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Ważna informacja dla 

wszystkich podróżnych. 

Otóż, najpóźniej na począt-

ku przyszłego roku Łukta 

ponownie uzyska połączenie 

autobusowe ze stolicą po-

wiatu, czyli z Ostródą. Na 

sesji Rady Powiatu, 5 wrze-

śnia 2022 r. radni podjęli 

uchwałę o przywróceniu  

i powstaniu nowych linii 

autobusowych w naszym 

powiecie. Stało się tak dzięki porozumieniu kilku  gmin oraz 

możliwości dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych. O przywrócenie połączeń autobuso-

wych apelowali sami mieszkańcy. Warto zaznaczyć, że gminy, 

które zostały ujęte w ustawie, będą musiały uiścić wkład własny 

w utrzymywanie połączeń. 

Uchwała przewiduje powstanie 10 nowych linii, z czego jedna 

dotyczyć będzie naszej gminy. Przebieg wspomnianej trasy wy-

glądać będzie następująco: Morąg - Silin - Bramka - Zawroty -  

Florczaki -  Nowe Ramoty - Łukta - Tabórz - Szeląg - Ostróda. 

Za transport odpowiedzialny będzie jedyny funkcjonujący prze-

woźnik w naszym regionie, czyli PTO LIPNICKI Sp.zo.o. Sp.k. 

Teraz pozostało tylko podpisanie umów pomiędzy powiatowymi 

samorządami i złożenie wniosku o dofinansowanie z rządowego 

funduszu. 

Grzegorz Malinowski 

 Przywrócone zostanie połączenie autobusowe z Ostródą 

Funkcja sołtysa znana jest 

w Polsce od średniowiecza, 
choć rola, jaką on pełnił 
zmieniała się w ciągu kilku 
stuleci. Sołtys był m.in. 
wiejskim sędzią, od czego 
pochodzi wywodząca się  
z języka niemieckiego na-
zwa. Pełnił też funkcję za-
sadźcy lokującego wieś na 
prawie niemieckim. Przez 
pewien czas funkcja sołtysa 
była funkcją dziedziczoną 
przez najstarszego męskiego 
potomka. W II połowie XVI 
wieku sołtysów zastąpiono 
wójtami. Różne były role 
sołtysa pod zaborami. W II 
Rzeczpospolitej sołtysi od-
powiadali za zarządzanie 
dochodami i majątkiem gro-
madzkim, realizację budżetu 
gromadzkiego, dbanie o 
porządek i bezpieczeństwo, 

ewidencję migracji ludności, sprawy drogowe, zdrowotne. sądo-
we, wojskowe i papiernicze. Także w PRL-u istniała funkcja 
sołtysa. 

Co należy do głównych obowiązków sołtysa dzisiaj? Przede 
wszystkim zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady 
sołeckiej, aktywizowanie mieszkańców oraz reprezentowanie 
ich na zewnątrz, współdziałanie z wójtem i radą gminy przy 
realizacji wyznaczonych działań, uczestniczenie w naradach 
sołtysów, a także pobieranie podatków i opłat lokalnych. 

3 kwietnia 2022 roku podczas zebrania wiejskiego w demokra-
tycznych wyborach nowym włodarzem sołectwa Molza została 
Izabella Stankiewicz, tym samym zostając najmłodszym sołty-
sem w Gminie Łukta. Przybliżmy zatem jej sylwetkę… 

Sołtys to osoba, która w znanej nam wszystkim hierarchii ma 
bezpośredni i najlepszy kontakt z mieszkańcami. Opowiedz 
proszę w kilku słowach o swoim sołectwie i ludziach w nim 
mieszkających? 
Sołectwo Molza położone jest w malowniczej okolicy, otoczone 
jest lasami i pagórkami. Jest to wieś typowo rolnicza, znajduje 
się w niej aż 5 gospodarstw rolnych, które aktywnie prosperują. 

Dodatkowo w centrum wsi znajduje się dom opieki społecznej, 
w którym niektórzy z naszych mieszkańców pracują. Mieszkań-
cy wsi są bardzo pomocni i mogę na nich zawsze polegać. Chęt-
nie udzielają się w różnych akcjach społecznych organizowa-
nych we wsi. Ze wspólnej inicjatywy utworzyliśmy w tym roku 
Koło Gospodyń Wiejskich w Molzie, które dopiero rozwija 
swoją działalność. 

W kim miałaś największe wsparcie podczas wyborów na sołty-
sa?  
Największe wsparcie miałam od mieszkańców wsi. Frekwencja 
na wyborach była rekordowa, nigdy nie przypuszczałabym, że 
wybory mogą tak połączyć mieszkańców. Dużą zasługę odegrał 
Pan Wacław Gancewski, który bardzo namawiał mnie na zosta-
nie sołtysem. Oczywiście nie mogę pominąć w tym mojego 
męża oraz rodziców, którzy bardzo mi kibicowali. 

Priorytety! Są? Nie ma? 
Moim głównym priorytetem jest budowa placu zabaw we wsi. 
Główną motywacją jest to, że brakuje takiego miejsca w Mol-
zie. Nasza wieś nie posiada świetlicy sołeckiej więc aktualnie 
dzieci nie mają się gdzie integrować. Kolejną rzeczą jest usunię-
cie  niebezpiecznych drzew i gałęzi na drodze dojazdowej do 
Molzy. Staram się również reagować na wszystkie uwagi 
mieszkańców i w miarę możliwości je rozwiązywać. Jednocze-
śnie na razie nie planuję dalszej przyszłości, ponieważ nie wiem 
ile zdołam zrobić przez dwa lata. 

Co się okazało najtrudniejsze w pracy sołtysa?  
Najtrudniejsze jest znalezienie złotego środka, aby każdy był 
zadowolony z tego jak pracuje sołtys. Osobiście staram się jak 
najlepiej wykonywać swoje obowiązki, ale każdy ma własną 
wizję jak powinno to wyglądać. Dodatkowym wyzwaniem jest 
brak czasu, ponieważ poza wykonywaniem tej funkcji mam 
życie prywatne i zawodowe więc czasem jestem zmuszona wy-
bierać co jest ważniejsze. 

Kim prywatnie jest Izabella Stankiewicz?  
To pytanie jest chyba najtrudniejsze. W prywatnym życiu moją 
największą pasją jest łowiectwo, którym zaraziłam się od swo-
jego taty i dzięki któremu poznałam mojego męża Piotra, od 
którego dostaję bardzo duże wsparcie we wszystkim co robię. 
W zeszłym roku skończyłam studia zootechniczne, dzięki któ-
rym spełniam się zawodowo pomagając prowadzić gospodar-
stwo rolne rodzicom. Dodatkowo lubię odkrywać nowe miejsca 
oraz próbować nowych smaków. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

IZABELLA STANKIEWICZ – nowym sołtysem sołectwa Molza 



Nr 09/2022  

3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

Szkoło! Szkoło!/Gdy cię wspominam,/Tęsknota w serce się 

wgryza,/Oczy mam pełne łez! 

       Julian Tuwim 

  

 Wrzesień… Kolejny raz zabrzmiał szkolny dzwonek, roz-

począł się nowy rok nauki. Nietaktem byłoby nie napisać o tym 

szczególnym wydarzeniu, zarówno dla nauczycieli jak  

i uczniów.   

 Zanim jednak przejdę do refleksji nad obecną edukacją, 

pozwolę sobie na wspomnienia dotyczące dawnej szkoły  

w Łukcie, czy w ogóle szkół w dawnej naszej gminie. Dziś, ze 

średniego i młodszego pokolenia, mało kto wie, że kiedyś nie-

mal w każdej wsi były tego typu placówki, jednak nie w każdej 

zdobywało się pełne wykształcenie powszechne. W niewielkich 

wsiach działały szkoły od pierwszej do trzeciej klasy. Później 

dzieci wożone były do szkół, w których były wszystkie klasy. 

Wypada zauważyć, że uczniowie dowożeni byli przez gospoda-

rzy furmankami, i to bez względu na porę roku. W tamtych la-

tach 1959-1976, bo wtedy chodziłem do podstawówki w Łuk-

cie, było wielu gospodarzy w gminie. Najmniej (i to z niewiel-

kim areałem) w tej rodzinnej mojej wsi, gdyż żyli tu głównie 

chłopo-robotnicy (lepiej byłoby napisać: robotnicy-chłopi), 

czyli ci, których głównym źródłem dochodu była praca zawo-

dowa w zakładach Olsztyna, Ostródy lub Morąga. Indywidualni 

gospodarze uprawiali ziemię głównie w Komorowie, Molzie (tu 

akurat były wszystkie klasy), Wynkach, Worlinach czy Florcza-

kach. To oni dbali o to, by starsze dzieci dowożone były do 

placówek siedmio oddziałowych. Warto wiedzieć, że w gminie 

było sporo Państwowych Gospodarstw Rolnych, dających 

przede wszystkim zatrudnienie miejscowym, ale także łukcia-

nom. 

 Wróćmy jednak do szkoły w Łukcie. Zanim wybudowano 

obecną, poprzednia  składała się z dwóch budynków, większy 

(już nieistniejący) stał - mniej więcej - w miejscu dzisiejszego 

Gminnego Domu Kultury. Drugi, mniejszy, jest do dziś (vis  

a vis GOK). Patrząc w stronę rzeki. To tu edukowało się kilka 

pokoleń naszej gminy. I od razu trzeba wyjaskrawiać, że pla-

cówka miała szczęście do nauczycieli, gdyż absolutna więk-

szość absolwentów pomyślnie zdawała egzaminy do szkół śred-

nich. Z estymą wymienię nazwiska kilku nauczycieli (nie 

wszystkich zapamiętałem), którzy zadali sobie wiele trudu, by 

jak najlepiej wyedukować uczniów. Dla mnie w tamtych latach 

najważniejszym i bardzo wymagającym nauczycielem był 

Podralski, matematyk. Chyba nie było ucznia, który nie bałby 

się tego przedmiotu. Nie brakowało dwój (dziś obowiązuje inna 

skala), matematyk - w przypływie dobroci - stosował czasami 

„zamiennik” i zamiast oceny niedostatecznej można było wy-

brać „łapy”, czyli oberwać np. linijką po wewnętrznej stronie 

dłoni. Bolało, ale w dzienniku niedostatecznego nie było. Pa-

miętam, że niektórzy z nas uczniów z chęcią szli na ten „układ”. 

Był też w Łukcie polonista Nidzgorski (nie pamiętam imienia), 

pani Ahrem (później Kopczyńska), chyba uczyła historii, ale 

głowy nie dam. Bardzo ważnym pedagogiem w dawnej szkole 

w Łukcie była pani Dudek (potem Krasnodębska), kierownik. 

Nie wiem skąd przyszła ta młoda i ładna nauczycielka, ale co 

do jednej rzeczy pamięć mnie nie zawodzi, podobała się niemal 

wszystkim chłopcom ze starszych klas. Dość dobrze ją pamię-

tam, bo moja mama zajmowała się jej dzieckiem, stąd czasem 

mogłem najzwyczajniej w świecie porozmawiać z panią kie-

rownik, co – podkreślę – było sporym przeżyciem, przede 

wszystkim ze względu na jej wiedzę. Jeszcze dziś przypominam 

sobie, że o co się nie zapytało panią Dudek, ona wszystko wie-

działa (tak mi się przynajmniej wtedy wydawało). Raz nieśmia-

ło zapytałem ją, skąd tyle wie? Odpowiedziała, że z książek. 

„W nich jest cały świat”, powiedziała krótko i zachęcała mnie 

do czytania. Jeszcze nawet dziś jestem jej za to wdzięczny. 

 Nierzadko w retrospektywnym spojrzeniu na własne życie 

pamięta się tylko „złych” nauczycieli, czyli… wymagających. 

Gdy tacy nas uczą, nieraz życzymy im jak najgorzej. Jednak 

później, po wielu latach, wspominamy ich z rozrzewnieniem.  

A tych pedagogów, którzy specjalnie nie przejmowali się naszą 

właściwą edukacją, zapominamy dość szybko.  

W tym momencie pozwolę sobie zaapelować do dzisiejszych 

uczniów, by nie irytowali się na tych pierwszych. Zapewniam, 

że jeśli tego nie uczynią, kiedyś będzie im smutno z tego powo-

du.  

 … Niedawno w rozmowie z córką, notabene nauczycielką 

w Łukcie, padło pytanie czy chciałbym dziś uczyć w szkole? 

Musiałem się trochę zastanowić, bo pytanie nie należało do 

łatwych. Dodam, że nigdy nie byłem nauczycielem w pełnym 

znaczeniu tego słowa, chociaż w dziedzinie literackiej wy-

kształciłem dziesiątki adeptów pióra, głównie w poezji. 

 Po chwilowym wahaniu odpowiedziałem, że nie chciał-

bym. Dlaczego? Przede wszystkim z jednego powodu, że dzi-

siejsze wielkie szkoły (molochy) nie pomagają w pracy pedago-

gom. Po drugie, najogólniej ujmując, uczeń ma dziś tyle najróż-

niejszych przywilejów, że praktycznie nauczyciel musi dmu-

chać i chuchać na niego, jak na wyjęty z ogniska ziemniak. Ma-

ło tego, nie może krzyknąć, że o dawnych łapach nie wspomnę. 

Żeby było jasne, jestem przeciwny biciu po dłoniach, ale nie 

może być tak (a często niestety jest, wystarczy popatrzeć na 

telewizję), że uczeń świadomie obraża nauczyciela, a ten prak-

tycznie nic nie może zrobić. Wiem, wiem, jest pedagog szkol-

ny, można wezwać policję… Niby tak, ale czy to przynosi efek-

ty? Może sporadycznie.  

 Niestety, fakty mówią, że w polskich szkołach nie dzieje 

się dobrze. (Na dowód zamieszczam link, pod którym można 

przeczytać o grzechach polskiej edukacji.  

tinyurl.com/10grzechow ).  

 Zatem niech mi będzie wolno z roz-

poczęciem roku szkolnego życzyć Nauczy-

cielom jak najwięcej ambitnych i dobrze 

wychowanych uczniów, natomiast uczącym 

się takich Pedagogów, jakim byli wspo-

mniani przez mnie chociażby pan Podralski 

i pani Dudek.  
Stanisław Raginiak 

Szkoła 

Dawna szkoła przy ul. Kościelnej w Łukcie. 

https://tinyurl.com/10grzechow
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WYDARZENIA 

26 sierpnia 2022 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łukcie odbyło 

się wydarzenie pod nazwą Noc Gier 

Planszowych. Organizatorami tego 

planszowego święta byli: nieformal-

na grupa Kulturalne Podziemie, 

Stowarzyszenie QLT, wolontariusze 

z projektu „Spotkanie z królową 

gier, czyli poznaj szachy”, a także 

łukc iań sk i  k lub  p lans zo wy 

„Planszomaniacy”. Do współpracy 

włączył się również GOK w Łukcie, 

który udostępnił salę bankietową 

oraz zbiór gier planszowych. 

Wydarzenie odbyło się w ramach 

projektu pod nazwą „Spotkanie  

z królową gier, czyli poznaj szachy” realizowanego ze środków 

programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

„NOWEFIO – Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowane-

go przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Wydarzenie przyciągnęło wielu wielbicieli gier planszowych, 

rodziny, dzieci oraz młodzież. Różnorodność tytułów gier spra-

wiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Na stołach znalazły się 

zarówno gry łatwe dla dzieci, rodzinne, a także średniozaawan-

sowane i trudne, wymagając znajomości pokaźnego zestawu 

zasad gry. Oczywiście osobom nowym i raczkującym w świecie 

gier planszowych, bardziej doświadczeni gracze przychodzili  

z pomocą i pomagali zrozumieć reguły gry. Dla graczy, którzy 

potrzebowali zastrzyku energii (wszak rozgrywki trwały 9h!) 

przygotowaliśmy stolik kawowy i słodki poczęstunek. Najwy-

trwalsi zostali do godz. 3:30. 

Podczas „nocy” odbył się również turniej w grze logiczno-

pamięciowej „Przewrotne Żabki”. Do zmagań na planszy przy-

stąpiło 16 osób. Zwycięzcą okazał się Bartosz Kuczyński. Dru-

gie, trzecie i czwarte miejsce zajęli kolejno Antek, Ania i Seba-

stian. Serdecznie gratulujemy! Laureatom zostały wręczone na-

grody rzeczowe w postaci gier planszowych. Nagrody zostały 

pozyskane z budżetu projektu oraz od sponsorów, którym ser-

decznie dziękujemy. Swoje wsparcie okazała Gmina Łukta, oraz 

Sklep Akwarel. 

Agnieszka Karmiłowicz 

 Noc Gier Planszowych w Łukcie 

Laureaci turnieju od lewej: Bartosz, Antek, Ania i Sebastian 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

1-ego września 4,6 mln uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Dla 

niemal 382 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych kla-
sach szkół podstawowych po raz pierwszy zabrzmiał szkolny dzwonek.  

Zabrzmiał również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie oraz 
w szkole filialnej w Mostkowie. Podczas uroczystego apelu do grona 
uczniów przyjęto 44 pierwszoklasistów, którzy pod okiem Pań: Anny 
Chmielewskiej, Joanny Kłos i Anny Pasierowskiej, prężnie będą rozwi-
jać i pielęgnować zdobytą wiedzę. 

Do grona pedagogicznego dołączyły Panie: Justyna Józefowicz ucząca 
języka polskiego oraz Monika Zomkowska ucząca języka angielskiego, 
którym życzymy wytrwałości i cierpliwości oraz aby ich praca będąca 
ważną misją społeczną przynosiła korzyści nam wszystkim.  
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Podkreślić należy, że 1 września to również rocznica wybuchu 

II Wojny Światowej, o czym przypomniał uczniom Dyrektor 

Sławomir Urbaszek oraz zaproszeni goście: ksiądz Zbigniew 

Żabiński oraz Robert Malinowski – Wójt Gminy Łukta. Piekło 

jakim jest wojna, gołym okiem widać u naszych wschodnich 

sąsiadów. W Ukrainie według danych Ministerstwa Edukacji  

i Nauki Ukrainy całkowicie zniszczono 270 szkół, a 2405 bu-

dynków oświatowych zostało częściowo zniszczonych poprzez 

ataki rakietowe oraz ostrzały (stan na 1 września 2022 roku). 

Wszystkim naszym uczniom, a jest ich 285 w Łukcie  

i 53 w Mostkowie, życzymy powodzenia w nauce i ważnych 

dokonań w zdobywaniu wiedzy. Niech urzeczywistnią się Wa-

sze nadzieje i plany! 

Dorota Pawełczyk 

Szkoła w Mostkowie 
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W sobotę, 20 sierpnia 2022 r. odbył się festyn pod nazwą 

"Zakończenia Lata". Od godz. 14:00 na stadionie w Łukcie na 
dzieci i młodzież czekały druhny i druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z naszej gminy. Przygotowali oni zabawy  
i konkurencje pożarnicze, które cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem. Dzieci i młodzież otrzymały medale oraz upomin-
ki za udział w zabawach. Następnie Wójt Robert Malinowski  
z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anną Czubkowską po-
witali wszystkich zgromadzonych gości i oficjalnie rozpoczęli 

imprezę. 

Na małej scenie wystąpili lokalni muzycy. Jako pierwsze umili-
ły nam czas Martyna, Michalina i Paulina Piotrowskie oraz 
Patrycja Ciechanowska, które wykonały wiele polskich przebo-
jów. Jako drugi na scenie zjawił się zespół ANTANIA, składa-
jący się z trójki przyjaciół, Dagmary Cok, Weroniki Gol i Hu-
berta Rochalskiego. Mieliśmy również przyjemność posłuchać 
piosenek w wykonaniu solistki Anny Świętochowskiej, której 

występ zakończył część artystyczną. 

Dla przedstawicieli władz gminy, Pani Kasia Miszczuk z GOK 
w Łukcie przygotowała zabawę polegającą na odnajdywaniu 
znanych miejsc (jezior, rzek, miejscowości i wiele innych) na 
mapie gminy Łukta. Pomimo, że zadanie nie należało do najła-

twiejszych, wójt, radni oraz sołtysi poradzili sobie doskonale. 

Chociaż, że nie były to dożynki gminne w znanej nam formie, 
to kilka sołectw postanowiło wystawić stoiska ze swojskim 
jadłem, byśmy choć odrobinę mogli poczuć klimat tego święta. 
Na festynie wystawiły się sołectwa: Ględy, Ramoty, Pelnik, 
Worliny oraz Łukta. Wszystkie potrawy były przepyszne! Wi-
dać było, że gospodynie włożyły całe swoje serce w przygoto-

wywanie tych wszystkich smakołyków.  

Atrakcji było oczywiście o wiele więcej! Panie z GOK w Łuk-
cie malowały twarze dzieciom, robiły im warkoczyki i wodne 

tatuaże. Nie zabrakło dmuchańców i eurobungee.  

Choć padało, ciepły deszcz nie ostudził zapału tym, którzy 
przyszli się pobawić. W strugach deszczu i „fleszów” błyska-

wic zabawa trwała do północy.  

Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę i atmosferę jaka 

panowała na imprezie. Dziękujemy również sponsorom za 

wsparcie naszych działań: WBS w Jonkowie, Mleczania EKO 

ŁUKTA, i Salon Urody AGIS STYLE z Łukty. 

 Redakcja 

 Festyn Zakończenie Lata 

Zespół ANTANIA 

Od lewej: Patrycja Ciechanowska, Paulina,  

Michalina i Martyna Piotrowskie 

Wspólnymi siłami udało się wykonać nie łatwe zadanie z mapą 

Anna Świętochowska 

Dyr. GOK Anna Czubkowska  

i wójt Robert Malinowski 
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W niedzielę, 4 września odbyły się XXI Dożynki Powiatu 

Ostródzkiego. Święto plonów zostało zorganizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe przy współorganizacji z Warmińsko-
Mazurską Izbą Rolniczą z Olsztyna. 4 września rolnicy z całego 
regionu wraz z władzami samorządowymi oraz politykami pań-
stwowymi uroczyście świętowali zakończenie prac polowych. 
Naszą gminę reprezentował wójt Robert Malinowski z małżonką 
oraz radnymi. Stoisko gminne przygotowały panie z KGW Łuk-
ta, sołectwo Łukta oraz pracownice GOKu, a  wieniec dożynko-
wy wykonało sołectwo Ględy. 

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą dożynkową w kościele Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie, 
skąd po uroczystej mszy ruszył korowód dożynkowy na plac 
przy Starostwie Powiatowym. Po przywitaniu gości przez Staro-
stę Andrzeja Wiczkowskiego oraz przekazania chleba dożynko-
wego włodarzom gmin przyszedł czas na wystąpienia. Jako 
pierwsy na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca 
„Kortowo”. Po krótkim koncercie przyszła pora na prezentację 
wieńców w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 
Powiatu Ostródzkiego. Nasz wieniec został również zaprezento-
wany i pięknie ośpiewany. 

Odbył się również konkurs na „Najciekawsze Stoisko Wiejskie”. 
I tu zdobyliśmy II miejsce, otrzymując w nagrodę 1 tysiąc zło-
tych. 

Zakończeniem Dożynek Powiatowych były prezentacje grup 
artystycznych. Gminę Łukta zaprezentowały: Michalina, Paulina 
i Martyna Piotrowskie oraz Patrycja Ciechanowska. Dziewczyny 
zaśpiewały 5 utworów, robiąc wielkie show. 

Dziękujemy za pomoc w organizacji stoiska: 

Mleczarni Eko Łukta, Restauracji Lawendowa, Hotelowi Masu-
ria, Pensjonatowi Karmuszka, Rezydencji Pod Taborskimi So-
snami. Sołectwom Ględy, Kotkowo, Ramoty, Kojdy i Molza. 
Radnym panom Piotrowi Bigus i Mirosławowi Ruść. 

Joanna Kubicka 

Stoisko KGW oraz sołectwa Łukta 

Sołectwo Pelnik Sołectwo Ramoty 

Sołectwo Ględy 

 Dożynki Powiatowe 2022 

Wieniec dożynkowy gminy Łukta 

Wójt Robert Malinowski w otoczeniu Pań z KGW Łukta oraz  

z GOK w Łukcie 
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W sobotę, 20 sierpnia 2022, tuż przed festynem pn. „Zakończenie Lata” odbyły się zawody sportowo-strażackie dla dzieci. Naj-

młodsi i ich rodzice do pokonania mieli strażacki tor przeszkód oraz zadanie bojowe, które polegało na trafieniu wodą z prądnicy  
w cele. Oczywiście pomocą w tym wymagającym zadaniu służyli druhowie z OSP Łukta i OSP Florczaki. Były to nie lada wyzwania, 
które zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i upominkami. W tym samym czasie odbył się również pokaz sprzętu strażackie-
go, podczas którego najmłodsi mieli okazje m.in. zasiąść za kierownicą wozów strażackich.  

Redakcja, źródło OSP Łukta 

 Zawody sportowo-strażackie dla dzieci 

Wakacje upłynęły  

w miłej i przyjaznej 
atmosferze. W lipcu 
odbył się festyn rodzin-
ny z animatorami,  
w którym dzieci, mło-
dzież oraz dorośli mogli 
korzystać z licznych 
atrakcji. Do najbardziej 
ulubionych zajęć należa-
ły gry planszowe, stoło-
we, a także zajęcia kuli-
narne jak i zabawy na 
świeżym powietrzu. Dla 
wielbicieli rękodzieła 
zorganizowane zostały 
zajęcia z robienia ma-
kram oraz bransoletek.  

Anna Wiśniewska 

Wakacje na świetlicy w Ględach 

Wakacje we Florczakach rozpoczęliśmy 

Piknikiem Rodzinnym, na który zaproszeni 

byli wszyscy mieszkańcy sołectwa oraz go-

ście. Zajęcia świetlicowe odbywały się 2 razy 

w tygodniu, w poniedziałki i środy. Podczas 

zajęć dzieci miały zapewnione wiele atrakcji. 

Czas spędzaliśmy na wspólnych zabawach, 

zajęciach kulinarnych, zajęciach rękodzielni-

czych i kreatywnych oraz wspólnych wyj-

ściach na plac zabaw czy spacery. 

 

Agnieszka Karmiłowicz 

Wakacje w Komorowie 

upłynęły nam na zabawach 
na powietrzu, gdzie dzieci 
bawiły się m.in. w klasyczne 
gry podwórkowe, czyli cho-
wanego, berka, klasy oraz 
grały w koszykówkę i piłkę 
nożną. Odbywały się też 
zajęcia kulinarne, plastyczne, 
gry planszowe oraz graliśmy 
w bilard. Na zakończenie 
lata przygotowane zostały 
atrakcje takie jak: malowanie 
twarzy, warkocze, tatuaże, 
bańki mydlane, zabawy  

z muzyką, zgaduj-zgadula oraz słodki poczęstunek. Wakacje szybko 
minęły, ale myślę, że dzieci miło będą je wspominać.  
 

Sylwia Wiśniewska 

Wakacje na świetlicy w Komorowie 

Wakacje na świetlicy we Florczakach 
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Wakacje w GOKu obfitowały w wiele atrakcji! Z naszych 

zajęć skorzystali mieszkańcy naszej gminy oraz goście. Odbyły 
się trzy duże imprezy plenerowe, które zostały szczegółowo opi-
sane w poprzednich numerach gazety jak i w obecnym wydaniu. 
(„Zakończenie Lata”).  

Trzonem kalendarza wakacyjnych zajęć były spotkania cyklicz-
ne. Jednym z nich był „Gość przy stoliku”, czyli zajęcia kulinar-
ne dla dzieci, podczas których odwiedzili nas tajemniczy goście, 
którzy opowiadali ciekawostki dotyczące swojego zawodu.  
W naszej kuchni mieliśmy zaszczyt gościć Łukasza Kłosowskie-
go - strażaka OSP Łukta, Jolantę Szyłejko - kierownika bibliote-
ki gminnej w Łukcie, mł. asp. Dorotę Dias - dzielnicową z poste-
runku w Łukcie, Ilonę Grabowską - przewodnika Warmii i Ma-
zur i pilota wycieczek, Katarzynę Miszczuk, naszą wspaniałą 
łukciańska rękodzielniczkę, Barbarę Syjczak, właścicielkę salo-
nu urody oraz Katarzynę Małż – Korol, która jest weterynarzem. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za 
poświęcony nam czas. Warsztaty prowadziła Agnieszka Karmi-
łowicz. 

W trakcie wakacji nie mogło zabraknąć zajęć rękodzielniczo-
plastycznych, które prowadziła Katarzyna Miszczuk.  Instruktor-
ka z wielką energią, zaangażowaniem oraz cierpliwością poka-
zywała uczestnikom najróżniejsze techniki plastyczne niezbędne 
do wykonywania nietuzinkowych prac plastycznych. 

Nowością w naszej ofercie było tzw. tworzenie muzyki. Zajęcia 
polegały na komponowaniu ścieżki dźwiękowej przy użyciu 
komputera oraz samplerów czy keyboarda. Zajęcia prowadzone 
przez Emila Syjczak cieszyły się dużym zainteresowaniem dzie-
ci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów mogli zagłębić się  
w technikach używanych przez profesjonalnych muzyków. 

Małgorzata Szyłejko i Adam Gabara przeprowadzili warsztaty 
taneczno- kuglarskie. Dzieci i młodzież przez kilka dni inten-
sywnie ćwiczyła trudne układy taneczne, które zaprezentowali 
podczas lipcowych Dni Łukty. 

Regularnie odbywały się zajęcia komputerowe oraz spotkania 
przy grach planszowych prowadzone przez Grzegorza Malinow-
skiego. Dużą frekwencję cieszyły się również Noce Gier Plan-
szowych, które odbyły się na rozpoczęcie oraz na koniec waka-
cji.  

Nie zabrakło też wakacyjnych wyjazdów. W ciągu lata odbyły 
się dwa wyjazdy autokarowe, pierwszy do 49 Bazy Lotniczej  
w Pruszczu Gdańskim. Na drugą wycieczkę pojechaliśmy do 
Parku Rozrywki Nowa Holandia w Elblągu.  

Dziękujemy, wszystkim którzy spędzili wakacje z GOKiem. 

Agnieszka Karmiłowicz 

Podsumowanie wakacji w GOK-u 

Wycieczka do bazy lotniczej 

Gość przy stoliku, czyli wakacyjne zajęcia kulinarne Zajęcia tworzenia muzyki 
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Za nami kolejna piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu, która 

miała miejsce w niedzielę 11 września. Tradycyjnie wyruszyli-
śmy równo o godzinie 5 rano z kościoła parafialnego w Łukcie, 
by około godziny 10:30 dotrzeć do sanktuarium i oddać hołd 
Matce. Jak co roku, wszyscy pielgrzymi zabrali ze sobą to, co 
najcenniejsze: dobry humor, optymizm i pogodę ducha, dzięki 
czemu nie straszny był nam deszcz, towarzyszący od Wynek do 
Łęgut. 
Mocno trzymaliśmy kciuki, aby pobić w tym roku rekord zwią-
zany z liczebnością. I udało się! Było nas 131!!! Najmłodszy 
pielgrzym „wędrował” pod sercem mamy i szczęśliwie dotarł 
do celu. 
W tym roku „pielgrzymkowa kuchnia polowa” miała dla 
wszystkich przepyszne hot-dogi (co powoli staje się już trady-
cją) oraz wyśmienitą zupę dyniową – za co im serdecznie dzię-
kujemy. 

Przypominam, że objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie są 
jedynymi oficjalnie uznanymi przez Kościół Katolicki w Polsce. 
Podczas nich Matka Boża przemawiała do pastuszków z Gietrz-
wałdu po polsku, co dało impuls odrodzenia polskości na już  
w dużym stopniu zgermanizowanej Warmii. Apelowała o od-
mawianie różańca, pokutę i modlitwę o pokój. Matka Boża po-
błogosławiła źródełko. Od tej pory pielgrzymi czerpią z niego 
wodę, która przynosi ulgę cierpiącym, a według dostępnych 
świadectw także liczne uzdrowienia. 

Już dziś zapraszam na Jubileuszową X Pieszą Pielgrzymkę do 
Gietrzwałdu, która odbędzie się za rok. Kto wie, może uda się, 
aby poszło nas nawet dwustu? Przecież jesteśmy społeczeń-
stwem, w którym drzemie ogromny potencjał. Musimy się jedy-
nie zmobilizować i wspierać nawzajem, a sukces będzie muro-
wany. 

Pielgrzym 

 IX PIESZA PIELGRZYMKA DO GIETRZWAŁDU 

10 września nad Jeziorem Czarnym nieopodal Plichty, otuleni 

zapachem mazurskich lasów, wsłuchani w ciszę tafli jeziora, 
pełni młodzieńczego zapału w sercach, dwoje zuchów: Letycja 
Pawełczyk i Tymoteusz Pampuch z 6. Gromady Zuchowej 
„Sprytne Lisy z Łukty”, wstąpiło do 73. Drużyny Harcerskiej 
„Ostoja”. Była to sobota pełna wrażeń, ponieważ druh Krzysztof 
Kowalczyk z tej okazji przygotował dla wszystkich grę tereno-
wą.  Zebrani wokół ogniska zostali podzieleni na dwie drużyny: 
pierwsza składająca się wyłącznie z harcerzy i druga w skład 
której weszli rodzice oraz rodzeństwo. Po wręczeniu fragmentu 

mapy topograficznej rozpoczął się wyczerpujący wyścig z cza-
sem i własnymi słabościami, gdyż od godziny 11.30 do 15.00 
należało przejść kilkanaście kilometrów od punktu do punktu, 
wykazując się zdolnościami zarówno przywódczymi, jak i nawi-
gacyjnymi. Tę bitwę wygrali harcerze pokonując swoich najbliż-
szych z kretesem. 

W tym czasie, kiedy wszyscy przemierzali okoliczne lasy, przy 
ognisku pozostał Antoni Malinowski określany mianem 
„Borsuk”, który ugotował samodzielnie dla wszystkich prze-
pyszną zupę fasolową w kociołku, wcześniej wzniecając ogień 
przy użyciu krzesiwa. Było to zadanie wyłącznie dla niego  
w ramach zdobywania sprawności „kuchcik”. 

Tradycyjnie spotkanie nad jeziorem zakończono kręgiem, który 
zawsze jest przerwany, na dowód tego, że 73. Drużyna Harcer-
ska „Ostoja” gotowa jest przyjąć w swe szeregi nowych człon-
ków. 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspie-
ranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru 
przez stawianie wyzwań. W swej pracy wychowawczej instruk-
torzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na reali-
zacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działa-
niu oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przy-
rzeczeniu Harcerskim. 

Dorota Pawełczyk 

Drużyna Harcerska „Ostoja” powitała nowych zuchów 
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NASZE ZDROWIE 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagatorka zdrowego trybu 
życia. Od kilku lat biorąca czynny udział w promowaniu zdrowe-

go żywienia, prowadząca warsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Autorka bloga „Ze smakiem”. Właścicielka sklepu z alter-
natywną żywnością. 

Marynowanie i fermentacja to metody konserwowania 

żywności stosowane jeszcze przed naszą erą. Współcześnie 
po kiszonki sięgamy najczęściej jesienią i zimą, gdy dostęp 
do świeżych warzyw i owoców jest ograniczony. Kiszonki 
posiadają jednak wiele zalet - wzmacniają odporność i ko-
rzystnie wpływają na poprawne funkcjonowanie całego or-
ganizmu. Bez wątpienia warto na stałe wdrożyć je do naszej 
diety.  

Najzdrowsze ki-
szonki to te przygo-
towane w domu 
przy użyciu natu-
ralnych produktów. 
Większość marynat 
k u p o w a n y c h  
w sklepach jest 
p r z e t w a r z a n a  
w wysokiej tempe-
raturze i pod ciśnie-
niem, co zabija w 
nich nawet te dobre 

bakterie. Dlatego najlepiej sprawdza się kiszenie fermentacyjne, 
które konserwuje żywność przy użyciu solanki wyłącznie na 
bazie soli niejodowanej kamiennej z Kłodawy i środków natu-
ralnie występujących w pożywieniu, takich jak drożdże, pleśń 
czy pałeczki kwasu mlekowego. 

- Kiszonki są bogate w przeciwutleniacze, które doskonale 
zwalczają wolne rodniki. Dzięki temu chronią przed pogor-
szeniem wzroku, zapaleniem stawów, przyspieszeniem pro-
cesu starzenia, uszkodzeniem komórek nerwowych w mó-
zgu, zmniejszają też ryzyko chorób serca i nowotworów. Na 
przykład przeciwutleniacze PAC zawarte w winogronach, żura-
winie czy warzywach okry, wykazują właściwości zdrowotne 
podczas infekcji dróg moczowych i mają cechy przeciwzapalne. 
Z kolei czerwona kapusta bogata w przeciwutleniacze, do-
starcza jednocześnie witamin A, C, K i wpływa pozytywnie 
na stres oksydacyjny, pomaga wzmocnić jędrność skóry i wspo-
móc układ odpornościowy. Natomiast buraki, które równie do-
brze sprawdzają się w kiszonej wersji, zawierają betalainy 
zmniejszające ryzyko chorób przewodu pokarmowego i niwelu-
jące stany zapalne. 

- To źródło probiotyków i prebiotyków. Probiotyki to żywe mi-
kroorganizmy, które można znaleźć między innymi w sfermen-
towanych produktach spożywczych. Są one określane mianem 
dobrych bakterii. Pomagają trawić żywność, niszczyć komórki 
chorobowe i przyswajać witaminy. Brytyjskie Stowarzyszenie 
Dietetyczne twierdzi, że około 80% komórek odpornościowych 
znajduje się w jelitach, a sfermentowana żywność stymuluje 
bakterie wspomagające odporność. Ponadto fermentacja rozkła-
da złożone węglowodany, białka i tłuszcze sprawiając, że poży-
wienie jest łatwiejsze do strawienia dla żołądka. Probiotyki ha-
mują rozwój szkodliwych bakterii w jelitach, zmniejszają obja-
wy i pomagają w leczeniu zapalenia jelita grubego, choroby 
Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia okrężnicy. 
Wzmacniają także komórki wytwarzające limfocyty, które od-
powiedzialne są za ochronę organizmu.  

- Produkty kiszone, jak kapusta czy ogórki, to bogate źródło 
witamin z grupy B, oraz E, K, C i prowitaminy A. Środowisko 
kwasowe i poddanie procesowi fermentacji działa stabilizująco 
nawet na najwrażliwsze z witamin - jak witamina C. Dzięki 
temu witaminy nie ulegają rozpadowi. Co więcej, kwaśne oto-
czenie poprawia przyswajalność, dzięki czemu wszystkie skład-
niki odżywcze mogą być w pełni wykorzystane przez organizm. 

Właśnie ze względu na proces fermentacji mlekowej, kiszonki 

to naturalne źródło 
w i t a m i n  B 2 
(ryboflawina) i PP. 
Produkty kiszone 
posiadają ich znacz-
nie więcej niż świe-
że warzywa.  

- Kiszonki, ze 
względu na niewiel-
ką ilość kalorii, to 
popularny i zdrowy 

składnik diet odchudzających. W trakcie procesu kiszenia 
zmniejsza się wyjściowa zawartość cukru, a więc również 
wartość kaloryczna. Produkty kiszone zawierają również dużo 
błonnika, który - zwłaszcza podczas diety odchudzającej - za-
pewnia odpowiednie uczucie sytości.  

Spożywanie produktów poddanych procesowi fermentacji 
mlekowej znacznie obniża poziom złego cholesterolu LDL.  
Niektóre z obecnych podczas procesu bakterii mikrobiotycz-
nych przetwarzają go w sterole. Co więcej, wysoka zawartość 
błonnika również pozytywnie wpływa na wysoki poziom chole-
sterolu w organizmie.  

Kiszonki za-
wdzięczają swoje 
działanie przeciw-
n o w o t w o r o w e 
izotiocyjanianom, 
które również 
powstają podczas 
procesu fermenta-
cji kwasu mleko-
wego. Zmniejsza-
ją one ryzyko 
wystąpienia cho-
rób nowotworo-
wych, szczególnie 
układu pokarmowego. Ich skuteczność dodatkowo wzrasta dzię-
ki obecności przeciwutleniaczy - których produktom kiszonym 
również nie brakuje.  

Reasumując: 

Czy kiszonki są zdrowe? Zdecydowanie tak! Jedyne, na co 
warto uważać, to zawarta w nich sól. Duży słoik kiszonych 
warzyw może zwierać nawet 2/3 dziennego zapotrzebowa-
nia, natomiast zbyt duża ilość soli w diecie, może wypłuki-
wać wapń z kości i podnosić ciśnienie krwi, zwiększając ry-
zyko zawału, udaru, cukrzycy czy chorób nerek. Jeśli chcesz 
skorzystać ze zdrowotnych właściwości kiszonek, ale pra-
gniesz spróbować czegoś innego niż pikle lub kiszona kapu-
sta, świat marynat jest znacznie szerszy, niż mogłoby się 
wydawać! Spróbuj kiszonej rzodkiewki, marchewki, cebuli 
czy papryki. Równie dobrze można kisić cebulę, buraki, 
kalafior, fasolkę szparagową albo imbir. Własne kiszonki to 
żywność idealna zarówno na jesień i zimę, jak i cały rok! 

Warsztaty zdrowotne „Wzmocnij swoje jelita-kiszonki, napoje 
probiotyczne, dzika fermentacja” już w październiku w GOK 
Łukta!  

Serdecznie zapraszam 
Magdalena Mudry 

 CUDOWNE KISZONKI  
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Dlaczego...? 

 
Ileż bólu i cierpienia, 

Może człowiek zadać; 

A przy tym wymienia, 

Co mu Pan Bóg zabrał... 

Jaka smutna prawda, 

Że Boga winimy, 

Chociaż nam zakazał, 

Zła, które czynimy... 

Nie obwiniaj Boga, 

Że na zło pozwala - 

Twoja wolna wola, 

Niech dobro wspomaga... 

Niechaj kąkol rośnie, 

Aż do czasu żniwa - 

Jeśli będziesz chwastem, 

To wieczność przegrywasz. 
 
 

Mieczysław Jarząbek 

Więcej wierszy ks. Mieczysława Jarząbka  
na jego profilu na facebook-u. 

Uwaga, nowa cena gazetki! 
W związku z podniesieniem kosztów wydruku naszego miesięcznika,  

podjęliśmy trudną decyzję o ustaleniu jego nowej ceny.  
Od września 2022 r. będzie to kwota 4 zł. 


