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WIEŚCI Z GMINY 

W tym numerze przyjrzymy się sylwetce kolejnego radnego Gminy 
Łukta. Oto, co ma nam do powiedzenia Pani Małgorzata Świer-

czyńska – radna z Ględ: 

Moją rodzinną miejscowo-

ścią są Gamerki Wielkie, tam 
mieszkałam od urodzenia. 
Jest to niewielka wieś w są-
siedniej gminie – Jonkowo. 
Swoją ścieżkę edukacyjną 
rozpoczęłam od nauki  
w Szkole Podstawowej  
w Mostkowie, po której 
ukończeniu szkołę średnią 
postanowiłam kontynuować 
w Studium Nauczycielskim 
w Szczytnie, ponieważ jed-
nym z moich marzeń było 
zostanie nauczycielką. Po 
skończonej szkole wyszłam 
za mąż i rozpoczęłam pracę 
w Szkolnym Punkcie Filial-
nym w Ględach, tam też po 
dwóch latach zamieszkałam, 
a obecny dyrektor szkoły 
powierzył mi w niej funkcję 
kierowniczą. Dosyć szybko 
przekonałam się, że żyją tu  

i mieszkają dobrzy, pracowici ludzie, na których można polegać, z któ-
rymi można wiele zdziałać. Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie z dyplomem nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. Po kilku latach zdecydowałam się na studia podyplo-
mowe na  kierunku logopedia, do których wyboru skłonił mnie fakt, iż 
będę mogła zdobytą wiedzę wykorzystywać bezpośrednio w pracy ze 
swoimi uczniami. I tak minęło już niespełna 27 lat pracy w zawodzie 
nauczyciela. W tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie 
został przywrócony etat logopedy, więc postanowiłam, że spróbuję. 
Bardzo lubię swoją pracę z dziećmi, czuję się w niej spełniona. 
Gdy zamieszkałam w Ględach, przyjaciele mówili mi, że to chyba ko-
niec świata… Ale ja nie przejęłam się ich uwagami i jestem  tu, wraz ze 
swoją rodziną - z mężem (myślę, że tworzymy udany duet od 27 lat)  
i dwiema córkami: Magdaleną i Olgą. 
Chociaż na początku nie było łatwo, bo bardzo tęskniłam za swoją ro-
dzinną miejscowością, teraz czuję, że:  ,,… tu jest moje miejsce, tu jest 
mój  dom…’’. Pokochałam to miejsce, przywiązałam się do ludzi tu 
mieszkających, poznałam ich zwyczaje i dobrze się czuję w ich otocze-
niu, wiem, że jestem jedną z nich… 
 
A jakie ma Pani zainteresowania? 
Zainteresowania? Trochę mam niewiele czasu na ich realizację, ale 
lubię odpoczynek na łonie natury z ciekawą książką w ręku, a zimą 
dobre kino w zaciszu ciepłego, domowego ogniska. Czasami realizuję 
się kulinarnie sprawiając przyjemność swoim bliskim. 
 
Wróćmy jednak myślami do polityki… Jest Pani wyjątkiem ostatnich 
wyborów, gdyż jako jedyna nie miała z kim konkurować w swoim 
okręgu wyborczym. To budujące, a może wręcz przeciwnie? 
Jest to moja druga kadencja w Radzie Gminy Łukta. Po pierwszej tylko 
rozochociłam się w działaniach na rzecz Ględ. Cztery lata okazały się 
za krótkim czasem na realizację wszystkich planów, ciągle rodziły się 
też nowe, tak więc postanowiłam kandydować po raz drugi. Było mi 
niezmiernie miło, gdy podczas odwiedzin mieszkańców przed wybora-
mi samorządowymi usłyszałam wiele przychylnych słów, a jeszcze 
milej, gdy słyszałam głosy, że radna i sołtys w Ględach nie powinny się 
zmienić, że wszyscy są zadowoleni z tego co robimy. Oczywiście du-
żym, ale miłym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że byłam jedyną kan-
dydatką w tym okręgu. To jeszcze wzmocniło mnie bardziej i nadało 
kierunek mojej kolejnej kadencji. 
 
Czy polityka to już Pani hobby? Pytam, bo przyglądając się z boku 
widzę społecznika (prezesa stowarzyszenia „Razem dla Ględ). Jak 
można skutecznie połączyć obie te funkcje? 
Jestem daleka od uprawiania polityki. Zostałam radną, by służyć swojej 
miejscowości, chociaż chętnie angażuję się w sprawy całej gminy. Cza-
sami myślę, że chęć działania na rzecz innych została mi przekazana w 

genach (mój tata przez 30 lat był sołtysem, także pełnił funkcję radne-
go). Założenie Stowarzyszenia wpłynęło na dalszy rozwój miejscowości 
oraz większe możliwości zdobywania różnorodnych środków. Oczywi-
ście mam dużo więcej pracy, ale nie boję się, bo wiem, że nie jestem  
w tym sama, wokół mnie jest grono życzliwych i pomocnych mi osób. 
Ciągle powtarzam wszystkim, że: ,,bez wsparcia: naszej wspaniałej pani 
Sołtys – mam nadzieje ze nas nie opuści w następnej kadencji :), bez 
Rady Sołeckiej, opiekunki świetlicy, członków Stowarzyszenia ,,Razem 
dla Ględ’’, OSP z Ględ, mieszkańców, aktywnej młodzieży i dzieci oraz 
członków klubu „Jastrząb Ględy”, bez nich wszystkich nie działoby się 
tyle. 
 
Minęło kilka tygodni, VII sesji za nami, komisje rozpoczęły swe prace. 
W których komisjach Pani działa? 
Pracuję w dwóch komisjach Rady Gminy: Komisji Samorządowej, 
której jestem przewodniczącą, działającą m.in. w zakresie edukacji, 
kultury, sportu, ochrony zdrowia i spraw socjalnych, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej, spraw w zakresie tworzenia  
i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz Komisji Rewizyjnej, 
działającej w zakresie sprawowania kontroli działalności wójta, samo-
rządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.  
W poprzedniej kadencji także pracowałam w tych samych komisjach. 
 
A jak w kilku słowach mogłaby Pani określić współpracę w nowej 
kadencji? 
Niełatwo było rozstać się z ludźmi z poprzedniej Rady, ale jestem pozy-
tywnie nastawiona do współpracy w tej kadencji. Myślę, że nowi radni 
są osobami chętnymi do pracy, dociekliwymi w swych działaniach. 
Praca w obecnej radzie zapowiada się interesująco, mamy ciekawe pla-
ny działania, które sukcesywnie realizujemy. 
 
Ględy to wieś na skraju Gminy, ale prężnie się rozwijająca. Czy Stowa-
rzyszenie może zdradzić, jakie ma plany na jej dalsze upiększanie? 
Miło mi, że tak jesteśmy postrzegani. Wspólne działania nasze i Gminy 
pozwoliły na rozwój miejscowości: modernizacja drogi powiatowej, 
budowa pomostu na jeziorze Brzeźne, a od dwóch lat funkcjonowanie 
Stowarzyszenia ,,Razem dla Ględ’’ przyczyniło się do powstania placu 
zabaw przy świetlicy. Oczywiście kontynuujemy to, co rozpoczęli nasi 
poprzednicy, a więc: dbamy o ład i porządek w Ględach i otoczeniu, na 
plaży i pobliskim cmentarzu, w świetlicy (ostatnio dzięki współpracy  
z panią Anią i Radą Sołecką została ona pomalowana), corocznie 
ukwiecamy miejscowość, uczestniczymy we wszystkich ważniejszych 
wydarzeniach organizowanych w świetlicy, organizujemy festyny, bie-
rzemy udział w dożynkach gminnych i parafialnych, kontynuujemy 
budowę Kaplicy. Poprzedni rok, dzięki realizacji projektu z FIO był 
bogaty w różnorodne działania, które miały na celu aktywizację lokal-
nego społeczeństwa, a więc: ciekawe warsztaty kulinarne, śpiewu, szy-
cia flag, szydełkowania, tkactwa, wicia wieńca dożynkowego, spotkania 
z seniorami, którzy wspominali swoje gry i zabawy z dzieciństwa, przy-
pomnieli nam dawne pieśni i przyśpiewki ludowe, wyremontowaliśmy 
przydrożną Kapliczkę. Na zakończenie odbył się niezapomniany Bal 
Niepodległościowy, a w grudniu uroczysta Wigilia.  
Ten rok to kontynuacja projektu i realizacja inicjatyw obywatelskich 
proponowanych przez mieszkańców, którzy mieli wpływ na ich wybór. 
Będą to: inicjatywa Klubu Jastrząb – zawody sportowe dla dzieci i mło-
dzieży, Festyn rodzinny, dalsze zagospodarowanie plaży, stworzenie 
miejsca rekreacji i wypoczynku na plaży poprzez umieszczenie ławek, 
modernizację miejsca do siatkówki plażowej. Planujemy ogrodzenie 
siłowni, która powstanie w tym roku, czekamy jeszcze na rozstrzygnię-
cie konkursu OSA. Również w zakresie estetyzacji naszej miejscowości  
planujemy umieszczenie nowych kwietników w centrum Ględ. W ra-
mach zadania publicznego niebawem rozpoczniemy remont przystanku, 
z którego korzystają mieszkańcy zarówno Ględ jak i Trokajn. Do końca 
roku trochę czasu, myślę, że może jeszcze coś się wydarzy. Z chęcią 
słucham ,,głosów’’ mieszkańców. 
 
Mnóstwo tego, nic dziwnego, że nie miała Pani kontrkandydata. A czy 
istnieją dla Pani priorytety, które w tej kadencji po prostu muszą być 
zrealizowane? 
Sądzę, że priorytetem powinna być budowa nowej oczyszczalni ście-
ków w Łukcie. To najważniejszy dla mnie priorytet, pozostałe przedsta-
wiłam podczas kampanii wyborczej, też są ważne: modernizacja dróg 
lokalnych, oświetlenia (w Ględach są jeszcze duże potrzeby w tym za-
kresie), ale ten jest niezbędny dla wszystkich mieszkańców Gminy Łuk-
ta. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

,,…tu jest moje miejsce, tu jest mój  dom…’’ - Małgorzata Świerczyńska 
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WYDARZENIA 

W dniach od 22 marca do 5 kwietnia mieszkańcy Łukty, Pelnika  

i Ględ, czyli miejscowości, w których powołano do życia stowarzysze-
nia, odpowiednio QLT, Isąg, Razem dla Ględ, mogli zgłaszać swoje 
projekty w konkursie na budżet partycypacyjny na rok 2019. Zgłoszo-
nych zostało 29 projektów, z czego komisja wyłoniła 23 spełniające 
kryteria i kwalifikujące się do realizacji. W kolejnych dniach od 11 do 
25 kwietnia, odbyło się głosowanie na projekty po którym po przeli-
czeniu głosów wyłoniono 15 inicjatyw (po 5 dla każdego stowarzysze-
nia), które dostaną dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Pula pienię-
dzy, dzięki którym możliwe będzie ich wykonanie to kwota 45 000 zł, 
co oznacza, że dofinansowanie dla każdego projektu wyniesie maksy-
malnie 3000 zł.  
Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w miejscowości Łuk-
ta:  
 - „Oswajamy roboty” - Cykl zajęć z robotyki i automatyki rozwijają-
ce logiczne myślenie. Zajęcia przewidziane dla dwóch grup wieko-
wych 6-8 lat i 8+,  
 - „Joga kundala i śmiechoterapia” - Zajęcia jogi oraz śmiechotera-
pia. Projekt przewiduje realizację zajęć 1 raz w tygodniu. Każde zaję-
cia potrwają ok. 2h.,  
 - „Planszowa Noc Przebojów” - zorganizowanie nocnych zajęć  
z grami planszowymi, zakup gier planszowych oraz organizacja turnie-
ju planszówek oraz Bingo. Za zwycięstwo przewidziane nagrody,  
 - „Warsztaty z nowości technologicznych”, - Podczas warsztatów 
uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie zbudować drukarkę 3D, 
 - „Zielono mi i spokojnie, zielono mi i radośnie”- Poprawa estetyki 
wsi. Projekt polega na upiększeniu Łukty poprzez nasadzenia kwiatów 
w kolorowych skrzynkach. Ponadto dokupione zostaną kosze na śmieci 
oraz ławka służąca mieszkańcom do odpoczynku. 
 
Uwaga, ze względu na plany inwestycyjne, urząd gminy nie wydał 
zgody na realizacje inicjatywy „Rekreacyjne miejsce spotkań dla 
dzieci i rodziców”. Na to miejsce do realizacji kwalifikuje się kolejna 
inicjatywa z listy czyli „Warsztaty z nowości technologicznych” 
 
Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w miejscowości Glę-
dy:  
 - „Z internetu na boisko” - Cykliczne zawody sportowe dla 2 grup 
wiekowych 5 - 13 lat oraz 13 – 22 lata, prowadzone przez profesjonal-
nego trenera. Dla uczestników zawodów przewidziano puchary, nagro-
dy oraz upominki, 

 - „Sportowo i rekreacyjne nad jeziorem” - Doposażenie placu przy 
jeziorze w ławki i stoły, siatkę do gry w piłkę siatkową, zbudowanie 
paleniska na ognisko z kostki granitowej, 
 - „Festyn rodzinny” - Organizacja festynu rodzinnego. W ramach 
festynu zorganizowane zostaną konkursy, tańce, zabawy z nagrodami 
oraz zapewnione będą dmuchane zjeżdżalnie. Przewidziano ognisko  
z kiełbaskami oraz lody dla dzieci, 
 - „Ględy pełne kwiatów” - Poprawa estetyki wsi poprzez zakup 
kwietników, doniczek oraz nasadzenia w nich kwiatów, 
 - „Ogrodzenie nowopowstałej siłowni zewnętrznej” - Planowany 
jest zakup siatki ogrodzeniowej słupków oraz innych niezbędnych do 
ogrodzenia nowopowstającej siłowni zewnętrznej. Ogrodzenie nie-
zbędne dla bezpieczeństwa użytkowników siłowni. Ogrodzenie wyko-
nają mieszkańcy z zakupionych materiałów. 
 
Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w miejscowości Pel-
nik:  
 - „Piknik Militarny” - organizacja pikniku, podczas którego prezento-
wać się będą rożne służby mundurowe. Ponadto zorganizowane zosta-
ną zawody sportowe dla całych rodzin. Kontynuacja zadania z ubiegłe-
go roku, 
 -„Robotyka wśród nas” - Organizacja warsztatów, podczas których 
dzieci nauczą się jak samodzielnie zbudować drona lub robota. Zorga-
nizowanych zostanie 18 spotkań po 2h, 
 - „Bezpieczne wakacje” - zorganizowanie wydarzenia, w formie pik-
niku, na którym zorganizowane zostaną pokazy, prelekcje dotyczące 
bezpieczeństwa na wakacjach. Ponadto wynajęte zostaną 
„dmuchańce”. Dla dzieci zorganizowane zostaną animacje, 
 - „Schody na wzgórzu” - Inicjatywa polega na zbudowaniu schodów 
w stronę jeziora tak, aby było możliwe bezpieczne zejście ze skarpy, 
 - „Zielony ogród” - poprawia estetyki Pelnika. Zakupione zostaną 
kwiaty, krzewy, farby. Mieszkańcy samodzielnie wykonają nasadzenia 
na terenie miejscowości. Ponadto odmalowany zostanie domek na 
parkingu szkolnym. 
 
Z niecierpliwością oczekujemy urzeczywistnienia projektów i trzyma-
my kciuki nie tylko za członków stowarzyszenia, ale za 
wszystkie osoby realizujące wspomniane przedsięwzię-
cia. 

Stowarzyszenie QLT 

Wspólna praca się opłaca… Projekty zakwalifikowane do realizacji w 

budżecie partycypacyjnym 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w Ostródzie zorganizowała szkolenie dla rolników z gminy Łukta, 
które odbyło się dnia 24.04.2019 r., w Świetlicy wiejskiej we Florcza-
kach o godz.: 10:00. 
 
Tematem spotkania była „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym – 
zapobieganie wypadkom związanym z upadkiem osób”. Przedstawio-
no zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym, które 
zmniejszają ryzyko wystąpień wypadków. Prowadzący przedstawił 
zagrożenia upadkami osób podczas pracy w gospodarstwie rolnym 
oraz sposoby pozwalające na wyeliminowanie tego rodzaju wypadków 
i zwiększenie bezpieczeństwa pracy rolników. 
 
Na zakończenie został przeprowadzony konkurs testowy z zakresu 
wiedzy „BHP”. Po sprawdzeniu prawidłowości podanych odpowiedzi 
wyłoniono trzech laureatów, którym wręczono nagrody rzeczowe 
ufundowane przez KRUS. Dla wszystkich uczestników szkolenia roz-
dano broszury i ulotki prewencyjne. 
 
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz przyniosło pozy-
tywny odbiór ze strony uczestników. Dla wszystkich uczestników 
szkolenia rozdano broszury i ulotki prewencyjne. 

Placówka Terenowa KRUS w Ostródzie 

 Odbyło się szkolenie rolników 
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Powoli tradycją staje się, 

że w wielkopiątkowy wie-

czór wyruszamy na Drogę 

Krzyżową ulicami Łukty. 

Tak stało się i w tym roku. 

Jest to czas tuż po Liturgii 

Wielkiego Piątku, gdy  

w naszych sercach jest 

smutek i żal po męczeń-

skiej śmierci Pana Jezusa 

oraz nadzieja na odpusz-

czenie grzechów. To czas 

zadumy, często rozważań 

nad ludzką egzystencją. 

Każdy z nas wyrusza w tę 

drogę z własnym bagażem 

doświadczeń. Wielu oso-

bom towarzyszy ogromne 

wzruszenie. W tym roku 

mogliśmy się wsłuchać  

w piękne rozważania, 

będące dialogiem każdego 

z nas z Panem Jezusem. 

Słowa te dodawały otuchy 

i pocieszenia. Myśl o tym, 

że nigdy nie jest się same-

mu na tym świecie i że 

zawsze można liczyć na naszego Ojca w niebie pokrzepia nasze dusze. 

Wyruszyliśmy tą samą trasą co rok temu dumnie krocząc jako wy-

znawcy miłości ukrzyżowanej. Pogoda dopisała. Zaskoczyła wszyst-

kich za to wielkość krzyża. Był zdecydowanie większy i cięższy –  

i bardzo dobrze. Nawet pod tak wysokim nie można pojąć trudu i zmę-

czenia jakie zadane były Jemu. Czas mijał bardzo szybko. Serce się 

radowało, że jest nas aż tylu. Oby z roku na rok chętnych na symbo-

liczne „przejście” Drogi Krzyżowej przybywało, przybywało i przyby-

wało. Aby każdy znalazł czas i ochotę. Oby niektórzy przezwyciężyli 

swój wstyd w demonstrowaniu wiary katolickiej, a jeszcze innym 

niech przybędzie zdrowia, aby mieli siły na za rok. 

Redakcja 

3 maja 1791r. Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Euro-

pie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucję. Corocznie 
upamiętniamy ten fakt, a 3 maja jest dniem wolnym od pracy i na-
uki. Również w tym roku odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali go uczniowie klasy  
V c pod kierunkiem p. Agnieszki Koniecznej i p. Macieja Maniew-
skiego. Teksty recytowanych wierszy, śpiewanych piosenek zachęci-
ły do chwili refleksji nad tym, czym jest NARÓD, WOLNOŚĆ, 
OJCZYZNA dla każdego z nas. Uroczystość przybliżyła dzieciom  
i młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierw-
szej polskiej konstytucji. Chór szkolny, pod kierunkiem p. Krzyszto-
fa Marcinowskiego zaśpiewał piękne patriotyczne pieśni, m.in. 
„Witaj Majowa Jutrzenko” czy "Kocham Cię Polsko"  

ZS-P w Łukcie 

 Szkolne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 

 Droga Krzyżowa ulicami Łukty 
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I nadszedł wreszcie 

ten dzień, tak długo 
przez nas oczekiwa-
ny – 24 kwietnia! To 
tego dnia miała roz-
począć się 3 – dnio-
wa wycieczka, którą 
ufundował Wójt 
Gminy Łukta Pan 
Robert Malinowski, 
dla dzieci uczestni-
czących w przedsta-
wieniu z okazji set-
nej rocznicy odzy-
skania niepodległo-
ści. Nikt z biorących 
udział w przedsta-
wieniu nie spodzie-
wał się takiej nagro-
dy za trud włożony 
w przygotowanie 
przedstawienia, być 
może dlatego czeka-
liśmy na nią z taką 

niecierpliwością i tyle radości nam sprawiła. Pan Wójt nie wyznaczył 
nam miejsc, które mamy odwiedzić. Jedynie zasugerował żebyśmy 
odwiedzili Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. 
Przygodę rozpoczęliśmy poranną zbiórką przed szkołą w Mostkowie  
(o 400). Jak nigdy nikogo nie zabrakło i nikt się nie spóźnił. 

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Na zwie-
dzaniu kopalni spędziliśmy prawie 3 godziny. Najpierw musieliśmy 
pokonać 300 schodów by zejść szybem górniczym ponad 130 metrów 
pod ziemię. Nie było to łatwe zadanie, ale dali-
śmy radę. Następnie pani przewodnik opowie-
działa nam historię powstania kopalni, pokazała 
jak dawniej wydobywano sól, czy wypalano 
metan, aby można było bezpiecznie pracować. 
Podziwialiśmy rzeźby wykonane z soli, oraz 
kaplice, w których przed wyjściem do pracy 
modlili się górnicy. Największe wrażenie zrobi-
ła na nas Kaplica Św. Kingi, piękne żyrandole  
i płaskorzeźby zdobiące jej ściany. 
Kolejną atrakcją tego dnia było podziwianie 
panoramy Krakowa z Kopca Kościuszki. I tu 
znowu nie było łatwo, tym razem trzeba się 
było wspinać pod górę, jednak było warto – 
widoki były przepiękne. Podziwialiśmy między 
innymi Wawel i Klasztor Karmelitów. 
Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do hostelu 
z niecierpliwością oczekując następnego dnia  
i wyjazdu do Energylandii. Pomysł Pana Wójta 
okazał się strzałem w dziesiątkę. W Energylan-
dii bawiliśmy się wspaniale. Spędziliśmy tam 
10 godzin od otwarcia do zamknięcia i niestety 
nikomu nie udało się skorzystać z wszystkich 

dostępnych atrakcji. A było ich wiele. Największym wyzwaniem był 
Hyperion – najszybszy (142 km/h), najwyższy (80 m wysokości  
w najwyższym punkcie) Mega Coster w Europie – tylko dla odważ-
nych – a było ich wśród nas wielu. Ale i mniej odważni znaleźli coś dla 
siebie np. Kino 7D, Spływ Kopalnia Złota czy atrakcje w Strefie Fami-
lijnej. Zwieńczeniem tego pełnego atrakcji dnia był wieczorny spacer 
ulicami Krakowa. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi podziwialiśmy 
piękno uliczek skąpanych w świetle latarni. 
Trzeci dzień naszej przygody zaczęliśmy od zwiedzania Krakowa. 
Odwiedziliśmy Wawel, podziwialiśmy Dzwon Zygmunta, słynne Pa-
pieskie Okno przy ulicy Floriańskiej, Rynek z Sukiennicami. Mieliśmy 
też okazje usłyszeć hejnał z wieży Mariackiej i zobaczyć Smoka Wa-
welskiego ziejącego ogniem. Ostatnim, zupełnie niespodziewanym 
punktem naszej wyprawy, zaproponowanym nam dodatkowo przez 
biuro podróży,  było odwiedzenie Sanktuarium na Jasnej Górze w Czę-
stochowie. Zwiedziliśmy mury klasztorne i Kaplicę Matki Bożej. Po-
dziwialiśmy Drogę Krzyżową. Podziękowaliśmy modlitwą za wyciecz-
kę i oddaliśmy w opiekę Matce Bożej siebie, naszych bliskich i tych 
wszystkich, którzy sprawili nam tyle radości organizując tę wycieczkę. 
Przez cały czas dopisywały nam nie tylko humory ale także pogoda. 
Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę Pana Wójta za pomysł 
wycieczki i za docenienie naszych starań. Podziękowania dla biura 
podróży Kontynenty z Olsztyna za organizację wycieczki, profesjonal-
ne podejście. Naszym opiekunom Panu Dariuszowi Marchwińskiemu,  
i paniom Małgorzacie Świerczyńskiej, Brygidzie Kakiet i Wioletcie 
Piotrowskiej za opiekę podczas wycieczki. Dziękujemy pilotowi Panu 
Pawłowi za opowieści, opiekę i piękne loki, a także panu Franciszkowi 
– kierowcy za bezpieczną jazdę. 
 
WSPOMNIENIA 
Kinga – wycieczka okazała się sukcesem. Mi najbardziej podobała się 
wyjazd do Parku Rozrywki Energylandia. Była tam bardzo fajnie. 
Ogólne, to cała wycieczka była wspaniała. 
 
Natasza; Wycieczka do Krakowa była bardzo udana. Najfajniejsze było 
to, że pojechaliśmy do Enrgylandii. Równie fajnie było, gdy oglądali-
śmy panoramę Krakowa z Kopca Kościuszki i zwiedzaliśmy Kraków 
nocą. Wspaniałe wrażenia i wspomnienia. Warto czasami się pomę-
czyć, żeby później móc się dobrze bawić. 
 
Paulina – wycieczka była bardzo fajna, dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych rzeczy, zwiedziliśmy ciekawe miejsca. Czas spędzony razem 
na pewno utrwali nasze przyjaźnie. 
 
Wioleta – przed wyjazdem było trochę strachu, nerwów i niepewności 
o zachowanie dzieci. Co okazało się zupełnie niepotrzebne, bo nasze 
dzieciaki jak zawsze stanęły na wysokości zadania i zachowywały się 
wspaniale. Zbieraliśmy same pochwały od przewodników opiekują-
cych się nasza grupą. Starsze dzieci opiekowały się młodszymi pilnu-
jąc, aby żadne nie odłączyło się od grupy, nie zostało oszukane w trak-
cie robienia zakupów. Również w hostelu nie sprawiały problemów, 
były zdyscyplinowane i bardzo grzeczne, nawet wieczorami. Jechać na 
wycieczkę z taką świetną grupą to sama przyjemność. 

 
Redakcja 

 Wycieczka dla młodych artystów 
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„Dziękujemy! To, co czujemy to, co przeżywaliśmy i to co się dzieje  

w naszych głowach po biegu to totalna utopia! Zbudowaliśmy funda-
ment, który Wy wzbogaciliście! Serdecznie Wam dziękujemy! Dzięku-
jemy wszystkim razem i każdemu z osobna! Kłaniamy się wszystkim  
i zdejmujemy korony (ten, kto ma albo czapki!!! :) z głów. Szczerze? 
Facebook nie ma tyle przeznaczonego miejsca na treść...„ - czytamy na 
oficjalnej stronie R.Ambo Race, dlatego jednemu z organizatorów, 
Michaelowi Puchaczowi postanowiliśmy zadać jeszcze kilka pytań: 
 
Dla naszej społeczności to nowość, proszę opowiedzieć, jak odebrało 
imprezę społeczeństwo, które żyje od biegu do biegu? 
Fakt, dla naszej lokalnej społeczności to nowość, ale i ogromna szansa 
pokazania naszego pięknego regionu. Na bieg R.AMBO RACE + 
KIDS zjechali zawodnicy z całej Polski co daje duże możliwości roz-
woju gminy. Nam jako organizatorom ciężko jest się wypowiedzieć  
w imieniu osób startujących, przytoczymy więc kilka opinii z interne-
tu : 

„Świetnie przygotowana trasa po ciekawym terenie i pomysłowe, wy-
magające przeszkody, których nie ma na innych biegach OCR. Pole-
cam świetna zabawa.” 

„Mój drugi taki bieg, a ten został przygotowany na najwyższym pozio-
mie !!! Brawo R.AMBO.” 

„Świetnie przygotowana impreza, fantastyczna atmosfera i przemili 
ludzie, oby tak dalej! Czekamy na kolejne edycje.” 
 
Czy mieszkańcy gminy dopisali? Czy doping był wystarczający? 
Liczyliśmy na większe zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy 
Łukta, być może frekwencja była tak niska, ponieważ bieg odbywał się 
w sobotę, a większość ludzi pracuje. Będzie nam miło zobaczyć miesz-
kańców kibicujących i startujących na kolejnych edycjach biegu. 
 
Powiem szczerze, że sama nie wzięłam udziału, bo bałam się, że moja 
kondycja mi na to nie pozwala, ale dziś wiem, że byłam w błędzie, bo 
impreza była tak zorganizowana, aby każdy znalazł odpowiednią gru-
pę dla siebie. Dzięki sukcesowi organizacyjnemu głośno o Was  
w prasie, internecie oraz w TV. Jak zamierzacie wykorzystać te  
5 minut chwały? 

Cieszymy się, że impreza odniosła taki sukces. Naszym celem jest to, 
aby bieg R.AMBO RACE został partnerem OCR Polska i odbywał się 
cyklicznie. 
 
Jakie uczucia towarzyszyły Wam organizatorom na chwilę przed im-
prezą, podczas imprezy i teraz gdy emocje już opadły? 
Emocji przed imprezą było mnóstwo. Począwszy od stresu „Czy aby 
wszystko jest dopięte na ostatni guzik?”, poprzez radość, że to już nad-

szedł TEN WIELKI 
DZIEŃ. Odczuwaliśmy 
również zmęczenie 
ogromem pracy, jaką 
trzeba było włożyć  
w oznaczenie trasy, 
zbudowanie i rozstawie-
nie przeszkód. W dniu 
zawodów byliśmy zwar-
ci i gotowi do działania 
na 200%. Człowiek aby 
spełnić swoje marzenia, 
jest w stanie pokonać 
wiele trudności. 
 
Piękne słowa, warte 
zapamiętania! A czy 
pojawiły się jakieś pro-
blemy? 
Impreza odbyła się bez 
większych przeszkód. 
Jedynym kłopotem (parę 
dni przed zawodami) 
było zorganizowanie 
odpowiedniej ilości 
wolontariuszy do zabez-
pieczenia trasy, ale  
i temu udało nam się 
sprostać. Mamy nadzie-
ję, że przy kolejnych 
edycjach zgłosi się 
większa ilość osób 
chętnych do pomocy. 

R.AMBO RACE – organizacyjny sukces 
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A czy pogoda, która towarzyszyła wszystkim tego dnia jest odpowied-
nią na takiego typu imprezy? 
Naszym zdaniem nie ma złej pogody. Liczy się dobra zabawa i pozy-
tywne nastawienie. 
 
Czy wydarzyły się jakieś niespodzianki, których nie przewidzieliście, 
których nie było widać gołym okiem, i o których tylko Wy organizato-
rzy wiecie, ale już możecie się z nami tym podzielić? 
Czy pojawiły się jakieś niespodzianki ? – NIE .                                                                                
Sami bierzemy udział w takich imprezach, wiemy jak to wygląda  
i czego możemy się spodziewać. Także staraliśmy się być przygotowa-
ni na każdą ewentualność. Wszyscy cało dotarli do mety, dostali medal 
i pyszną zupkę. 
 
Pojawiła się informacja o kolejnej imprezie. Skąd bierzecie na to 
czas, siłę i fundusze? 
Wszyscy pracujemy zawodowo, a biegi z przeszkodami są naszą wiel-
ką pasją, której poświęcamy każdą wolną chwilę i nasze oszczędności. 
Z tego miejsca chcielibyśmy PODZIĘKOWAĆ wszystkim, którzy 
przyczynili się i pomogli w realizacji I Edycji R.AMBO RACE + 
KIDS :                                                                                                       
INSTYTUCJE :                                                                                                                                       
Gmina Łukta, Nadleśnictwo Miłomłyn, Klub Sportowy GLKS „ War-
miak”, Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łukcie, Ochotnicza Straż Pożarna we Florczakach, Stowarzyszenie 
Pomocy Humanitarnej  FENI .    
FIRMY  (darczyńcy vourcherów i gadżetów):                                           
Prim Market, Tigment.eu, Dotyk Studio Urody  –  Dorota Ożubko – 
Tyryłło, Body Lab, Body Perfect,  Vitamin Shop, Fizjoterapia Mateusz 
Dąbrowski, Maj Fitness Club, Pan Dietka, Salon Fryzjerski „Justyna”, 
Strefa Metamorfoz - Izabela Ambroziak, Kawiarnia Smolej, Usługi 
Kosmetyczne -  Paulina Polakowska, TV Morąg, R.Ambo Park, Zakład 
Przemysłu Drzewnego - Piotr Żemojtel, „UHU” Zakład Przemysłu 
Drzewnego, Mazury Golf & Country Club. 
… LUDZIE DOBREJ WOLI :                                                                                                                     
Pani Sołtys Agnieszka Gol, Anna Dzieniszewska z rodziną, Beata Bart-
nikowska, Marlena i Piotr Więcek, Olga Gołaś, Stanisława Grabek, 
Magdalena Wejknis, Biegowy Świr, Leśny Cross oraz  WOLONTA-
RIUSZE 

WIELKIE  DZIĘKI  !!! 
 
Czy kolejny bieg będzie do tego podobny i przyjmie taki sam charak-
ter? 
Na 23.06.2019 r. zaplanowana jest edycja biegu R.AMBO RACE 
CHALLENGE, będzie do pokonania trasa licząca ok. 500 m naszpiko-
wana 10 przeszkodami. Tego samego dnia odbędzie się wyścig dla 
dzieci, które dużo mają do świętowania… rozpoczęcie wakacji oraz 
Dzień Ojca. Nie ma nic bardziej wzruszającego dla rodziców jak ra-
dość swoich pociech i wspólne przeżywanie emocji. Niedługo ruszają 
zapisy na II Edycję R.AMBO RACE + KIDS , która odbędzie się  
10-11.08.2019. Będzie to wydarzenie dwudniowe. Na śmiałków czeka-
ją dwie trasy : 6km i 12km + przeszkody. 
R.AMBO RACE nie śpi… czeka, aż zrobisz pierwszy krok! Masz je-
dyną i niepowtarzalna okazję zmierzyć się z pułapkami stworzonymi 
przez R.AMBO RACE już 12.06.2019 i 10-11.08.2019 w Łukcie. Po-
dejmujesz wyzwanie lub wymiękasz…? CZEKAMY!!! 
Ps : Obserwujcie nas na FACEBOOKU !!! 
Bardzo dziękuję za rozmowę. W Pana wypowiedziach czuć, że kocha 
Pan to, co robi. Raz jeszcze Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. 
Trzymajmy wszyscy kciuki za to, aby Łukta zyskała imprezę cykliczną, 
o której głośno będzie w całym kraju. Dobra robota !!! 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 
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Afryka - to jeden z najpiękniejszych i najbogatszych pod względem 

przyrodniczym zakątek świata, o czym przekonały się nasze maluchy 

29 kwietnia br. podczas zajęć w bibliotece. Dzieci poznały zwierzęta 

żyjące w dżungli i na sawannie. Dzięki literaturze i prezentacji multi-

medialnej poszerzyły swoją wiedzę na temat ich wyglądu i zwyczajów. 

Biorąc udział w zabawach ruchowych, maluchy wcielały się w różne 

dzikie zwierzęta. Naśladowały zachowania m.in. małpek, słoni, węży, 

papug, lwów. W konkurencjach sprawnościowych wykazały się szyb-

kością i zwinnością dorównującą najsprytniejszym przedstawicielom 

dzikiej fauny afrykańskiej. Po wyczerpujących zabawach przyszedł 

czas na odpoczynek. Maluchy wyciszyły się podczas relaksacyjnego 

masażyku. Zwieńczeniem zajęć było przygotowanie wspólnej pracy 

plastycznej. Dzieci najpierw wykonały z papieru afrykańskie zwierzę-

ta, a następnie naklejały je na przygotowaną wcześniej planszę. W ten 

sposób powstała przepiękna makieta przedstawiająca dziką faunę  

i florę Afryki. Po zajęciach maluchy wypożyczały książeczki i bawiły 

się maskotkami, które przyniosły na zajęcia. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Dzika Afryka w Klubie Mamy/Taty i Malucha 

26 kwietnia br. odbyło się spotkanie ze znanym i lubianym przez 

naszych czytelników, podróżnikiem Romualdem Koperskim. 
Spotkanie to zainaugurowało cykl wydarzeń kulturalnych w ramach 
projektu biblioteki pn. „Otwarci na świat – czytelnicy w biblio
(akcji)”, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Lista dokonań Romualda Koperskiego jest tak obszerna, że z pewnością 
zasługuje na określenie „człowiek renesansu” lub „człowiek-orkiestra”. 
Oprócz tego, że jest podróżnikiem i przewodnikiem po Syberii, jest też 
pisarzem, dziennikarzem, reportażystą, muzykiem-pianistą, fotografem, 
nurkiem, pilotem samolotowym pierwszej klasy, rekordzistą Guinnessa 
(grał na fortepianie nieprzerwanie przez ponad 103 godziny), jest też 
pomysłodawcą i organizatorem 4 edycji rajdu samochodowego 
„Transsyberia”, pomysłodawcą oraz kierownikiem najtrudniejszej  
w historii motoryzacji – Zimowej Wyprawy Samochodowej pn. Ekspe-
dycja Stulecia, pierwszym Polakiem, który łodzią wiosłową samotnie 
przepłynął Ocean Atlantycki. 
Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem niezwy-
kle ciekawych opowieści autora o dziewiczych terenach Syberii, po 
których „oprowadził” nas dzięki prezentacji malowniczych zdjęć. Zaś 
niesamowity i cenny przekaz z samotnej wyprawy po Atlantyku mogli-
śmy poznać oglądając półgodzinną projekcję filmu. Dzięki tym barw-
nym opowieściom, zdjęciom i filmowi, choć trochę mogliśmy uszczk-
nąć tego, czego bohater naszego spotkania sam doświadczył. 

 
Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Otwarci na świat” 
– czytelnicy w biblio(akcji), na które biblioteka otrzymała 
dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pn. „Partnerstwo dla książki” 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Spotkanie z podróżnikiem Romualdem Koperskim 
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W poniedziałek 15 kwietnia br. nasza biblioteka miała przyjemność 

po raz kolejny zaprosić mieszkańców gminy Łukta na spotkanie z cyklu 
„Teatr przy stoliku”. Tym razem aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza  
w Olsztynie - Alicja Kochańska i Artur Steranko, zaprezentowali sztukę 
„Banalna historia”. Słowo wstępne tradycyjnie wygłosiła Elżbieta Len-
kiewicz – kierownik artystyczny cyklu przedstawień Teatru przy Stoliku.  
Puentą spektaklu była historia pary małżeńskiej z długoletnim stażem, 
która w modnym  hotelu z egzemplarzem popularnego poradnika „Seks 
dla opornych,” próbuje rewitalizować swój związek. Przeżyte lata zrobiły 
swoje: troje dzieci, codzienna rutyna, stres i tak dalej i tak dalej. Słowem 
– proza życia w pełnym rodzinno-zawodowym wymiarze. Karol i Barba-
ra podejmują jednak próbę sprostania wszystkim szalonym i swawolnym 
pomysłom autorki wyrafinowanego poradnika, mającego uratować ich 
więź małżeńską.  Czy im się to udało? Na to pytanie odpowiedź znalazł 
każdy z widzów. 
Gromkimi brawami i słowami uznania widzowie podziękowali artystom 
za przedstawienie z niezwykłą brawurą i z humorem… tej niebanalnej 
jak się okazało historii. 
Przedstawienie zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu Towarzystwa Kultury Te-
atralnej Warmii i Mazur pn. TEATR PRZY STOLIKU NA WARMII  
I MAZURACH. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Teatr Przy Stoliku w bibliotece - Banalna Historia 

W dniach 10 – 12 kwiet-

nia 2019 roku odbyły się po 
raz ostatni egzaminy gimna-
zjalne. Zdawało je ponad 
350 tysięcy uczniów. Egza-
min w klasie trzeciej gimna-
zjum obejmował wiadomo-
ści i umiejętności określone 
 w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego  
w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych na trzecim  
i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:   
1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz  
z zakresu języka  polskiego, 
2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodni-
czych i z zakresu  matematyki, 
3. z języka obcego nowożytnego.  
Gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z jednego z następujących języ-
ków: angielskiego,  francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczniowie mogli  wybrać tylko ten 
język, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  
 
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
miał obowiązek  przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie 
rozszerzonym jest obowiązkowy tylko  dla uczniów, którzy na egzami-
nie wybrali język, którego uczyli się również w szkole  podstawowej. 
Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą 
sprawdzić  poziom swoich umiejętności językowych. 
 
Wszyscy gimnazjaliści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie  
w liczbie 39 wybrali język angielski. Egzamin miał formę pisemną. Co 
ciekawe nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien 
uzyskać, toteż  egzaminu nie można nie zdać.  Zadania z historii i wiedzy 
o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego 
 nowożytnego na poziomie podstawowym miały formę zamkniętą.  
W arkuszu egzaminacyjnym  z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań  zamkniętych znajdo-
wały się również zadania otwarte.   
 
Przykładowe zadanie z matematyki: 
Do zbiornika wypełnionego w 65% wodą dolano 12 litrów wody. Teraz 
woda wypełnia 80% pojemności zbiornika. Ile litrów wody jest teraz  
w zbiorniku? Wybierz właściwa odpowiedź spośród podanych: 
A) 52 
B) 64 
C) 77 
D) 80 
Prawidłowa odpowiedź: B 

Z kolei egzaminy ósmoklasisty odbyły się w dniach 15 – 17 kwietnia 
2019 roku. Był to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń 
(w sumie 377 tysięcy) musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty również nie można nie zdać. Egzamin 
ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej. 
 
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech 
przedmiotów obowiązkowych, tj.: 
1. języka polskiego, 
2. matematyki, 
3. języka obcego nowożytnego. 
Od roku 2022 ósmoklasista będzie musiał zdać egzamin jeszcze z biolo-
gii, geografii, fizyki, chemii lub historii. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie do egzaminu przystąpiło 
34 uczniów: 21 ze szkoły w Łukcie oraz 13 ze szkoły w Mostkowie.  
Z powodu trwającego strajku nauczycieli i kłopotów z utworzeniem 
komisji egzaminacyjnych egzamin został napisany przez wszystkich  
w szkole w Łukcie (uczniowie z Mostkowa zostali na niego dowiezie-
ni). 
 
Przykładowe zadanie z matematyki: 
W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich 
możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odło-
żono? 
A) 150 
B) 125 
C) 78 
D) 53 
Prawidłowa odpowiedź: C. 
 
Maj przyniósł nam egzamin maturalny, który pełni trzy zasadnicze 
funkcje: 
1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programo-
wych w zakresie  przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. 
2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego 
prawem poziomu  wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskie-
go, matematyki i wybranego  języka obcego – w przypadku zdania 
wszystkich egzaminów obowiązkowych w części  pisemnej (na pozio-
mie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu) .   
Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują 
wyniki egzaminu  maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – 
przede wszystkim na poziomie  rozszerzonym – jako kryteria w procesie 
rekrutacji. 
W sumie do matury przystąpiło ponad 311 tysięcy abiturientów. Mówi 
się, że to najtrudniejszy egzamin, ale młodzież określiła tegoroczny 
mianem „nienajgorszego”. 
Całej młodzieży zdającej wymienione egzaminy życzymy jak najlep-
szych wyników oraz kontynuacji nauki w wymarzonych przez siebie 
szkołach i uczelniach. 

Redakcja 

 Kilka słów na temat egzaminów szkolnych 
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SPORT 

Przed wiosenną inauguracją, jakim był pierwszy ligowy mecz  

w sobotę 20 kwietnia, GLKS Warmiak Łukta wzmocnił swoje szeregi. 
Do drużyny dołączyło kilku zawodników: Krzysztof Sasin, Sławomir 
Sikorski, Przemysław Buta, Daniel Bernatowski, Marek Leonowicz - 
wszyscy z MKS Kaczkan Huragan 2 MORĄG oraz Dawid Radzi-
szewski - KS Jastrząb Ględy, Paweł Brdak, Łukasz Ruść i Radosław 
Zieliński. Zmiany jednak nie pomogły podopiecznym Marka Leono-
wicza w inauguracyjnym meczu w Łukcie z Młodym Piłkarzem Jon-

kowo. Stare piłkarskie przysłowie mówi, że niewykorzystane 
sytuacje bramkowe się mszczą. Mimo wielu dogodnych sytu-
acji zawodnicy Warmiaka nie znaleźli drogi do bramki druży-
ny z Jonkowa, natomiast przeciwnik był do bólu skuteczny  
i wykorzystał swoją szansę w drugiej połowie spotkania strze-
lając bramkę na wagę zwycięstwa. Należy również podkreślić 
bardzo dobre prowadzenie zawodów przez sędziego, pana 
Tomasza Radziszewskiego.  

Po ciężkim meczu 28 kwietnia w Barczewie Warmiak wygrał 
2:1 z KS Łęgajny. Do przerwy zespół z Łukty prowadził 2:0, 
jednak druga połowa i szybko stracona bramka oraz niewyko-
rzystane sytuacje sprawiły, że końcówka meczu była nerwowa. 
Na wysokości zadania stanął Daniel Bernatowski broniąc rzut 
karny w ostatniej minucie meczu. Jeszcze raz wielkie brawa 
dla drużyny! 

5 maja Warmiak Łukta rozegrał mecz z KS Wrzesina. Spotkanie za-
kończyło się bezbramkowym remisem. Punkt zdobyty z liderem nale-
ży szanować.  

W niedzielę 12 maja Warmiak Łukta pokonał na własnym boisku klub 
Blekitni Korona 2 Klewki wynikiem 5:1. Brawo dla drużyny za walkę 
jeden za drugiego.  

GLKS Warmiak Łukta 

Początek sezonu GLKS Warmiak Łukta 

Na trzecim miejscu załoga 

Marcin Łukaszewski/Pavel 
Emelin (offroadSPORT Łuka-
szewski Rally Team) zakończy-
ła rywalizację w estońskim 
rajdzie Kukepea NEZ 2019. 
Polsko-rosyjski duet pokonał 
121 kilometrów odcinków spe-
cjalnych nie bez problemów. 
Pierwszego dnia rywalizacji 
pojawiły się kłopoty z sygnałem 
GPS, przez co Łukaszewski 
i Emelin stracili sporo czasu 
błądząc w poszukiwaniu punk-
tów kontrolnych. Drugi dzień 
też nie zaczął się najlepiej – 
po czterech kilometrach od startu odcinka numer 2, auto straciło wspo-
maganie i nie dość, że załogę czekała przeprawa przez bagna, to trzeba 
było jeszcze walczyć z ciężko pracującą kierownicą przez kolejne 40 
km. Następne odcinki to jednak odrabianie strat do prowadzących 

i dobre tempo po wymagającym tere-
nie, pełnym wysokich na 50 cm pni 
ściętych drzew, po których jazda 
nie należy do najłatwiejszych. 

– Przyznam szczerze, że pierwszy raz 
spotkałem się z takimi pniami. Ich 
zagęszczenie  było tak  duże, 
że nie mieliśmy innej możliwości, jak 
tylko po nich jechać. To okazało się 
dobrym testem dla modyfikowanych 
opon. Przyznam, że sprawdziły się 
one bardzo dobrze, co jest dobrym 
prognostykiem przed Ładogą, 
do której się przygotowujemy. Zebra-
l i śmy kole jne doświadczenia 
ze wspólnej jazdy, a za nieco ponad 
miesiąc czeka nas przeprawowy Da-

kar, czyli wspomniana Ładoga – mówi Marcin Łukaszewski. 

Źródło: offroadsport.pl 

Trzecie miejsce w Kukepea NEZ 2019  

Rządowa, oficjalna i bez-

płatna aplikacja na smartfo-
na mObywatel pomaga  
w szybkim dostępie do elek-
tronicznych dokumentów  
i usług. Teraz tj. 6 maja 
2019 roku została do niej 
dodana nowa usługa mPo-
jazd przygotowana z myślą  
o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. A więc tych, którzy są 
zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiada-
cze samochodów, motocykli, skuterów itd. Oznacza to, że w aplikacji 
nie zobaczymy samochodów wypożyczonych, firmowych czy leasingo-
wanych. Dostępna jest dla wszystkich posiadaczy smartfonów z syste-
mem Android od 6.0 wzwyż. Wkrótce rozpoczną się prace nad stwo-
rzeniem podobnego modułu dla aplikacji przeznaczonej na telefony  

z iOS-em. Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpiecze-
niu OC pojazdu, w tym: - nazwę ubezpieczenia, 
- serię i numer polisy, 
- okres ubezpieczenia oraz jego wariant.  
Dodatkowo 30 dni przed końcem ważności ubezpieczenia OC aplikacja 
pokaże komunikat z przypomnieniem. Znajdziemy tu dane pojazdu: 
markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin 
badania technicznego (aplikacja powiadomi również na 30 dni przed  
o zbliżającej się ważności badania technicznego). Kolejna opcja ma 
zostać dodana w czerwcu i dotyczyć będzie możliwości sprawdzenia 
polisy OC drugiego kierowcy podczas stłuczki. 
Wśród planowanych zmian jest nie tylko zniesienie obowiązku posia-
dania przy sobie prawa jazdy, ale także między innymi likwidacja karty 
pojazdu oraz możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestra-
cyjnych przez nowego właściciela pojazdu. Wszystko po to, aby uła-
twić życie obywatelom. 

Redakcja 

 mObywatel i mPojazd - aplikacje ułatwiające dostęp do dokumentów 
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SYRENA WYJE! Z ŻYCIA OSP ŁUKTA 
ALARM![23/2019] W dniu 17 marca 2019 r. ok godziny 6:00 zostali-
śmy zadysponowani przez dyżurnego SKKP w Ostródzie do wypadku 
na trasie Łukta-Pelnik. Po dojechaniu na miejsce okazało się iż, kie-
rowca stracił panowanie nad pojazdem wpadł do rowu i uderzył  
w przydrożne drzewo. Na miejscu zastaliśmy jedną osobę poszkodo-
waną, która twierdziła, że kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Po 
przeszukaniu okolicy nie stwierdziliśmy obecności innych osób. Po 
przyjeździe policji poszkodowany przyznał się, że to on kierował po-
jazdem i nikt inny z nim nie podróżował. Kierowca został przebadany 
przez Zespół Ratownictwa Medycznego i nie wymagał hospitalizacji. 
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
odłączeniu akumulatora. 
 
ALARM![25/2019] W dniu 21 marca 2019 r. ok godziny 18:00 zosta-
liśmy zadysponowani dwoma zastępami do zabezpieczenia lądowiska 
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem. 
 
ALARM![27/2019] W dniu 23 marca 2019 r. o godzinie 10:40 zosta-
liśmy zadysponowani do otwarcia mieszkania w Łukcie przy ulicy 
Zagrodowej. Po wejściu do mieszkania ratownik z naszej jednostki 
zastał osobę nieprzytomną, bez funkcji życiowych z plamami opado-
wymi, dlatego odstąpiliśmy od prowadzenia RKO. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz otwarciu mieszka-
nia.  
 
ALARM![32/2019] 2 kwietnia 2019 r. udaliśmy się w kierunku miej-
scowości Zawroty, gdzie znajdował się TIR w rowie. Na szczęście 
nikt nie wymagał naszej pomocy i zostaliśmy zawróceni do jednostki.  
 

6 kwietnia uczestniczyliśmy  
w wyjątkowej uroczystości, nasz 
druh Jan Langowski wraz z mał-
żonką obchodzili 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji zrobili-
śmy szpaler honorowy oraz wrę-
czyliśmy pamiątkowy prezent 
jubilatom. Życzymy wszystkiego 
najlepszego i kolejnych pięknych 
lat razem  
 
ALARM![38/2910] 13 kwietnia 
2019 r. o godzinie 11:40 zostali-
śmy zadysponowani dwoma zastę-
pami do pożaru lasu pomiędzy 
miejscowościami Plichta i Molza. 
Na miejscu zastaliśmy klika zarze-
wi ognia. Dzięki szybkiej inter-
wencji udało się zapobiec rozprze-

strzenieniu ognia na dalszą część lasu. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy pomocy linii gaśniczych 
ugaszeniu ognia. 
 
ALARM![39/2019] 14 kwietnia 2019 r. O godzinie 12:00 zostaliśmy 
zadysponowani dwoma zastępami do pożaru kurnika w miejscowości 
Żabi Róg. W kurniku znajdowało się 7 tysięcy indyków. Akcja wyma-
gała zadysponowania znacznych sił i środków z powiatu ostródzkiego. 
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało uratować się zwierzęta oraz 
znaczną część kurnika i ograniczyć straty do minimum.  
 
ALARM![41/2019] Drugi wyjazd dzisiejszego dnia (tj. 15 kwietnia 
2019 r.) Tuż przed godziną 13:00 zostaliśmy zadysponowani do wy-
padku z udziałem busa i motoroweru. Pojazdami podróżowały łącznie 
dwie osoby, poszkodowany został kierowca motoroweru, który z ogól-
nymi potłuczeniami trafił do szpitala. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora.  
 
ALARM![45,46/2019] Niestety święta nie były dla nas spokojne.  
W Wielką Sobotę (tj. 20 kwietnia 2019 r.) o godzinie 15:50 zostaliśmy 
zadysponowani dwoma zastępami do pożaru lasu w miejscowości 
Kotkowo. W czasie dojazdu na miejsce zdarzenia jeden z naszych 
zastępów został zwrócony i skierowany do wypadku na trasie Łukta-
Nowe Ramoty. Dzięki szybkiej interwencji i sprawnej akcji, pożar 
lasu szybko udało się opanować, do naszych działań należało ugasze-
nie ognia oraz dokładne przelanie pogorzeliska. Z kolei w wypadku po 
dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się iż samochód osobowy 
wydachował. pojazdem podróżowała jedna osoba, która po przebada-
niu przez Zespół Ratownictwa Medycznego nie wymagał hospitaliza-
cji i pozostał na miejscu zdarzenia.  

 
Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej jednostki w Święta Wielkanocne 
pełniliśmy wartę przy grobie Jezusa. W tym roku po raz pierwszy 
brała również udział w tym nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
W Wielki Piątek wspólnie z Osp Florczaki oraz OSP Worliny zabez-
pieczaliśmy Drogę Krzyżową, która wiodła ulicami Łukty. Na zakoń-
czenie wielkiego tygodnia uczestniczyliśmy w uroczystej mszy rezu-
rekcyjnej.  
 
ALARM![49/2019] 24 kwietnia 2019 r. tuż przed godziną 10:00 zo-
staliśmy zadysponowani do pożaru dworku w miejscowości Bieniasze 
(gmina Miłakowo). W akcji uczestniczyło ponad 20 zastępów Straży 
Pożarnej z powiatu ostródzkiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskiego. 
Do naszych zadań należało wprowadzenie dwóch ratowników ubra-
nych w aparaty ochrony dróg oddechowych oraz kamerę termowizyj-
na do środka w celu przelania pogorzeliska. W wyniku pożaru nikt nie 
został poszkodowany. Przyczyny pożaru ustala policja oraz śledczy.  
 
ALARM![50/2019] Drugi wyjazd dzisiejszego dnia (tj. 24 kwietnia 
2019 r.) Chwilę po godzinie 18:00 zostaliśmy zadysponowani do po-
walonego drzewa na budynek gospodarczy w Łukcie przy ulicy 
Ostródzkiej. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia oraz przy pomocy pilarki spalinowej pocięciu oraz usunięciu 
konaru z dachu.  
 
27, 28 kwietnia 
2019 r. sześciu 
naszych druhów 
brało udział w V 
Suskich Warsz-
tatach Ratowni-
czych "Pożary 
w e w n ę t r z n e " 
zo rgan izowa-
n yc h  p r z e z 
O c h o t n i c z a 
Straż Pożarna w 
Suszu, Podczas 
pierwszego dnia 
w a r s z t a t ó w 
uczestniczyliśmy w wykładach dotyczących miedzy innymi 
"Charakterystyka Pożarów Wewnętrznych" "Woda -mechanizm dzia-
łania, dopasowanie wydajności do mocy pożaru", "Rozpoznanie BE-
SHAF+termowizja" oraz wiele innych. Ważnym aspektem poruszo-
nym podczas wykładów była również tematyka dotycząca profilaktyki 
nowotworowej wśród strażaków. W kolejnej części szkolenia mogli-
śmy obserwować zjawiska pożarowe na domkach ogniowych stworzo-
nych na potrzeby warsztatów. Następnym punktem szkolenia była 
nauka operowania prądami gaśniczymi. Drugiego dnia warsztatów 
mogliśmy wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w ćwiczeniach 
praktycznych w specjalnie przygotowanym budynku oraz komorze 
rozgorzeniowej. Gratulujemy organizatorom Ochotnicza Straż Pożar-
na w Suszu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rożentalu, za przygoto-
wanie warsztatów na tak wysokim poziomie, oraz instruktorom za 
cenne rady i wskazówki. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę oraz 
nowe doświadczenie skutecznie wykorzystamy podczas działań ratow-
niczo-gaśniczych.  
 
ALARM![53/2019] 30 kwietnia 2019 r. tuż przed godziną 15:00 zo-
staliśmy zadysponowani do wypadku na trasie Łukta-Tabórz. Po doje-
chaniu na miejsce okazało się iż zderzyły się dwa samochody jeden 
przewożący młodzież szkolną. Łącznie pojazdami podróżowało  
6 osób z czego 4 w tym kobieta w ciąży, z ogólnymi potłuczeniami 
zostały przetransportowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego 
oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitali. Okoliczności wypad-
ku ustala policja.  
 
ALARM![54/2019] W dniu 3 maja2019 r. ok godziny 19:10 zostali-
śmy zadysponowani do pożaru śmietnika na cmentarzu parafialnym  
w Łukcie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz przy pomocy linii szybkiego natarcia ugaszeniu ognia.  
 
W marcu i kwietniu ochotnicy ze straży pożarnej w Łukcie wielokrot-
nie wyjeżdżali do pożarów traw m.in. w miejscowościach Worliny, 
Łukta, Ględy Zawroty, Ramoty, Sobno, a także usuwali zagrożenia  
w postaci zwisających gałęzi i powalonych drzew na trasach m. in.  
w Łukcie, na trasie Łukta-Florczaki, w Ramotach, czy na drodze wo-
jewódzkiej nr 527. 

Źródło: OSP Łukta 
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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 

W maju i czerwcu w naszym kinie: 

Kraina Cudów - animacja  

Słodki Koniec Dnia - dramat 

Paskudy UglyDolls - animacja 

Aladyn - musical, przygodowy 

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. 

Aktualny repertuar znajduje się na stronie 

www.goklukta.pl 

KINO 


