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Jest sierpień – realizacja projektu „Termomodernizacja Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie”, którego prace ruszyły 14 lutego 
2018 roku, a Gmina Łukta dnia 29 września 2017 roku podpisała umo-
wę o dofinansowanie, trwa na całego. Wszystko to w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazur-
skiego na lata 2014 – 2020. 
 
Głównym celem termomodernizacji było zmniejszenie zużycia energii 
końcowej i pierwotnej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla  
i pyłów co bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności energetycz-
nej publicznych budynków w naszej gminie. Oprócz tego projekt prze-
widział cele dodatkowe, a wśród nich: zwiększenie komfortu użytko-
wania budynków przez interesariuszy, poprawa jakości powietrza at-
mosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na 
obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w gminie jak  
i całym województwie warmińsko – mazurskim, zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych budynków publicznych czy podniesienie świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców. 

 
Z projektu dowiadujemy się, że poprzez jego realizację uda się osią-
gnąć następujące efekty: 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków – 67,9%  
w obiekcie w Mostkowie i 61.4% w obiekcie w Łukcie, 

 Podwyższenie standardu energetycznego budynków, wyrażone 
wskaźnikiem Energii pierwotnej do celów ogrzewania i wentylacji 
– 70,09 kWh/m2 x rok w obiekcie w Mostkowie i 114,58 kWh/m2 x   
rok w obiekcie w Łukcie, 

 Redukcja emisji dwutlenku węgla o 49,26 Mg/rok, 
 Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 192,67 kg/rok, 

 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w celu prze-
ciwdziałania ubóstwu energetycznemu. 

  
Na taką inwestycję uczniowie oraz pracownicy obu placówek czekali 
33 lata! Miejmy również nadzieję, że wszystkie te prace zmienią cha-
rakter i wygląd szkoły na lepsze w nachodzącym czasie. Wykonawcy 
(w Łukcie firma JL-BUD Jarosław Lewiarz z Piątnicy i w Mostkowie 
firma MF INVEST Maciej Fydrych z Nidzicy) powinni wywiązać się 
ze swych obowiązków do 20 sierpnia 2018 roku. Kiedy zapytano 
mieszkańców, co najbardziej ich cieszy w związku z przeprowadzaną 
termomodernizacją, odpowiadali że: docieplenie ścian i stropodachów 
oraz wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej dzięki czemu 
zimą będzie cieplej naszym dzieciom i wnukom. Oprócz tego inwesty-
cja warta 5 159 680,40 zł, a dofinansowana w 80% przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 
– 2020, obejmuje: wymianę elektryki, modernizację instalacji central-
nego ogrzewania (w Łukcie grzejniki i rury zaś w Mostkowie wymiana 
dwóch pieców spełniających wszelkie normy na pelet), montaż instala-
cji solarnej na obu obiektach, wymianę całej wentylacji mechanicznej 
oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne (lampy ledowe) na 
obu obiektach. 

 
Uroczyste otwarcie obiektu z udziałem pana Marka Gustawa Brzezina 
Marszałka województwa warmińsko – mazurskiego wraz z poświęce-
niem przez księdza proboszcza Zbigniewa Żabińskiego zaplanowano 
wstępnie na dzień 14 lub 21 września 2018 roku – data zależna od 
kalendarza pana marszałka. 
Wszyscy cieszmy się, że termomodernizacja dobiega końca, a obie 
placówki swym nowym wyglądem zachęcają dzieci i pracowników do 
powrotu do lepszej, cieplejszej i przyjaznej środowisku szkoły. Dbaj-
my o nią i niech nam służy jak najdłużej. 

 

Dorota Pawełczyk 

 Termomodernizacja budynków szkolnych 

Prace modernizacyjne idą pełną parą 

Sala gimnastyczna w Łukcie 

Na dachu przedszkola zamontowane zostaną panele słoneczne 

Tak prezentuje się elewacja szkoły w Łukcie 
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 Nowy wóz strażacki dla OSP Florczaki 

W dniu 16.07.2018 r., został rozstrzygnięty przetarg na dostawę nowego auta 

strażackiego. Wójt Gminy Łukta poczynił kolejne kroki w kierunku bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy 
Łukta, poprzez moderniza-
cję Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Tym razem 
OSP Florczaki otrzyma 
nowy, średni samochód 
pożarniczy. Środki jakie 
zostały pozyskane na zakup 
pochodzą z NFOŚiGW i 
WFOŚiGW - 230 tys. zł, 
KSRG - 140 tys. zł. Bardzo 
dziękujemy wszystkim 
instytucjom, które przyczy-
niły się do zakupu tego 
wspaniałego pojazdu.  

Urząd Gminy w Łukcie 

W dniu 01 

sierpnia 201-
8r. została 
p o d p i s a n a 
umowa na 
r e a l i z a c j ę 
zadania pn. 
„Przebudowa 
drogi gminnej 
w miejscowo-
ści Florczaki”. 

Ogólny koszt zadania to 353 089,79 zł brutto. Wykonawcą 
robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we ,,ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łom-
ża. Inwestycja zostanie zrealizowana do 12 września 2018 
roku.  

Urząd Gmin Łukta 

Umowa podpisana.  Droga we 

Florczakach już niebawem. 

Modernizacja drogi w Pelniku 
16 sierpnia 2018 roku rozpocznie się przebudowa drogi w miejscowości Pelnik w stronę plaży. Z drogi gruntowej przekształci się ona na drogę  
w systemie polbruk. Wykonawcą inwestycji będzie nasz lokalny przedsiębiorca pan Paweł Stępień. 

Urząd Gminy Łukta 
 

Przetarg na świetlicę został ogłoszony 
Dnia 8 sierpnia 2018 roku został ogłoszony przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta. Oferty należy składać do dnia 29 sierp-
nia 2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łukta. 

Urząd Gminy Łukta 

  W skrócie 

Dnia 21 lipca we Florcza-

kach odbył się Festyn Rodzin-
ny. Pogoda dopisała. Było 
wiele atrakcji zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych: konkur-
sy, grill, ognisko, wata cukro-
wa, lody, dmuchańce, strzela-
nie do celu o PUCHAR SOŁ-
TYSA, pokaz udzielenia pierw-
szej pomocy. Po godzinie 20-
stej odbyła się zabawa dla 
mieszkańców do 4 nad ranem. 
 
DZIĘKUJEMY BARDZO 
SPONSOROM: Wojciechowi 
Palińskiemu, Marcinowi Mło-
dziejewskiemu, Joannie i Karo-
lowi Kosiniakom, Krzysztofo-
wi Langowskiemu, M&M, 
Krzysztofowi Rogozińskiemu, 
Mariuszowi Langowskiemu, 

Anecie i Tomaszowi Kochanowskim. RADZIE SOŁECKIEJ: Sabinie 
Langowskiej, Zbigniewowi Rogozińskiemu, Ryszardowi Bączajowi, 
Tomaszowi Kuczyńskiemu, Mariuszowi Rogozińskiemu, SOŁTYSO-
WI: Jerzemu Grabowskiemu, RADNEJ: Katarzynie Żurawskiej. 
 
DZIĘKUJEMY TAKŻE BARDZO ZA POMOC W PRZYGOTOWA-
NIACH ORAZ PODCZAS FESTYNU: Anecie Kochanowskiej, OSP 
Florczaki, Łukaszowi Kasprzykowi, Martynie Langowskiej i Marcie 
Waleckiej. 

K. Żurawska 

 Festyn Rodzinny w miejscowości Florczaki 2018  

WYDARZENIA 



NASZA GMINA ŁUKTA 

4 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Worlinach, 04 sierpnia br., 

uroczyście świętowała jubileusz swego 70-lecia. Przybyłych gości 
powitał Wójt Gminy Robert Malinowski. Po słowach powitania odbył 
się uroczysty apel strażacki. Odsłonięto pamiątkową tablicę oraz wrę-
czono medale zasłużonym strażakom za zasługi dla Pożarnictwa,  
a także odznaczenia za wysługę lat.  
 
Z okazji jubileuszu na strażnicy została umieszczona tablica pamiątko-
wa, której odsłonięcia dokonał dh Siwkowski Jan, wieloletni prezes 
jednostki.  Tablicę poświęcił  ksiądz kanonik Zbigniew Żabiński.  
 
Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali wyróżnieni: 
Złotym: druh Wyszomierski Jarosław. 
Srebrnym:  dh Trąbka Elżbieta, Bigus Piotr, Wysomierski Arkadiusz. 
Brązowym: dh Rutecki Marek, Matusiak Łukasz. 
 
Odznaką „Za wysługę lat” zastali wyróżnieni: 
55 lecia- dh Jaworski Mieczysław. 
50 lecia- dh Siwkowski Jan. 
40 lecia- dh Wysomierski Wiesław. 
30 lecia- dh Bigus Piotr.                    
20 lecia- dh Jedamski Cezary. 
15 lecia - dh Wysomierski Jarosław, Wysomierski Arkadiusz, Trąbka 
Elżbieta. 
5 lecia- dh Rutecki Marek, Biagus Dorota. 
 
Wśród zaproszonych gości uczestniczących w jubileuszu znaleźli się: 
Wójt gminy Łukta pan Robert Malinowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
St. Jabłonki pan Ryszard Grzywiński, Prezes ZOP ZOSP RP w Ostród-
zie dh Ryszard Harasim, Pan kapitan Rafał Napiórkowski naczelnik 
Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie, Pani 
Wanda Łaszkowska prezes Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Łukta pani Marta Drozdowska, Ksiądz kano-
nik Zbigniew Żabiński, Pani Katarzyna Siemaszko prezes Warmińskie-
go Banku Spółdzielczego, Pani Elżbieta Sylwia Langowska skarbnik 
gminy, Prezes ZOG ZOSP RP w Łukcie dh Jan Langowski, Sołtys 
Worlin pani Maria Filipek, Sołtys Wynki pan Cezary Radziszewski, 
Leśniczy pan Zbigniew Lewandowski, Pan Jarosław Chodup - wyko-
nawca tablicy pamiątkowej,  Prezes OSP Ostróda dh Mirosław Pie-
czarka, Prezes OSP Łukta dh Tadeusz Malinowski, Naczelnik  OSP 
Łukta dh Tomasz Pyrzanowski, Prezes OSP Florczaki dh Zbigniew 
Rogoziński, Naczelnik  OSP Florczaki dh Krzysztof Langowski, Pre-
zes OSP Ględy dh Jarosław Szawłowski, Naczelnik OSP Ględy dh 
Marcin Czerwiński. 

Urząd Gminy w Łukcie 

 70-lecie OSP Worliny 
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W 74. rocznicę wybuchy Powstania Warszawskiego, dokładnie o godz. 17:00 w Łukcie rozległy się dźwięki syren strażackich. Tak nasi dzielni 

druhowie, stojąc na baczność i w skupieniu upamiętnili to wielkie wydarzenie. 

Redakcja 

  Godzina W!  

Ochotnicza Straż Pożarna w Worlinach powstała w roku 1948.  

A założycielami jednostki i pierwszymi jej działaczami byli: Siwkow-
ski Jan, Stuczka Stanisław, Jedamski Ginter, Seniuk Bazyli, Czu-
baty Andrzej i Matusiak Józef. 
 
Siedzibą jednostki była i jest do dnia dzisiejszego poniemiecka remiza. 
W przeciągu lat budynek był remontowany i modernizowany. W roku 
1974 przy pomocy finansowej PZU rozbudowano remizę. Budynek 
pozyskał pomieszczenie garażowe umożliwiające garażowanie lekkie-
go samochodu pożarniczego, pozyskano salkę szkoleniową, magazy-
nek na sprzęt i umundurowanie. Następne prace modernizacyjne bu-
dynku remizy przy wsparciu finansowym PZU, Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, budżetu gminy zostały prze-
prowadzone w latach 2005-2009. Do budynku została doprowadzona 
instalacja wodociągowa, wykonano pomieszczenie sanitarne, wymie-
niono drzwi do pomieszczeń, wymieniono bramę garażową, wyremon-
towano i odmalowano pomieszczenia, ocieplono budynek i wykonano 
elewację. 
 
Na początku działalności operacyjnej do gaszenia pożarów jednostka 
posiadała sikawkę ręczną, dwa beczkowozy na wodę ciągnięte przez 
konie i kilka węży. Pierwszą motopompę pożarniczą M 200, o wydaj-
ności 200 litrów wody na minutę jednostka otrzymała w roku 1967. 
Następnie była motopompa M 400 i M 800. Specjalny wóz do przewo-
zu motopompy i sprzętu pożarniczego został przekazany z OSP Flor-
czaki. Lekki samochód gaśniczy GLM 8 na podwoziu Żuk wyproduko-
wany w 1974 roku został przekazany jednostce z OSP Florczaki  

w roku 1984. Samochód ten służył jednostce do grudnia 2008 roku, 
gdyż ze względu na stan techniczny nie został dopuszczony do ruch 
drogowego. 29 sierpnia 2009 r., został przekazany jednostce drugi 
lekki samochód gaśniczy na podwoziu volkswagen. Samochód został 
pozyskany z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a dotację na 
jego zabudowę pożarniczą otrzymano ze starostwa. Nowoczesną moto-
pompę  zakupiono w 2010 r., przy dotacji Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Olsztynie i budżetu gminy. Także dla potrzeb 
ratowniczych w roku 2011 i przy dotacji Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Olsztynie, budżetu gminy i Nadleśnictwa Stare 
Jabłonki zakupiono pilarkę do drewna. 
 
Obecnie jednostka liczy 22 druhów. 
Zarząd jednostki stanowią druhowie: 
Prezes -  Jan Siwkowski. 
Naczelnik - Jarosław Wysomierski. 
Skarbnik - Elżbieta Trąbka. 
Gospodarz- kierowca -  Marek Rutecki. 
Sekretarz - Stefan Grzymowicz. 
 
W skład Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Worlinach wchodzą druhowie: 
Jarosław Wysomierski, Marek Rutecki, Wiesław Wysomierski, Kowa-
lik Janusz, Bigus Rafał, Matusiak Radosław, Matusiak Łukasz, Bigus 
Piotr, Jedamski Cezary, Wysomierski Arkadiusz, Kodzik Łukasz. 
 
Działalność jednostki kontroluje Komisja Rewizyjna OSP w składzie: 
Przewodniczący - Piotr Bigus. 
Sekretarz - Mieczysław Jaworski. 
Członek - Dorota Bigus. 

Redakcja 

  Rys historyczny OSP Worliny 

W apelu upamiętniającym Powstanie Warszawskie udział wzięli również najmłodsi strażacy z Łukty 

Na placu przed budynkiem Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukcie powstały 
gigantyczne plansze do podwórkowych 
gier dla dzieci, ale zachęcamy również 
dorosłych do zabawy sprzed lat. Użyt-
kownicy będą mogli zagrać w chińczyka, 
klasy czy „chłopka”. Przy placu zawisł 
również  żagiel dający cień w upalne dni.  

 
GOK Łukta 

Podwórkowe gry 
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W sobotę, 28 lipca 2018 roku, odbyła się uroczystość upamiętniająca 

670 lecie założenie wsi Kojdy wraz z otwarciem nowopowstałego placu 
do wspólnych spotkań mieszkańców Kojd i całego sołectwa Kojdy. 
Ksiądz Zbigniew Żabiński poświęcił pamiątkową tablicę, która umiesz-
czona została na kamieniu w środku wsi tuż przy jezdni, tak by każdy 
przejeżdżający przez wieś bez trudu ją zobaczył. Na tablicy umieszczo-
no rok założenia miejscowości, a właściwie datę zasiedlenia - 1348 r. 
Po oficjalnym otwarciu, zaproszeni goście i mieszkańcy wsi mogli 
zobaczyć wystawę zdjęć, przedstawiającą dawne życie Kojd i okolic. 
Wśród przybyłych gości na to szczególne wydarzenie był sam Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, 
który wraz z wójtem Gminy Łukta, radnym, sołtysem i mieszkańcami 
Kojd pomógł przeciąć symboliczna wstęgę otwierającą nowopowstały 
plac. Życzymy wszystkim mieszkańcom sołectwa Kojdy, aby plac słu-
żył im nie tylko jako miejsce spotkań, ale i wspólnych zabaw. 

Urząd Gminy Łukta, Redakcja  

 Otwarcie placu w Kojdach 

Ks. Zbigniew Żabiński dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy 

Pamiątkowa tablica została umieszczona na kamieniu w centrum wsi 

Po części oficjalnej otwarcia, był czas na poczęstunek i rozmowy 

Przecięcie wstęgi symbolizujące oficjalne otwarcie placu w Kojdach 
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Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki działająca jako lokalna grupa 

działania podpisała w dniu  02 lipca 2018 r. umowę o przyznaniu pomo-
cy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację 
projektu grantowego, co pozwoliło na  podpisanie umów Stowarzysze-
nia z grantobiorcami.    
 
W dniu 04 lipca 2018 r. w biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pa-
słęki zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację  
5 projektów grantowych w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej” o łącznej wartości 234 666,00 zł. 
 
 Stowarzyszenie Durąg XXII wieku, tytuł grantu: „Budowa placu 

zabaw w miejscowości Durąg” 
 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju Gminy Ostróda, tytuł 

grantu: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicz-
nej w miejscowości Nowe Siedlisko” 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Saminie, tytuł grantu: 
„Zagospodarowanie jeziora Piekiełka na cele rekreacyjne” 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno - Nasze Miejsce 
Na Ziemi, tytuł grantu: „Zagospodarowanie dawnej Rybaczówki nad 
jeziorem Dąbrowa Wielka” 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach, tytuł grantu: „Budowa ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, 
historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach” 

 
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki 

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta,  
tel./fax:  89 647 57 45, tel. kom. 795 409 827 

email: leader@ frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl 

 Podpisanie umów o powierzenie grantu 

Dnia 12 sierpnia 2018 r. Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i 

Pasłęki" zorganizował wyjazd dla 20 dzieci w wieku 8-13 lat z Gminy 

Łukta uczestniczących w projekcie pn. "Siebie poznajemy-szansę na 

przyszłość dostajemy" realizowanego w ramach projektu Fundusz Ini-

cjatyw Obywatelskich 2018. Głównym punktem w programie był park 

rozrywki dla dzieci Mazurolandia, w której dzieci mogły bawić się i 

korzystać z wszystkich atrakcji, aż do zamknięcia do godziny 19.00. Z 

Mazurolandii dzieci zostały przewiezione pojazdem militarnym do 

"Wliczego Szańca", aby mogły zapoznać się z historią z czasów II woj-

ny światowej. W programie dodatkowo dzieci odwiedziły zamek w 

Reszlu, kościół w Świętej Lipce, gdzie wysłuchały koncertu organowe-

go. W ramach projektu dzieci miały zapewniony bilet wstępu, wyżywie-

nie, ubezpieczenie, transport i opiekę. 

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki 

 Chwile pełne wrażeń- wyjazd do Mazurolandii 
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SPORT 

Pierwszy miesiąc wakacji w GOK-u za nami 

Od początku lipca Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie przygotował 

dla dzieci i młodzieży wiele zróżnicowanych porannych atrakcji. Każdy 

tydzień podzielony został na tematyczne dni, i tak w poniedziałki dzieci 

i młodzież mogły za darmo obejrzeć film animowany w kinie. We wtor-

ki udało nam się zorganizować warsztaty fotograficzne z profesjonalny-

mi instruktorami oraz wycieczkę rowerową z Łukty do Wołowna, gdzie 

w restauracji Calma mogliśmy posilić się i odpocząć przed drogą po-

wrotną. W środy starsze dzieci i młodzież wytężali szare komórki grając  

w zaawansowane gry planszowe, które cieszą się coraz większym zain-

teresowaniem. W każdy czwartek pod okiem pani Katarzyny Miszczuk 

dzieci mogły spróbować swoich sił w manualnych zajęciach rękodzielni-

czych. Wspólnie udało nam się zrobić rzeźby ze styropianu, namalować 

grafikę na ubraniach, wykonać obrazki z patyczków kosmetycznych  

czy latawce. Wykonane prace dzieci mogły zabrać ze sobą do domu, by 

pochwalić się najbliższym. Podczas wakacji nie mogło oczywiście za-

braknąć uwielbianych zajęć przez dzieci XXI wieku, czyli zajęć kompu-

terowych. Wspólne granie i rywalizacja to coś, co niezmiennie przyciąga 

dzieci i młodzież przed ekrany komputerów.  

GOK Łukta 

Szanowni Państwo, drodzy Ki-

b i ce  r a jdó w t e reno wych , 
z przykrością informujemy, 
że rezygnujemy z dalszych star-
tów w cyklu Rajdowych Mi-
strzostw Polski Samochodów 
Terenowych. 
 
Przed rozpoczynającym się sezo-
nem 2018 byliśmy pełni nadziei, 
że poziom organizacyjny rajdów 
b ę d z i e  c o r a z  w y ż s z y , 
a prawdziwa sportowa rywaliza-
cja będzie najważniejszym ele-
mentem zawodów. Druga runda 
w Drawsku Pomorskim upewniła 
nas jednak w przekonaniu, 

że patologiczna sytuacja nadal trwa i na porządku dziennym są nastę-
pujące nieprawidłowości: 
– układający trasy, organizatorzy rajdów startują w zawodach, znając 
przebieg odcinków specjalnych, 

– uprzywilejowane załogi trenują przed rajdem na trasach odcinków 
specjalnych, 
– trasy są celowo układane w ten sposób, aby załogi, które jej nie znają 
myliły drogę, 
– słabe oznakowanie tras skutkuje wielokrotnymi pomyłkami 
i w konsekwencji niebezpiecznymi sytuacjami z jazdą pod prąd włącz-
nie. 
 
PZM (Polski Związek Motorowy) twierdzi, że to zawodnicy powinni 
zająć się tą sytuacją i znaleźć rozwiązanie tego problemu. My jednak 
uważamy, że to Związek powinien stać na straży sprawiedliwości 
i właściwego przebiegu zawodów sportowych. 
 
W konsekwencji musimy zrezygnować ze startów w rajdach tereno-
wych. Kontynuacja startów w cyklu RMPST w obecnej formie, ozna-
czałaby, że akceptujemy aktualną sytuację i to jak organizowane są 
rajdy. Nie chcemy podpisywać się pod procederem, który niszczy ten 
piękny sport. Tym bardziej, że rajdy w obecnej formie, z czystym spor-
tem i uczciwą rywalizacją mają niewiele wspólnego. 
 

offroadSPORT Łukaszewski Rally Team 
źródło: off-roadsport.pl 

 offroadSPORT | Koniec startów w RMPST  

Wycieczka rowerowa - przystanek nad Pasłęką 

Zajęcia i gry komputerowe zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem 

Zajęcia z panią Kasią Miszczuk uczą dzieci kreatywności Warsztaty fotograficzne to również świetna zabawa 
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W drugim meczu sparingowym Warmiak pokonał na 

wyjeździe Kormoran Bynowo 4-2. Bramki dla naszej dru-
żyny zdobyli Michał Szostak, Piotr Kielak oraz dwie bram-
ki Patryk Buluk. W meczu sparingowym, rozegranym  
4 sierpnia, Warmiak pokonał TPS Boguchwały 5-4. Bramki 
dla naszej drużyny zdobyli Dominik Kępa, Łukasz Żuk, 

Łukasz Bronikowski, Patryk Buluk, Artur Kowalski. W czwartym meczu 
kontrolnym Warmiak pokonał na własnym stadionie Kormoran Bynowo 5-3 
(2-0) .Strzelcy bramek Łukasz Żuk 2, Adrian Krasowski 2, Rafał Sulley 1.  Do 
startu ligi zostało niewiele czasu, bo swój pierwszy mecz ligowy GLKS War-
miak Łukta rozegra w sobotę, 25 sierpnia z WSP Młody Piłkarz Jonkowo. 
Trzymamy kciuki i kibicujemy! 

 
Źródło: GLKS Warmiak Łukta 

 Warmiak Łukta | Mecze sparingowe  

W niedzielę,  

5 sierpnia 2018 r., 
do naszej gminy 
znów jak co roku 
zawitało wielu 
jeźdźców oraz 
koni. Wszystko po 
to, by wystartować 
w VI Towarzy-
skich i zarazem III 
Regionalnych za-
wodach w skokach 
przez przeszkody, 
których organizatorem była Anna Kostka – właściciel Rancha po Zosi 
w Pelniku. Współorganizatorami całego przedsięwzięcia byli: klub 
jeździecki Bertyn Piastowo, Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie oraz 
Mobilny Salon Urody Barbara Syjczak. 
 
Odbyło się 6 konkurencji skokowych o różnym poziomie trudności: od 
klasy mini LL, gdzie wysokość przeszkód nie przekraczała 70 cm aż po 
klasę N, w której najbardziej doświadczone skokowo pary pokonywały 
parkur o wysokości 120 cm. Konkursy rozgrywane były kolejno o pu-
chary sponsorów: kl. Mini LL – o puchar Wójta Gminy Łukta – Rober-
ta Malinowskiego, kl. LL o puchar Mobilnego Salonu Urody Barbary 
Syjczak, kl. L o puchar Radnego Gminy Łukta – Waldemara Skutnika, 
kl. P o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu – Wojciecha Palińskie-
go, kl. N o puchar Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, konkurs kl. 
OPEN – o puchar organizatora głównego, które w imieniu Pana Wójta 
wręczył Pan Piotr Kawiecki, a w imieniu pozostałych sponsorów Bar-
bara Syjczak oraz Anna Kostka. 
 
Jak co roku frekwencja zawodników jak i publiczności dopisała. Tych 
pierwszych przyjechało niestety trochę mniej niż w roku ubiegłym, 
wszystko to ze względu na panujące od dłuższego czasu upały, które 
utrudniały treningi przygotowujące do zawodów. Nie zmienia to jednak 
faktu, że emocji było tyle samo ile zawsze. Nie każdemu zawodnikowi 
dane było ukończyć parkur na czysto, były "zrzutki" i były też upadki, 
w które najbardziej obfitował konkurs klasy mini LL. Niby najniższy  
i najłatwiejszy, ale nie dla wszystkich – taki konkurs został utworzony 
między innymi po to, aby niedoświadczeni zawodnicy lub niedoświad-
czone konie mogli spróbować swoich sił oraz nabrać doświadczenia. 
Podczas trwania zawodów można było skosztować łakoci przygotowa-
nych przez dziewczyny ze Stowarzyszenia Isąg oraz pysznych posiłków 
przygotowanych przez stoisko restauracji Calma z Wołowna, jak rów-
nież nektarów własnej produkcji, które przyjechały ze Starego Kawko-
wa. Dla koniarzy nie zabrakło stoisk jeździeckich, które przyjechały do 
Pelnika aż z Mrągowa i Pasłęka. 
 
Śmiało można by rzec, że zawody te stają się pomału jedną z wizytó-
wek naszej gminy, łączą w sobie pasję jaką jest jeździectwo oraz możli-
wość rodzinnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Z pewnością 
nie była to ostatnia taka impreza, a na kolejną zapraszamy już za rok. 

 
Anna Kostka 

Fotografie: Gabriela Deptuła  

 VI Towarzyskie i Regionalne zawody skokowe Pelnik 2018 
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Rubryka Ciekawe sponsorowana jest przez Agroturystyka Glendoria 

Wakacje trwają na całego… afrykań-

skie upały jednych rozpieszczają innym 
utrudniają dość mocno życie. Sierpień dla 
wielu to miesiąc, gdy zaczynają komple-
tować wyprawkę dla dzieci w wieku 
szkolnym, dla innych czas ciężkiej pracy 
przy żniwach. Z duchowego punktu wi-
dzenia to czas poświęcony matce Jezusa 
Chrystusa – MARYI. 30 lipca 2018 roku 
wyruszyła XXXV Warmińska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę niosąc do jej 
stóp intencje własne i cudze, intencje 
mniejsze i większe, często płynące z głębi 
serca. 
Lokalnie to czas dwóch maryjnych świąt: 
15 sierpnia (jak cała Polska) czcić będzie-
my Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny ustanowione przez papieża Piusa 
XII w roku 1950 inaczej zwane Świętem 
Matki Boskiej Zielnej jako patronki ziemi 
i płodów rolnych oraz 26 sierpnia – od-
pust parafialny. 
Odpust parafialny jest corocznym świę-
tem wszystkich wiernych związanym ze 
świętem patronalnym kościoła. To szcze-
gólny czas łaski i Bożego miłosierdzia. 
To dzień, w którym każdy wierzący ma 
okazję doświadczyć w sposób bardzo 
konkretny łaski Bożej miłości, wyrażają-
cej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patro-
na parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Święto-
wanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do święto-
ści każdego chrześcijanina. 
Skąd zatem zwyczaj nadawania kościołom wezwań? 
„Każdy kościół powinien mieć swój tytuł, który nie może być zmienio-
ny po dokonaniu poświęcenia kościoła” – czytamy w kanonie 1218 
Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zwykle tytuł ten określa biskup diece-
zjalny, wydając pozwolenie na jego budowę. Jednak tradycja ta jest  
o wiele, wiele starsza i sięga początków chrześcijaństwa. W starożyt-
nym Rzymie chrześcijanie spotykali się w swoich domach na nabożeń-
stwach. Aby rozróżnić, w którym domu odbywały się nabożeństwa, 
nadawano budynkom nazwy ich właścicieli. Był na przykład dom Ty-
tusa, czy Damazego. Z biegiem czasu nazwy te zaczęły być dedykowa-
ne Bogu, Matce Bożej, aniołom i świętym, o czym mówią zachowane 
tablice erekcyjne wmurowane w ściany tych budynków, inskrypcje 
dedykacyjne oraz wystrój kościoła, w którym ważne miejsce zajmuje 
ikonografia związana z jego wezwaniem, czyli z patrocinium1. Termin 
ten oznaczał pana (patronus) biorącego w opiekę swoich klientów,  
a więc dotyczył jakiegoś prawa własności, które z drugiej strony zobo-
wiązywało jednak do opieki. W chrześcijaństwie taką postacią stał się 
konkretny święty Pański, który miał ochraniać ludzi lub anioł przydzie-
lony do takiej funkcji. Domniema się, że prekursorem był Cesarz Kon-
stantyn, który wybudował w Konstantynopolu bazylikę Apostołów,  
a jego syn sprowadził do niej ich relikwie. Popularnie nazywano ten 
kościół apostoleion – jego opiekunami stali się bowiem apostołowie. 
Na Zachodzie translacje relikwii spowodowały wzrost kultu świętych  
i zwyczaju oddawania świątyń pod ich patronat – stało się to zjawi-
skiem powszechnym. 
W późniejszych czasach kościoły nosiły nazwy związane z imionami 
biskupów lub oznaczano je toponomastycznie np. basilica Portiana. 
Innym zwyczajem było budowanie bazyliki nad martyriami. Jednak 
zawsze zwracano uwagę by bazyliki, w których leżały ciała męczenni-
ków nazywano basilicae martyrum lub memoriae martyrum, nigdy zaś 
templa martyrum ( Święty Augustyn uzasadniał to w ten sposób, iż 
templa buduje się tylko bogom, zaś martyria – męczennikom, których 
dusze żyją w Bogu)2.  
Obrzęd konsekracji, czyli poświęcenia kościoła pojawił się w IV wieku 
choć swe źródło ma już w Piśmie Świętym (opis uroczystego poświę-
cenia świątyni w Jerozolimie za czasów panowania króla Salomona  
 - 1 Krl 7,1-6), zaś pierwsze świadectwo o dedykacji kościołów przeka-
zał Euzebiusz z Cezarei, opisując w 314 roku uroczyste poświęcenie 
bazyliki w Tyrze. 
Titulus ecclesiae stawał się jakby imieniem własnym, utrwalonym  
w społecznej pamięci, zapisywanym w dokumentach kościelnych i 

aktach prawnych. Kościoły nosiły 
imiona swych patronów, mając ogrom-
ny wpływ na liturgię i kulturę lokalną. 
Czasami był on tak wyraźny, że we-
zwanie kościoła zaznaczało niekiedy 
swą obecność także w nazwie związa-
nej z nim miejscowości, dzielnicy mia-
sta lub ulicy, np. Święty Krzyż czy 
Święta Anna. Ze świętem patronalnym 
często łączono ważne wydarzenia spo-
łeczne, jak: np. jarmarki czy zawiera-
nie umów. 
Wybór tytułu kościoła nie zawsze od-
bywał się w sposób jednolity, a decy-
zja należała do biskupa, często w poro-
zumieniu z fundatorem kościoła. Brane 
były pod uwagę względy: religijne, 
polityczne, społeczne, prestiżowe  
i modowe. Obecnie tytuł wymieniany 
jest już w dokumencie poświęcenia 
kamienia węgielnego aczkolwiek 
prawnie usankcjonowany zostaje do-
piero aktem konsekracji kościoła.  
W przypadku uroczystej konsekracji 
świątyni poprzednio już poświęconej 
przez biskupa pierwotne jej patroci-
nium może być co najwyżej poszerzo-
ne przez dodanie nowego wezwania,  
a zmiana zawsze wymaga zgody stoli-
cy apostolskiej. Istnieje możliwość 

wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, ze w kalendarzu 
liturgicznym występują oni razem np. Piotr i Paweł. 
Kto może być patronem kościoła precyzuje wprowadzenie do nowych 
„Obrzędów poświęceni kościoła i ołtarza”: 
Przenajświętsza Trójca, Pan nasz Jezus Chrystus pod wezwaniem ta-
jemnicy z Jego życia lub imienia już wprowadzonego do liturgii świętej, 
Duch Święty, Najświętsza Maryja Panna pod jakimś wezwaniem  
w liturgii świętej już przyjętym. Święci Apostołowie, Święty wpisany  
w Martyrologium Rzymskim lub umieszczony w prawnie zatwierdzonym 
Dodatku. 
Jednak najbardziej przejrzysta wydaje się klasyfikacja uwzględniająca 
pięć podstawowych typów wezwań: 

1. Trynitarne: np. Świętej Trójcy, Opatrzności Bożej 
2. Chrystologiczne (wezwania osobowe): np. Świętej Rodziny, 

Krzyża Świętego 
3. Maryjne (wezwania dogmatyczne): np. Matki Boskiej Często-

chowskiej, Matki Boskiej Różańcowej 
4. Anielskie: np. Aniołów Stróżów, Archaniołów: Michała, Gabrie-

la, Rafała) 
5. Hagiograficzne: np. Świętego Wojciecha, Błogosławionego Mi-

chała Kozala. 

Natomiast utrata patrocinium następuje na skutek poważnego bądź 
całkowitego zniszczenia architektury kościoła oraz w sytuacji przezna-
czenia go wolą biskupa na użytek świecki. Po ponownym przywróce-
niu do funkcji liturgicznych rekoncyliowany kościół może otrzymać 
nowy tytuł, aczkolwiek zaleca się zachowanie dawnego wezwania. 
Zgodnie z normami Stolicy Apostolskiej, z tytułem kościoła związane 
jest święto tytułu kościoła – potocznie zwane odpustem, które nie ma 
rangi święta nakazanego, ale powinno być celebrowane corocznie  
w stopniu uroczystości. 
W naszej parafii odpust niebawem, bo 26 sierpnia czyli w Święto Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej ustanowione przez Piusa X w roku 1904, 
choć o cudowności obrazu z Jasnej Góry mówi się od Potopu Szwedz-
kiego w 1665 roku. Do Łukty replika malowidła Bolesława Rudkow-
skiego przyjechała z Częstochowy 12 kwietnia 1959 roku, a w dniu  
1 czerwca 1962 roku biskup Tomasz Wilczyński erygował tu parafię 
pod Jej wezwaniem. 
 
1 Por. R. KNAPIŃSKI, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współ-
czesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 9. 
2 Por. A. NOWOWIEJSKI, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego,  
t. I cz. I, Warszawa 1893, s. 133. 

Dorota Pawełczyk 

 Sierpień - miesiącem Maryi 

CIEKAWE 
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(ciąg dalszy) 
Skrzypnęły drzwi domu.. To mły-
narz? Nie. Idą jakieś dwie kobiety. 
Prosto do niego. Ta pierwsza... 
Gesell chce coś powiedzieć, może 
pochwalić Pana Boga, ale to ona, 
ona mówi: 
- Jesteście nowym czeladnikiem  
u ojca? Marielchen przyniosła wam 
coś do zjedzenia. Siadajcie tu pod 
lipą. Marielchen, szybko nalej  
i wracamy. 
 
Gesell chce podziękować, ale głos 
więźnie mu w gardle, patrzy tylko, 
patrzy... 
 
Ona jest taka piękna... Młynarzów-
na. Müllerin. Schönes Müllerin... 
Nie widzi prawie, jak Marielchen 
nalewa mu do kubka mleko, machi-
nalnie bierze kubek w rękę, ale jego oczy zawisły na drzwiach, za 
którymi zniknęła Piękna Młynarka. Marielchen coś tam gada, że na 
imię ma zupełnie inaczej; ale tu w Prusach tak się utarło, że na każdą 
dziewczynę, którą wezmą ludzie do pomocy w domu, mawiają Ma-
rielchen. I że te pruskie Marielchen są bardzo cenione nawet w Bawa-
rii, nawet w Saksonii, a czy Gesell wie, gdzie te Bawarie i Saksonie, 
bo chyba gdzieś dalej za Morągiem, a może nawet pod Olsztynem? 
Bo jedna jej krewna ma właśnie pojechać jako dzieweczka służebna 
do Bawarii czy Saksonii. Czy Gesell tam był? Gesell nie bardzo rozu-
mie, co ta sroka skrzeczy, odpowiada, że Bawaria jest dalej od Olszty-
na, ale on nie, tam nie był… Nie, do Saksonii się nie wybiera. Tak, 
bardzo dobre to mleko. Odpowiada machinalnie, ale cały czas myśli  
o tym, że piękna młynarzówna mówiła mu nie „ty”, a „wy”. Jest prze-
cież po wyzwolinach. I jaka ona jest przepiękna. I że tak ładnie powie-
działa, żeby Marielchen nalała mu mleka... Serce młodego człowieka 
przepełnia radość. Nie rozumie jej, ale ją czuje. Nie umie tego na-
zwać, ale jest szczęśliwy. 
 
Teraz z majstrem będzie naprawiał obudowę kamieni młyńskich. 
Trzeba umocnić obręcze, które opasują każdy kamień, wymienić klep-
ki z obudowy, korytko też potrzebuje naprawy, żeby ani ziarenko nie 
wypadło na podłogę. Majster niby to zajęty robotą, ale raczej patrzy 
czeladnikowi na ręce, sprawdza, co on umie i czy się na tym zna. 
Więc Gesell stara się, bardzo się stara... I słucha, co majster opowiada. 
Dobrze jest posłuchać, bo młyn nie pracuje, pracują tylko ludzie... 
Majster i czeladnik... 
 
Bo trzeba ci wiedzieć, Gesell, że Brückendorf (Mostkowo) to bardzo 
ważna wieś. I bardzo stara. Mówią, że w 1384 roku stała się własno-
ścią dwóch braci z Luckten (Łukty) Ale jeszcze wcześniej było tu 
siedlisko tych pogan. Ale o nich to nic nie wiemy. I co powstało naj-
pierw we wsi? No co? Jak myślisz? A, nie wiesz. A powinieneś! Na 
początku powstał, no, no co? Młyn, chłopie, młyn! W 1402 roku. Na 
tym miejscu. Porządny młyn na jeden obrót. To niewiele, ale zawszeć 
to młyn. Skąd wiadomo? A wiadomo. Bo jest zapisane w papierach 
urzędowych, że czynsz wynosił dwie marki rocznie. Aż dwie marki? 
Z tego młyna? No, a jak myślisz, kto jest najważniejszą osobą we wsi? 
No? Też chyba nie wiesz. To ja ci powiem. Młynarz. On jest najważ-
niejszy. W papierach z 1540 roku jest tak napisane: W Brückendorf 
podlegają podatkowi: Casper Moller (mlynarz), bauerzy: Marten, 
Valten, Ertman, Stenzel, Andres, Kreusel, Jorge, Knoll i jeszcze pa-
stuch Brosien. I wszyscy razem mają zapłacić W sumie 51 i pół marki 
czynszu. Tak było na początku. Potem płaciło się po 4 marki za włókę 
ziemi i jeszcze dodatkowo 2 kury rocznie, poza tym szefel żyta, jęcz-
mienia i owsa. No, a wiesz ty, co to szefel? Tyle to wiesz, inaczej byś 
nie był czeladnikiem! Ale to ci muszę powiedzieć, że jakbyś ważył na 
wadze, to szefel w każdym kraju jest inny. Bremeński jest największy 
(59 kg), potem idzie śląski (54 kg), a nasz, pruski najlżejszy (44 kg), 
więc gdzie najlepiej płacić szeflami? W Prusach, chłopie, w Prusach! I 
to sobie zapamiętaj! 
 
Majster pyta teraz, którędy, którą drogą szedł młody człowiek do 
Brückendorfu i co widział po drodze. Więc Gesell trochę nieskładnie 
opowiada o swojej wędrówce, że widział duży zamek, że przechodził 
koło jednego pańskiego pałacu, tylko już nie pamięta, jak się nazywa-
ła ta wieś, że widział kościół z bardzo wysoką wieżą, aż pod niebo 
prawie. Nie bardzo mu to idzie, nie przywykł do tego, że on mówi,  

a ktoś słucha. To tak jakby miał kazanie mówić w kościele... Plączą 
mu się słowa, ale ręce pracują sprawnie. To najważniejsze. On nie jest 
pastorem, gadaniem na chleb nie zarabia, tylko rękoma. 
 
No, ale jak ty myślisz, chłopie - majster przerywa nieskładną relację - 
kto wybudował te wszystkie kościoły, zamki, te pałace, dwory? Jak 
myślisz, kto? 
- Panie majster, ja myślę, że ten, co tam siedzi. Pastor. Albo graf albo 
inny wielki pan. To jego. 
- Głupi jesteś. To wszystko wybudował młynarz! Młynarz, chłopie, to 
wszystko postawił. Bez młynarza by tego nie było. A jest! 
 
Gesell przerwał robotę. Co też majster opowiada. Nie mieści mu się  
w głowie. Jak to, młynarz miałby budować te wszystkie wielkie bu-
dowle? Więc tylko nieśmiało dorzuca: 
- Panie majster, mój stryj jest murarzem. I ja wiem, że to murarz a nie 
młynarz muruje ściany, kładzie podmurówkę, a nawet gont na dachu 
czy dachówkę... 
 
Majster jakby na to czekał. Patrzy z politowaniem na czeladnika. Mil-
czy. Słowa waży: Gesell też czeka. Majster na pewno coś ważnego 
powie, bo taki się zrobił poważny jak pastor na nabożeństwie.  
-Słuchaj, Gesell, tak może mówić tylko ten, co płytko sprawę bierze  
i nic nie rozumie, nie widzi dalej swojego nosa... Pewnie, że murarz 
kładzie cegły. Ale on tylko wykonuje robotę. Pewnie, że cegły kupił 
pastor albo graf, ale skąd wziął pieniądze na cegłę? Z nieba mu nie 
spadły, prawda? Uważaj na to, co ci teraz powiem. Kiedyś ci dzicy 
Prusowie, tfu, poganie, co tu mieszkali też tu chleb jedli. Każdy miał 
w chałupie żarna. Wrzucił taki garści parę między leżak, a biegun (bo 
tak się kamienie w żarnach nazywały), pokręcił żerdzią wsadzoną do 
bieguna i już ma mąkę. Zadowolony. Może baba piec chleb. 
Tak było kiedyś. Potem przyszli na te ziemie krzyżacy. Ochrzcili po-
gan, ale wydali też zarządzenie. Pierwsze! Zabronili używać żaren w 

chałupach. Teraz każdy 
bauer miał obowiązek ziar-
no odstawić do młyna i w 
tym jednym, wskazanym 
przez władzę młynie ze-
mleć. To się nazywało 
przymus mlewa. Nie gdzie 
indziej, nie u siebie  
w chałupie, a w tym nie 
innym młynie, u tego  
a nie innego młynarza.  
I oczywiście taki bauer 
musiał za zmielenie zapła-
cić. A młynarz? Musiał też 
wypłacić zakonowi albo 
potem panu czynsz z mły-
na. Więc skąd ma kościół 
czy ten graf pieniądze na 
cegły? Z młyna, chłopie, z 
młyna. Bo młyn ciągle 

miele i daje zysk. Dlatego młynarz jest najważniejszy w całej wsi!  
- A jakby taki bauer nie przywiózł do młyna i sam sobie na żarnach 
zrobił mąkę, to kto go za rękę złapie? 
- Głupiś. Wiadomo, kto ile ma łanów. Ile z łanów plonu. Wiadomo, ile 
płaci czynszu za ziemię, a ile za łąkę czy las. Wszystko jest policzone. 
Na takich, co to się wykręcają od obowiązku i nie słuchają władzy, 
jest sztraf. Porządek musi być we wszystkim. W papierach np. do tej 
pory zanotowano, że dwaj tacy z Łukty zapłacić musieli sztraf ogrom-
ny; mianowicie karczmarz Dietrieck za łowienie ryb w niedozwolo-
nym miejscu 16 marek, a syn Lorenca 10 marek za uprawianie cudzo-
łóstwa. O! I wszyscy mieli nauczkę na przyszłość... 
 
Łażę po opuszczonym, starym młynie. Nie ma już śladów dawnej 
pracy. Ludowe młynarstwo dawno zanikło. Wiatraki, w najlepszym 
wypadku, trafiły do skansenów; takie starocie jak ten, służyły przed 
wojną jeszcze jako spichrze lub magazyny. Niedawno jednak ktoś tu 
mieszkał. Na ścianie wiszą jeszcze oleodruki, kolorowa Matka Boska 
i Jezus ukazujący swoje krwistoczerwone serce. W jedynym niewybi-
tym oknie zwisa firanka. Na podłodze leży sterta szmat, które chyba 
były pościelą, jeszcze pokutuje kilka zaskorupiałych garnków w fajer-
kach kuchenki. Próbuję zakręcić kran, z którego kapie woda do nie-
obecnego zlewu. Nic tu po mnie…[…] 

Tekst pochodzi z książki „Legendy i Opowieści z Ziemi Ostródzkiej” 
pod redakcją; Krystyny Dembczyńskiej, Krystyny Dołżyńskiej, Patryka 

Janowskiego, Grażyny Mikulewicz. 

HISTORIA 

Wiatraki i młyny wodne w parafii i komornictwie Łukta. Opowieść o wielkiej miłości. 
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W tym miesiącu przedstawiam Państwu wiersz  

o Florczakach.  
 
 
 

,,Florydą,, nazwano to cudowne miejsce 
tu możesz ukoić skołatane serce, 
w mnogości pagórków i lasów grzybowych 
na pewno wyruszysz na spokoju łowy. 
Przystaniesz na chwilę, zobaczysz to wszystko 
i lazur jeziora i to kartoflisko, 
gdzie pliszka i bocian tak cicho pospołu 
usiądą w redlinie do wspólnego stołu, 
a blaski księżyca i słońca promienie 
rozgonią w Twej duszy szarości i cienie. 
 

Radek Balcewicz 

GŁOS MIESZKAŃCA 

W programie: 

 

14:00 - Polowa Msza Święta 

15:00 - Oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych 

Konkursy i turniej sołectw 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca KORTOWO 

Koncert zespołu disco polo DEFIS 

 

  Ankieta 

 
W tym numerze gazetki Nasza Gmina Łukta została 

zamieszczona ankieta, do wypełnienia której bardzo 

zachęcamy. 

 

Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy 

Łukta, ul Mazurska 2, 14-105 Łukta  


