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Podsumowanie roku 2022 
Ten rok był dla nas rekordowy pod względem wyjazdów. 
Wyjeżdżaliśmy do zdarzeń aż 167 razy, co dało nam naj-
większą ilość wyjazdów w powiecie Ostródzkim. Niestety 
jak widać z roku na rok mamy coraz więcej wezwań. Miej-
my nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy i odnotujemy 
mniejszą ilość zdarzeń. Poniżej przedstawiamy Wam licz-
bę wyjazdów do poszczególnych zdarzeń: 
Pożary - 46 
Miejscowe zagrożenie - 108 
Alarmy fałszywe - 13 
Ćwiczenia - 3 
Wyjazdy gospodarcze - 13 
Patrząc na statystyki to w Województwie Warmińsko-
Mazurskim jesteśmy na 10 miejscu pod względem liczby 
wyjazdów. 
 
ALARM! 1/2023, 1.01.2023 r., godz. 19:22 
Już na samym początku roku nasi dzielni strażacy zostali 
wezwani dźwiękiem syreny. Druhowie zostali zadyspono-
wani do pożaru trawy przy drodze w miejscowości Gucin. 
ZADYSPONOWANO: OSP ŁUKTA 539N32 
 
6.01.2023 r. 
W tym dniu wraz z jednostką OSP WORLINY strażacy  
z OSP ŁUKTA czuwali nad bezpieczeństwem osób biorą-
cych udział w przemarszu Orszaku Trzech Króli. 
 
ALARM! 2/2023, 11.01.2023 r., godz. 15:51 
Jednostka OSP ŁUKTA 539N32 została wezwana do po-
żaru sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości 
Florczaki. Na miejscu pojawiły się również OSP FLOR-
CZAKI 539N35, JRG MORĄG 532N53 oraz POLICJA. 
 
ALARM! 3/2023, 18.01.2023 r., godz. 18:35 
Strażacy zostali wezwani do powalonego drzewa blokują-
ce przejazd w miejscowości Niedźwiady. ZADYSPONO-
WANO: OSP ŁUKTA 539N32. 
 
ALARM! 4/2023, 22.01.2023 r. godz. 8:48 
Druhów czekała neutralizacja rozlanego oleju na skutek 
kolizji na trasie Worliny-Łęguty. ZADYSPONOWANO: 
OSP ŁUKTA 539N32. 
 
ALARM! 5/2023, 27.01.2023 r., godz. 10:30 
Na szczęście były to tylko ćwiczenia organizowane przez 
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Morągu przeprowadzo-
ne w Domu Pomocy Społecznej w Molzie. Założeniem 
ćwiczeń był pożar piwnicy. W środku znajdowała się oso-
ba poszkodowana, nieprzytomna.  
ZADYSPONOWANO: OSP ŁUKTA 539N32, JRG MO-
RĄG 532N21, JRG MORĄG 532N25, JRG MORĄG 
532N53, JRG MORĄG 532N90. 
 
ALARM! 6/2023, 11.02.2023 r., godz. 8:49 
Jeleń na lodzie na jeziorze "Tabórz" w miejscowości Ta-
bórz. Zwierzę znajdowało się około 200 metrów od brzegu 
i nie mogło samodzielnie wrócić na brzeg. Dzięki szybkiej 
akcji strażaków zwierzę wróciło całe i zdrowe na ląd. ZA-
DYSPONOWANO: OSP ŁUKTA 539N32 +539NŁ9, 
OSP ŁUKTA 539N30, JRG OSTRÓDA 531N21, JRG 
OSTRÓDA 531N90+ 531NŁ3. 
 
ALARM! 7/2023, 13.02.2023 r., godz. 9:33 
Strażaków wezwano do pożaru sadzy w przewodzie komi-

nowym na ul. Ostródzkiej w Łukcie. W sezonie grzew-
czym to niestety dosyć częste zjawisko, dlatego apelujemy 
o sprawdzanie drożności przewodów kominowych. ZA-
DYSPONOWANO: OSP ŁUKTA 539N32, JRG MORĄG 
532N21, JRG MORĄG 532N53. 

 

Pożar sadzy w przewodzie kominowym  
Spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmie-
ci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa 
sztucznego i gumy skutkuje odkładaniem się wewnątrz 
przewodu kominowego sadzy, czyli pozostałości z niepeł-
nego spalania tychże materiałów stałych. W wyniku ich 
nagromadzenia może dojść do zapalenia się sadzy w komi-
nie. Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo 
głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją 
spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się 
również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydoby-
wa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo 
wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca do-
prowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konse-
kwencji może być przyczyną zapalenia się elementów 
konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewo-
du kominowego.  
 
W przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy:  
- Niezwłocznie powiadomić straż pożarną.  
- Wygasić ogień w urządzeniu grzewczym.  
- Zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to 
możliwe od góry. 
 
Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie komi-
nowym? 

- Nie spalaj w urządzeniu 
grzewczym żadnych odpa-
dów. Utylizuj je zgodnie z 
obowiązującymi przepisa-
mi. 
- Dokonuj regularnego 
czyszczenia przewodu ko-
minowego - w odstępach 
czasu - zależnych od sto-
sowanego paliwa. 
- Dokonuj przeglądu stanu 
technicznego przewodu 
kominowego i przewodów 
wentylacyjnych - nie rza-
dziej niż co trzy lata. 
 

Źródło OSP Łukta 
Grzegorz Malinowski 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

 Czytam różne książki: poetyckie, powieści, reporta-

że, naukowe i biograficzne. Do niektórych wracam po 

latach, bo coś mnie w nich zafrapowało, utkwiło w pa-

mięci, i z czasem nie daje spokoju. Tak ostatnio stało się 

z tekstem O charakterze narodowym Polaków, które-

go autorem jest profesor Kazimierz Dąbrowski (ur. 1.09. 

1902 w Klarowie, lubelskie, zm. 26 listopada 1980  

w Warszawie), polski lekarz, psychiatra, psycholog kli-

niczny, filozof, pedagog (twórca teorii dezintegracji po-

zytywnej) i poeta. Pamiętam, jak po przeczytaniu jego 

wiersza Posłanie do nadwrażliwych długo nie mogłem 

pozbierać myśli, przeżyłem mały psychiczny wstrząs. 

Pozwolę sobie zacytować fragment: Bądźcie pozdrowie-

ni, Nadwrażliwi! Za waszą twórczość i ekstazę, za wasze 

zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk, że miłość mogłaby 

umrzeć jeszcze przed wami./Bądźcie pozdrowieni! Za 

wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane 

(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli poznać wiel-

kości tych, co przyjdą po was), za to, że chcą was zmie-

niać zamiast naśladować, że jesteście leczeni zamiast 

leczyć świat, za waszą boską moc niszczoną przez zwie-

rzęcą siłę, za niezwykłość i samotność waszych dróg 

bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi!  

 Zachęcam do poznania całego utworu. Kazimierz 

Dąbrowski nie przeszedł jednak do historii jako poeta, 

uznanie przyniosły mu osiągnięcia naukowe. Ten, jakże 

wrażliwy, pełen konfidencjonalności człowiek zaintere-

sował mnie nie tylko znakomitymi wierszami, ale także 

rozważaniami na temat charakteru Polaków. Oczywiście,  

z przyczyn redakcyjnych, nie będę rozwodził się nad po-

szczególnymi cechami rodaków. Jednak wyliczając je,  

w niektórych wypadkach nie odmówię sobie komentarza. 

Dodam, że profesor pracował nad tym zagadnieniem  

w latach 1957-62. 

 1. Ujemne cechy charakteru polskiego: a) nadmierna 

syntoniczność, b) nastrojowość, c) „słomiany ogień”,  

d) skłonność do „ognisk uporu”, e) lekkomyślność 

i powierzchowność, f) personalizm, g) klikowość,  

h) prywata i warcholstwo, i) tolerancja bezkarności,  

j) słabe i jednostronne uzdolnienia organizacyjne, k) brak 

ciągłości wysiłku umysłowego, l) kult niekompetencji,  

ł) brak dbałości o ludzi wartościowych, m) egocentryzm, 

n) brak właściwej oceny siebie i podkreślanie dbałości  

o stronę zewnętrzną. 

 2. Właściwości pozytywne naszego charakteru:  

a) skłonności do idealizowania, romantyzm, mistycyzm,  

b) odwaga i bohaterstwo, c) łagodność, humanitaryzm, 

wspaniałomyślność, brak okrucieństwa, d) prawdomów-

ność, e) gościnność, f) upór i nerwowość, g) poczucie 

niezależności i wolności, indywidualizm, h) uzdolnienia. 

 Jestem przekonany, że dla części Czytelników na-

wiązanie do naukowego opracowania K. Dąbrowskiego 

będzie jedynie potwierdzeniem tego, co już wiedzą o na-

szym, polskim charakterze, ale pewnie dla wielu jawić 

się ono będzie jako novum. Chociażby z tego powodu, że 

profesor celnie „dobrał” się nam do skóry i to ponad pół 

wieku temu! I, co istotne, jego spostrzeżenia są do dziś 

jak najbardziej aktualne. 

 Weźmy na przykład punkt 1c – słomiany zapał. Po-

dejrzewam, że większość z nas w życiu doświadczyło 

braku konsekwencji, czyli ochoczo wzięła się za coś i… 

po jakimś czasie zrezygnowała, poddała się. Dygresja:  

w wieku około czterdziestu lat postanowiłem zostać kara-

teką, a mój przyjaciel sensei Janusz Kalamarski (trzeci 

dan w kyokuskhin), gdy zobaczył jaką mam minę przed 

pierwszym treningiem kilkudziesięciu osób rzekł, żebym 

się nie przejmował liczbą chętnych zdobycia chociażby 

pierwszego kyu. Stwierdził, iż niektórzy myślą, że wy-

starczy trochę pobiegać, pomachać i już będzie się… 

Brucem Lee. Figa z makiem, a właściwie to bez maku. 

„Po miesiącu zajęć zostanie połowa, a po dwóch może 

dziesięciu” – usłyszałem od mistrza i… dokładnie tak się 

stało. Ja wytrwałem kilka miesięcy. Podobno szło mi cał-

kiem nieźle, ale jak zaczęło się kopanie, to zrejterowa-

łem. Jak widać i mnie dopadł słomiany zapał. 

 Teraz punkt 1l – kult niekompetencji. W tym tema-

cie to pewnie wielu Polaków ma sporo do powiedzenia, 

nieraz bowiem widzimy jak jeden czy drugi zatrudniony 

męczy się w pracy, jakby robił łaskę, że kogoś obsłuży, 

doradzi, pomoże. Owszem, na przestrzeni ostatnich lat 

trochę się to poprawiło, ale nierzadko jeszcze trafia czło-

wiek na mrukliwych pracowników.  

 Tym wszystkim „narzekającym” na swój zawodowy 

los przypomnę powiedzenie amerykańskie, że jak się ktoś 

męczy w pracy, to powinien ją… zmienić. Niby proste, 

ale – zdaję sobie z tego sprawę – w polskich warunkach 

mało realne, gdyż etatów jakby coraz mniej. No i rzecz 

jakoby najistotniejsza: by rzucić się na inne zawodowe 

wody trzeba coś naprawdę potrafić, być porządnym fa-

chowcem w konkretnej dziedzinie. Najlepiej oczywiście 

w takiej, w której brakuje rąk do pracy. 

 Felieton zakończę optymistycznie: gdy popatrzymy 

na punkt 2, to mamy się jednak z czego cieszyć, a nawet 

być dumni. Polski romantyzm, mesjanizm, odwaga, go-

ścinność, indywidualizm i humanitaryzm dominują nad 

naszymi negatywnymi cechami. 

 Nie od dziś uważam, że być Polakiem to coś wyjąt-

kowego. Mamy wiele, nie tylko historycznych, powodów 

do dumy, chociażby obecna wszechstronna pomoc wal-

czącej Ukrainie. 

 Niech mi zatem będzie wybaczone, że dotknąłem  

w pierwszej kolejności naszych 

wad. W Piśmie Świętym jest napi-

sane: „Każdy człowiek stawia naj-

pierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze”. Pozwoliłem so-

bie metaforycznie odwrócić kolej-

ność. 

S. Raginiak 

 Książkowe reminiscencje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1902
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klar%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psycholog_kliniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psycholog_kliniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezintegracja_pozytywna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezintegracja_pozytywna
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WYDARZENIA 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka szkolny Klub 8 celebrował ten szczególny czas odwiedzając Dom Pomocy Społecznej w Mol-

zie. Była muzyka (pięknie na skrzypcach grał Staś Czekil), były pierniczki upieczone przez p. Agnieszkę Jeleń (dziękujemy jeszcze 

raz) i oczywiście własnoręcznie zrobione kwiatki w ramach prezentu, które wręczyliśmy pamiętając o wszystkich Dziadkach i Bab-

ciach.  

Magdalena Palińska, Klub 8 

 Klub 8 z wizytą w Domu Pomocy Społecznej 

Dzięki uzyskaniu akredytacji do 

programu Erasmus+, uczniowie 
klas 8 z Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Łukcie mieli możli-
wość wyruszyć w listopadzie ze-
szłego roku w niezapomnianą po-
dróż do Grecji. Pierwsze co zrobiło 
na nas wrażenie to piękna przygo-
da, o której w listopadzie w Polsce 
możemy tylko pomarzyć. Tak za-
częła się przygoda uczniów z kultu-
rą i edukacją Grecji. Wyjazd do 
Grecji był wspaniałą okazją do 
przełamania swoich barier języko-
wych oraz do nawiązania nowych 
znajomości. 

Erasmus+ to program umożliwiają-
cy uczestnictwo w wymianach mię-
dzynarodowych, finansowanych 
przez Unię Europejską. Niewiele 
osób wie, że Erasmus+ dotyczy nie 
tylko wyjazdów dla studentów 
uczelni wyższych, ale obejmuje też 
wyjazdy kadry akademickiej, szko-
lenia i kursy dla nauczycieli czy wyjazdy na praktyki dla 
uczniów szkół branżowych. Mobilność studentów nadzorowana 
jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Pol-
sce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).  

Wśród studentów najbardziej rozpowszechnione są wyjazdy na 

studia, ale nie należy zapomnieć o tym, że Erasmus+ może dla 
nich oznaczać również praktyki. 

Redakcja 
źródło: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcie, www.esn.pl 

 Wyjazd uczniów do Grecji z programu Erasmus+ 
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W niedzielę 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie świętowaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wydarzenie umilił 

wszystkim występ najmłodszego Zespołu Wokalnego z GOK-u, nad przygotowaniem którego czuwa p. Natalia Ciskowska. Oprócz 

występu na wszystkich uczestników imprezy czekały najróżniejsze gry planszowe, puzzle, pamiątkowe zdjęcia z "fotobudki" oraz 

słodki poczęstunek! Ciasta przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Florczakach oraz z Koła Gospodyń Wiejskich  

w Łukcie, za co z całego serca składamy gorące podziękowania!  Dziękujemy wszystkim za obecność, a naszym kochanym Babciom 

oraz Dziadkom jeszcze raz składamy najpiękniejsze życzenia z okazji ich święta!  

GOK Łukta 

 Dzień Babci i Dzień Dziadka w GOK-u 

Zajączkowo 
Pierwszy tydzień ferii upłynął 
pod nazwą "poznajemy zawo-
dy". Trzy dziewczynki miesz-
kające w Zajączkowie, i jedno-
cześnie uczennice szkół śred-
nich, opowiadały nam o zawo-
dach, których się uczą. Wysłu-
chaliśmy historię na temat 
fryzjera, cukiernika i grafika 
komputerowego. W drugim 
tygodniu robiliśmy figurki  
z masy solnej. Na zakończenie 
ferii, razem z dziećmi ze świe-
tlicy z Komorowa, pojechali-
śmy na wycieczkę do Fabryki 
Przygód w Olsztynie. 

Magdalena Pietkiewicz  
opiekunka świetlicy w Zajączkowie 

Ględy 
W zajęciach uczestniczyło ok. 

30 osób, w tym dzieci oraz 

młodzież. Codziennie odby-

wały się zajęcia o szerokiej 

tematyce tj. plastyczno-

techniczne, kulinarne, zaba-

wy, konkurencje jak również 

uwielbiane przez młodzież 

gry planszowe i stołowe. Zor-

ganizowany był również wy-

jazd do Warmiolandii. Na 

zakończenie ferii odbył się 

Bal Karnawałowy z zabawa-

mi prowadzonymi przez ani-

matorki. 

Anna Wiśniewska  

opiekunka świetlicy w Ględach 

 Ferie na świetlicach wiejskich 
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Komorowo 
24 stycznia rozpoczęły się ferie. To szczególny czas na wypoczy-
nek i dobrą zabawę. Ferie w świetlicy spędziliśmy na zabawach 
świetlicowych takich jak: kalambury, zgadywanki, zabawy rucho-
we, zabawy z muzyką, gry planszowe itd. Na koniec pierwszego 
tygodnia odbył się bal karnawałowy. 3 lutego, w ostatni dzień ferii 
zimowych, wybraliśmy się do Fabryki zabaw w Olsztynie.  

 
Sylwia Wiśniewska, opiekunka świetlicy w Komorowie  

Kozia Góra 
Zajęcia które odbyły sie 

podczas ferii zimowych 

były urozmaicone po-

cząwszy od zabaw ru-

chowych, gier świetlico-

wych, planszowych, za-

jęć plastycznych i kuli-

narnych. Odbył sie rów-

nież bal karnawałowy 

gdzie odwiedził nas 

Święty Mikołaj, który 

obdarował  wszystkie 

dzieci słodkim upomin-

kiem. 

 

Anna Kaczówka,  

opiekunka świetlicy  

w Koziej Górze 

Plichta 
Ferie w świetlicy  

w Plichcie rozpoczę-

liśmy zajęciami ku-

linarnymi. Zrobili-

śmy pyszne gofry, 

które z apetytem 

skonsumowaliśmy. 

Odbył się również 

bal karnawałowy, 

podczas którego 

dzieci tańczyły  

w rytmie muzyki,  

a także odbyło się 

wiele zabaw ruchowych, takich jak taniec na gazecie czy zabawa z 

krzesełkami. Uczestnicy musieli też przejść tor przeszkód. Na ko-

niec bawiliśmy się w edukacyjno-umysłową grę „państwa-miasta”. 

 

Natalia Morenc 
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Ferie zimowe 2023 dobiegły końca… czas wrócić do rzeczywi-

stości… dzieci i młodzież do szkoły, dorośli do pracy… ale nikt 
nie zabroni nam trochę powspominać! Podczas tegorocznych 
ferii z GOK-iem nie zabrakło atrakcji! Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Codziennie prowadzone były różnorodne zajęcia. 
Fani rękodzieła i rysunku mogli uczestniczyć w zajęciach ręko-
dzielniczych oraz w zajęciach nauki rysunki „Kreseczka” prowa-
dzonych przez Katarzynę Miszczuk. Agnieszka Karmiłowicz 
poprowadziła zajęcia z sensoplastyki, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem, uczestnicy samodzielnie wykonali masę 
solną, z której każdy ulepił co mu tylko wyobraźnia podpowie-

działa. Również pod 
c z u j n y m  o k i e m  
p. Agnieszki odbyły się 
warsztaty plastyczne, na 
których dzieci wykona-
ły walentynkowe wian-
ki na drzwi.  Nie zapo-
mnieliśmy o sympaty-
kach gier planszowych, 
specjalnie dla nich 
Grzegorz Malinowski  
i Emil Syjczak prowa-
dzili popołudnia z plan-
szówkami oraz game 
room, gdzie można było 
spróbować swoich sił  
w grach na PlayStation4 
z  g o o g l a mi  V R 

(wirtualnej rzeczywistości), a także zagrać w piłkarzyki. 

Zorganizowaliśmy 2 wycieczki autokarowe. Pierwsza na kręgle 
do restauracji King Pin w Ostródzie. Dzieci i młodzież bawili się 
znakomicie. Podczas drugiej wycieczki przenieśliśmy się  
w świat dawnej Warmii za sprawą spektaklu teatralnego „Na 
Warmii… dawno, dawno temu”, na który pojechaliśmy do Olsz-
tyńskiego Teatru Lalek.  

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie tegorocznymi feria-
mi z GOK-iem i zapraszamy na nasze cykliczne zajęcia pozasz-
kolne. 

Agnieszka Karmiłowicz, GOK Łukta 

 Ferie zimowe z GOK-iem 

13 lutego 2023 r. w GOK w Łukcie rozpoczęły się warsztaty szacho-

we dla średnio zaawansowanych. Na kursantów czeka wiele teorii i po-
jęć z dziedziny szachowej. Co to jest zugzwang? Jak stosować pułapki? 
Czym jest tempo gry? Co zrobić po debiucie? To i wiele więcej czeka na 
głodnych wiedzy szachistów. Warsztaty rozdzielone zostały na 7 inten-
sywnych spotkań. Zdobytą wiedzę będziemy mieli okazję przetestować 
podczas kolejnego turnieju szachowego, który odbędzie się w marcu. 
Kursantom życzymy owocnej nauki i powodzenia. Zajęcia prowadzą: 
Grzegorz Miśta i Paweł Klimiuk. 
 
Warsztaty odbywają się w ramach projektu 
„Zaszachowani, czyli łukciańskie spotkania szacho-
we” finansowanego ze środków Fundacji PKO Ban-
ku Polskiego. 

 
Grzegorz Malinowski, GOK Łukta 

 Warsztaty szachowe dla średnio zaawansowanych 



Nr 02/2023  

8 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Podczas tegorocznego 31. Finału WOŚP, który odbył się 29 

stycznia, został pobity kolejny rekord zbiórki. Zebrano dokład-
nie 43 035,36 zł, ale przewrotnie i wbrew tytułowi, nie o rekor-
dach i pieniądzach będziemy rozmawiać. Zajrzymy trochę za 
kulisy organizacji FINAŁ-u i porozmawiamy o pobudkach, 
jakimi kierują się wolontariusze włączając się w tą szlachetną 
akcję. Na pytania odpowiadają wolontariuszki: Paulina Wójcik 

oraz Natalia Flohr, które z łukciańskim sztabem WOŚP zwią-
zane są od lat! 
 

Ile osób i instytucji zostało zaangażowanych w tegoroczny 

FINAŁ? 
Paulina Wójcik (P.W.): W tegoroczny finał zaangażowanych 
zostało tyle osób, że nie jesteśmy w stanie ich podliczyć.  
W organizację wydarzeń głównie swoje serducho i czas wkła-
dają wolontariusze, choć nie można zapomnieć, że na całość 
mają swój wpływ różne składowe od naszych Darczyńców tj.: 
pieczenie ciasta na kiermasz, podarowanie fantów na licytację, 
czy po prostu pomoc finansowa, a także wiele więcej. Tych 
osób z wielkim sercem jest naprawdę dużo. Warto podkreślić, 
że każda osoba „wrzucająca do puszki” w jakiś sposób zaanga-
żowana jest w finał. Dlatego każdemu ogromnie dziękujemy za 
wszelką pomoc!  
Jeżeli chodzi o skład sztabu Łukta, to w tym roku szefem zosta-
ła Martyna Langowska, która miała pod sobą około 20 wolonta-
riuszy. Co roku pojawia się informacja, że poszukujemy chęt-
nych osób do pomocy, które chcą wziąć udział w WOŚP.  
W tym roku, jak praktycznie w każdym, dołączyły do nas nowe, 
młode osoby, pełne energii i chęci. 
 

Zajrzyjmy za kulisy sztabu. Przygotowanie tak wielu atrakcji 

kosztować musiało wiele czasu i wysiłku. Od kiedy trwały przy-

gotowania do FINAŁu? Z czym musiałyście się zmierzyć orga-

nizując wydarzenia/atrakcje? 
P.W.: Przygotowania finału zaczynają się zazwyczaj 2-3 mie-
siące przed głównym finałem. Organizujemy wtedy pierwsze 
spotkania, podczas których pozyskujemy nowych wolontariu-
szy. Odbywa się również burza mózgów odnośnie pomysłów, 
które przyciągną jak największą liczbę chętnych. Organizując 
wydarzenia często pojawiają się wątpliwości, czy przygotowana 
przez nas „atrakcja”, chwyci, czy będzie miała duże zaintereso-
wanie, ale wtedy mówimy sobie, że jak nie spróbujemy to się 
nie dowiemy. W tym roku każde wydarzenie było strzałem  
w dziesiątkę! Frekwencja była imponująca.  

W organizację 31. FINAŁ-u zaangażowanych było wielu mło-

dych wolontariuszy. W jaki sposób pozyskuje się tyle chętnych 

rąk do pracy? 
P.W.: Tak jak wspominałam, po prostu z ogłoszenia. Organizu-
jemy spotkania, podczas których dzielimy się pomysłami. To 
wtedy właśnie już wiemy na kogo możemy liczyć i z kim przyj-
dzie nam współpracować. Cieszymy się, że co roku przychodzi 
do nas ktoś nowy, ponieważ miło jest zobaczyć młodych ludzi, 
którym się chce pomagać. 
 
Organizacja tak szczególnego wydarzenia jakim jest FINAŁ 

WOŚP, zbiórka pieniędzy, późniejsze ich rozliczenie wymaga 

ogromnej odpowiedzialności i zaangażowania. Skąd bierzecie 

na to siłę i czas? 
P.W.: Nigdy się nad tym nie zastanawiałyśmy, to przychodzi 
samo. Uwielbiamy organizować takie wydarzenia oraz kocha-
my pomagać. Jeżeli jedno łączy się z drugim, to jest to dla nas 
mega przyjemność sama w sobie. WOŚP to fundacja, której 
owoce widać gołym okiem, ponieważ często w szpitalach mo-
żemy zobaczyć sprzęty z czerwonym serduszkiem. Tym bar-
dziej motywacja do pomocy jest większa, bo nigdy nie wiado-
mo, czy ktoś z nas nie będzie musiał korzystać z tego sprzętu.  
 

W tym roku udało się Wam zebrać ponad 43 tys. zł. To kolejny 

rekord! Część z tych pieniędzy pochodziła z licytacji. Co w tym 

roku można było "upolować"? Jakie niezwykłe, zaskakujące 

fanty/usługi udało się pozyskać na licytację. O co stoczyła się 

największa walka?  
Natalia Flohr (N.F).: Co roku dostajemy bardzo dużo fantów,  
i ciężko wymienić wszystkie. Tak jak w poprzednich latach, 
dużym zainteresowaniem cieszyły się vouchery na usługi od 
lokalnych przedsiębiorców. Mieliśmy między innymi wizyty  
u fryzjerek, kosmetyczek, sesje zdjęciowe, możliwość zamó-
wienia wypieków, a nawet przejazd na trasie Polska-Holandia! 
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły również kosze z pobli-
skich wędzarni, w których można było znaleźć ok. 5 kg pyszno-
ści. Największe walki toczyły się o złotą i srebrną biżuterię, 
przekazaną przez radę naszej gminy.  
 

Jak uważacie, skąd ten cały entuzjazm, chęć działania i niesie-

nia pomocy w Polakach?  
N.F.: Myślę, że jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, jest to pewnego rodzaju tradycja w naszym kraju. Tym 
bardziej, że praktycznie każdy spotkał się na jakimś etapie swo-
jego życia z czerwonym serduszkiem naklejonym na sprzęcie 
szpitalnym. W rozmowie z wolontariuszami, czy nawet z przy-
padkowymi osobami zauważam, że pomoc sprawia im wiele 
radości. Po prostu - pomaganie jest fajne. 

 WOŚP 2023. Bijemy kolejny rekord! 

Od lewej: Martyna Langowska, Paulina Wójcik, Natalia Flohr 
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Na jakie atrakcje mogliśmy liczyć w tym roku? Co udało się 

Wam zorganizować? Jak przebiegał sam FINAŁ? 

P.W.: W tym roku zaczęliśmy "grać" już tydzień przed głów-

nym finałem, ponieważ byśmy się nie zmieścili z naszymi po-

mysłami w jeden weekend. Pierwszą atrakcją był Charytatywny 

Turniej Piłki Nożnej na hali, gdzie zgłosiła się rekordowa liczba 

drużyn i według nas była rekordowa oglądalność. Podczas tur-

nieju odbył się też mecz pokazowy dziewczyn z klubu KS Ja-

strzębianki. W kolejny weekend odbył się Charytatywny Tur-

niej Piłki Siatkowej, który również cieszył się dużym zaintere-

sowaniem. Okazało się, że w Łukcie nie tylko gra się w piłkę 

nożną, ale i w siatkę. Warto dodać, że podczas turniejów mieli-

śmy również gości z sąsiednich gmin. Swoją sprawność fizycz-

ną mogły również sprawdzić dziewczyny podczas treningu car-

diodance z Darią Mistecką-Sakowicz. Następnego dnia rano  

w szkole rozpoczął się Dzień Malucha, gdzie na dzieci czekały 

przeróżne atrakcje tj. dmuchaniec, zawody sportowe, 

"fotobudka", robienie masek, malowanie twarzy. Można było 

również przybić piątkę z Chasem z Psiego Patrolu. A popołu-

dniu wszyscy chętni zgromadzili się na plaży w Kotkowie, aby 

wspólnie „zamorsować” oraz uczestniczyć we wspólnym ogni-

sku i licytacjach.  

29 stycznia w dzień finału działaliśmy od samego rana. Trady-

cyjnie odbył się kiermasz przepysznych wypieków. W tym roku 

nową atrakcją było poszukiwanie zabytków ze stowarzyszeniem 

„Salla” z Zawrot. Główny finał odbył się w niedzielne popołu-

dnie w GOK-u. Rozpoczęliśmy go od występu Dagmary i We-

roniki, które pokazały swój wielki muzyczny talent. Na scenie 

wystąpili również: zespół TOD oraz znany nam już Marek Ma-

jewski. Odbył się również Wielki Test o Pierwszej Pomocy. 

Mieliśmy również możliwość przejazdu wozem strażackim. Jak 

co roku, odbyły się licytacje fantów, które ufundowali nie tylko 

nasi mieszkańcy, ale i osoby spoza naszej gminy. Atrakcją pod-

sumowująca wielki finał było Światełko do Nieba, podczas któ-

rego przy czerwonych racach i dymach zatańczyliśmy wspólnie 

belgijkę. 

  

Jak wyglądała współpraca z darczyńcami? Czy po tylu latach  

i edycjach WOŚPu nadal widać zaangażowanie mieszkańców? 

P.W. Mam wrażenie, że WOŚP wpisał się już w łukciański ka-

lendarz. Ogłaszaliśmy się na portalach społecznościowych, że 

szukamy sponsorów, którzy wesprą finansowo nasze wydarze-

nia, oraz osób, które mogą przekazać coś na licytację, choć i tak 

wiele osób, nie czytając ogłoszenia, zgłaszało się do nas, z chę-

cią przekazania już po raz kolejny rzeczy na finał. W tym roku 

wsparły nas również osoby, które były odbiorcami naszych wy-

darzeń. Zobaczyły 

świetną organizację 

turnieju i pomogły 

nam w realizacji ko-

lejnych pomysłów. 

 

Jakie są Twoje pry-

watne powody, moty-

wacje uczestniczenia 

w tej szlachetnej ak-

cji? Dlaczego to ro-

bisz?   

P.W.: Z przyzwycza-

jenia (śmiech), bo 

robię to już od ponad 

15 lat. Ale tak po-

ważnie, to przyzwy-

czajenie bierze się 

stąd, że wyniki tej 

akcji widać w na-

szych szpitalach. 

Poruszając się po 

różnych oddzia-

łach zobaczymy 

to czerwone ser-

duszko na róż-

nych sprzętach  

i to jest główna 

motywacja moje-

go uczestnictwa. 

Mam nadzieję, ze 

nigdy nie będę 

musiała korzystać 

z tych sprzętów, 

ale nie wiemy co 

może przynieść 

nam życie. Orga-

nizując WOŚP 

mam poczucie, że 

robię coś napraw-

dę dobrego. Wi-

dząc też zaanga-

żowanie tylu osób, integracja mieszkańców przywraca wiarę  

w ludzi. A po drugie uwielbiam organizować rzeczy tego typu: 

turnieje, animacje, koncerty… to jest to, co przynosi mi wiele 

przyjemności. 

 

N.F.: Szczerze mówiąc, to już nawet nie wyobrażam sobie, że 

mogłoby mnie nie być przy tym wydarzeniu. Chyba weszło mi 

w krew, że w październiku, gdy zaczynają się pierwsze przygo-

towania, po prostu zaczynam działać. Sama nie miałam dużej 

styczności ze sprzętem podarowanym przez fundację, ale dzięki 

mamie, która pracuje w szpitalu oraz relacji rodziny i znajo-

mych, jestem świadoma tego, ile dobrego robi Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

  

Czy jest coś, co szczególnie utkwiło Ci w pamięci w tej edycji 

FINAŁ-u?  

P.W.: Zauważyłam dużą integrację wśród wolontariuszy. Wspa-

niała grupa młodych ludzi, którym się chce. Każde zadanie było 

do zrobienia, ponieważ nie było osób, które by nie były zaanga-

żowane w 100%.  

 

N.F.: Na pewno kwota jaką zebraliśmy. Jeżeli chodzi o wyda-

rzenia, bardzo spodobał mi się pomysł na zorganizowanie tur-

nieju piłki siatkowej. Myśleliśmy o tym w poprzednich latach, 

ale nigdy nie mieliśmy odwagi - w tym roku się udało, i to  

z dużym sukcesem. Bardzo cieszę się też z tego, że co roku za-

praszamy naszych lokalnych artystów. W tym roku wystąpiły 

nasze wolontariuszki, i chyba to ich występ najbardziej zapadł 

mi w pamięci - zwłaszcza, gdy razem z nimi i z wolontariusza-

mi odśpiewaliśmy hymn WOŚP-u napisany w zeszłym roku.  

 

Czy chcesz coś dodać od siebie? Co powiedziałabyś darczyń-

com, osobom które wzięły udział w tegorocznym FINAL-e?  

P.W.: Tutaj można powiedzieć tylko jedno słowo: DZIĘKUJĘ. 

Bo nie ma słów, które by opisały to co czujemy podczas Wasze-

go zaangażowania w WOŚP.  

 

N.F.: Myślę że dla wszystkich tych osób należą się ogromne 

podziękowania za wsparcie, oraz wielkie gratulacje. Kwota któ-

rą zebraliśmy w tym roku robi ogromne wrażenie. Grajmy do 

końca świata i o jeden dzień dłużej.  

 

Rozmawiał Grzegorz Malinowski 

Foto: Sztab WOŚP Łukta oraz Grzegorz Malinowski 
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Kolejna, już szósta edycja Nocy 

Gier Planszowych vol. 6 odbyła się 

20 stycznia 2023 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łukcie. Pierwsi 

goście zaczęli pojawiać się już od 

godz. 18:00, a całe wydarzenie przy-

ciągnęło przeszło 40 wielbicieli plan-

szówek. Organizatorem wydarzenia 

był klub planszowy Planszomaniacy 

Łukta działający w GOK Łukta. Choć 

całe wydarzenie trwało do godz. 

02:00 w nocy, pozostawiło u niektó-

rych graczy mały niedosyt, który ma-

my zamiar wykorzystać organizując 

kolejne edycje Nocy Gier Planszo-

wych. 

Podczas wydarzenia odbył się turniej 

w grze "Karak" od wydawnictwa  

Albi. Laureatami turnieju zostali:  

I miejsce - Krzysztof Lewandowski,  

II miejsce - Dominik Lejmanowicz,  

III miejsce - Wojciech Jeleń.  

Serdecznie gratulujemy! Sponsorem nagród w turnieju 

było  również  wydawnictwo Albi, a także Bank WBS 

 Noc Gier Planszowych vol.6 

Wśród naszych gości znaleźli się, 

oczywiście przedstawiciele zaprzy-

jaźnionego stowarzyszenia miłośni-

ków gier planszowych GryWAM  

z Ostródy. 

Warto dodać, że na Noc Gier Plan-

szowych udało nam się wypoży-

czyć gry z krakowskiego wydaw-

nictwa Galakta. Wiele z gier na tyle 

przypadło nam do gustu, że już 

zapisaliśmy je na naszą listę zaku-

pową. 

Nasze hobby stale się rozwija,  

a nasz klub poszerza swe szeregi. 

Jeśli chcesz dołączyć do nas lub nas 

wesprzeć, nie zwlekaj! Serdecznie 

zapraszamy! Szczególnie mile wi-

dziane są osoby dorosłe! Spotkania 

mamy w każdy piątek w godz.  

17:00-20:00 w GOK w Łukcie. 

Grzegorz Malinowski,  

Planszomaniacy Łukta 
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NASZE ZDROWIE 

 Jak radzić sobie z zapaleniem śluzówki żołądka? Osiem sposobów. 

Gdy mamy do czynienia ze stanem zapalnym, odczuwamy 

nudności, wymioty, zgagę, ból, tkliwość, dyskomfort po jedze-
niu, utratę apetytu, uczucie pełności, wzdęcia, odbijanie  a cza-
sem krwawienie z układu pokarmowego. Przyczyn może być 
wiele-nadmiar antybiotyków i innych leków, niesterydowe leki 
przeciwzapalne, aspiryna, śmieciowe jedzenie, nadmierne sma-
żenie w wysokich temperaturach, słodkie napoje, alkohol, stres, 
bakteria Helikobakter pyroli, słabe nawodnienie… 

Jak można sobie pomóc w warunkach domowych? 

1. Złagodzenie stanu zapalnego poprzez zastosowanie 
oleju z rokitnika 
Olej z rokitnika jest niedoceniany przez Polaków, a zbawienny  
w skutkach. Wspomaga leczenie wrzodów żołądka i dwunastni-
cy, a także niestrawność, zgagę oraz reguluje wydzielanie soku 
trawiennego. Zawiera sporo karotenoidów-przeciwutleniaczy, 
witaminę C, kwas foliowy, sole mineralne uzdrawiające stany 
zapalne i nadżerki (nawet na narządach płciowych). Olej musi 
być 100% nierafinowany, tłoczony na zimno. Stosujemy od 1 do 
3 łyżeczek na 15 min przed jedzeniem. Najlepiej przez 3-4 tygo-
dnie. Nie stosujemy w stanie zapalnym wątroby i trzustki oraz 
ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego. 
 
2. Zioła przeciwzapalne 
Waleriana, dziurawiec, majeranek, szałwia, rumianek, kminek, 
lukrecja - mieszamy w równych porcjach, łyżkę ziół zalewamy 
250 ml wrzątkiem, parzymy przez 5-10 minut pod przykryciem  
i popijamy w ciągu dnia. Dziurawiec warto pominąć, w przypad-
ku przyjmowania leków psychotropowych. 

 
3. Pilnuj nawodnienia organizmu 
Do szklanki wody dodaj szczyptę (czyli tyle, ile mieści się mię-
dzy trzema opuszkami palców) soli kłodawskiej niejodowanej. 
Taka woda sprawia, że śluzówka wzmacnia się i to działanie 
może pomóc zmniejszyć nadżerki i wrzody. Śluzówka ma 1 mm 
grubości, ale jest zbudowana w 98 % z wody. Jeśli organizm nie 
będzie miał wystarczającej ilości wody w mózgu, nerkach, wą-
trobie, płucach i sercu, to zabierze ją z przestrzeni stawowych  
i żołądka. Wtedy śluzówka będzie robiła się cieńsza i zwiększy 
się prawdopodobieństwo nadżerek, uszkodzeń i zapalenia błony 
śluzowej. Woda jest potrzebna do każdego trawienia, wypijana  
z solą kłodawską dostarcza wiele mikroelementów, pobudza 
żołądek do wytwarzania enzymów trawiennych, zakwasza żołą-
dek, łagodzi stan zapalny oraz sprawia, że zamknięty odźwiernik 
żołądka będzie szczelny, więc nie będzie „chlapania” treści po-
karmowych do przełyku. Dzięki temu może przy okazji nastąpić  
zredukowanie refluksu. 

 
4. Przy ostrym stanie zapalnym żołądka nie jedz nic 
przez 24 godziny 
Pij wodę niegazowaną. Zastosuj kojący napar z anyżu – 5g owo-
ców zalej szklanką wrzątku i zostaw w termosie na 2 godziny do 
naciągnięcia. Pij tę szklankę podzieloną na trzy razy. Po 24 go-
dzinach przerwy zacznij od niewielkiej ilości kisielu bez cukru, 
najlepiej domowego, 2 łyżek ugotowanego ryżu basmati, zupy  
z rozgotowanej kaszy jaglanej lub purée ziemniaczanego. Pij 
napar z łyżki suszu szałwii i piołunu (proporcja 1:1) zalanego 
szklanką wrzątku, parzonego 2 h w termosie, w ilości 2-3 łyżek 
jednorazowo. Trzymanie ziół w termosie sprawi,  że będą ciepłe 
i gotowe w każdej chwili do picia. Po 3-4 dniach dodaj zblendo-
wane, gotowane warzywa. Polecana jest kapusta, seler, szpinak, 
marchew, natka pietruszki. Następnie poszerz dietę o gotowane 
mięso, jajko na miękko, pieczoną rybę. Omijaj kawę, czarną 
herbatę, alkohol, pieczywo i mleko, a przede wszystkim prze-
tworzoną żywność! Zacznij dodawać awokado oraz olej lniany 

tłoczony na zimno. Na stałe z jadłospisu wyrzuć kwasy spożyw-
cze, czyli marynaty octowe na spirytusowym occie, produkty 
gotowe, soki, kolorowe napoje, cukier i słodycze. Puszkowane 
jedzenie i nikotynę omijaj szerokim łukiem. 
 

5. Sok z ziemniaka 
W przypadku ziemniaka wykorzystujemy jego właściwości 
przeciwzapalne i duże ilości witaminy C, które zachowamy, 
unikając gotowania. W soku znajdziemy witaminy z grupy B  
i witaminę E. Ziemniaki na sok muszą być ekologiczne, bez żad-
nych pędów, oczek czy zielonej skórki. Pamiętajmy, że jest to 
oznaka obecności solaniny czy glikoalkaloidu, będącego toksy-
ną! Sok stosujemy przez 7 dni, a następnie robimy przerwę przez 
dwa dni i powtarzamy. Jak przygotować kurację? Ziemniaka 
wyszoruj, zetrzyj na tarce i odciśnij przez ściereczkę. Na począt-
ku pij maksymalnie 10 ml. Jeśli dobrze to tolerujesz, to powtórz 
tego samego dnia. Następnie ilość zwiększ kolejnego dnia, tak 
aby wypić kilkukrotnie po 30-50 ml dziennie. Kolejnego dnia 
możesz dodać 10 ml soku z marchewki, a w sezonie świeżego 
ogórka. 

 
6. Sok z kapusty 
Sprawdzony w różnych badaniach, podczas których osoby cier-
piące na zapalenie żołądka z wrzodami, piły codziennie 946 ml 
soku z surowej kapusty. Po 7-10 dniach kuracji u 81% osób żo-
łądki zostały zregenerowane. 

 
7. Siemię lniane 
Działające osłonowo jak balsam na chore miejsca. Zalewamy 
wrzącą wodą zmieloną łyżkę siemienia lnianego i pijemy wie-
czorem, tak aby już żaden posiłek nie zaburzył kojących właści-
wości. 

 
8. Wsparcie organizmu 
Witaminą B12 (najlepiej w kroplach pod język), cynkiem, ma-
gnezem, dobrej jakości sokiem z aloesu oraz glutaminą, która 
poprawia integralność błony śluzowej. 
 
Oczywiście jest wiele różnych sposobów oraz aspektów związa-
nych z zapaleniem śluzówki lecz nie sposób ich wszystkich po-
ruszyć m.in. gryzienie i powolne jedzenie jest bardzo pomocne 
w trawieniu. Gdy zadbasz o to, posiłek nie będzie tylko „paszą”. 
Białko, które nie zostanie rozłożone na proste aminokwasy, nie 
będzie wchłonięte i „wpakowane” w organizm. Natomiast jest 
szansa, że będzie gniło czy fermentowało w jelitach, tworząc np. 
wzdęcia lub biegunki. Mądrzy specjaliści mówią, aby gryźć 10-
15 razy każdy kęs. Żołądek nie ma zębów, więc to nasza rola, 
aby zadbać o tę część procesu, jakim jest trawienie i odżywianie 
organizmu. 
Kondycja żołądka jest ważna dla naszego ciała. To fundament  
o który koniecznie trzeba się zatroszczyć. Jeśli zastanowisz się 
nad trudnościami z poprawą skóry, wypróżnieniami, nadmier-
nym wypadaniem włosów, brakiem energii witalnej, bólami żo-
łądka, jedzeniem na siłę, to warto sprawdzić kondycję swojego 
żołądka u dobrego lekarza. Choć wiele osób specjalnie unika 
gastroskopii, to badanie może przynieść rozwiązanie i dać dia-
gnozę. Gdy wynik będzie wskazywał jakiś problem, wystarczy 
działać W DOBRYM KIERUNKU, a poprawa nadejdzie we 
właściwym czasie. 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagatorka zdro-

wego trybu życia. Od kilku lat biorąca czynny udział  

w promowaniu zdrowego żywienia, prowadząca warsz-

taty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka bloga 

„Ze smakiem”. Zielarz, fitoterapeuta.  
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Mimo wszystko 

 

Gdy kolana zawodzą, 

A bioder nie można wyprostować, 

Nie stój ze spuszczoną głową - 

Jeszcze możesz się czołgać... 

Gdy już nie słyszysz dźwięków, 

I nie wiesz co do ciebie mówią, 

Nie rób z tego problemu; 

Nie wiesz co plotkują. 

Gdy chciwie patrzysz na potrawy, 

I wiesz że zębów ci brakuje, 

Ten dopust nie jest straszny - 

Bo żołądek mniej pracuje. 

Gdy twe serce się buntuje, 

I krew w żyłach zagęszcza, 

Przynajmniej mniej pracujesz, 

I ktoś młodszy cię wyręcza. 

Gorzej, gdy pewne organy, 

Grają na swoją nutę; 

Tu już możesz być zmieszany, 

Powietrzem zatrutym. 

I dlatego po covidzie, 

Jest to dobrodziejstwo, 

Że w kościele, albo w windzie, 

Chodzę wciąż z maseczką. 

*** 

Uśmiechnij się… i pomyśl... 

"Walentynka" 

 

Myślał chłopak o dziewczynie: 

Kiedy ją zdobędzie; 

Aby była Walentyną 

Jego zawsze, wszędzie... 

Nie mierz chłopcze zbyt wysoko, 

Dogadzając sobie, 

Bo dziewczęce, bystre oko, 

Wie, co siedzi w tobie: 

Żadne serce piernikowe, 

Nie jest tego warte, 

Aby życie, i urodę, 

Kłaść na jedną kartę. 
 

Mieczysław Jarząbek 

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


