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Pani Iwona Korwek 

to nasz nowy sekre-

tarz – ukończyła stu-

dia wyższe z zakresu 

ochrony środowiska, 

posiada wieloletnie 

d o ś w i a d c z e n i e  

w pracy samorządo-

wej. Prywatnie posia-

daczka dwóch cudow-

nych córek Helenki  

i Hani, miłośniczka 

zwierząt i przyrody. 

Aktualnie na stanie 

cztery koty, pies  

i niewielkie stadko 

kur. Mieszka w prze-

pięknej i spokojnej 

wsi w gminie Gietrz-

wałd, gdzie odnalazła 

swoje miejsce na ziemi.  

Sama o sobie mówi: „Kocham rozmawiać, jestem niepoprawną opty-

mistką. Bardzo lubię pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwza-

jemnienie. Po prostu lubię czuć się potrzebna. Nie lubię zimy, co nie-

stety w naszej strefie klimatycznej mnie nie oszczędza. Uwielbiam za 

to wiosnę i bez rosnący pod moim oknem.” 

W urzędzie Gminy Łukta głównym zadaniem sekretarza jest udziela-

nie wsparcia dla Wójta w bieżącym kierowaniu urzędem gminy, ale 

podczas wspólnej rozmowy dowiedziałam się, że Pani Iwonie będzie 

bardzo miło jeżeli będziecie Państwo odwiedzać urząd ot tak chociaż-

by, żeby się poznać i porozmawiać lub zgłaszać z każdą sprawą, którą 

w miarę możliwości postara się rozwiązać. 

 

Od kiedy pracuje Pani w samorządzie? 
Jestem samorządowcem – cała moja zawodowa praca to samorząd 

gminny i praca ta daje mi ogromną satysfakcję. W samorządzie na-

uczyłam się bardzo wiele. Ta praca wymaga wielkiej zaradności, cią-

głego poszerzania swoich kompetencji i ciągłego doskonalenia. Wy-

maga umiejętności podejmowania szybkich decyzji. To praca nierzad-

ko w stresie, wiążąca się z wielką odpowiedzialnością, ale też przyno-

sząca ogromną satysfakcję. Lubię kontakt z ludźmi i interesantami. 

Doświadczenie w tych kontaktach bardzo dużo uczy człowieka. 

 

Czego nauczyła Panią praca dla ludzi? 
Lata pracy nauczyły mnie pokory. To bardzo ważne  

w pracy urzędnika. Należy pracować dla ludzi, a nie dla 

siebie. To dla mnie najważniejsze. 

 

Czy zna Pani wszystkie szczeble samorządowej pracy?  

Z samorządem związana jestem od początku swojej pracy 

zawodowej. Zaczynałam pracę w samorządzie w Urzę-

dzie Gminy w Stawigudzie ponad 16 lat temu. Tam prze-

szłam wszystkie szczeble samorządowej pracy, od staży-

sty referenta, inspektora do sekretarza gminy. Taką ścież-

kę rozwoju uważam za swój atut ponieważ doskonale 

znam funkcjonowanie urzędu gminy na każdym jego 

poziomie. Przez kilka lat pracowałam również na stano-

wisku dyrektora biura organizacji zrzeszającej samorządy 

lokalne, organizacje pozarządowe oraz otoczenie biznesu. 

Połączenie interesów tych trzech jakże różnych sektorów 

wymagało dużego zaangażowania i determinacji w reali-

zacji założeń strategii. Wierzę, że moje umiejętności  

i zdobyte doświadczenie będą cennym wsparciem dla 

funkcjonowania Gminy Łukta. 

Jakie zadania wyznaczyła Pani Gminie Łukta na drodze do jej udo-

skonalenia?  
Stanowisko Sekretarza Gminy Łukta objęłam pod koniec listopada 

2018 roku, więc nie ukrywam, że cały czas się zapoznaję ze specyfiką 

gminy, problemami jej mieszkańców oraz urzędu. Na podstawie tego 

co zdążyłam poznać myślę, że rewolucja w funkcjonowaniu urzędu 

gminy nie jest konieczna, chociaż na pewno znajdują się obszary,  

w których  należy coś poprawić czy usprawnić. Moim priorytetem jest 

wysoka jakość, nowoczesność i otwartość w zarządzaniu samorządem 

lokalnym. Uważam, że aby Wójt mógł w pełni realizować swoje za-

mierzenia musi mieć sprawnie i profesjonalnie działający urząd, 

zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy rosnące oczekiwania wobec władz 

lokalnych. I to właśnie jest moim głównym celem. Chciałabym swo-

imi działaniami wspierać Wójta, aby w perspektywie czasu nasza 

gmina mogła stać się nowoczesna, atrakcyjna i przyjazna mieszkań-

com. 

 

Co Panią najbardziej zaskoczyło po objęciu nowego stanowiska?  
Po objęciu stanowiska Sekretarza gminy Łukta byłam bardzo mile 

zaskoczona życzliwością i wyrozumiałością pracodawcy jak również 

współpracowników. Rozpoczęcie pracy zbiegło się w czasie z pew-

nym ważnym wydarzeniem w życiu mojej starszej córki i stałam przed 

ogromnym dylematem dokonania wyboru – praca zawodowa czy speł-

nianie marzeń dziecka. Na szczęście dzięki wsparciu ze strony Wójta 

oraz pracowników urzędu udało się to pogodzić. Dzięki temu już nie-

długo będziecie mogli Państwo zobaczyć moją córkę Helę w znanym 

telewizyjnym programie kulinarnym dla dzieci. 

 

Kim jest Iwona Korwek po opuszczeniu murów urzędu?  

Poza pracą zawodową jest wiele rzeczy, które sprawiają, że moje ży-

cie staje się pełniejsze i szczęśliwsze. Na pewno coś co kocham i bez 

czego nie potrafiłabym żyć to zwierzęta. Dom bez nich wydaje mi się 

taki pusty, niepełny. Każde z nich jest dla mnie jak członek rodziny. 

Lubię też gotować zwłaszcza z moimi córkami, dobrze się przy tym 

bawimy, a jednocześnie spędzamy czas razem. Poza tym zdecydowa-

nie od prac domowych wolę majsterkowanie. 

 

Czego można dziś Pani życzyć?  

Jeżeli chodzi o pracę zawodową na pewno mile widziane będą życze-

nia zrealizowania wszystkich celów jakie przed sobą postawiłam  

w pracy na rzecz gminy Łukta. Prywatnie życzcie powodzenia i trzy-

majcie kciuki za Helę w kulinarnych zmaganiach, bo spełnianie ma-

rzeń dziecka to chyba największa radość dla rodzica. Emisja programu 

rusza już 3 marca 2019 r. 

Redakcja 

Ta praca wymaga wielkiej zaradności, ciągłego poszerzania swoich 

kompetencji i ciągłego doskonalenia - Iwona Korwek 

WIEŚCI Z GMINY 
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Z PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH  

WYDARZENIA 

Pierwsza strażacka zbiórka karmy dla Przytuliska w Łukcie zakończona sukcesem! Najmłodsi druhowie zebrali mnóstwo karmy i kocy dla psia-

ków z  przytuliska. Dzięki nim oraz darczyńcom pieski będą mogły godnie i pełnymi brzuszkami przeczekać zimę. Akcję wsparło wiele osób! 
Oprócz darów dla zwierząt, młodzi strażacy otrzymali wiele pochwał i oznak szacunku. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które 
wsparły tą szlachetną akcję! Największe należą się jednak naszej dzielnej młodej kadrze - Dziękujemy! 

Redakcja 

 Pierwsza strażacka zbiórka karmy  

Będziemy mieli nowe dowody osobiste. Projekt e-dowodów jest na 

ostatniej prostej, co zapewnił Karol Okoński – wiceminister cyfryzacji 
podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-
nego, przypominając, że jest to kontynuacja projektu pl.ID. 
E-dowody JUŻ od 1 marca 2019 roku! Proces wymiany będzie miał 
charakter naturalny, rozłożony na 10 kolejnych lat i potrwa do roku 
2029. Posiadacz obecnego wzoru dowodu będzie mógł go wymienić  
w każdej chwili jedynie przez złożenie wniosku. 
Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komuni-
kacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami ko-
mercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał toż-
samość obywatela. Będzie to plastikowa karta, wyposażona w chip 
(czyt. „czip”), na którym zostanie zapisane wiele danych o właścicielu. 
Fotografia zostanie zapisana jako zdjęcie biometryczne, dzięki czemu 
stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, co np. usprawni i przyspie-
szy obsługę na lotnisku. 
Nowy dowód osobisty wyposażony będzie w środek identyfikacji elek-
tronicznej („profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, 
który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach on-line (w prak-
tyce będzie to wymagało przyłożenia e-dowodu do czytnika i wpisania 
kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w do-
wodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi 
np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat i osobę, która po 
osiągnięciu pełnoletniości została częściowo ubezwła-
snowolniona). 
Osoby niezainteresowane nie będą zmuszone do używa-
nia warstwy elektronicznej nowego dowodu, zachowując 
jednocześnie możliwość jej uruchomienia w dowolnym 
czasie. 
Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się: 
- imię i nazwisko, 

- data urodzenia, 
- płeć, 
- obywatelstwo jego posiadacza. 
Rewers dokumentu będzie zawierał: 
- numer PESEL, 
- miejsce urodzenia, 
- nazwisko rodowe posiadacza, 
- imiona jego rodziców. 
Funkcje nowego dowodu osobistego: 
- jednoznaczne potwierdzenie tożsamości obywatela, 
- umożliwienie przekroczenia granicy w niektórych krajach, 
- podpisywanie dokumentów elektronicznych, 
- potwierdzenie obecności posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, 
- korzystanie z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europej-
skiej. 
Polska musi sobie poradzić z wdrożeniem e-dowodu w I kwartale 2019 
r. Wymusza to na nas Komisja Europejska. Jeśli projekt się nie powie-
dzie, Polska będzie musiała wypłacić Brukseli 150 mln zł, które władza 
dostała na realizację programu. E-dowód jest z powodzeniem wykorzy-
stywany w takich krajach, jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Portugalia, 
Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Szwecja, Węgry 
i Włochy. 

Dorota Pawełczyk 

 Nowe dowody osobiste 
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Owocem wielomiesięcznej, wspólnej pracy reżysera Doroty Paweł-

czyk oraz dzieci i młodzieży z kółka teatralnego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie była premiera spektaklu pióra 
Pani Wioletty Piaseckiej pt. „O mądrej Królewnie i smoku ze Złotej 
Góry”, która miała miejsce 10 lutego o godzinie 13.30. Jak można było 
zaobserwować w internecie, młodzi artyści poważnie podeszli do zada-
nia prezentując teatrzyk podczas czwartkowej prapremiery przed wy-
magającym widzem w postaci przedszkolaka z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Łukcie. 
„O mądrej Królewnie i smoku ze Złotej Góry” to bajka, która uczy 
oraz śmieszy. Uczy, że Czarownica nie zawsze musi być tą złą, że nie 
szata zdobi człowieka, oraz że prawdziwe piękno potrafi nieraz skry-
wać się zarówno pod smoczą skórą, jak i w osobie skromnego wę-
drowca, który ostatecznie okazuje się wymarzonym mężem dla Kró-
lewny. Śmieszy swym zabawnym scenariuszem pełnym inteligentnych 
przytyków oraz zwrotów akcji. 
W teatrzyku nie zabrakło pięknej oprawy muzycznej w postaci wyko-
rzystanego podkładu muzycznego do tak kochanej przez wszystkich 
piosenki Czesława Niemena pt.”Wspomnienie”, Poloneza z filmu „Pan 
Tadeusz” Wojciecha Kilara, hitu Whitney Houston „I will always love 
You” z filmu „Bodyguard” czy najnowszej piosenki amerykańskiej 
gwiazdy Katy Perry „Swish Swish”. 
Dzieci oraz młodzież udowodniły, że posiadają zarówno talent aktorski 
jak i muzyczny. W niektórych momentach można było zaobserwować 
nawet elementy niezłego kabaretu. 
Kiedy sala kinowa powoli wypełniała się głodnymi teatralnych unie-
sień widzami, za kulisami trwały ostatnie poprawki makijaży, udziela-
nie cennych wskazówek oraz raz co raz wyglądanie, czy wszyscy ro-
dzice zajęli już swoje miejsca. 
To było popołudnie pełne wzruszeń dla wszystkich. Dla aktorów, któ-
rzy nie spodziewali się tak żywej reakcji publiczności na swój taniec, 
śpiew i grę aktorską. Dla publiczności, która została zaskoczona pozio-
mem artystycznego wydarzenia. Dla reżysera, który zobaczył owoc 
swojej ciężkiej pracy oraz dla nas, Gminnego Ośrodka Kultury. 
Tego dnia czuliśmy się jak jedna, wielka rodzina. Gratulacjom i uści-
skom nie było końca.  
 

W przedstawieniu wystąpili:  

Martyna Stępień - w podwójnej roli męskiej jako Kawaler i Rycerz 

Lena Kraska - Królewna 

Marta Krawczyk - Smok 

Lena Tarazewicz - Smoczyca Kasia 

Kaja Zychalak - Dama Dworu 

Maja Rozumek - Dama Dworu 

Milena Kuhn - Dama Dworu 

Daria Tońska - Czarownica 

Iga Drozdowska - Czarownica 

Filip Gagat - Czarodziej 

Maja Malinowska - dziecko Czarownicy 

Lena Sobieszek - dziecko Czarownicy 

Antonina Sulewska - dziecko Czarownicy 

Letycja Pawełczyk - dziecko Czarownicy 
GOK Łukta 

Premiera spektaklu: „O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry” 

Młode pokolenie aktorek: Letycja, Maja i Lenka 

Młodzi aktorzy na scenie dali z siebie wszystko 

Za kulisami pełna gotowość 

Sala kinowa była zapełniona po brzegi 
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Teatrzyk "O mądrej Królewnie i smoku ze Złotej  

Góry" widziany oczami najmłodszego widza: 

 

 Mi najbardziej podobała się 

Królewna z różdżką. 

 

Marysia Pasierowska  

Mi się najbardziej podobała  

czarownica i jej czapka. Było dużo 

czarownic, ale to byli przebrani nasi 

przyjaciele. 

 

Kinia Cicha 

Podobał mi się rycerz, bo miał miecz  

w majtkach i ciocia Dorotka, bo ładnie mówiła.  

 

Olek Szczukowski 

Mi najbardziej podobał się Smok i Czarodzieje, 

ja też mam w domu czapkę czarownicy.  

A ten rycerz to miecz tak chował do spodni  

i miał dwie nogi. 

 

Nikoś Bartnikowski 

 Mi się podobały czarownice, bo była tam Maja Malinowska z mojej  

grupy i byłam z niej dumna bardzo. I rycerz był super, bo miał miecz.  

A czarownice bardzo śmiesznie tańczyły.  

 

Weronika Syjczak 

 
Najbardziej podobał mi się taniec czarownic 

oraz rycerz, który udawał wieśniaka  

i wszystko było takie tajne.  

 

Bartuś Kraska 

 
Najlepsze były krzyczące czarownice i wszystko było super, ale najbardziej 

super czarownice. 

 

Dawidek Kubicki 

 
Najbardziej mi się podobało jak wszyscy mó-

wili SMOKU MASZ ZA GRUBY TYŁEK, 

tańce czarownic i polonez oraz hasło, że JAK 

SZUKASZ MĘŻA TO NIE WĘŻA. No i jak 

zwrócili uwagę Smokowi, aby umył zęby, bo 

mu śmierdzi z buzi i ta straszna muzyka 

przez chwilkę. 

 

Stasiu Tarazewicz  
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Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury minęły bardzo szybko, ale i in-

tensywnie. Codziennie odbywały się zajęcia, każde dziecko znalazło 
coś dla siebie. W pierwszych dniach ferii dzieci na zajęciach plastycz-
nych przygotowywały prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziad-
ków. W kolejnych dniach piekły ciasteczka, tworzyły zabawki z drew-

na oraz ćwiczyły swoją wyobraźnię poprzez wykonywanie rysunków  
z kolorowej soli kuchennej. Zorganizowana została również wycieczka 
na basen do Morąga, gdzie wszyscy świetnie się bawili. Po ok. 2 go-
dzinnej, wyczerpującej zabawie na basenie dzieci i młodzież z opieku-

nami udały się na 
pizzę.  
W drugim tygodniu 
ferii odbyły się 
zajęcia rekreacyjno-
sportowe, na któ-
rych tańczyliśmy  
i ćwiczyliśmy świet-
nie się przy tym 
bawiąc. Po zaję-
ciach został wy-
świetlony film ani-

mowany w kinie. W środę 
zorganizowaliśmy ognisko, 
na którym upiekliśmy kieł-
baski, a następnie korzysta-
jąc z pięknego, mroźnego 
popołudnia, bawiliśmy się 
na świeżym powietrzu. 
Zwieńczeniem ferii był bal 
karnawałowy, na który dzie-
ci w najróżniejszych prze-
braniach przybyły wraz 
rodzicami. Wszyscy razem 

tańczyli z animatorkami w rytm muzyki. Jedną z atrakcji była chusta 
animacyjna przy której dzieci wraz z prowadzącymi bawiły się  
w "Owocową sałatkę". Następną zabawą było wspólne rysowanie czło-
wieka. Każde dziecko malowało jedną cześć ciała z zamkniętymi ocza-
mi. Zabawom i śmiechom nie było końca.  

Dodatkową atrakcją podczas ferii były ćwiczenia strażackie, które 
odbywały się w naszym budynku. Dzieci mogły zaobserwować jak 
wygląda praca strażaków.  

Podczas ferii zimowych w GOK-u znalazły się też zajęcia tematyce 
gier planszowych. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki o godz. 
17:00 i są kontynuowane nadal w tych samych terminach. Gry planszo-
we to ciekawa alternatywa dla gier komputerowych.  

GOK Łukta 

 FERIE w GOK-u 2019 

Kreatywne zajęcia z kolorową solą 

Zajęcia z panią Kasią Miszczuk cieszyły się ogromną frekwencją 

Przez 2 godz. basen w Morągu należał do nas! 

Można się też świetnie bawić nad planszą! 

Na nasze bale dla dzieci zawsze zjawia się mnóstwo „przebierańców” 

Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku 

Podczas ferii zimowych w świe-

tlicy wiejskiej w Zajączkowie 

dzieci uczestniczące w zajęciach 

przygotowywały swoim babciom 

i dziadków laurki z okazji Dnia 

Babci i Dnia Dziadka. Odbywały 

się również spacery po okolicy. 

Główną atrakcji ferii był wyjazd 

do kina w GOK w Łukcie.  

Świetlica Zajączkowo 

 Ferie w świetlicach wiejskich 

 Zajączkowo 
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Podczas ferii zimowych świetlica była 

otwarta od godz. 13.00 do 17.00. Zajęcia, 
które odbywały się podczas ferii były uroz-
maicone, zgodne z zainteresowaniem dzie-
ci. Począwszy od zabaw ruchowych, gier 
świetlicowych, planszowych, po przez 
kolorowanki, wyklejanki, zabawę z masą 
solną, aż po zajęcia kulinarne. Dzieci miały 
okazję wyjechać do Parku Trampolin  
w Olsztynie i restauracji McDonalds. Od-
był się również Bal Karnawałowy. Licznie 
przybyłe dzieci wraz z rodzicami bawiły 
się wyśmienicie pod okiem animatora za-
baw. Odwiedził nas także Mikołaj, który 
wręczył każdemu dziecku paczkę. Bal za-
kończył się słodkim poczęstunkiem, który 
przygotowali rodzice. 

 Kozia Góra 

 Ferie w świetlicach wiejskich c.d. 

Ferie zimowe to wspaniały czas na relaks i świetną zabawę. Taką też przygotowaliśmy 

w naszej świetlicy w Komorowie, gdzie dzieci mogły miło spędzić czas. Pierwszy ty-
dzień upłynął na zabawach i spacerach, gdyż pogoda była znakomita. Zabawy na śniegu 
tj. lepienie bałwana, walka na śnieżki czy zjeżdżanie na sankach, to znakomity rodzaj 
spędzania wolnego czasu zimą, czy to dla młodszych czy też starszych dzieci. Znaleźli-
śmy również czas na kino, gdzie wybraliśmy sie do Łukty na bajkę pt: „Ralph Demolka 
w internecie”. 

 
Świetlica Komorowo 

 Komorowo 

 Florczaki 

Zajęcia podczas ferii zimowych w świetli-

cy wiejskiej we Florczakach odbywały się 
codziennie od godz.10:00-14:00. Ferie roz-
poczęliśmy zabawą choinkowa dla najmłod-
szych. Zabawę rozpoczęli animatorzy roz-
rywki, a po nich Mikołaj rozdał dzieciom 
paczki. W następne dni, dzieci wykonywały 
laurki na Dzień Babci i Dziadka, oraz upo-
minki z masy solnej. Dzieci również goto-
wały, brały udział w konkursach z nagroda-
mi, aktywnie spędzały czas na dworze, oraz 
brały udział w zajęciach ruchowych i grach 
świetlicowych. W ostatnim dniu ferii odbył 
się wyjazd do GOK-u Łukta do kina na 
„Mała Stopa”.  

W ferie zimowe w Ględach,  świetlica czynna była od 

godz. 14.00 do 18.00. W pierwszy tydzień odbyły się 

zajęci podczas których, trwały przygotowania do Dni 

Babci i Dziadka, liczne próby, robiliśmy kwiaty z krepi-

ny, zaproszenia i dekoracje. Najbardziej lubiane w tym 

sezonie przez dzieci i młodzież były gry planszowe, tenis, 

bilard oraz taniec. Odbyły się uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, dla których przygotowaliśmy występ 

dzieci na scenie (skecze, piosenki, taniec i wiersze).  

W drugim tygodniu zorganizowaliśmy wyjazd ponad 

trzydziestoosobową grupą do Parku Trampolin, mieliśmy 

seans filmowy dla najmłodszych, oczywiście gry planszo-

we, zabawy. Przygotowaliśmy dekoracje do balu karna-

wałowego, który odbył się na zakończenie ferii. 

 

Świetlica Ględy 

 Ględy 

Świetlica Kozia Góra  

Świetlica Florczaki 
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20 stycznia 2019 r. we Florczakach odbyła się zimowa zabawa dla 

dzieci pod nazwą „Choinka”. Wydarzenie miało miejsce w świetlicy 
wiejskiej. Organizatorem imprezy byli jak co roku sołtys oraz rada 
sołecka. Zgromadzone dzieci, rodziców i dziadków z miejscowości 
Florczaki, Nowaczyzny, Swojek i Kotkowa przywitał sołtys Florczak 
Jerzy Grabowski. Wśród przybyłych znaleźli się również Wójt Gminy 
Łukta Robert Malinowski oraz Radni Rady Gminy Łukta. Mimo po-
kaźnych rozmiarów, świetlica pękała w szwach - samych dzieci było 
ok. 80. 

Zabawę dla dzieci poprowadzili animatorzy, którzy przybyli na zapro-
szenie pani ze świetlicy we Florczakach. Poczęstunek w postaci pysz-
nych ciast przygotowały babcie i mamy. Wszystkie przybyłe dzieci 
otrzymały paczki ze słodyczami od Mikołaja. Na koniec Sołtys podzię-
kował sponsorom za dofinansowanie tej imprezy jak i  również paniom 
za pomoc w przygotowaniu świetlicy. Nie zapomniał również o Dniu 
Babci i Dziadka, którym wraz z dziećmi złożył życzenia. 

Redakcja 

 „Choinka” - zimowa zabawa dla dzieci we Florczakach 

Wójt Robert Malinowski, sołtys Jerzy Grabowski, radny Bogdan Czajkowski 

W środę 16 stycznia 2019 r. uczestnicy zajęć w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Łukcie, wyruszyli w kolejną, wirtualną podróż po Euro-
pie. Dzieci dowiedziały się, że Holandia to kraina wiatraków, to miejsce 
gdzie wyrabia się wspaniałe sery, a także gdzie wiosną na polach kwit-
ną niezliczone ilości tulipanów. Ciekawostką dla słuchaczy okazał się 
również fakt, że dla większości Holendrów ulubionym środkiem loko-
mocji jest rower. Poza tym podróżnicy zachwycali się niezwykłą wio-
ską Giethoorn, która w prawie w całości położona jest na wodzie,  po-
znali ulubione sporty Holendrów oraz najpopularniejsze potrawy holen-
derskie. Podziwiali stroje narodowe - m.in. sławne holenderskie choda-
ki. Ponieważ nasza wirtualna podróż była ograniczona w czasie, trzeba 
było powoli żegnać się z tym małym, ale jakże urokliwym krajem. Dla-
tego na koniec spotkania, aby utrwalić sobie zdobyte informacje i zapa-
miętać najciekawsze chwile z podróży, dzieci rozwiązywały krzyżówkę, 
robiły wiatraki i tulipany z papieru. Były również wyścigi na hulajno-
gach, biegi w klumpach oraz słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że dla 
naszych podróżników był to dzień pełen wrażeń i pouczającej zabawy. 
W warsztatach uczestniczyła i pomagała grupa wolontariuszy z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.  
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie. 

W Akademii Ucznia - wirtualna podróż do Holandii 

W ferie dzieci oraz dorośli mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Ozdabialiśmy różne przed-

mioty drewniane, jak np. skrzynki, malowaliśmy na koszulkach, a także farbami nie używając pędzli. Zorganizowano bale karnawałowe z animatorka-

mi, na które dzieci przygotowały kolorowe maski. Chociaż jeszcze zima, to powoli zaczęliśmy z dorosłymi robić ozdoby na kiermasz wielkanocny. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia do świetlic. 

 Pelnik i Ramoty 

Świetlice Pelnik i Ramoty 

 Ferie w świetlicach wiejskich c.d. 

Zabawa na świetlicy w Pelniku Ferie na świetlicy w Ramotach 
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SPORT 

 Walentynkowy Leśny Cross 

Dnia 10 lutego 2019 r. na Stadionie Wiejskim oraz okolicznych tere-

nach leśnych w Łukcie odbyła się I Ogólnopolska Sztafeta Walentynko-
wa wraz z biegami towarzyszącymi dzieci. Organizatorem biegów było 
Stowarzyszenie Leśny Cross, które mogło zrealizować inicjatywę dzię-
ki wsparciu „Biegającego Małżeństwa” z Olsztynka, Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego oraz władz lokalnych gminy: Pana 
Roberta Malinowskiego – wójta Gminy, GOK-u Łukta, sołectwa Łukta, 
Nadleśnictwa Miłomłyn, Szkoły Podstawowej w Łukcie oraz wielu 
firm i instytucji sponsorujących.  
 
W biegu udział wzięły 42 pary zawodników. Atrakcyjny, bardzo wyma-
gający teren pełen podbiegów stanowił duże wyzwanie dla zawodni-
ków. Dodatnia temperatura sprawiła, że trasa stała się bardzo śliska,  
a miejscami błotnista. Zawodnicy w ciągu 5 godzin w parach na zasa-
dzie sztafety musieli przebiec jak najwięcej okrążeń. Jedno okrążenie 
liczyło około 6,5 km. Startowali oni w kilku kategoriach: OPEN, naj-
szybsze małżeństwo, najszybsza para.  
 
Klasyfikacja Open:  
1 miejsce Ferszt Piotr, Marta Barcewicz  
2 miejsce Bartkowski Mariusz, Renkel-Bucha Ewa  
3 miejsce Krzyżaniak Piotr, Kiezik Anna  
 
Klasyfikacja Małżeństw:  
1 miejsce Meller Wojciech, Meller Joanna  
2 miejsce Januszewski Karol, Januszewska Izabela  
3 miejsce Hołownia Paweł, Hołownia Anna  
 
Klasyfikacja par nie będących małżeństwem:  
1 miejsce Ferszt Piotr, Marta Barcewicz  
2 miejsce Bartkowski Mariusz, Renkel-Bucha Ewa  
3 miejsc Krzyżaniak Piotr, Kiezik Anna  
 
Na uczestników biegów czekały ciepłe potrawy (żurek, leczo, spaghet-
ti), ciasta, kawa, herbata oraz ognisko, przy którym można było upiec 
kiełbaski. Była to I edycja Sztafety Walentynkowej, ale nie ostatnia. Do 
zobaczenia za rok!  

 

Leśny Cross 
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CIEKAWE 

Ostatnio o remoncie kościoła 

we Florczakach pisaliśmy prze-
szło rok temu. Według zapew-
nień ks. Proboszcza kościół miał być oddany do użytku już w czerwcu 
zeszłego roku. Prace szły w dobrym tempie, nie brakowało też ludzi do 
pomocy. Jednak prace wstrzymano, przez co zaczęły pojawiać się głosy 
o bezczynności księdza i parafian, którzy pomagali w odbudowie spalo-
nego 3 lata temu wnętrza kościoła. Postanowiliśmy zbadać sprawę  
i zaczerpnąć kilku informacji. O wyjaśnienia poprosiliśmy sołtysa Flor-
czak Jerzego Grabowskiego, który jest w stałym kontakcie zarówno  
z proboszczem jak i osobami pomagającymi w remoncie. Po przedsta-
wieniu naszych obaw, pan Jerzy odpowiedział: Muszę zdementować te 
krzywdzące pogłoski dotyczące księdza, ale i ludzi, którzy ciężko praco-
wali przy odbudowie. W tej chwili prace zostały wstrzymane  
z powodu zimy i niskich temperatur. Do końca 2018 roku zostały też 
wykorzystane środki z funduszu.  

Dotychczas zrobione zostały: konstrukcja dachu i wymiana dachówek, 
naprawiony i odmalowany sufit, instalacja elektryczna, tynki, ołtarz 
rzeźbiony, posadzka przed prezbiterium, naprawione ławki, wymiana 
czterech okien. Ponadto wyremontowaliśmy zakrystię i przedsionek 
oraz zrobiliśmy wiele innych drobnych prac, których nie sposób tu wy-
mienić. Jest masa pracy papierkowej, bo wszystko musi być dokładnie 
dokumentowane, gdy chodzi o pieniądze z dofinansowania. Niestety 
muszę zmartwić parafian, bo kościół najprawdopodobniej będzie za-
mknięty do jesieni. Ale dodam, że złożone zostały wnioski do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie naprawy 
okien, witraży, odnowienie chóru oraz elewacji zewnętrznej. Jak tylko 
pojawią się pieniądze to ruszymy z dalszymi pracami. 

Redakcja 

 Czy zapomniano o kościele we Florczakach? 

Nowy ołtarz 

Wnętrze kościoła po renowacji - pozostało jeszcze sporo do zrobienia, aby kościół wrócił do dawnej świetności 

Tradycja obchodzenia 14 

lutego Walentynek na dobre 

zadomowiła się w Polsce 

dopiero w latach 90. XX 

wieku, pomimo iż w Europie 

południowej i zachodniej 

celebrowana jest już od śre-

dniowiecza. Pomimo katolic-

kiego patrona w dniu tego 

święta - św. Walentego, dzień 

ten bardzo często kojarzony 

jest ze zbieżnym terminowo 

zwyczajem pochodzącym 

jeszcze z Cesarstwa Rzym-

skiego, polegającym na po-

szukiwaniu wybranki swego 

serca poprzez losowanie jej 

imienia ze specjalnej urny. 

Współcześnie Dzień Zakochanych nie ma nic wspólnego z dawnymi 

tradycjami. 

Dziś to czas obdarowywania się 

prezentami i czułościami. Dla 

tradycjonalistów dobry moment 

na napisanie listu bądź wiersza 

miłosnego. Szacuje się, że Wa-

lentynki są drugim, zaraz po 

Bożym Narodzeniu, najbardziej 

dochodowym świętem. Dla wie-

lu hit marketingowy, dla innych 

kicz. Czy tego dnia świętujemy, 

czy też nie zależy wyłącznie od 

nas. Okazujmy sobie miłość  

i szacunek na każdym kroku 

naszego wspólnego życia, niech 

słowa "KOCHAM CIĘ" będą 

codziennością, niech małe, czułe 

gesty wypełniają nasze dni, tygodnie, miesiące i lata, a jeśli dodatkowo 

mamy ochotę tego dnia wspólnie obejrzeć komedię romantyczną, zjeść 

pyszną kolację, obdarować się wzajemnie słodkościami, to dlaczego 

nie? 

 

Dorota Pawełczyk 

 Walentynki 

CIEKAWOSTKA: wg danych zebranych przez allegro w ciągu 2 tygodni przed 14 lutego najczęściej sprzedawane są  

pluszowe misie w tempie jednego na 2 minuty, co daje aż 720 pluszaków na dobę.  
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Rok 2018 obfitował w wiele kulturalnych wydarzeń, zorganizowa-

nych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Łukcie, w których uczestniczyło łącz-
nie prawie 5 tys. osób. Rok rozpoczęło 
huczne wydarzenie jakim był 26 Finał 
WOŚP. Podczas 2 tygodniowych ferii 
zimowych Ośrodek przygotował dla naj-

młodszych szereg atrakcji, m.in. zajęcia animacyjne oraz wycieczkę. 
Ferie zwieńczył karnawałowy bal przebierańców. 

13 lutego odbyły się 
warsztaty dla kobiety. 
Panie mogły poznać 
tajniki tworzenie natu-
ralnych peel ingów   
i masek. 
8 marca kobiety mogły 
wspólnie bawić się na 
zorganizowanym spo-
tkaniu z okazji Dnia 
Kobiet, podczas którego 
odbył się seans filmowy 
w kinie oraz konkursy z 

nagrodami. 9 marca wystąpił duet DuoAt, czyli Aniela Załęska-
Szczypińska oraz Tadeusz Pieczyszyn. 
24 lutego  w sali kinowej 
w GOK w Łukcie odbyły 
się obchody Wileńskiego 
święta jakim są Kaziuki 
Wilniuki. Część arty-
styczną w postaci pieśni  
i tańców ludowych za-
pewnili goście z Litwy, 
czyli Kapela Świętojań-
ska z Sużan oraz Dziecię-
cy zespół Taneczy 100 
Uśmiechów z Wilna. 
W ciągu całego roku 
odbywały się cyklicznie zajęcia kulinarne dla najmłodszych, a także 
próby do przedstawienia teatralnego. Co dwa tygodnie dzieci oraz 

dorośli spotykali się na 
zajęciach rękodzielni-
czych z panią Katarzy-
ną Miszczuk. Efekty 
tych zajęć można podzi-
wiać w naszym Ośrod-
ku – tworzą codzienną 
dekorację wnętrza bu-
dynku. 
Nowością w naszej 
ofercie były zajęcia  
z „nowych sztuk wizu-
alnych”, na których 

uczestnicy, dzięki spe-
cjalnej aplikacji, mogli 
tworzyć na komputerach 
animowane tła. 
W styczniu i czerwcu 
zorganizowaliśmy nocne 
granie dla młodzieży 
lubiących gry kompute-
rowe. 
W maju, podczas przy-
jemnej wiosennej pogo-
dy wspólnie z uczestni-
kami wyruszyliśmy na 

majówkową wycieczkę do 
Taborza, zwieńczoną ogni-
skiem z kiełbaskami. 
W 2018 roku odbyły się 
również większe imprezy 
plenerowe: 3 czerwca 
Dzień Dziecka przed bu-
dynkiem GOK w Łukcie, 
na scenie wystąpiła Akade-
micka Orkiestra Dęta oraz 
zespół Brylanty&Bażanty. 
7 lipca Festyn z okazji Dni 

Łukty, podczas którego wystąpili duet An Dreo e Karina (największe 
włoski przeboje) oraz zespół disco polo Faster.  14 lipca Festyn z oka-
zji Dni Rodziny  
w Pelniku, 19 sierp-
nia Artystyczny Ple-
ner Niepodległościo-
wy „Qlturalnie nad 
wodą” na plaży  
w Taborzu. 1 wrze-
śnia Dożynki Gmin-
ne, podczas których 
wystąpili Zespół Pie-
śni i Tańca Kortowo 
oraz zespół disco 
polo Defis. 
Wspólnie ze stowa-
rzyszeniami „Isąg” 
oraz „Razem dla Ględ” nasze stowarzyszenie QLT wzięło udział  
w projekcie „Wspólna praca się opłaca”, dzięki któremu możliwe było 
zorganizowanie szeregu zajęć dla dzieci jak i dorosłych tj.: warsztaty 
rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, pilates (gimnastyka), tai chi  
i wspomniany już Artystyczny Niepodległościowy Plener. Zajęcia 
odbywały się cotygodniowo. 

W minionym roku również udało nam się zorganizować kabaretowy 
występ. W listopadzie na naszej scenie wystąpił Marcin Daniec. 
11 listopada obchodziliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Na 
naszej scenie wystą-
pili z patriotycznym 
repertuarem Zespół 
Pieśni i Tańca Korto-
wo oraz dzieci i mło-
dzież z Zespołu 
S z k o l n o -
P r z e d s z k o l n e g o  
w Łukcie i Mostko-
wie w przedstawieniu 
„Droga do Wolno-
ści”. 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukcie zorganizował dla najmłodszych Mikołajkowy Bal  
6 grudnia. Nie zabrakło upominków, konkursów, zabaw i oczywiście 
Mikołaja! 
Jesienią na naszej sali tanecznej odbywały się zajęcia taneczne dla 
dwóch grup dzieci i młodzieży. Za to całym rokiem, dwa razy w tygo-
dniu, odbywały się zajęcia fitness oraz ćwiczenia na steperze.   
Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń w GOK-u odbywają się rów-

nież zajęcia zrzesza-
jące mniejszą ilość 
uczestników w for-
mie klubu, jak spo-
tkania Plaszomania-
ków (gry planszo-
we) czy spotkania 
entuzjastów gier 
komputerowych. 
Serdecznie Zapra-
szamy na nasze 
zajęcia w 2019 ro-
ku! 

 GOK podsumował miniony rok 

DuoAT 

Majówkowa wycieczka rowerowa 

Kaziuki Wilniuki 

Dni Łukty 

Festyn Dzień Dziecka 

Artystyczny Plener w Taborzu 

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

Zajęcia rękodzielnicze 

Bal Mikołajkowy 

NASZA GMINA ŁUKTA 

GOK Łukta 



12 

NASZA GMINA ŁUKTA 

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

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

 

Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? Skontaktuj sie z nami! 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

KINO 

Wspaniały Teatr Bez Nazwy zaprasza na 

Przedstawienie pt. 

„REWIZOR” 

31 marca 2019 r. 
godz. 16:00 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 

LUTY 
15 – 16 lutego piątek – sobota 
15:00 – Lego przygoda 2 – animacja, akcja, przygodowy 
17:00 – Planeta Singli 3 – komedia romantyczna, od 13 lat 
19:00 – Planeta Singli 3 – komedia romantyczna, od 13 lat 
17 lutego niedziela 
14:00 – Lego przygoda 2 – animacja, akcja, przygodowy 
16:00 – Planeta Singli 3 – komedia romantyczna, od 13 lat 
18:00 – Planeta Singli 3 – komedia romantyczna, od 13 lat 
22 – 23 lutego piątek – sobota 
16:00 – Mia i biały lew – familijny, od 7 lat 
18:00 – Kobiety mafii 2 – premiera  – sensacyjny, od 15 lat 
20:30 – Kobiety mafii 2 – premiera – sensacyjny, od 15 lat 
24 lutego niedziela 
14:00 – Mia i biały lew – familijny, od 7 lat 
16:00 – Kobiety mafii 2 – premiera  – sensacyjny, od 15 lat 
18:30 – Kobiety mafii 2 – premiera  – sensacyjny, od 15 lat 
 
MARZEC 
1 – 2 marca piątek – sobota 
14:00 – Corgi, psiak Królowej – premiera – animacja 
16:00 – Corgi, psiak Królowej – premiera – animacja  
18:00 – Kobiety mafii 2 – sensacyjny, od 15 lat 
20:00 – Kobiety mafii 2 – sensacyjny, od 15 lat 
3 marca niedziela 
13:00 – Corgi, psiak Królowej – premiera – animacja 
15:00 – Corgi, psiak Królowej – premiera – animacja 
17:00 – Kobiety mafii 2 – sensacyjny, od 15 lat 
19:00 – Kobiety mafii 2 – sensacyjny, od 15 lat 
8 marca piątek 
15:00 – Corgi, psiak Królowej – animacja  
9 marca  sobota 
16:00 – Corgi, psiak Królowej – animacja  
10 marca niedziela  
14:00 – Corgi, psiak Królowej – animacja  

W marcu polska komedia „Całe szczęście” 
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.  

Aktualny repertuar znajduje się na stronie 

www.goklukta.pl  


