Komorowo
było zamieszkane przez 180 osób. W 1961 roku wieś zajmowała obszar
2 436 mórg i liczyła 161 mieszkańców. W czasie wojny francusko–
pruskiej (1870-1871) w miejscowości stacjonował 2. i 24. pułk huzarów.
W 1895 roku wieś była zamieszkana przez 183 osoby. U progu II wojny
światowej Komorowo liczyło 169 mieszkańców. Obecnie miejscowość
ma charakter rolniczo - turystyczny. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 r. wynosi 165 osób. Firmy
i przedsiębiorstwa w sołectwie to: Oczyszczanie Terenu Budowy – Henryk Rzeszotarki, Wasser Fish – hodowla węgorza, Produkcja i Usługi
Ogólnobudowlane „BAT” – Adam Trzciński, Produkcja wyrobów tartacznych – Andrzej Borowski, Przedsiębiorstwo Usługowe – Krzysztof
Kawiecki, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Barbara Górniak.

4.Czy są jakieś zabytki, miejsca kultury, walory przyrodnicze w Komorowie? Co poleciłby Pan turystom?
Komorowo jest niewielką, ale urokliwą miejscowością bogatą w walory
przyrodnicze, które przemierzając obszar sołectwa spotykamy na każdym
kroku. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu rzek i licznych jezior oraz
pełnych zieleni lasów możemy odnaleźć tu mały, pełen spokoju raj na
ziemi, który o każdej porze roku będziemy odkrywać na nowo.
5. Czy chciałby Pan dodać coś od siebie?
Zapraszam wszystkich do zwiedzania i przekonania się na własne oczy
jak estetycznie urokliwe zakątki kryją się w niepozornej małej wsi Komorowo.
Rozmawiała Izabela Bereda

1. Gdyby miał Pan nieograniczony budżet, to co zrobiłby Pan w swoim
sołectwie?
Ach marzenia, kto z nas nie marzy o nieograniczonym budżecie. Łatwiej
byłoby nam mówić, czego byśmy nie zrobili niż, co byśmy mogli zdzia-
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WYDARZENIA
Ferie w gminie Łukta

Ferie zimowe to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale

w Zajączkowie przyjechały do kina w GOK-u. Mimo braku śniegu,
dzieci nie mogły narzekać na nudę. Zarówno GOK jak i każda świetlica
zakończyły ferie uroczystym balem.
Redakcja

też czas, w którym dzieci i młodzież są bardziej narażone na rozmaite
niebezpieczeństwa. W takiej sytuacji powinny być otoczone szczególną
troską i opieką ze strony wszystkich instytucji i organizacji. Większość
uczniów z naszego regionu, m.in. z uwagi na trudną sytuację materialną
tegoroczne ferie spędziła w miejscu swojego zamieszkania. Dlatego
właśnie Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie zadbały o to,
aby dzieci i młodzież bezpiecznie i aktywnie spędziły ten czas.
W GOK-u zajęcia odbywały sie w godz. 12.00 - 16.00. Zorganizowane
zostały dwa wyjazdy: na basen w Ostródzie oraz do Warmiolandii
w Olsztynie. Na świetlicach również było tłoczno i wesoło. Dzieci pod
czujnym okiem opiekunek mogły miło i ciekawie spędzać czas z rówieśnikami. W Ramotach odbyły się warsztaty muzyczne, w Ględach zorganizowany został wyjazd na basen, w Pelniku zajęcia taneczne dla
najmłodszych, we Florczakach warsztaty filmowe i wyjazd do Warmiolandii, w Komorowie turniej gier planszowych, dzieci ze świetlicy

Paczki na bal
w
ś wietlicy
w Zajączkowie
ufundowała firma
NiczukMetall-pl, za co
w imieniu mieszkańców dziękujemy!
Barbara
Kołodziej
Bal w GOK-u

Warmiolandia

Świetlica w Komorowie

Basen w Ostródzie

Świetlica w Zajączkowie

Świetlica we Florczakach

Bal karnawałowy w Zajączkowie

GOK w Łukcie

Świetlica w Ględach
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GOK w Łukcie

Świetlica w Pelniku

Świetlica w Ramotach

Zajęcia kulinarne w GOK-u
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24. Finał WOŚP - Mierzymy wysoko!
wa, Formacja taneczna BTB Crew, Żeński Chór Kameralny GOK Łukta,
Duet wokalno – gitarowy Gosia & Romek, Failies Dance Ostróda oraz
Gwiazda Wieczoru zespół „SEMEN” z Olsztyna. W przerwach między
występami prowadzone były licytacje. Można było „powalczyć” m.in.
o 16 kilogramowego indyka, tradycyjne złote serduszko, przejazd autem
z Marcinem Łukaszewski „Offroadsport’ oraz inne fanty i przedmioty
przekazane przez lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców.
Od godz. 10.00 trwał kiermasz ciast i można było posilić się pyszną grochówką.
Ogromne wyrazy uznania oraz podziękowania należą się wszystkim Wolontariuszom i wszystkim tym, którzy pracowali przy przygotowaniu
i przeprowadzeniu Finału. Dziękujemy mieszkańcom gminy za hojność
i wsparcie oraz okazane serce dla podopiecznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Kwota zebrana w tym roku to: 6810,20 zł
Dziękujemy za ciasta: Barbarze Tokarczyk, Agnieszce Gol, Krystynie
Langowskiej, Eugenii Dzieniszewskiej, Dorocie Urbańskiej, Danucie
Szymańskiej, Danucie Malinowskiej, Wioletcie Kubickiej, Jolancie Forzan, Annie Czubkowskiej, Monice Malinowskiej, Joannie Sulley, Izabeli
Beredzie.

„Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”

W

niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy
24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice nie
tylko polskich miast, ale także w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez
23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając
blisko 650 mln zł
zebranych
w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem
wszystkich, którzy
chcą pomagać przekazując datki zarówno
w
dniu
zbiórki,
jak
i w trakcie całorocznej działalności
Fundacji.
Zarząd
Fundacji
WOŚP po konsultacjach ze środowiskami
medycznymi
i prośbami spływającymi od polskich szpitali postanowił w czasie
24. Finału WOŚP po raz kolejny zbierać pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla
większej ilości szpitali, także tych małych. Tegoroczny Finał to również
zbiórka
na
rzecz geriatrii.
Wielka Orkiestra Świątecznej
pomocy,
jak co roku,
zagrała również w Łukcie.
W piątek można powiedzieć,
że już tradycyjnie, odbył się
bal dla dzieci.
O godz. 17.00
dzieci w pięknych strojach,
wraz z rodzicami przyszły do GOK-u na bal maskowy „W krainie wyobraźni”. Podczas zabawy można było zakupić maski karnawałowe przygotowane przez wolontariuszy. Tańce, zabawy i konkursy trwały do godz.
19.00. W sobotę został zorganizowany turniej piłki nożnej. W sali sportowej ZSP w Łukcie 5 drużyn: KMZ, Ględy, Baja Bongo, Warmiak Łukta
i Pogromcy Butelek zmagało się o puchar WOŚP pod czujnym okiem
sędziego pana Bogdana Purzyckiego. W końcowych rozgrywkach zmagały się drużyny: KMZ vs. Ględy ze zwycięstwem dla zespołu Ględy,
w składzie Tomasz Karkut, Piotr Sobota, Szymon Sobota, Łukasz Ciskowski, Piotr Jedamski, Daniel Sobota, Patryk Kawalec, Tomasz Radziszewski i Mateusz Sobota. Za ogromną pomoc przy zorganizowaniu turnieju dziękujemy panu Krzysztofowi Florkowskiemu.
W niedzielę od godz. 16.00 w sali kinowej GOK trwał Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpili: Chór Konsonans z Tomaszko-
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Inicjatywę wsparli: Marta Drozdowsa, Dyrektor ZSP w Łukcie Anna
Chmielewska, Krzysztof Krupa, Krzysztof Florkowski, Bogdan Purzycki,
Dyrektor GOK Anna Czubkowska, Daniel Kaczmarczik, Łukasz Langowski, Monika Stępień, Justyna Raginiak, Paulina Polakowska, Auto-Serwis
Ramoty, Offroadsport Marcin Łukaszewski – Magdalena Duhanik, Pensjonat Karmuszka, Kwiaciarnia Stokrotka Monika Pieniek, OSP Łukta,
Dzielnicowi Policjanci Łukty, Maria Malinowska, Milena Szostak, Anna
Lewandowska, Prosper, Auto-Serwis Łukta, Kwiaciarnia Orchidea, Stacja
Paliw Orlen, Sabina Langowska, Katarzyna Żurawska, Pracownicy Urzędu Gminy Łukta, Wanda Łaszkowska, Jolanta Górecka, Paweł Sztompke,
Marcin Cott, Zdzisław Sulley, Ewa Leończak, Mieczysław Sławski.
Wolontariusze: Izabela Bereda, Justyna Dzieniszewska, Natalia Flohr,
Joanna Sulley, Julita Rzeszotarska, Paweł Kur, Patrycja Grotkowska,
Aleksandra Urabańska, Grzegorz Malinowski, Patrycja Malinowska,
Klaudia Forzan, Joanna Kubicka oraz szef sztabu Paulina Malinowska.
Redakcja
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Musical „Dziewczynka z zapałkami”

22 stycznia w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie wy-

stąpił Kętrzyński Teatr Czarno-Biała Strefa Tańca działający w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Przedstawił niezwykłe widowisko
pt. „Dziewczynka z Zapałkami”. Tym razem dobrze znana wszystkim
historia biednej dziewczynki, opowiedziana była w formie musicalu. Za
oprawę wokalną odpowiedzialna jest Dorota Gwarda wraz ze swoją utalentowaną grupą dziecięcych wokalistów. Choreografię taneczną stworzyli: Piotr Frąckiewicz, Katarzyna Rakowska oraz Aleksandra Margiewicz. Musical przygotowano z wielkim rozmachem, angażując ponad
trzydziestu utalentowanych młodych artystów. W większości są to dzieci
w wieku od 8 do 14 lat, jednak mimo tak młodego wieku dzieci posiadają
ogromne doświadczenie sceniczne, świadczą o tym liczne nagrody
o zasięgu ogólnopolskim jak i również międzynarodowym. Na scenie
można było zobaczyć mieszankę różnych styli tanecznych: breakdance,
hip-hop, dance oraz taniec współczesny z elementami tańca klasycznego.
Taniec przepleciony był działaniami teatralnymi i niezwykłymi wystąpieniami wokalnymi, dlatego każdy z widzów mógł znaleźć coś dla siebie.
Szkoda tylko, że na trzeci występ otwarty dla wszystkich (dwa poprzednie grane dla szkół), przyszło tak niewiele osób…
Redakcja

Zabawy choinkowe na świetlicach
Florczaki

Ględy
Wspólnie z sołtysem, rodziną i radą
sołecką zorganizowaliśmy zabawę
choinkową dla dzieci. Chcieliśmy
podziękować sponsorom, bez których ta zabawa by się nie odbyła:
Sabinie Langowskiej, Bankowi
WBS w Łukcie, G.S-sowi Łukta,
Markowi Matusiakowi, Krzysztofowi Stanikowi, Tomaszowi Olszewskiemu, Grzegorzowi Milowi, Annie
Szymańskiej, Justynie Raginiak,
Wioletcie Więch, Małgorzacie
Świerczyńskiej, Mirosławowi Wojtkowskiemu, Marcie Drozdowskiej,
Piotrowi Zającowi, Bogdanowi Szawłowskiemu oraz Krzysztofowi
Niecieckiemu. Bardzo dziękujemy
za liczne przybycie i miłą zabawę.
Anna Wiśniewska
Kozia Góra
30 stycznia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Koziej Górze odbył się bal
karnawałowy dla naszych najmłodszych mieszkańców. Słodki poczęstunek przygotowały: opiekunka świetlicy Anna Kaczówka wraz z paniami:
sołtys Joanną Nastaga Wiesławą Wrzosek, Eweliną Kołodenną, Marianną

W sobotę, 23 stycznia o godz. 17.00 odbyła się sołecka zabawa choin-

kowa na świetlicy we Florczakach, na którą tłumnie przybyły nie tylko
dzieci, ale i dorośli z sołectw: Florczaki i Kotkowo. Zabawa choinkowa
jest już tradycją we Florczakach. W tym roku oprawę artystyczną zapewniły dzieci, które
pod kierunkiem
pani
Katarzyny
Żurawskiej przygotowały Jasełka.
Mali aktorzy pięknie wcielili się
w odgrywane role
oraz miały pomysłowo i pięknie
przygotowane stroje. Na najmłodszych czekały gry
i zabawy, które
prowadził sołtys
Florczak
Jerzy
Grabowski oraz
Martyna Langowska. Dzięki sponsorom: Mariuszowi Langowskiemu
oraz firmie M&M, każde dziecko mogło zdobyć wspaniałą nagrodę. Na
wszystkich czekały napoje i słodkości przygotowane przez mieszkańców.
Tradycyjnie na zabawę przybył Święty Mikołaj wręczając wszystkim
dzieciom prezenty. Organizatorami tej imprezy byli: Radna Katarzyna
Żurawska, Sołtys i Rada Sołecka Florczaki, Sołtys i Rada Sołecka Kotkowo.
Redakcja

Kosuda i Aliną Kownacką. Radny pan Paweł Nastaga zaskoczył dzieci
miłą niespodzianką w postaci Świętego Mikołaja. Oczywiście Święty
Mikołaj dla każdego miał coś dobrego. Dzieci spędziły czas przy zabawach i tańcach. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w
przygotowania i całą imprezę.
Anna Kaczówka

Dziękuję dzieciom za wspaniałe przedstawienie. Dziękuję sponsorom
nagród na konkursy: M&M i p. Mariuszowi Langowskiemu. Dziękuję za
udostępnienie nagłośnienia i jego obsługę: p. Dyrektor GOK - u Ani
Czubkowskiej i p. Grzegorzowi Malinowskiemu. Dziękuję za bardzo dużą
pomoc Martynie Langowskiej.
Katarzyna Żurawska
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Nowe zapisy do biblioteki

Informujemy, że od stycznia br. proces wypożyczania książek w Gminnej

Bibliotece Publicznej w Łukcie, odbywa się za pomocą komputerowego
systemu MAK+, który usprawnia wypożyczanie zbiorów oraz umożliwia
przeglądanie i zamawianie wybranych tytułów poprzez Internet (katalog
online biblioteki dostępny jest na stronie: www.lukta.naszabiblioteka.com).
Wymaga to ponownego zapisywania czytelników. Prosimy więc Państwa
o zabranie ze sobą dowodu osobistego podczas pierwszej wizyty
w br. w naszej bibliotece.
GBP w Łukcie

Jubileuszowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

4 stycznia br. minęła czwarta rocznica utworzenia Dyskusyjnego Klubu

Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie. Podczas jubileuszowego spotkania klubowicze dokonali podsumowania przeczytanych
i omówionych książek w 2015 roku. Za najlepszą, najciekawszą i poruszającą książkę uznano POCZWARKĘ Doroty Terakowskiej. Na drugim
miejscu uplasowała się powieść Ałbeny Grabowskiej CORAZ MNIEJ
OLŚNIEŃ, a na trzecim ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK Markusa Zusaka.
W ciągu 4 lat istnienia klubu, przeczytaliśmy i omówiliśmy 48 książek.
Ponadto dzięki sfinansowaniu przez Instytut Książki w Warszawie odbyły się trzy spotkania autorskie - z Marią Ulatowską, Magdaleną Witkiewicz i Romualdem Koperskim.
DKK jest klubem otwartym, dlatego zapraszamy chętnych czytelników
do udziału w naszym klubie.
GBP w Łukcie

Przedstawienie teatralne „Kopciuszek”
demara Wydymusa. Swój talent wokalny zaprezentowały: Wiktoria
Niedźwiedzka, Alicja Stańczak oraz Wiktoria Kalisz. Niedzielne popołudnie minęło w sympatycznej atmosferze, a to wszystko z okazji minionych Dni Babci i Dziadka.
Redakcja

W niedzielę 7 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przed-

stawienie „Kopciuszek” w wykonaniu: Kopciuszek – Ada Sothler, Książę – Maciej Gorząch, Córki – Karina Stohler i Judyta Raginiak, Macocha
– Izabela Bereda, Wróżka – Natalia Lipowska, Józek – Michał Czubkowski, koleżanki – Patrycja Picz i Martyna Stępień, narrator – Monika Zychalak. Nie było to jednak zwyczajne przedstawienie – była to bajka
w nowoczesnym wydaniu. Zamiast karety i wróżki - była taksówka
i dobra ciocia, zamiast listu - był sms, zamiast pantofelka – gumiak. Ta
współczesna wersja bardzo się spodobała zgromadzonym widzom i wywołała radosny śmiech. Po przedstawieniu wystąpiły dzieci i młodzież
z zajęć muzycznych prowadzonych w GOK-u. Mogliśmy posłuchać gry
Tobiasza Zychalaka, Kariny Stohler, Michała Czubkowskiego oraz Wal-
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GŁOS MIESZKAŃCA
Wywiad z leśniczym - Mieczysławem Sławskim
5. Czy są zwierzęta, które potrzebują szczególnej opieki?
W polskich lasach żyje wiele zwierząt i każde wymaga opieki w większym lub mniejszym stopniu. Każde zwierzę odgrywa ważną rolę w otaczającym nas świecie i brak jednego małego elementu może zakłócić
działanie tak wielkiej i złożonej machiny, jaką jest ekosystem lasu.
6. Czy któreś zwierzęta mają jakiś szczególny, dziwny lub nietypowy tryb
życia?
Wiele pospolitych zwierząt ma ciekawe zwyczaje. Wiewiórki w okresie
lęgowym ptaków zjadają ich jaja i pisklęta. Mrówki z gatunku zbójnica
krwista wyróżniają się od innych mrówek tym, że w ich gnieździe wykorzystywane jest niewolnictwo, stado mrówek napada na gniazdo innego
gatunku zabiera poczwarki i wykorzystuje je do prac w gnieździe, a nawet do napadów na inne gniazda.
7. Czy Pana praca jest ciekawa?
Tak, moja praca jest bardzo ciekawa. Często kiedy doglądam las obserwuje jak dzikie zwierzęta wiodą swój naturalny tryb życia i nie zwracają
uwagi na to, że jestem w pobliżu.
8. Dlaczego akurat ta praca? Co w niej najbardziej fascynuje?
Wychowałem się w rodzinie, która jest mocno związana z lasem. Decyzje
o swoim przyszłym zawodzie podjąłem w wieku 15 lat, kiedy to po szkole podstawowej postanowiłem kontynuować edukację w technikum leśnym. W swojej pracy mogę opiekować się lasem w każdym jego stadium, od sadzenia drzew przez jego pielęgnacje, aż po wycinkę.

W Lasach Państwowych pracuję od roku 1995. Zaczynałem w Nadle-

śnictwie Kudypy. W roku 2011 otrzymałem propozycje objęcia stanowiska Leśniczego w Leśnictwie Perkunicha Nadleśnictwo Stare Jabłonki.
1. Jaką funkcję pełnią lasy i jak wyobraża sobie Pan świat bez drzew?
Lasy są "fabryką tlenu", chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, są ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Jest miejscem pracy
lokalnej ludności. Człowiek dzięki rosnącym w lasach drzewom pozyskuje drewno opałowe, drewno na meble, papier i materiały budowlane.
Nie wyobrażam sobie świata bez drzew, bez potężnego dębu czy wątłej
osiki. Nie byłoby nic więcej poza, stworzone przez człowieka beznamiętne budowle.

9. Czy często jest Pan świadkiem zanieczyszczania lasów?
Zaśmiecanie lasów zawsze było problemem, jednak obserwując ten problem z perspektywy 20 lat swojej pracy widzę poprawę.

2. Z jakimi problemami borykają się dzisiaj leśnicy?
Problemem dla leśników jest wiosenne wypalanie traw szczególnie
w pobliżu lasów co grozi przeniesieniem się ognia do lasu i zaśmiecanie
naszych lasów przez społeczeństwo. Ogień stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Spaleniu ulegają najdelikatniejsze i najcenniejsze rośliny. Ogień niesie zagładę dla zwierząt, ptaków, drobnych ssaków oraz
mikroorganizmów, bez których gleba traci swe właściwości produkcyjne.
Inne problemy z którymi borykają się leśnicy to kradzież, nielegalna
wycinka drzew i dewastacja naszych pięknych polskich lasów. Stosunkowo nowym problemem jest zjawisko jeżdżenia po lasach pojazdami typu
quad czy motocykl crossowy.

Fot. Marcin Czerwiński

3. Jakie zwierzęta występują w naszych lasach?
Warunki naszych lasów sprzyjają wielu gatunkom zwierząt. Poczynając
od ściółki, w której rozwijają się bakterie, grzyby, owady, pajęczaki
przez drobne gryzonie czy łosie, jelenie i dziki, aż po korony drzew gdzie
mieszka orzeł bielik czy dzięcioł duży. Obszar Warmii i Mazur zaliczany
jest do najbogatszych pod względem fauny i flory terenów Polski.

10. Jak Pan reaguje na takie zachowania?
Leśnicy w całej Polsce wkładają wiele pracy w walkę z zaśmiecaniem
lasów. Robimy to na dwa sposoby, sprzątając śmieci oraz edukując społeczeństwo o tym jak należy zachowywać się w lesie. Zawsze mam
w samochodzie worek na śmieci. Ludzie powinni sobie uświadomić, że
zaśmiecając las zaśmiecają tak naprawdę swój dom, czyli Ziemię.

4. Czy było takie spotkanie z leśnymi zwierzętami, które szczególnie
utkwiło Panu w pamięci?
Najbardziej utkwiło mi pewne zimowe spotkanie sprzed kilku lat. Odbywałem wtedy podróż samochodem po terenach leśnych. Przed maskę auta
wybiegł wilk. Doskonale pamiętam jego posturę, dumne i niebezpieczne
ruchy, to był basior nazywany tak przez myśliwych, a przez naukowców
samiec alfa. Nasze spotkanie trwało co najwyżej kilka sekund, lecz nigdy
tego nie zapomnę.

11. Czy ma Pan jakąś prośbę do ludzi, którzy spacerują po lasach?
Moja prośba do ludzi spacerujących po lasach: Zamiast pozbyć się
w lesie papierka niech każdy zabierze z niego chociaż jeden. Gdyby każdy to zrobił las byłby czysty a Ziemia mniej zanieczyszczona.
Rozmawiała Joanna Sulley

„SYRENA WYJE!” Z ŻYCIA JEDNOSTKI OSP ŁUKTA
Grudzień 2015 r.

539N30 oraz GCBA 539N31. Nasze zastępy nie wzięły jednak udziału w akcji,
gdyż po wyjechaniu z bazy zostały zawrócone przez Dyspozytora PSK z powrotem do jednostki ze względu na opanowaną już sytuację na miejscu zdarzenia.

ALARM NR 70/2015. Wypadek na DW 527
1. grudnia 2015 r. Nasza Jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego w okolicach Łukty na
drodze wojewódzkiej nr 527. Do działań wyjechały
2 zastępy: GBA 539N30 oraz SLRT 539N32.
Na miejscu zdarzenia okazało się, że kierująca fordem ka
wpadła w poślizg, w wyniku czego wjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w drzewo. Nasze działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.

Razem możemy więcej – Gwiazdka dla Oli 13.12.2015
Nasi strażacy chętnie zaangażowali się w pomoc dla małej Oli. 13 grudnia, podczas akcji charytatywnej odbył się pokaz pierwszej pomocy z użyciem fantoma
i AED. Dodatkowo odbył się pokaz sprzętu strażackiego oraz przejazd ulicami
Łukty.
ALARM NR 72/2015.
13. grudnia 2015 r. zostaliśmy zadysponowani do powalonego drzewa w okolicach Wynek. Do działań wyjechał zastęp SLRT 539N32.
Nasze działania polegały na pocięciu drzewa na mniejsze fragmenty oraz usunięciu go poza jezdnię.

ALARM NR 71/2015. Pożar stodoły w Nowym Kawkowie
4. grudnia 2015 r. przed północą zostaliśmy zadysponowani do pożaru stodoły w miejscowości Nowe Kawkowo. Do działań wyjechały 2 zastępy: GBA
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ZDROWO I SPORTOWO
Uśmiech to najlepsza recepta na zdrowie
wałam się tymi maluszkami. Trzeba było przebrać, nakarmić, podać leki.
Zdarzało się, że na 7 noworodków była jedna pielęgniarka. Jednym się
zajmowałam to reszta płakała i tak po kolei. Bardzo to przeżywałam,
było mi ich po prostu szkoda. Wracając do domu i tak cały czas myślami
byłam przy tych maleństwach. Na kardiologii, moja praca polegała na
pielęgnowaniu chorych leżących np. po zawale. Jako pielęgniarka szkolna, sprawdzałam czystość uczniów, dbałam o ich higienę, prowadziłam
bilanse, przeprowadzałam szczepienia, prowadziłam dokumentację medyczną uczniów. Praca pielęgniarki środowiskowej polega na wykonywaniu zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych w domu pacjenta. Jest to
praca w terenie. Jeśli pacjent nie ma możliwość dojazdu do nas do Łukty
to wtedy pielęgniarka jedzie do niego do domu. Przeprowadza się tam
wstępne badania poprzez osłuchiwanie, opukiwanie, dotyk i obserwację.
Możemy podawać chorym zastrzyki, wykonywać pomiary RP i wiele
innych zabiegów. Jako pielęgniarka koordynująca mam dużo pracy związanej z dokumentacją medyczną, można powiedzieć, że „praca papierkowa” ;) Oprócz tego oczywiście zabiegi w gabinecie, szczepienia, pobieranie krwi, pomiar tętna i ciśnienia krwi itd. Tu w ośrodku pracujemy do
godz. 18.00, więc w jakiś nagłych przypadkach też możemy udzielić
podstawowej pomocy przedlekarskiej.

Rozmowa z Marią Cichowską, pielęgniarką w Niepublicznym Zakła-

dzie Opieki Zdrowotnej ALMED w Łukcie, która w zawodzie pracuje od
ponad 30 lat. Jej przepis na zdrowie to uśmiech i pogoda ducha.
Śmiech może mieć naprawdę duży wpływ na nasze zdrowie, zainteresowali się nim lekarze i powstała koncepcja leczenia śmiechem – gelotologia. Podczas śmiania się szybciej bije nasze serce, co nie tylko wpływa
pozytywnie na pracę samego serca, ale również na cały organizm, gdyż
krew wtedy szybciej krąży i dostarcza większej ilości tlenu do organizmu. Gdy się śmiejemy wprawiamy w ruch mięśnie klatki piersiowej,
w tym mięśnie żebrowe i brzucha. Praca tych mięśni powoduje, że z jamy
brzusznej krew przetacza się w kierunku serca, w ten sposób wspomagając krwiobieg. Oczywiście podczas śmiechu w ruch zostają wprawione
mięśnie twarzy. Jest to dla nich świetny masaż. Dzięki niemu nasza skóra
staje się jędrniejsza. Dodatkowo podczas śmiechu w organizmie zwiększa się wydzielanie endorfiny, określanych jako hormony szczęścia. Łagodzą one takie dolegliwości jak bóle zębów, głowy czy mięśni. Dzięki
śmiechowi lepiej też funkcjonuje nasz system odpornościowy.

5. Jest to ciężka praca?
Przede wszystkim odpowiedzialna. To jest praca z ludźmi a wiadomo
każdy jest inny. Do każdego trzeba podejść indywidualnie. Jesteśmy
tylko ludźmi, więc każdemu zdarza się mieć gorszy dzień. Jeśli trafi się
na takiego pacjenta, co wstał lewą nogą, to wtedy jest to bardzo ciężka
praca ;)
6. Czy zdarzyło się Pani uratować komuś życie?
Uratować życie to za dużo powiedziane, udało mi się utrzymać funkcję
życiowe do momentu przyjazdu karetki. Kiedyś jechałam z dzieckiem
samochodem do Ostródy. Przede mną jechał motocyklista, który raptownie zjechał i uderzył w drzewo. Natychmiast zatrzymałam auto i pobiegłam do niego, nie wyczuwałam tętna więc ułożyłam go w pozycji bezpiecznej i zaczęłam reanimować. Udało mi się przywrócić akcje serca.
Czuwałam przy nim do
momentu przyjazdu
karetki. Niestety później
się dowiedziałam, że ten
człowiek nie przeżył...
W takich momentach
człowiek działa odruchowo. To jest impuls,
który pcha nas do pomocy. Nawet ktoś kto myśli, że nie umiałby udzielić pomocy w przypływie takiej adrenaliny na
pewno będzie wiedział
co zrobić. Prosty przykład mogę podać na
sobie. Kiedyś pojechaliśmy z rodziną nad morze, dzieci pływały na
materacu, chwila moment i znalazły się daleko od brzegu. Ja słabo
pływam. Boję się głębokiej wody. W tamtym
momencie wbiegłam do
morza i pierwsza dopłynęłam do dzieci! Do tej
pory zastanawiam się jak
to zrobiłam, skoro przecież nie potrafię dobrze
pływać.

1. 30 lat w zawodzie – czy przez ten czas sporo się zmieniło?
Tak, zmieniło się i to dużo. Na pewno większość z czytelników pamięta
poprzedni Gminny Ośrodek Zdrowia, który znajdował się w starym budynku przy ul. Warszawskiej, to była filia Szpitala w Morągu. Od 2000
roku działaliśmy jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Gminny Ośrodek Zdrowia. Po 10 latach, czyli dokładnie 1 sierpnia
2010 roku przekształciliśmy się w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED i tak działamy do dzisiaj. Oprócz zmian tych organizacyjnych zmienił się również system. Kiedyś pacjenci mieli książeczki zdrowia, teraz wszystko jest w komputerze, kiedyś można było sprawdzać
czystość uczniów w szkole, teraz potrzebne są na to podpisane zgody
rodziców. No i oczywiście ogromny postęp w medycynie. Jedynie liczba
pacjentów i choroby chyba się nie zmieniają ;) Aktualnie rejestrujemy ok
70-ciu pacjentów dziennie, najczęstsze jednostki chorobowe to cukrzyca
i nadciśnienie, otyłość, wady postawy i wzroku u dzieci oraz wiele, wiele
innych.
2. Jak toczyła się Pani kariera zawodowa?
Swoją pracę w zawodzie zaczynałam w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Pracowałam na oddziale noworodków sceptycznych. Było to dla
mnie mocne doświadczenie, po roku poprosiłam o przeniesienie. Dostałam się na kardiologie gdzie pracowałam prawie dwa lata. Później miałam przerwę: ślub, dziecko i po urlopie macierzyńskim zaczęłam pracę
w Ośrodku Zdrowia w Łukcie. W międzyczasie w związku z reorganizacją byłam przeniesiona na oddział wewnętrzny do Morąga. Po urlopie
macierzyński wróciłam z powrotem do Łukty i zostałam przeniesiona na
pół etatu w gabinecie zabiegowym i pół etatu w środowisku. Później ok.
2 lat pracowałam jako pielęgniarka szkolna we Florczakach, Ględach
i Mostkowie. Od 2005 roku miałam dodatkowo umowę zlecenie na oddziale neurologii w szpitalu w Morągu. Aktualnie jestem pielęgniarką
koordynującą tu w Łukcie i pracuje jeszcze na oddziale Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w szpitalu w Morągu.

7. Jakimi cechami powinna się wyróżniać dobra pielęgniarka?
Najważniejsze to chyba cierpliwość :) naprawdę trafiamy na różnych
ludzi i ta cierpliwość jest bardzo potrzebna. Powinna być miła, uczynna
i jak najwięcej się uśmiechać :) Uśmiech naprawdę otwiera drogę do
drugiego człowieka. Powinna również wykazywać się dużą empatią, być
dyskretna i troskliwa. No i najważniejsze to chyba, że pielęgniarka powinna być z powołania. Powinna po prostu to czuć. Nie powinna traktować pacjentów przedmiotowo. Ja na to bardzo uważam, szczególnie
w stosunku do dzieci. Jeżeli przychodzą do mnie na szczepienie to zawsze staram się mieć dla nich czas. Siadam, pogadam, pośmieje się, pozaczepiam, bez pośpiechu. Porozmawiam również z matką dziecka, bo ona
też się stresuje. Wszystko jest na spokojnie, aby oszczędzić stres zarówno
dziecku jak i matce.
Rozmawiała Izabela Bereda

3. Co wpłynęło na Pani wybór zawodu?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W rodzinie nikogo nie było z medycznym wykształceniem. Jakiś taki impuls chyba, że po szkole ogólnokształcącej w Mławie wybrałam akurat studium pielęgniarskie. Co prawda
miałam chwilę zawahania, czy wybrać pedagogikę czy pielęgniarstwo ale
te drugie zdecydowanie bardziej mnie przyciągało. Jestem bardzo szczęśliwa, że wybrałam ten kierunek, że mogę pracować z ludźmi i dla ludzi.
Nigdy tej decyzji nie żałowałam.
4. Na czym polega Pani praca?
Hm... to zależy która praca ;) Tak jak mówiłam wcześniej, zaczynałam na
oddziale noworodków septycznych. Tam było chyba najciężej. Opieko-
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Przygotowanie Warmiaka do wiosennej rundy

Warmiak Łukta jest już po pierwszych sparin-

gach. Wygrali z Juniorami Starszymi Stomil 2:1.
Bramki dla Warmiaka zdobyli Narojczyk oraz Żórański. Drugi sparing odbył się z Huraganem Morąg. Spotkanie zakończyło się 3:2. Bramki zdobyli
Osenkowski i Waląg.
Na dzień dzisiejszy do łukciańskiego zespołu dołączył nowy zawodnik Konrad Kierstan, który grał w
Huraganie Morąg.

Spis sparingów przygotowujących do rundy:
01.02.2016
DKS Dobre Miasto (Dajtki)
6.02.2016
SKS Szczytno (Dajtki)
8.02.2016
Huragan 2 Morąg (Dajtki)
15.02.2016
GKS Grunwald (Dajtki)
22.02.2016
Stomil Junior Starszy (Dajtki)
5.03.2016
Błękitni Pasym (Dajtki)
12.03.2016
Błękitni Orneta (Orneta)
19.03.2016
Stomil II Olsztyn (Łukta)

Paulina Malinowska

Jedz fasolę - bo warto

Wiele

wy (mung, pinto, z czarnym oczkiem), selen (z czarnym oczkiem) oraz
dobroczynny zwłaszcza dla mężczyzn cynk (fasola czerwona, nerkowa
i czarna). Fasola ma też lekkostrawną skrobię i substancje hamujące rozrost tkanek nowotworowych, a także rozpuszczalny błonnik, który pomaga usuwać z organizmu nadmiar cholesterolu. Pozwala zachować w organizmie równowagę kwasowo-zasadową.

osób nie
gotuje
potraw
z fasoli, gdyż boi się
jej właściwości wzdymających. Ale to czy
dania z białych kuleczek będą lekko strawne zależy od prawidłowego jej przygotowania.
Cudowne właściwości
fasoli były znane już
w czasach starożytnych, ale kiedyś uważana była za pokarm dla biedoty.
Jest bogata w potas, wapń i fosfor. W przeciwieństwie do grochu nie
zawiera sodu. W niektórych jej gatunkach występuje żelazo, kwas folio-

Fasola biała (Jaś), jak i inne odmiany są pyszne, ale przed spożyciem
musimy je moczyć w wodzie przynajmniej 12 godzin. Na drugi dzień
porządnie opłukać pod bieżącą wodą. Pierwszą wodę z gotowania również warto by odcedzić z uwagi na zawartość puryn. Są to zbędne związki, powodujące nadmiar fermentacji w przewodzie pokarmowym. Po
właściwej obróbce gotujemy fasolę około godziny, doprawiając ziołami kminek, majeranek, tymianek, cebulka, czosnek, pomidory, sól i pieprz.
Fasola jest składnikiem wielu jednogarnkowych, rozgrzewających dań.
Polecam!
Joanna Sulley

Szarlotka z budyniem

III miejsce w katego-

rii CIASTA I DESERY
w konkursie „Smakowity
produkt lokalny 2014”
oceniany przez telewizyjną gwiazdę sztuki kulinarnej – Karola Okrasę
Składniki:
1 kg jabłek
2 opakowania budyniu
0,5 kg mąki
1 szklanka cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
2 opakowania galaretki
3 łyżki kakao
2 jajka
250 g margaryny
3 szklanki mleka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cynamonu
Sposób przygotowania:
Jabłka obieramy, myjemy, kroimy w drobną kosteczkę i dodajemy opakowanie galaretki oraz cynamon. Następnie przygotowujemy składniki
do przygotowania ciasta kruchego (mąka, margaryna, żółtka jaj, cukier,

cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, kakao). Mąkę przesiewamy
przez sito, dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, cukier wanilinowy,
jaja wymieszane z cukrem, i pokrojoną margarynę. Wszystkie składniki
siekamy a następnie ugniatamy, tak aby uzyskać jednolitą masę. Wyrobione ciasto dzielimy na dwie części. Do jednej z nich dodajemy kakao,
i zagniatamy. Przygotowane części ciasta wkładamy do zamrażarki.
W momencie kiedy ciasto się chłodzi, przygotowujemy blaszkę do ciasta,
smarując tłuszczem, posypując bułką tartą. Wyjmujemy jaśniejszą część
ciasta, i pokrywamy przygotowaną blaszkę. Następnie wykładamy na
ciasto jabłka. Kiedy mamy to zrobione, przygotowujemy budyń.
2 szklanki mleka
wlewamy do garnka, zagotowujemy
i dodajemy budyń
wymieszany
w
pozostałej
szklance mleka.
Ugotowany gorący
budyń wylewamy
na jabłka. Na koniec tarkujemy na
budyń ciemniejszą część ciasta. Ciasto wkładamy do piekarnika na 45
minut i pieczemy w temperaturze 180 stopni C.
Dominika i Paulina Malinowskie

Dzień Dobry TVN w gminie Łukta!

Kto oglądał 20 stycznia program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN"
mógł być mile zaskoczony. Mikołaj Rey, prawdziwy smakosz, pasjonat
kuchni i polskich smaków. Polski arystokrata wychowany we Francji.
Potomek tego Mikołaja Reja odkrył w Worlinach wyjątkowy smak
szczupaka. Fenomenalny mazurski przepis na „szczupaka faszerowanego szczupakiem” zdradziła widzom pani Maria Gonera - szefowa kuchni w Hotelu Masuria. Mikołaj Rej pod przewodnictwem pani Marii
pokazał telewidzom w jaki sposób to danie przygotować. Dla pani Marii z pewnością była to niezapomniana przygoda. Gratulujemy!
Redakcja
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HISTORIA
Artykuł sponsorowany przez: Agroturystyka GLENDORIA

Ględy - cz. 2

ciel sklepu kolonialnego, 7 ha, 60.Klein Friedrich, murarz, 1,27 ha,
61.Bohnke Gustaw, rolnik i rzeźnik, 1,27 ha, 62.Barth Bruno, własność
rolnika wymienionego w punkcie 18.
Nie ustalono siedzib następujących mieszkańców wsi: Pankewitza Hermanna - mistrza garncarskiego, robotnika Mullera Fritza i wdowy Muller
Auguste. Zwraca uwagę duża liczba wdów będących właścicielkami
domów lub gospodarstw. Najwidoczniej wojna zbierała swoje żniwo –
ich mężowie mogli zginąć na froncie.

Na zamieszczonym w niniejszym tekście

planie wsi z początków
II wojny światowej oprócz takich obiektów jak cmentarz, pomnik poległych z I Wojny Światowej itp. zaznaczona jest lokalizacja wiejskich
zabudowań. Do planu dołączona jest lista ich właścicieli wraz z informacją o należącym do nich areale ziemi. Oto ona:
Kroschinski Johann, rolnik, 15 ha, 2.Krispin Johanna, wdowa, 6,5 ha,
3.Selaskowski Marie, wdowa, 0,5 ha, 4.Schidlowski Emil, robotnik,
5.Weiss Christoph, rolnik, 12 ha, 6.Eckert Julius, rolnik, 18,34 ha,
7.Wehran Herbert, rolnik, 38,5 ha, 8.Grabowski Hulda, wdowa, 2,25 ha,
9.Friese Erich, rolnik, 26,18 ha, 10.Fuchs Hermann, murarz, 2 ha, 11.Preuss Richard, kowal, 2,75 ha, 12.Grunwald Eduard, rolnik, 5,5 ha,
13.Reich Hermann, murarz, 3 ha, 14.Weichler Willi, cieśla 1,25 ha, 15.Schultz Karl II, rolnik, 8,75 ha, 16.Krispin Wilhelmine, wdowa, 6 ha,
17.Krispin Oswald, rolnik i cieśla, 1,25 ha, 18.Barth Bruno, rolnik, 8, 75
ha, 19. Domkowski Franz, rolnik, 9 ha własne i 0,5 ha dzierżawy, 20.Fedrowitz Lina, wdowa, 5 ha, 21.Schumacher Karl, rencista, 9 ha, 22.Grokowski Paul, rolnik i właściciel sklepu z artykułami kolonialnymi,
4,98 ha, 23.Grunwald Kurt, rolnik, 24.Schultz Hermann II, rolnik, 7 ha, 25.Szkoła jednoklasowa, 1 ha działki przyszkolnej, ostatni nauczyciel Kurt Schwanke, 26.Meier Hugo, murarz, 2,25 ha,
27.Krause Marie, wdowa, 1 ha, 28.Radau
Marie, wdowa, 1 ha, 29.Schultz Friedrich,
rolnik, 4,83 ha, 30.Hoffmann Karl, rolnik,
14,72 ha, 31.Rowlin Emil, majster wydobycia torfu, 9 ha, 32.Muller August, 7,3
ha, 33.Potrawki Fritz, rolnik, 10 ha, 34.Grunhagel Paul, rolnik, 5 ha, 35.Otto
Hermann, rolnik, 6 ha, 36.Grunwald Richard, rolnik, 8 ha, 37.Schultz Hermann I,
rolnik 10 ha, 38.Schultz Karl I, rolnik, 27
ha, 39.Weinert Karl, rolnik, 16,5 własne
i 4 ha dzierżawy, 40.Gross Hermann,
rolnik, 9 ha, 41.Krispin Rudolf, rolnik, 10
ha, 42.Weichler Friedrich, rolnik, 10,75
ha, 43.Unfrau Johanna, wdowa, 0,75 ha,
44.Meier Max, rolnik, 12,5 ha, 45.Weichler Paul, rolnik, 10 ha, 46.Radzimanowski Reinhold, rolnik, 11,5 ha
własne i 1 ha dzierżawy, 47.Bagusat Gustaw, cieśla, 2 ha, 48.Fischer Erwin, rolnik, 11 ha, 49.Prczinda Berta, wdowa,
2,75 ha, 50.Weichler Hugo, murarz, 0,85
ha, 51.Schultz Kurt, rolnik i mistrz - rzeźnik, 4,5 ha, 52.Burger Wilhelm, rolnik
i karczmarz, 13,5 ha, 53.Pomnik ku czci
poległych w I wojnie światowej,
54.Erdmann Friedrich, rolnik, 10 ha,
55.Neubert Otto, rolnik, 24 ha, 56.Barth
Oskar, rolnik, 10 ha, 57.Klautke Friedrich, rolnik, 8,63 ha, 58.Wehran Herbert,
własność rolnika wymienionego w punkcie 7., 59.Kloss Wilhelm, rolnik i właści-

II Wojna Światowa wkroczyła na teren naszej gminy, gdy zostały
zbombardowane Worliny (Worleinen). Zniszczone zostały 3 domy
i szkoła. (Marian Jaworski, „Łukta, 1945 – 1970”) Już wcześniej mieszkańcy Łukty i innych wiosek rzucili się do panicznej ucieczki przed Rosjanami w kierunku Bałtyku. Wielu z nich zmarło z powodu wychłodzenia, części udało się uciec do centralnych Niemiec pociągami lub drogą
morską, niektórzy wrócili do swoich wsi. Wiosną zaczęli przybywać
osadnicy (oraz szabrownicy) z Mazowsza, w czerwcu i w późniejszych
miesiącach osadnicy zza Buga, a jeszcze później przymusowi przesiedleńcy z południowo – wschodniej Polski skierowani tutaj w ramach
akcji „W”. 11 października 1945 roku 465 osób deklarowało narodowość
polską, 40 – mazurską, a 1824 osoby – niemiecką. Jeszcze w październiku zorganizowano wyjazd do Niemiec, tym wszystkim, którzy wyrazili
taką chęć. Niektórzy mieszkańcy deklarowali się być Mazurami.
12 lipca 1946 roku liczba ludności polskiej wzrosła do 1325 osób, mazurskiej do 213 osób, a Niemców pozostało 109. W lutym 1949 roku
Polaków było 2775, a Niemców 31. (Marian Jaworski), Mazurzy formalnie stali się Polakami.
Przybysze z Mazowsza nadali wsi Gallinden nazwę Gortaty od miejscowości Rzeszotary – Gortaty znajdującej się w powiecie sierpeckim,
w województwie mazowieckim. 1 stycznia 1947 roku 1947 sołtysem
w tej wsi był Józef Guziak. Pełnił on także funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawdopodobnie już w roku szkolnym 1945/46
zaczęła funkcjonować w Ględach 1-klasowa szkoła podstawowa. 4 lutego 1948 roku Zarząd Gminy przyznał jej 1500 zł na utrzymanie czystości. W maju tegoż roku mieszkańcy Mostkowa i Ględ pracowali w ramach szarwarku przy remoncie drogi łączącej te dwie miejscowości.
Nieco później, 10 lipca, Stanisław Szczerba z Ględ został wytypowany
do odznaczenia za udział w akcji siewnej i w likwidowaniu odłogów.
5 września, w ramach Dożynek, urządzono
tutaj zabawę taneczną z bufetem, połączona
z loterią fantową. Wcześniej organizatorzy
zbierali fanty, chodząc po domach. Fantami
były przedmioty codziennego użytku, jak
lusterko czy książka, oraz małe zwierzęta
domowe: gołąb lub królik. Po koszmarnej
wojnie ludzie chętnie się bawili – śpiewali,
tańczyli. W grudniu 1948 roku Antoni Woźniak został powołany na opiekuna społecznego w gromadzie Ględy. W całej gminie
zbierano pieniądze na fundusz odbudowy
Warszawy. W maju 1950 roku Edmund
Bocianiak z Ględ objął funkcję instruktora
w Komisji Kontroli Społecznej na terenie
gminy. W czerwcu tegoż roku wieś zelektryfikowano, a w całej gminie zlikwidowano
analfabetyzm. Były to bezsprzecznie wielkie
osiągnięcia. Wiosną 1951 w gminie przebiegała akcja zalesiania, w której uczestniczyli
junacy z organizacji „Służba Polsce”. Ze
sprawozdania przedstawionego Radzie Gminy 18 sierpnia wynika, że 20 junaków zalesiło w Ględach pół hektara. (Junacy wykonywali też inne prace w leśnictwach Śmieszny Kąt i Tabórz przez 220 dni, remontowali
świetlice w Łukcie i Mostkowie, meliorowali łąki w Strzałkowie, uczestniczyli w szkoleniach wojskowych i politycznych).
W grudniu tegoż roku Jerzy Pietruszka
z Ględ został członkiem Obywatelskiej Komisji Podatkowej. 17 czerwca 1952 roku
Stanisławowi Sokołowskiemu z Ględ oraz
kilku innym rolnikom z gminy zwiększono
o 10% dostawy obowiązkowe zwierząt rzeźnych za to, że nie wywiązywali się z owych
dostaw w terminie.
Jan Dąbrowski
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KRONIKA POLICYJNA Styczeń 2016
Policjanci dla mieszkańców w nowo
otwartym punkcie przyjęć interesantów

Interwencje

W styczniu policjanci na terenie gminy Łukta interweniowali 23 razy.

Najczęściej wizyty funkcjonariuszy miały związek z nieporozumieniami
rodzinnymi lub sąsiedzkimi, wszczynanymi najczęściej pod wpływem
alkoholu.
KPP w Ostródzie

Sytuacja na drogach gminy

Ostródzcy policjanci pracowali w styczniu przy 4 kolizjach i jednym

wypadku drogowym, do których doszło na terenie gminy Łukta. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w pobliżu miejscowości Florczaki. Kierowca kia sorento uderzył tam w przydrożne drzewo. W wyniku zderzenia 7 letni chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Olsztynie. Na szczęście jego obrażenia nie
okazały się zbyt poważne. Do tego zdarzenia doszło 8 stycznia po południu na drodze pomiędzy miejscowościami Florczaki i Łukta. Z ustaleń
policjantów, którzy pracowali na miejscu wynika, że 30- letni kierowca,
nie zachowując ostrożności na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zderzenia kierowcy
i pasażerce nic się nie stało. Poszkodowany za to został 7- letni chłopiec,
który podróżował razem z rodzicami. Dziecko zostało przetransportowane do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, gdzie na szczęście okazało się,
że jego obrażenia nie są zbyt poważne. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że 30-latek był trzeźwy.
KPP w Ostródzie
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stycznia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie
uroczyście otwarto punkt przyjęć interesantów Komendy Powiatowej
Policji w Ostródzie. Otwarcie tego miejsca jest wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców gminy, którzy na miejscu i w nowej lokalizacji będą mogli załatwić większość spraw ważnych dla ich lokalnego bezpieczeństwa.
Podczas przekazania kluczy Wójt Gminy Łukta podkreślił dobrą współpracę z ostródzkimi funkcjonariuszami, która teraz może być jeszcze
bardziej skuteczna. W nowej lokalizacji dzielnicowi będą urzędować na
co dzień. Natomiast szef ostródzkiej jednostki podziękował władzom
gminy za wsparcie i zrozumienie policyjnych potrzeb, w tym dostrzeżenie konieczności zapewnienia policjantom godnych warunków pracy.
KPP w Ostródzie

Kino
12.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli – premiera
20:30 – Planeta Singli – premiera

14.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli – premiera
20:30 – Planeta Singli – premiera

13.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli – premiera
20:30 – Planeta Singli – premiera

19.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli

Dzień Kobiet
W GOK-u

20.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli
21.02.2016 r.
16:00 – Misiek w Nowym Jorku - premiera
18:00 – Planeta Singli
Informacja.: 508 006 019
Repertuar dostępny na stronie www.goklukta.pl

Niedziela, 20 marca 2016 r.
Godzina 16:00
Występ

Zespołu Pieśni i Tańca

KORTOWO

Sobota, 5 marca 2016 r. godz. 18:00
- Warsztaty makijażu i kosmetyczne
- 1,5h warsztaty barmańskie z open barem (kolorowe drinki)
- Zabawa z własnym koszyczkiem do godz. 1:00
Ilość miejsc ograniczona
Informacja i rezerwacja: (89) 646 64 64
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie
Wstęp wolny
Gazeta „Nasza Gmina Łukta”. Redaktor naczelna: Izabela Bereda, redaktor techniczny: Grzegorz Malinowski,
redaktor szpalty historycznej: Jan Dąbrowski, redaktor: Joanna Sulley
Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami!
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl
Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich.
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