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WIEŚCI Z URZĘDU GMINY
Ważne zmiany dla załatwienia spraw obywatelskich

1nu cywilnego,
marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach staUstawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewi-

ści ceremonii oraz zachowanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Opłata za ślub poza lokalem USC to 1000 zł. Dodatkowo trzeba jeszcze uiścić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa
dencji ludności. Jednocześnie został uruchomiony informatyczny w wysokości 84zł.
System Rejestrów Państwowych, w którym znajdują się między
innymi rejestry PESEL, dowodów osobistych, aktów stanu cywilne- 7. Możliwość nadawania dzieciom imion obcych. Nadal nie można
go. Wprowadzono zmiany, które mają ułatwić obywatelom załatwia- nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych,
a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.
nie spraw w urzędach gmin/miast i urzędach stanu cywilnego.
Najważniejsze ze zmian to:
Dowody osobiste:
Rejestracja stanu cywilnego:
1. Możliwość osobistego złożenia wniosku o dowód osobisty
1. Rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie tele- w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce.
informatycznym zamiast dotychczasowego prowadzenia papierowych ksiąg stanu cywilnego, przy czym urodzenia, małżeństwa 2. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroi zgony trzeba będzie nadal rejestrować w urzędzie właściwym dla niczną, przy czym odbiór gotowego dowodu tożsamości wymaga
osobistego stawienia się obywatela w urzędzie, w którym składał
miejsca zdarzenia.
wniosek.
2. Wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka można jednocześnie dokonać jego zameldowania. Ponadto System Rejestrów Pań- 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
stwowych wygeneruje automatycznie dla dziecka numer PESEL.
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden
3. Wydawanie obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego w do- rodzic lub opiekun prawny.
wolnym urzędzie stanu cywilnego niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Odpisy uzyskuje się 4. Możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru
niezwłocznie, jeżeli dany akt jest już wprowadzony do Rejestru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą
Stanu Cywilnego. Jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu.
jeszcze w Rejestrze, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub za- 5. Możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu
świadczenia zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych osobistego drogą elektroniczną.
(wniosek złożony do usc przechowującego księgę, w której znajduje
6. Ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie
się akt) lub w ciągu 10 dni roboczych - do innego urzędu.
dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach. Wniosko4. W urzędach stanu cywilnego nie trzeba przedkładać odpisów dawca załącza do wniosku tylko jedno zdjęcie.
aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego. Urząd sam sprawdzi wymagane dane w Central- 7. Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wynym Rejestrze.
łącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku,
5. Odmiejscowienie załatwianych spraw tzn. obywatele mogą z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach.
w dowolnym USC między innymi:
- złożyć wniosek o rejestrację urodzenia lub zgonu, które nastąpiły 8. W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania
poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz o rejestra- jego posiadacza, danych dotyczących wzrostu i koloru oczu ani jego
cję urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza podpisu.
granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa,
Ewidencja ludności:
zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
- złożyć wniosek o przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego za- 1. Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za
granicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcję),
granicę drogą elektroniczną.
- złożyć wniosek o odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilne- 2. Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpogo lub zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
średnio po dokonaniu zameldowania.
- złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla obywateli komałżeństwa,
- otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłącza- rzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad
czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Wobec powyższego
jących zawarcie małżeństwa (tzw. zaświadczenie konkordatowe),
prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym, początkowym okresie
- dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska.
funkcjonowania nowych rozwiązań.
6. Zawieranie małżeństw również poza Urzędem Stanu Cywilnego,
jednakże w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosło-

Wykaz sołtysów z terenu Gminy Łukta wybranych na kadencję 2015-2019
Lp. Nazwisko

Imię

Sołectwo

Lp. Nazwisko

Imię

Sołectwo

1.

Kowalska

Iwona

sołectwo Ramoty

10

Kucińska

Małgorzata

sołectwo Zajączkowo

2

Chodup

Antoni

sołectwo Tabórz

11

Karol

Krystyna

sołectwo Mostkowo

3

Nastaga

Joanna

sołectwo Kozia Góra

12

Kawiecki

Artur

sołectwo Komorowo

4

Nieciecki

Krzysztof

sołectwo Sobno

13

Kowalski

Lech

sołectwo Kotkowo

5

Piotrowska

Anna

sołectwo Kojdy

14

Krzywiec

Irena

sołectwo Pelnik

6

Filipek

Maria

sołectwo Worliny

15

Wiśniewska

Edyta

sołectwo Ględy

7

Radziszewski Cezary

sołectwo Wynki

16

Grabowski

Jerzy

sołectwo Florczaki

8

Rusinkowska

Grażyna

sołectwo Plichta

17

Gol

Agnieszka

sołectwo Łukta

9

Przybysz

Jarosław

sołectwo Dąg

18

Artemniak

Mirosław

sołectwo Molza

Kod pocztowy dla wszystkich sołectw: 14-105 Łukta
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Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać!
Wywiad z Radną Gminy Łukta Panią Katarzyną Żurawską

P
ani Katarzyna urodziła
się w Morągu, od 17 lat

Czy odczuwa Pani różnice w tej kadencji? Mam na myśli zmiany
w składzie Rady Gminy.
Nie odczuwam. Uważam, że współpraca z radnymi z poprzedniej
kadencji układała się bardzo dobrze i myślę, że w obecnej kadencji
też tak będzie.
Proszę powiedzieć co uważa Pani za największe osiągnięcie jako
radna?
W moim okręgu myślę, że remont chodnika, który od wielu lat
wymagał naprawy. W ubiegłym roku udało mi się pozyskać kostkę,
która już jest wykładana przy naszej wioskowej wiacie. A i w gminie było kilka inwestycji, do których przyczynili się wszyscy radni.
Jak Pani sądzi jakie są największe problemy gminy Łukta
i co można zrobić, aby zostały rozwiązane?
Jak w większości gmin największym problemem i u nas jest brak
środków finansowych i brak nowych miejsc pracy. Trzeba działać
i ściągać do nas jak najwięcej inwestorów z zewnątrz, myślę, że po
części problemy finansowe wtedy zostałyby rozwiązane.
Działa Pani bardzo aktywnie na terenie swojej miejscowości Florczaki. Jak udało się Pani tak zjednoczyć mieszkańców
i mobilizować ich do wspólnego działania?
To było jednym z celów jakie chciałam osiągnąć, lubię pracować
z ludźmi i im pomagać. A kontakt z nimi daje mi szerokie spektrum
spojrzenia na sprawy lokalne. Rozmawiam z nimi, wiem jakie są
problemy mojej wioski i próbuję je rozwiązywać. Wiem, że zawsze
mogę liczyć na pomoc rady sołeckiej, sołtysa, OSP oraz licznych
mieszkańców, którzy bardzo się angażują w nasze sprawy.
W jaki sposób spędza Pani swój wolny czas?
Niestety nie mam go za dużo, ale najbardziej uwielbiam spędzać
czas w moim ogrodzie z najbliższymi i w wolnym czasie zajmuję
się rękodzielnictwem.
Rozmawiała Izabela Bereda

mieszka we Florczakach
z mężem i córką. Od 7 lat
pracuje jako opiekun świetlicy we Florczakach, należy
do Ochotniczej Straży Pożarnej, a także jest członkiem Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Obecnie studiuje edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na
Uniwersytecie Warmińsko
Mazurskim w Olsztynie.
Ile czasu pełni Pani funkcję radnej gminy i jak ocenia Pani ten okres?
Radną jestem drugą kadencję. Na początku pierwszej
kadencji dopiero uczyłam
się na czym tak naprawdę
polega ta praca i uwierzcie,
nie należy ona do łatwych. Często trzeba podejmować trudne decyzje. Wiadomo, każdy z radnych chciałby jak
najwięcej zrobić dla swoich wyborców, dla okręgu, który reprezentuje, jednak trzeba też mieć na uwadze dobro ogółu, dobro wszystkich mieszkańców gminy i z tą myślą należy podejmować decyzje.
Kilka zamierzeń udało się zrealizować i mam nadzieję, że podczas
tej kadencji uda mam się zrealizować jeszcze więcej.

Informacja z szóstej sesji z dnia 31 marca 2015 roku

W
dniu 31 marca 2015 roku o godz. 10 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Łukcie odbyła się szósta sesja Rady Gminy Łukta.

weterynaryjnym Pana Marka Michalskiego Łukta ul.
Wiśniowa 4),
- z uwagi na sytuację finansową radni podjęli uchwałę w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016
rok środków stanowiących fundusz sołecki. Wójt Gminy Pan Robert Malinowski dołoży wszelkich starań aby ten fundusz znowu
zaczął funkcjonować .
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała dotyczy gruntów, budowli lub ich części wykorzystywanych pod infrastrukturę „ostatniej mili”. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8
ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr
171, poz. 1800, ze zmianami) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej
ustawy.
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Radni postanowili przenieść wydatki między działami, rozdziałami
i paragrafami w celu uzyskania środków na przekazanie dotacji dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie w kwocie - 200.000,00
zł. Zmniejszony został plan dotacji celowych na wypłatę zasiłków
okresowych o kwotę 21.550,00 zł
W związku z dokonanymi zmianami budżet gminy wynosi:
a) dochody – 14.709.766,87 zł, w tym:
dochody bieżące 14. 401.766,87 zł w tym: zadania zlecone –
2.241.722,00 zł
dochody majątkowe – 308.000,00 zł
b) wydatki – 14.229.766,87 zł,
- wydatki bieżące – 13.313.037,07 zł w tym na zadania zlecone – 2.241.722,00 zł
- wydatki majątkowe – 916.729,80 zł,
c) nadwyżka – 480.000,00 zł
Wójt Gminy Pan Robert Malinowski przedstawił radnym informację o swojej pracy między sesjami. Omówił szczegółowo każde
spotkanie w jakim uczestniczył i każdą sprawę jaką się zajmował,
udzielił odpowiedzi na zadawane przez radnych dodatkowe pytania. Podziękował wszystkim mieszkańcom za dużą frekwencję
na zebraniach wiejskich, na których wybierani byli sołtysi
i rady sołeckie.

00

Głównymi tematami sesji było przyjęcie sprawozdań z działalności
jednostek organizacyjnych za 2014 rok, zatwierdzenie sprawozdań
finansowych , przyjęcie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łukta w 2015 roku, podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2016 rok środków
stanowiących fundusz sołecki, podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie
zmian budżetu na 2015 rok, informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
Sprawozdania z działalności za 2014 roku przedstawione przez
następujące jednostki organizacyjne przyjęte zostały przez radnych
jednogłośnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie,
Zakład Gospodarki Komunalnej. Radni przyjęli również: sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie
Gminy Łukta za lata 2013 – 2014, sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny w Gminie Łukta w latach 2013 – 2014
(program uchwalony do 2016 roku), sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Uzależnień.
Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie, Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukcie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie (sprawozdania
finansowe zatwierdza się lub nie do końca marca każdego roku.
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jednostki w/w zobowiązane są do przedkładania Radzie Gminy
swoich sprawozdań finansowych).
- w sprawie Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łukta w 2015 roku (uchwalany jest corocznie w Programie tym
przewidziane jest między innymi dofinansowanie w 50% sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie
Gminy Łukta (podpisana jest w tej sprawie umowa z gabinetem
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WYDARZENIA KULTURALNE
„Czemu Cię nie ma na odległość ręki…” - Koncert Poezji Śpiewanej
granicznej muzyki takie jak: Niemen, Stan Borys, Grechuta, Sting
i inni.
Podsumowaniem koncertu niech będą słowa jednego ze słuchaczy:
"Na jednej scenie, obok siebie The Moody Blues i Bednarek, i do
tego Jimmy Hendrix do spółki ze Stingiem? Takie rzeczy tylko
w Łukcie! DZIĘKUJEMY! Było wspaniale, cudownie, przepięknie!
Chcemy WIĘCEJ, chcemy CZĘŚCIEJ! Czy Pani Dyrektor słyszała
co frontman grupy mówił ze sceny? Prosimy ich jeszcze zaprosić!
Podziękowania dla organizatorów i wykonawców, no naprawdę to
był wspaniały wieczór.”
Krzysztof Żmigrodzki
Po przeczytaniu tej opinii jednego ze wspaniałych słuchaczy niedzielnego koncertu w Łukcie, nie musimy chyba nic dodawać. Jedynie dołączamy się do podziękowań dla organizatorów, a swoje własne kierujemy do naprawdę genialnej publiczności.
Pozdrawiamy
zespół Smolnajt!

W
niedzielę, 22 marca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukcie odbył się koncert pt. „Czemu Cię nie ma na odległość
ręki…„. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach ustanowionego przez UNESCO, Światowego Dnia Poezji, który obchodzony jest
21 marca. Gościliśmy zespół Smolnajt – grupę muzyczną grającą
poezję śpiewaną, ale odnajdującą się także w innych nurtach muzycznych. Członkami zespołu są mieszkańcy Olsztyna, Lidzbarka
Warmińskiego i Warszawy.
Mieszkańcy gminy Łukta, jak również goście, mieli możliwość usłyszenia utworów o głębokim przesłaniu, z poetyckim tekstem, doskonale zaaranżowanych przez zespół. Bogate instrumentarium z pięknym brzmieniem skrzypiec, a także liryczny głos wokalisty, nadał
koncertowi niepowtarzalnego klimatu.
Z każdym kolejnym taktem widać było, że zgromadzona publiczność odczuwa potrzebę obcowania z takim rodzajem sztuki. Usłyszeliśmy m.in. Sen o Warszawie, Bluesa o 4 nad ranem, Jaskółkę,
Dni których nie znamy, a więc na jednej scenie sławy polskiej i za-

Reprezentacja Sztabu WOŚP w Łukcie w Pałacu Prezydenckim
kował
nie
tylko pracownikom fundacji
i wolontariuszom, ale także Polakom,
którzy wrzucali pieniądze do
puszek. Spotkanie rozpoczął
Jurek
Owsiak, który
przekonywał,
że to właśnie
tacy ludzie, jak
wolontariusze
WOŚP budują nową Polskę, "bez focha" i "która ma uśmiech". Dodał, że "podstawą bycia ze sobą jest zaufanie, a jeżeli coś budujemy
na zaufaniu, możemy czuć się bezpiecznie. Widzę, ilu ludzi ma
w sobie energię, chce coś zrobić i wziąć na siebie odpowiedzialność". Para prezydencka dostała od niego koszulki: prezydent
z napisem "Wojnie Nie", a prezydentowa "Miłość, Szacunek". Następnie przemówił sam prezydent Bronisław Komorowski. Z jego
ust mogliśmy (wolontariusze) usłyszeć: "Myślę, że macie ogromną
satysfakcję, że reprezentujecie i zasługujecie jednocześnie na ogrom
polskich, dobrych, radosnych uczuć" oraz podziękował za "pracę,
entuzjazm, radość i umiejętność pracowania dla innych". Po oficjalnym spotkaniu wszyscy zostali zaproszeni na obiad oraz deser, kawę
i herbatę. Cieszymy się, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i reprezentować nasz Sztab. Chciałyśmy pokazać, że w Łukcie
co roku jest głośno i wesoło podczas finału!
Paulina Malinowska

D
nia 25 marca 2015 o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim odbyło
się spotkanie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
z Parą Prezydencką na zaproszenie głowy państwa. Na zebraniu
oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa fundacji WOŚP Jurka
Owsiaka. Ze 120 tysięcy wolontariuszy do Pałacu przyjechali przedstawiciele sztabów. Zebrało się ponad 200 osób. Zaproszenia dostali
Szefowie Sztabów z danych miejscowości. Nasz Sztab oraz Instytucję, w której działa reprezentowały Izabela Bereda i Paulina Malinowska. Zebranie w Warszawie było formą podsumowania 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zebrano
ponad 53 miliony złotych. Prezydent Bronisław Komorowski dzię-
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Witaj wiosno!
o nowoczesny telewizor, który pozwoli
mie szkańcom
na
wspólne oglądanie
filmów i meczów.
Telewizor zakupiony
został ze środków
sołeckich i dożynkowych. W marcu dzieci wykonywały wiosenne dekoracje świetlicy i ozdoby wielkanocne.
Jolanta Rędzikowska-Forzan
Kozia Góra
21.03.2015 r. z okazji Dnia Wiosny,
chętni mieszkańcy pomagali w wiosennych porządkach - grabienie liści
i zamiatanie placu przed świetlicą i na
tarasie. Nie zabrakło również symbolicznego pożegnania zimy - palenia
Marzanny. Ze względu na pogodę,
smażenie kiełbasek odbyło się w
środku, a nie jak planowano - przy
ognisku. Dzień zakończony pomyślnie i z uśmiechem na twarzy. :)

N
areszcie! 20 marca przyszła długo wyczekiwana wiosna astronomiczna. Z tej okazji dzieci i młodzież wraz z opiekunami wyruszyli na wiosenny marsz po Łukcie z Marzanną na czele. Korowód
był kolorowy i radosny jak na wiosnę przystało. Podczas przemarszu dzieci głośnymi okrzykami oznajmiali wszem i wobec, że właśnie nadeszła wiosna. Po powrocie, na placu przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury, wszyscy wspólnie zatańczyli taniec odwołujący zimę a następnie miło spędzili czas piekąc kiełbaski na ognisku.
ŚWIETLICE
Ględy
Dzieci ze świetlicy w Ględach, wiosnę przywitały 21
marca w sobotę. Wszyscy
chętni spotkali się na świetlicy o godz. 12.00, aby wspólnie stworzyć Marzannę. Następnie wspólnym spacerem
udali się nad jezioro Czarne
gdzie w symboliczny sposób
pożegnali zimę i przywitali
wiosnę. W tygodniu czas na
świetlicy głównie spędza się
przy pracy nad ozdobami
wielkanocnymi.

Anna Kaczówka
Ramoty
Dzieci z Ramot powitały wiosnę nad
rzeczką w Ramotach. Zrobiły Marzannę z siana i udekorowały bibułą. Był to piątek 20 marca o godz. 16:00. Na koniec spaceru świetlica przygotowała dzieciom słodką niespodziankę - cukierki i ciastka za fundusze pozyskane na przedświątecznych kiermaszach. 29
marca odbył się kiermasz ozdób Wielkanocnych wykonanych przez
dzieci
z
R amot
i Panią Świetliczankę.
Kiermasz odbywał się
w godzinach 10:0016:00. Było chłodno,
ale miło i wesoło.
Mieszkańcy Ramot,
chętnie kupują ozdoby
wiedząc, że pieniądze
idą na potrzeby świetlicy. Serdecznie im za to
DZIĘKUJEMY !

Anna Wiśniewska
Pelnik
Najważniejszym wydarzeniem jest podłączenie Internetu - wcześniej mobilny Internet nie sprawdził się. Świetlica wzbogaciła się

Iwona Stańczak

Występ Szkolnego Teatrzyku z Mostkowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie
nia swoich umiejętności aktorskich i wokalnych przed publicznością zgromadzoną w sali kinowej Gminnego Ośrodku Kultury
w Łukcie. Tym razem uczniowie zaprezentowali przedstawienie
pt. „Legenda o Mostkowie”.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Mostkowo
– Kraina Wyobraźni’’. Na widowni zasiedli Wójt Gminy Łukta Pan
Robert Malinowski, ksiądz proboszcz Jerzy Malewicki oraz mieszkańcy Gminy. Otwarcia spotkania dokonała Pani Barbara Urbaszek,
która powitała zgromadzoną publiczność, podziękowała za przybycie oraz przybliżyła widowni kulisy powstania „Legendy o Mostkowie”. Scenariusz przedstawienia opracowany został przez Panie
Beatę Sterankę i Małgorzatę Świerczyńską w oparciu o treść
„Legendy o Mostkowie” autorstwa Pani Barbary Urbaszek. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na przedstawienie.
W przedstawieniu udział wzięli: Paulina Piotrowska, Jakub Szawłowski, Michalina Jarosik, Maciek Piotrowski, Natalia Piotrowska,
Aleksandra Radziszewska, Maja Kamieńska, Aleksandra Góralczyk,
Sandra Bielecka, Natasza Piotrowska, Aleksander Hryckiewicz,
Zuzanna Zielińska, Amelia Czerwińska, Wiktoria Wojtyniak, Martyna Pydyn.
Beata Steranka, Małgorzata Świerczyńska

B

„ orzym wybudował piękny dom. Z biegiem czasu w miejscu tym
powstała osada, którą nazwano Mostkowo. Do dnia dzisiejszego
w tej pięknej wiosce żyją ludzie, którzy pamiętają tę legendę, a most,
który jest w Mostkowie łączy Henryka Górę i Sobno”.
21 marca uczniowie ze Szkoły Filialnej w Mostkowie uczęszczający
na zajęcia kółka teatralnego pod kierunkiem Beaty Steranki i Małgorzaty Świerczyńskiej kolejny raz mieli przyjemność zaprezentowa-

5

Młodym aktorom życzymy samych cudownych spektakli i zawsze
pełnej widowni. Dyrektor GOK Anna Czubkowska.

NASZA GMINA ŁUKTA

GŁOS MIESZKAŃCA
Rękodzieło Tworzone z pasją
Z jakiego „dzieła” jest Pani szczególnie dumna ?
Hm, nie jestem jakoś szczególna dumna z moich prac, zawsze mam
poczucie, że jednak mogłam zrobić to lepiej, jakoś poprawić. Często
czuję taki właśnie niedosyt. Zrobiłam wiele ciekawych, fajnych rzeczy, które gdzieś tam spodobały się ludziom i z nich jestem zadowolona. Dumna jestem raczej z takiego poczucia, że myślałam, że nie
jestem w stanie czegoś zrobić, a jednak się udało. Dumna jeszcze
jestem z tego, że wszystkiego nauczyłam się sama, bez żadnego wykształcenia w tym kierunku. Powoli, małymi kroczkami, często ucząc
się na błędach, osiągnęłam taki fach, który mogę teraz z zadowoleniem prezentować.
Czy tego rodzaju zajęcie może stanowić hobby dla każdego ?
Oczywiście, że tak. Zachęcam wszystkich bez względu na wiek, aby
próbowali coś tworzyć własnymi rękoma. Jest to dobry sposób na
takie oderwanie się od rzeczywistości, od problemów. Każdego kto
chciałby spróbować zapraszam do mnie na zajęcia do Gminnego
Ośrodka Kultury w Łukcie. Chętnie pomogę czy nauczę czegoś nowego.

Jodrobinę
eżeli poszukują Państwo sposobu na zabicie wolnego czasu i macie
zdolności manualnych połączonych ze zdolnościami arty-

Co jeszcze Pani robi poza rękodziełem ?
Moje zainteresowania idą w kierunku sportu. Uwielbiam tańczyć,
zwłaszcza tango z moim bratem :), uwielbiam pływać. Kajakarstwo
również gdzieś tam skradło moje serce. Wszelka forma ruchu i aktywności fizycznej to moje takie drugie ogromne zamiłowanie.
Uwielbiam muzykę, książki. Kocham ogród, przyrodę, Mazury.
Miejsce, w którym mieszkamy jest fantastyczne, w naszej gminie
mamy naprawdę wiele pięknych miejsc.

stycznymi polecamy rękodzieło, to może być hobby dla każdego.
Zapraszamy na wywiad z Katarzyna Miszczuk, która sztuki tworzenia pięknych rzeczy robionych własnymi rękami uczyła się sama. Jak
się okazuje miłość do rękodzieła Pani Kasi została odziedziczona po
rodzicach. Przeczytajcie Państwo sami jak to się zaczęło i jakie cudowne rzeczy można tworzyć jeżeli kocha się to co się robi.

Czy prezentuje Pani swoje prace na różnych imprezach kulturalnych i konkursach? Czy mogłaby Pani pochwalić się swymi osiągnięciami?
Szczerze mówiąc
to nigdy nie miałam odwagi żeby
startować gdzieś
tam w dużych
konkursach.
Zdarzały
się
mniejsze, jakieś
regionalne, powiatowe. Wolę
jeździć na wystawy, festiwale czy
jarmarki. Tam
jest bezpośredni
kontakt z człoPrzed renowacją
wiekiem. Można
z tymi ludźmi
porozmawiać,
coś opowiedzieć
o swoim wyrobie. Bardzo cenię
takie
relacje
międzyludzkie,
kupowanie bezpośrednio
ode
mnie.
Później
często Ci ludzie
przyjeżdżali do
mnie. Do tej pory
przyjeżdżają i te
znajomości,
Po renowacji
przyjaźnie dalej
trwają. Byłam na
wielu wystawach, najdalej za granicą, we Włoszech. Byłam tez na
Festiwalu Wyrobów Artystycznych w Poznaniu.

Skąd u Pani zamiłowanie do rękodzieła ?
Moja praca, taka twórcza, zaczęła się chyba już od dzieciństwa. Zawsze coś tam tworzyłam jako dziecko, zawsze chciałam znaleźć taką
technikę której inni nie znają. Już jako mała dziewczynka, siadałam
na kładce nad rzeką i rysowałam, malowałam. Ale to było do jakiegoś czasu. Później to się wszystko urwało, zostałam zniechęcona w
szkole, dlatego sama zawsze zachęcam dzieci do tego żeby próbowały, niezależnie od tego czy mają zdolności czy nie. Zaprzestałam
tworzenia od czasów szkoły, aż do wyjazdu do Włoch. Tam się
wszystko odrodziło.
Czy mogłaby Pani coś więcej opowiedzieć o swoim pobycie we Włoszech?
Moja firma się rozwiązała, pracowałam w biurze projektu w Olsztynie, więc trzeba było coś wymyślić. Przede wszystkim chciałam wyremontować dom, a nie chciałam brać jakichkolwiek kredytów więc
wyjechałam do Włoch. Tam jeszcze był mój kuzyn, więc on też mi
zaproponował wyjazd. Miałam wrócić po trzech miesiącach, a zostałam na kilkanaście lat. Powrót był dosyć trudny ze względu na pracę.
Tam miałam dobrą pracę, dobre pieniądze, spokój. Nawiązałam
wspaniałe przyjaźnie, poznałam wielu fantastyczni ludzi, z którymi
kontakt utrzymuję do dzisiaj. Lubiłam ten kraj, to była dla mnie taka
druga mała ojczyzna. Tutaj po powrocie do kraju, do Łukty dalej
chciałam robić to, co sprawia mi radość, co daje mi poczucie spełnienia. Byłam trochę zagubiona w tej rzeczywistości. Postanowiłam
założyć swoją działalność. Na początku było bardzo dobrze, założyłam nawet swoją stronę internetową. Sprzedaż szła świetnie, miałam
bardzo dużo zamówień. W tej chwili jest źle. Sytuacja na rynku się
zmieniła, coraz mniej jest twórców z pasją. Ludzie nie mają pieniędzy. Niestety jest za dużo komercji, masówki. Teraz można iść do
jakiegoś supermarketu i tam kupić bardzo tanio jakiś produkt, który
jest robiony masowo. Podróbkę, że tak powiem. U nas w Polsce niestety rękodzielnicy mają coraz gorzej, coraz mniej się docenia własną
pracę. Biorąc pod uwagę np. wyceny miejsc za stoiska na wystawach
czy jarmarkach w Polsce są to potężne sumy. Za puste miejsce u nas
w kraju płaciłam 600 zł natomiast we Włoszech 10 euro.
Co szczególnie lubi Pani robić?
Oj, bardzo dużo mam zainteresowań. Przede wszystkim uwielbiam
odnawiać stare meble, to już jest nawet moja taka pasja. Lubię również "bawić się" w sznurku. To jest technika, która została wymyślona przeze mnie, bardzo dawno temu, jakieś 15-16 lat temu, gdy byłam jeszcze we Włoszech. Tam to się wszystko zaczęło. Teraz może
mniej tego robię, ale z pewnością więcej niż we Włoszech, dlatego że
mam większy dostęp do sznurka lnianego, który do tej mojej techniki
szczególnie się nadaje. Myślę, że jest to ciekawa technika.

Jakie ma Pani marzenia ?
Mam bardzo małe marzenia :). W tej chwili to bym bardzo chciała
się znaleźć we Włoszech, obudzić się tam, w swoim łóżku, swoim
pokoju z przepięknym widokiem. Spotkać się z tamtymi ludźmi. To
jest takie moje marzenie na obecną chwilę, a drugie? Drugie to już
takie bardziej przyziemne bym powiedziała – znaleźć pracę, to też
jest marzenie.
Dziękuję za rozmowę,
Izabela Bereda
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Magdalena Palińska Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem Dla Naszych Dzieci”

O
d kiedy istnieje stowarzyszenie i jak powstało?

fundusze na zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej. Wspieramy również rodziców i opiekunów w ich funkcjach wychowawczych. Najważniejsze są jednak dla nas dzieci, rozwijanie ich pasji i
wszechstronny rozwój.

Stowarzyszenie „Razem dla
naszych dzieci” zostało założone przez nauczycieli Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Łukcie z inicjatywy dyrektora. Jesteśmy młodą organizacją
istniejąca formalnie od marca
2014 roku - czyli właśnie świętujemy „roczek”.

Jakie są plany na przyszłość?
W marcu rozpoczęliśmy realizację projektu „Budujemy więzi rodzinne” finansowanego ze środków Urzędu Gminy. Skierowany
jest on do mieszkańców naszej gminy. Odbyły się już pierwsze
warsztaty komputerowe, czekają na nas jeszcze inne atrakcje między innymi: zajęcia kulinarne, wycieczka do mini zoo, czy spotkanie z podróżnikiem. W 2015 roku złożyliśmy dwa projekty, oczywiście mamy już pomysły na kolejne. Obecnie czekamy na wyniki
konkursów, które będą rozstrzygnięte na przełomie maja i czerwca.

Czym konkretnie zajmuje się
stowarzyszenie? Jakie są główne cele?
Nasze stowarzyszenie w swojej
działalności statutowej ma aż
20 punktów, tak więc zajmujemy się szerokim spektrum spraw. Nie ma ważnych, czy ważniejszych zadań. Skupiamy się między innymi na aktywizowaniu ludności wiejskiej, wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozyskiwaniem środków finansowych na remonty, modernizację, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie - obecnie zbieramy

Jak udaje się pozyskiwać środki na działania?
Pieniądze pochodzą ze składek członkowskich, innym bardzo ważnym źródłem są sponsorzy. W tym miejscu pragnę podziękować
wszystkim organizacjom, firmom prywatnym, które wspierają naszą działalność. Pozyskujemy również pieniądze z projektów, które
piszemy z panią Elżbietą Piotrak - prezes Stowarzyszenia „Razem
dla naszych dzieci”.
Dziękuje za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
Izabela Bereda

PRZYTULISKO
osoba pełnoletnia. Nasze
pieski na chwilę obecną są
nadal przestraszone, nie chcą
wychodzić ze swoich boksów, a na widok człowieka
uciekają do budy. Dlatego
tak ważne jest regularne
przebywanie z nimi ponieważ człowiek ciągle wyzwala w nich lęk, a bardzo chcemy to zmienić. Niestety nie
znamy historii psiaków, ale
na pewno los nie obchodził
się z nimi łaskawie jeszcze
przed pojawieniem się w
przytulisku. Jeżeli ktoś z
Państwa chciałby pomóc
zwierzakom w jakikolwiek
sposób, proszę o kontakt ze
mną lub z Urzędem Gminy
w Łukcie.
W dzisiejszym numerze
chciałabym pokazać Państwu
psiaka, który trafił do przytuliska po tym jak przez jakiś
czas błąkał się w Ramotach. Mieszkańcy Ramot mogą pamiętać
naszego Bolusia, który znalazł wspaniał w dom w Gdańsku. Jestem
w kontakcie z jego nowymi właścicielami, którzy co jakiś czas
podsyłają nowinki. Oto kila zdjęć. Do zobaczenia za miesiąc.

Z
godnie z wcześniejszymi zapowiedziami marzec był miesiącem
zbiórki karmy dla zwierzaków z przytuliska. Akcja trwała cały
miesiąc i zakończyła się 26 marca w czwartek. Zebraliśmy karmę
suchą i mokrą dla naszych ogonków, która niedługo trafi do opiekunów psiaków w przytulisku. Bardzo dziękuję za zaangażowanie
uczniów ze szkoły w Łukcie w naszą akcję – Samorządowi
Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej i Wolontariatowi, a także
klasom IIa i Va.
Do przytuliska powoli zagląda wiosna, a nasze ogonki nadal potrzebują socjalizacji i wolontariuszy. Wolontariuszem może zostać

Olga Purzycka

ZDROWO I SPORTOWO
W zdrowym ciele zdrowy duch - Projekt „Umiem pływać”

O
d końca marca br. 3 grupy dzieci klas
z I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

pływania, ale również możliwość podnoszenia sprawności fizycznej,
zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz
promocja prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Zajęcia pływania stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu
uczniów. I edycja Projektu potrwa do końca czerwca 2015 r. Na zakończenie cyklu zajęć każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom
uczestnictwa. Środki na sfinansowanie Projektu „Umiem pływać”
pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Łukta. Operatorem Programu jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.

w Łukcie uczestniczą w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program zakłada systematyczny
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu
„nauki pływania”. Lekcje pływania pod
instruktarzem Pana Bogdana Morenca są
organizowane na basenie w Hotelu Masuria w miejscowości Worliny. Zajęcia to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności
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„Wędkarstwo - to nie hobby, to styl życia”
ko zależy od gatunku, na który się nastawiamy, czy nawet pory roku.
W pewnych przypadkach jest to wczesny ranek, w innych późny
wieczór. Niektóre gatunki żerują lepiej, gdy jest ciepło, inne w bardzo zimne popołudnia. Przyjęło się, że wędkarze wędkują przede
wszystkim bardzo wcześnie rano i odpowiadając bardzo ogólnie,
rzeczywiście to jeden z najlepszych okresów do połowu większości
gatunków.
Pana największe osiągnięcia, tzn. jaką największą rybę Pan dotychczas złowił?
Niestety w Polsce coraz trudniej o rekordowe ryby. Zarówno gospodarka rybacka, jak i kłusownicy bardzo utrudniają zadanie łowcom
okazów. Złowiłem jednak już sporo medalowych okoni i pstrągów,
kilku kilowe szczupaki w sporych ilościach, duże płocie i wzdręgi.
Ciężko mi określić, którą z tych ryb uważam za najbardziej dla mnie
cenną.
Jakie jezioro w gminie Łukta jest najbardziej przystosowane do
wędkowania?
Mimo to, że mamy w okolicy kilkanaście pięknych jezior, przystosowanych do wędkowania jest bardzo niewiele. Na większości z nich
nie obejdzie się niestety bez łódki. Łowienie w przyzwoitych warunkach z brzegu, dostępne jest na jeziorze Korweskim (Budka) i Łoby.
Większość jezior otoczonych jest jednak bardzo gęstą trzciną, prywatnymi działkami, lub ograniczeniami prawnymi. Mimo to każdy
kto ma ochotę zacząć przygodę z wędkarstwem znajdzie dla siebie
miejsce.
Czy dużo młodych osób chce łowić ryby i co zrobić, jeśli chce się
tym zajmować?
Wśród moich widzów i czytelników jest naprawdę duża rzesza młodych ludzi. Wędkowanie jest świetnym sposobem na oderwanie
dziecka od komputera i spędzenie z nim czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo bardzo modne stało się nagrywanie i fotografowanie swoich wędkarskich osiągnięć, którymi młodzi chętnie chwalą
się później w Internecie. Na początek nie potrzebujemy ani drogiego
sprzętu, ani łodzi z silnikiem. Wystarczy odrobina chęci i bardziej
doświadczony kolega.
Czy w regionie są organizowane jakieś zawody wędkarskie? Czy
brał Pan juz udział w takich zawodach?
Tak, jest ich całkiem sporo. W Ostródzie i Olsztynie jest przynajmniej po kilkanaście takich imprez rocznie. Niektóre z nich są otwarte
dla wszystkich, inne natomiast są organizowane wyłącznie dla członków danego klubu wędkarskiego. Dołączenie do takiego klubu jest
bardzo proste i zazwyczaj kosztuje niewiele. Kilkukrotnie brałem
udział w zawodach, zarówno indywidualnych jak i drużynowych. Od
kilku lat jednak wędkuje wyłącznie amatorsko, aczkolwiek w najbliższym czasie mam zamiar po raz kolejny spróbować swoich sił
w nieco poważniejszych imprezach.
Co jest ważniejsze: ryba czy łowienie?
Wszystko zależy od podejścia wędkarza. Oczywiście złowienie okazowej ryby to ogromne emocje i satysfakcja, jednak dla prawdziwego pasjonata nawet dzień bez ani jednego brania, nie jest dniem straconym. Kontakt z naturą i spędzanie czasu na świeżym powietrzu
jest przyjemne samo w sobie. W obecnej, trudnej sytuacji, kiedy
w naszych wodach brakuje ryb, szczególnie tych okazałych, wykreował się trend Catch & Release - czyli Złów i Wypuść. Coraz więcej
wędkarzy wypuszcza złowione przez siebie ryby, szczególnie te
duże i szlachetne. Dzięki temu nasze zbiorniki powoli odżywają,
a do tego chyba właśnie największą satysfakcję daję widok odpływającej ryby.
Dziękuję za rozmowę
Izabela Bereda

P
obudka skoro świt, wiele godzin wyczekiwania, by poczuć dreszczyk emocji, kiedy na gładkiej tafli wody, spławik drgnie. Wędkar-

stwo – dla jednych sposób na relaks, dla innych forma sportu, bez
której nie da się żyć. O swojej pasji do wędkarstwa, opowie nam Pan
Tomasz Lewandowski, który od 1 kwietnia 2013 roku prowadzi
swoja stronę internetową: www.fishingwithace.pl "Bezustannie pracuję nad rozwijaniem mojej działalności. Każdą produkcję tworzę
osobiście, od momentu nagrania, aż po umieszczenie jej w Internecie. Zajmuje się obróbką, montażem i pozycjonowaniem filmów,
a także urozmaicaniem ich autorskimi zdjęciami, grafikami oraz
artykułami”. Działalność Pana Tomka była zarejestrowana w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Olsztynie. Od maja 2014
roku prowadzi już własną działalność gospodarczą - produkcja
i dystrybucja filmów o tematyce wędkarskiej. Warto dodać, że 19
marca obchodziliśmy Dzień Wędkarza.
W jaki sposób rozpoczął Pan przygodę z wędkarstwem?
Wędkarstwem zaraziłem się od mojego Taty. Zabierał mnie nad
wodę w zasadzie od momentu, kiedy dawałem radę utrzymać się na
ramie jego roweru. Wspólnymi wyjazdami i dziesiątkami wędkarskich opowieści zaraził mnie wędkarstwem na dobre.
Czy to drogi sport?
Wszystko zależy od stopnia naszego zaangażowania i wymagań.
Producenci oferują sprzęt nawet bardzo amatorski, którego cena jest
przystępna absolutnie dla każdego. Kiedy jednak chcemy sięgnąć po
wędzisko z wyższej półki musimy przygotować się na kwoty nawet
czterocyfrowe. Profesjonaliści i zawodowcy zazwyczaj posiadają od
kilkunastu, do kilkudziesięciu takich wędzisk, a jest to zaledwie
jeden z elementów niezbędnych do wędkowania.
Wysoka kara grzywny grozi za nielegalny połów ryb. Jak więc zdobyć stosowne uprawnienia?
Oj, chciałbym żeby to była prawda. Niestety kary dla kłusowników
są zdecydowanie za niskie, przez to nieustannie nasze wody są przez
nich niszczone. Zdobycie licencji na amatorski połów ryb za pomocą
wędzisk jest bardzo proste. Wystarczy zdać łatwy i tani egzamin na
kartę wędkarską. Do wędkowania potrzebne będzie również zezwolenie na dany akwen. Jest ono do kupienia w siedzibie zarządcy
zbiornika - PZW, lub Gospodarstwa Rybackiego. W zależności od
okręgu jest to cena od kilkudziesięciu, do kilkuset złotych rocznie.
Kiedy najlepiej iść na ryby?
Niestety na to pytanie nie można konkretnie odpowiedzieć. Wszyst-

Warmiak Łukta
28 marca 2015 r. sobota, godz. 15:00,
stadion w Łukcie, LIGOWY
WARMIAK ŁUKTA - VICTORIA BARTOSZYCE

5:1

28
marca 2015 rozpoczęła się runda wiosenna sezonu 2014/2015. Po zimowej przerwie Warmiak Łukta uplasował się na

trzeciej pozycji w tabeli. W weekend, 28 marca nasz zespół zmierzył się na własnym boisku z Victorią Bartoszyce, która zajmuje
ostatnią pozycję w tabeli. Mecz zakończył się wynikiem 5:1 po
strzałach Osenkowskiego (x2), Kubińskiego (x2) i Sobótki. Honorową bramkę dla Victorii strzelił Tucholski.
Podczas przerwy zimowej nastąpiły zmiany w łukciańskim zespole.
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Przybyli:
BARTKOWSKI BARTOSZ (Stomil Olsztyn), NAROJCZYK
JAKUB (Stomil Olsztyn), JARZĄBEK ŁUKASZ (Olimpia Olsztynek), SOKOŁOWSKI SZYMON (Stomil Olsztyn), SOBÓTKA
BARTOSZ (Stomil Olsztyn). Największą zmianą było przyjście
nowego trenera, Michała Alancewicza, który zajął miejsce Zbigniewa Kieżuna (przeszedł do klubu DKS Dobre Miasto).
Najbliższe mecze:
Zatoka Braniewo – Warmiak Łukta 4 kwietnia 16:00
Warmiak Łukta – Omulew Wielbark 11 kwietnia
Warmiak Łukta – DKS Dobre Miasto 18 kwietnia
Stomil II Olsztyn – Warmiak Łukta 25 lub 26 kwietnia
Warmiak Łukta – Mamry Giżycko 1 maja
GKS Wikielec – Warmiak Łukta 9 lub 10 maja
Paulina Malinowska

NASZA GMINA ŁUKTA

Przepis na zdrowie!

C
oraz częściej słyszymy o modzie na „eko” oraz zdrową żywność, ekologiczne kosmetyki, ubrania. Częściej spotykamy ludzi

Pomidora obrać ze skórki, pokroić, zmiksować blenderem wszystkie składniki. Taki
koktajl można wypić wieczorem zamiast
kolacji.
Dla ujędrnienia ciała polecamy odżywczy
peeling do ciała z dodatkiem kawy:
5 łyżek kawy mielonej zalewamy taką ilością
wrzątku by tylko zaparzyć kawę (ok. 5-6
łyżek). Dodajemy oliwkę dla dzieci lub żel
pod prysznic. Masujemy całe ciało okrężnymi ruchami i spłukujemy. Nakładamy balsam. Po użyciu naszego peelingu ciało pięknie pachnie i skóra jest
bardzo wygładzona. Kawa działa ujędrniająco, pomaga zwalczyć
cellulit. Należy pamiętać o tym, że kosmetyki naturalne też mogą
uczulać, więc nie mogą stosować go alergicy.
Wieczorem, przynajmniej raz w tygodniu dla poprawy samopoczucia proponujemy domowe SPA. Nic nie odpręża tak po ciężkim
dniu, jak relaks w wannie, przy świecach z lampką ulubionego wina. By odzyskać dobrą formę po zimie, zapraszamy Panie, a także
Panów do Gminnego Ośrodka Kultury, na zajęcia taneczne we
wtorki i środy o godz.18.00, oraz fitness w poniedziałki i czwartki
o godz. 18.00.
Joanna Sulley

biegających, a gdy mocniej zaświeci słoneczko miło jest popatrzeć
na rodzinne wycieczki rowerowe i spacery do lasu. W zgodzie
z naturą chcemy polecić dla Pań zestaw dla zdrowia i pielęgnacji
ciała. Dwa koktajle na oczyszczenie organizmu po zimie:
Ogórkowy:
- 1 obrany ogórek
- pęczek koperku,
- ząbek czosnku,
- jogurt naturalny 400ml.
Ogórka kroimy, a następnie miksujemy blenderem wszystkie składniki. Można troszkę
posolić i dodać pieprzu
Pomidorowy:
- 1obrany ze skórki pomidor
- pęczek natki pietruszki,
- jogurt naturalny 400ml,
- można dodać soli i pieprzu,

Porady babci Ludwiki

Polędwiczki na szybko

A
by marchewka ładnie urosła, Składniki:
mam sprawdzony przepis. Meto- - 1-2 polędwiczki wieprzowa
da wywodzi się z Litwy, była
i jest tam stosowana bardzo często. Gdy zniknie mróz, należy
nasiona marchewki wsypać do
płóciennego woreczka i zaszyć
woreczek. Następnie zakopujemy
naszą marchewkę w woreczku
w ogródku, na grządce gdzie ma
rosnąć marchew. Gdy jest pora
siewu wykopujemy woreczek
rozrywamy i siejemy nasionka.
Mamy ułatwiony siew, gdyż
marchew jest już wykiełkowana
i można posiać ją w większych
odstępach. Warto spróbować.
Polecam!

- 0,5 kg pieczarek
- 0,5 kg cebuli
- olej, sól, pieprz

Wykonanie:
Polędwiczki kroimy w 2 cm plasterki. Zamkniętą dłonią lekko je
rozbijamy, obtaczamy w mące i krótko obsmażamy na gorącym
oleju. Pieczarki oczyścić, umyć i pokroić w ćwiartki, poddusić na
oleju. Cebule obieramy, kroimy w piórka i dusimy w małej ilości
oleju. Tak przygotowane składniki w kolejności wrzucamy do jednego garnka, podlewamy gorąca wodą, gotujemy do miękkości, przyprawiamy solą i pieprzem. Jeśli ktoś lubi może dodać śmietanę.
SMACZNEGO!

Lidia Marciniak

KRONIKA POLICYJNA Marzec 2015
Niebieskie karty

Sytuacja na drogach gminy

W
marcu br. na drogach gminy Łukta doszło do 3 zdarzeń drogoP
rocedurą tzw. „Niebieskiej Karty” na terenie gminy Łukta obecnie
wych, w tym dwóch kolizji i jednego wypadku. Jedna z kolizji miała
objętych jest 12 rodzin. Od początku 2014 roku prowadzonych było

miejsce 4 marca po godzinie 20.00 w m. Florczaki, gdzie doszło do
czołowego zderzenia samochodu m-ki Mercedes i Skoda. Jak wstępnie ustalili policjanci jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z samochodem jadącym z naprzeciwka. Z uwagi na duże
zniszczenia karoserii aut, kierowcy mieli problem z wydostaniem się
z samochodów, jednak nikt z uczestników nie odniósł obrażeń. Do
drugiej kolizji doszło 27 marca, przed godziną 8.00, gdzie w miejscowości Florczaki kierowca ciężarowego DAF-a nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Hondy. W tym przypadku również nikt
nie odniósł obrażeń. Policjanci pracowali również na miejscu wypadku drogowego, w którym ucierpiał mieszkaniec gminy
Grunwald. Mężczyzna 25 marca, po godzinie 09.00 tuż przed miejscowością Wynki na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem
i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany z obrażeniami ciała
trafił do szpitala w Olsztynie.
KPP Ostróda

26 procedur „Niebieskiej Karty”. Spośród osób, których procedura
dotyczyła, 9 osób usłyszało zarzuty z art. 207 KK tj. znęcania się nad
osobą najbliższą. Ostatnia Niebieska Karta została założona 16 marca, po awanturze domowej w jednym z domów na terenie gminy,
a sprawca tej interwencji trafił do policyjnego aresztu.

KPP Ostróda

Ostatnie zdarzenia

W
dniu 26 marca policjanci zatrzymali na terenie gminy Łukta
poszukiwanego listem gończym 42-letniego mieszkańca gminy, który
ma do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił
prosto do zakładu karnego.
Po awanturze, która miała miejsce 16 marca w jednym z domów na
terenie gminy policjanci zdecydowali o wdrożeniu w rodzinie procedury Niebieskiej Karty. Od tego momentu dzielnicowy będzie na
bieżąco monitorował sytuację rodziny. Mężczyzna, który spowodował awanturę tego samego dnia trafił do policyjnego aresztu.

Interwencje

W
marcu policjanci na terenie gminy Łukta interweniowali 32
razy. Najczęściej wizyty policjantów miały związek z nieporozumieniami rodzinnymi.

KPP Ostróda
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KPP Ostróda

NASZA GMINA ŁUKTA

„SYRENA WYJE!” Z ŻYCIA JEDNOSTKI OSP ŁUKTA
O
chotnicza Straż Pożarna w Łukcie ma ręce
pełne roboty. Już od nowego roku miała sporo
wyjazdów do mniejszych i większych wydarzeń. Dodatkowo brała udział w wielu akcjach
kulturalnych i charytatywnych.

Styczeń 2015:

ALARM NR 1/2015. Powalone drzewo na
drodze Łukta-Wynki (nr 152012N).
2. stycznia 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasz zastęp 539N30 do
powalonego drzewa na skraju Łukty na drodze
w kierunku Wynek. Działania polegały na pocięciu drzewa na mniejsze części
i następnie usunięciu go z drogi.
ALARM NR 2/2015. Wypadek na drodze DW 527
4. stycznia 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasze 2 zastępy 539N30 i 539N32 do wypadku w okolicach miejscowości Pelnik.
ALARM NR 3/2015. Plama oleju na drodze wojewódzkiej nr 527
9. stycznia br. nasza Jednostka została zadysponowana do usunięcia plamy oleju
na DW 527. Do działań wyjechał zastęp 539N32.
ALARM NR 4/2015. Powalone drzewa na drogach wojewódzkich nr 527
i nr 530
10. stycznia br. nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia drzewa
z drogi DW 527. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 5/2015. Powalone drzewo na drodze wojewódzkiej
nr 527
10. stycznia br. o godzinie 22:31 nasza Jednostka została zadysponowana po raz
kolejny do usuwania skutków wichury. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 11.01.2015
Tradycyjnie Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie wsparła sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łukcie. Druhowie zafundowali atrakcję dla dzieciaków, która polegała na przejażdżce wozem strażackim. Jak co roku było wielu
chętnych. Dodatkowo podczas finału utworzyli kącik strażacki, gdzie odbyła się
akcja „Zostań Strażakiem”. Maluchy mogły zapoznać się z ubiorem i sprzętem,
którego używają strażacy podczas akcji. Podczas finału również zabezpieczyli
akcję „Światełko do Nieba”
ALARM NR 6/2015. Powalone drzewa na drodze Łukta - Wynki
(nr 152012N)
2. stycznia 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasz zastęp
539N30 do powalonego drzewa na skraju Łukty na drodze w kierunku Wynek.
ALARM NR 7/2015. Zwisająca gałąź
O godzinie 12:43 zostaliśmy ponownie zadysponowani do usuwania skutków
wichury. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 8/2015. Wypadek na DW 531
15. stycznia br. o godzinie 6:54 dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował
naszą Jednostkę do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 531 w okolicach Łęguckiego Młyna. Do działań wyjechały 2 zastępy: 539N30 oraz 539N32.
ALARM NR 9/2015. Niedrożny przewód kominowy
2. stycznia 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasz zastęp
539N30 do usunięcia niedrożności przewodu kominowego w jednym z budynków mieszkalnych na terenie Łukty.
ALARM NR 10/2015. Pożar sadzy w kominie
31. stycznia br. nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru sadzy
w miejscowości Nowe Ramoty. Do działań wyjechał zastęp 539N30.

Luty 2015:

ALARM NR 11/2015. Wypadek na DW 527
7. lutego br. nasza Jednostka została zadysponowana do wypadku na DW 527
w miejscowości Florczaki. Do akcji wyjechały zastępy 539N30 i 539N32.
Walne zebranie sprawozdawcze 6.02.2015
Dnia 6 lutego w remizie naszej jednostki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podczas którego przedstawiono sprawozdania za rok 2014 oraz plany
na rok 2015.
ALARM NR 12/2015. Pożar sadzy w kominie
22. lutego br. zostaliśmy zadysponowani przez Dyspozytora PSK w Ostródzie
do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w osadzie Chudy Dwór. Do działań
wyjechał zastęp 539N30.
Dzień Dawcy 22 LUTY 2015
Druhowie i Druhny OSP Łukta przyłączyli się do wielkiej akcji. Dzień Dawcy
organizowany był w Łukcie dla Radka Kowalskiego. Strażacy wsparli tą imprezę poprzez zabezpieczanie marszu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Żołnierzy Niezłomnych, który odbył się w piątek. W niedzielę natomiast
przejechali przez wszystkie miejscowości w Gminie ogłaszając i przypominając
o wydarzeniu. Podczas akcji zarejestrowało się 250 dawców szpiku kostnego.
Jesteś Szansą na czyjeś życie!

ALARM NR 13/2015. Kolejny pożar sadzy w kominie
23. lutego br. Dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował naszą Jednostkę do
pożaru sadzy w miejscowości Molza. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 14/2015. Powalone drzewo na DW 530
24. lutego br. o godzinie 5:16 nasza Jednostka została zadysponowana usunięcia
z jezdni drzewa. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 15/2015. Pożar sadzy w kominie
26. lutego 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasz zastęp
539N30 do pożaru sadzy w jednym z budynków mieszkalnych na terenie Łukty.

Marzec 2015:

ALARM NR 16/2015. Wypadek na DW 527
4. marca br. Nasza Jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego
na DW 527 w miejscowości Florczaki. Do działań wyjechał zastęp 539N32.
ALARM NR 17/2015. Pożar traw w Trokajnach
11. marca br. zostaliśmy zadysponowani przez Dyspozytora PSK w Ostródzie
do pożaru traw w miejscowości Trokajny. Do działań wyjechały 2 zastępy:
539N30 oraz 539N31.
ALARM NR 18/2015. Pożar traw we Florczakach
15. marca o 13:19 zostaliśmy zadysponowani przez Dyspozytora PSK
w Ostródzie do pożaru traw w okolicach miejscowości Nowe Ramoty. Do działań wyjechał zastęp 539N30 oraz zastęp z OSP Florczaki.
ALARM NR 19/2015. Kolejny pożar traw w dzisiejszym dniu
Po dojechaniu do Jednostki zostaliśmy zadysponowani do kolejnego pożaru
traw, tym razem w miejscowości Trokajny. Do działań wyjechały dwa zastępy:
539N30 oraz 539N31.
ALARM NR 20/2015. Pożar traw w Worlinach
17. marca o 13:43 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w miejscowości
Worliny. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 21/2015. Pożar traw w Wynkach
18. marca o 11:43 nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru traw
w miejscowości Wynki. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 22/2015. Pożar trzcin w Ramotach
19. marca o 12:36 nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru trzcin
w Ramotach. Do działań wyjechały 2 zastępy: 539N30 oraz 539N31.
ALARM NR 23/2015. Pożar traw w osadzie Maronie
19. marca zostaliśmy zadysponowani po raz kolejny do płonących traw - tym
razem w osadzie Maronie. Do działań wyjechał zastęp 539N30.
ALARM NR 24/2015. Pożar traw w Nowych Ramotach
W sobotnie popołudnie zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w miejscowości Nowe Ramoty. Do działań wyjechały dwa zastępy: 539N30 oraz 539N31.
ALARM NR 25/2015. Kolejny pożar traw w Nowych Ramotach
22. marca o 13:53 nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru traw
w Nowych Ramotach. Do działań wyjechały 2 zastępy: 539N30 oraz 539N31.
Kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 7-22.03.15
Druhowie Michał Krupa, Tomasz Orłowski, Tomasz Pyrzanowski oraz Cezary
Szymański brali udział w kursie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zakończyli szkolenie wynikiem pozytywnym otrzymując zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.
ALARM NR 26/2015. Pożar traw w Gubitach
24. marca o nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru traw w Gubitach
Nasze działania polegały na ugaszeniu płonących traw poprzez podanie prądów
wody oraz przez użycie tłumic.
ALARM NR 27/2015. Wypadek na drodze Łukta-Wynki (nr 152012N).
25. marca br. Nasza Jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego
na drodze Łukta-Wynki.
ALARM NR 28/2015. Włączona czujka w Hotelu Masuria
25 marca br. Nasza Jednostka została zadysponowana do alarmu, który włączył
się w Hotelu Masuria w Worlinach.
ALARM NR 29/2015. Pożar lasu Tabórz-Jeleniec.
25. marca o nasza Jednostka została zadysponowana do pożaru lasu w TaborzuJeleniec. Nasze działania polegały na ugaszeniu płonących obszarów.
ALARM NR 30/2015. Pożar traw we Florczakach.
25. marca o zostaliśmy zadysponowani przez Dyspozytora PSK w Ostródzie do
pożaru traw w okolicach miejscowości Florczaki.
ALARM NR 31/2015. Pożar sadzy w kominie.
28. marca 2015 r. dyspozytor PSK w Ostródzie zadysponował nasz zastęp
539N30 do pożaru sadzy w jednym z budynków użyteczności publicznej na
terenie Łukty. Nasze działania polegały na usunięciu niedrożności przy pomocy
wyciora kominiarskiego oraz wybraniu opadniętych sadzy z wyczystki komina.
ALARM NR 32/2015. Powalone drzewo - Tabórz
30 marca br. nasza Jednostka została zadysponowana usunięcia z jezdni drzewa.
Do działań wyjechał zastęp 539N30.

strona:http://www.osp.com.pl/warminsko-mazurskie/ostrodzki/Lukta/OSP-Lukta
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HISTORIA
Dwaj sławni niemieccy piloci z Gminy Łukta - Helmut Kalkstein i Reinhard Kolllak

Obydwaj spędzili dzieciństwo i wczesną młodość w naszej
gminie, pierwszy w Mostkowie (Brückendorf), a drugi w Dągu

jeszcze raz wzbija się
w powietrze. Podczas
wykonywania któregoś z kolei korkociągu słyszy eksplozję;
kątem oka zauważa
brak jednego skrzydła. Próbuje otworzyć dach kabiny
i wyskoczyć. Strumień powietrza wciska go w głąb; uderza
potylicą w obudowę
– obrażenia okazują
się śmiertelne.
Zgodnie z jego
życzeniem (każdy
pilot musiał wcześniej coś takiego napisać) urnę z jego prochami
przewieziono 5 sierpnia 1939 roku do Mostkowa, które zawsze uważał za swój Heimat – małą ojczyznę. Gdzieś tu musi być pochowana.
Rodzina Kollaków mieszkała w Dągu do 1929 roku. Nauczyciel
miejscowej szkoły Ernst Eissing uznał po latach Reinharda Kollaka
za swojego najzdolniejszego ucznia. Zważywszy na osiągnięcia
przyszłego pilota, w opinii tej musiało być ziarno prawdy. Mając
niespełna 18 lat Reinhard postanowił zostać zawodowym żołnierzem i jako ochotnik wstąpił w 1933 r. do Reichswehry w Olsztynie (do batalionu uzupełniającego). 21 maja 1935 roku Reichswehrę
rozwiązano i utworzono Wehrmacht. Reinhard został wówczas przeniesiony do Luftwaffe i skierowany na kurs pilotażu. Jest niemal
pewne, że pierwsze loty odbywał na samolotach typu „Klemm
Kl 35”, z których kilka przetestował wcześniej Helmut
Kalkstein. Po kilku latach
został przeszkolony na pilota samolotu myśliwskiego.
Ten drugi kurs ukończył
wiosną 1940 roku. Najpierw
został wcielony do I ZG1
(Zerstorergeschwader
1 – Bojowy Szwadron 1),
a w październiku tego samego roku przeniesiono go do
szwadronu 1/NJG 1
(Nachtjagdgeschwader 1 –
Nocny Myśliwski Szwadron
1). Jako pilot myśliwskiego
Messerschmitta uczestniczył
w nocnych pojedynkach powietrznych w bitwie o Francję, bitwie
o Anglię i przy obronie terytorium Niemiec przed bombardowaniami przez lotnictwo Aliantów, głównie przez RAF (Royal Air Forces
–Królewskie Siły Powietrzne). Pierwsze zwycięstwo odniósł, gdy
jako Feldwebel (sierżant) szwadronu I/NJG, 17 czerwca 1941 roku
zestrzelił dwusilnikowy nocny bombowiec A.W. 38 Whitley wyprodukowany przez firmę Armstrong Whitworth Aircraft. Dziesiąte
zwycięstwo odniósł zestrzeliwując pierwszy brytyjski ciężki czterosilnikowy bombowiec Short Stirling nocą 24/25 sierpnia 1942 roku.
Ogółem odbył 250 lotów nocnych, podczas których zestrzelił 49
samolotów koalicji walczącej z hitlerowskimi Niemcami. Był to
najlepszy wynik wśród pilotów podoficerów – zakończył wojnę
w stopniu Oberfeldwebla (starszego sierżanta). Dla porównania
dodam, że major Heinz Wolfang Schnaufer miał 121 nocnych zestrzeleń. Radiotelegrafistą pokładowym Reinharda Kollaka był Hans
Herman służący w Luftwaffe od 1938 roku do końca wojny.
Reinhard Kollak został wyróżniony licznymi odznaczeniami
bojowymi, między innymi Żelaznym Krzyżem (1939), Niemieckim
Krzyżem w Złocie (12.04.1943). Jako Oberfeldwebel został uhonorowany za brawurę i niespotykaną odwagę Rycerskim Krzyżem
Żelaznego Krzyża (20.03.1945). Nie mogąc się odnaleźć po wojnie
w życiu cywilnym, w roku 1956 wstąpił do Bundeswehry. Podczas
ostatnich lat swojej służby pracował w Ministerstwie Obrony Republiki Federalnej Niemiec. Na emeryturę przeszedł w roku 1967
w stopniu Hauptfeldwebla (starszego sierżanta sztabowego). Zmarł
6 lutego 1980 roku w Bonn-Bad Godesberg. Jego wojskowy pogrzeb odbył się z pełnymi honorami.
Od kilku lat odwiedzają mnie co roku potomkowie Liesbeth
Kollak, siostry Reinharda. Najczęściej przyjeżdża jej wnuk Olaf
Welke z żoną Angeliką. Spytałem ich, czy są dumni ze sławnego
członka swojej rodziny. Okazuje się, że ich stosunek do niego jest
ambiwalentny – nie wiedzą, czy mają się nim szczycić, czy za niego
wstydzić, podobnie jak jego córka, która się go wyrzekła, stwierdzając, że był nazistą. Czy my, mieszkańcy gminy Łukta, powinniśmy
zatem o nim zapomnieć?
Jan Dąbrowski

(Dungen). Helmut urodził się w roku 1912, a dziesięć lat później
jego rodzice Karl i Lydia przenieśli się z synami do Mostkowa,
gdzie jego dziadek, miejscowy nauczyciel, Adam Rettkowski przeszedł na emeryturę. W pracy w szkole zastąpił go zięć Karl, ojciec
Helmuta. Po ukończeniu miejscowej szkoły, kontynuuje naukę
w Morągu. Tam też zdobywa umiejętności żeglarskie na żaglowcu
„Deutschland”. Główną jego pasją jest jednak lotnictwo. Z kolei
Reinhard urodził się 28 marca 1915 roku we Frygnowie. Jego rodzice Albert i Maria (z domu Barrabasz) osiedlili się w Dągu przed
1918 rokiem i zamieszkali w drewnianym, obecnie nieistniejącym
domu naprzeciwko miejscowej szkoły. Tutaj do 1928 roku przyszło
na świat siedmioro młodszego rodzeństwa Reinharda. Czy piloci się
znali osobiście? Niewykluczone. W zawodach samolotowych zorganizowanych w ramach olimpiady z 1936 roku na 180 uczestników
Helmut zajął trzecie miejsce i stał się sławny w całych Niemczech.
Można przypuszczać, że światowy sukces nieco starszego kolegi
wywodzącego się z tej samej gminy zainspirował Reinharda do
wstąpienia do Luftwaffe.
Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku były okresem gwałtownego rozwoju lotnictwa – powstają pierwsze pasażerskie linie lotnicze (7 lipca 1929 roku w USA zaczyna funkcjonować linia TAT –
Transcontinental Air Transport), piloci biją rekordy wysokości
i długości lotu, przemierzają powietrzne przestrzenie nad oceanami,
biegunami ziemskimi itd. 4 lipca 1929 roku sterowiec „Graf Zeppelin” kończy lot dookoła świata po 20 dniach i 4 godzinach. 30 października tegoż roku odbywa się pierwszy lot samolotu napędzanego
silnikiem rakietowym konstrukcji Fritza von Opla. W wyścigu konstruktorów i pilotów z sukcesami uczestniczyli Polacy. Największy
rozgłos zdobyli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura – w 1929
odbyli lot dookoła Europy w samolocie RWD, posiadali rekordy
wysokości samolotów turystycznych, w roku 1932, w sierpniu na
samolocie RWD - 6 zwyciężyli w zawodach lotniczych w Berlinie.
Konstruktor lekkich szkoleniowych samolotów Hans Klemm
chciał wprowadzić do szerszego użytku samolot „Klemm Kl 35”.
Jego pierwsza wersja była nieudana – piloci oblatywacze mieli trudności z podniesieniem maszyny w powietrze. Szef organizowanego
potajemnie od roku 1933 w oparciu o kadry cywilnych aeroklubów
i wbrew Traktatowi Wersalskiemu
niemieckiego
lotnictwa wojskowego,
Hermann Goering,
miał
powiedzieć, że
„papierowe
samoloty”
Klemma nie są
Luftwaffe
potrzebne.
(Luftwaffe
zostało powołane do życia 9 marca 1935 roku). Doświadczony konstruktor nie
poddawał się i zaprojektował nowy model o tej samej nazwie. Pewnego ranka 1935 roku Helmut Kalkstein, będący głównym oblatywaczem firmy Klemm – Werke w Boblinen, wyprowadził lekką
maszynę w górę i brawurowo wykonał wszystkie najtrudniejsze
akrobacje. Błyszczący, wysmukły samolot świetnie się spisywał,
a z powodu nisko umieszczonych skrzydeł pilot miał zapewniony
bardzo dobry przegląd sytuacji. Skrzydła i korpus były w całości
wykonane z drewna i pokryte sklejką (stąd nazwa „papierowy samolot”). Jego zalety w pełni docenił generał Ernst Udet, as lotniczy
z czasów Pierwszej Wojny Światowej. Dzięki jego rekomendacji
Luftwaffe zakupiło bardzo duże ilości tych maszyn. Były one eksportowane również do innych krajów (między innymi do Szwecji)
jako samoloty szkoleniowe.
Wyczyny sportowe Helmuta miały ciąg dalszy: rok po olimpiadzie z 1936 roku w zawodach lotniczych „Niderlandy” zajmuje
drugie miejsce, niedługo później zdobywa się na brawurowy wyczyn – przelot między filarami mostu w Kolonii. W roku 1938 ustanawia 5 rekordów świata, między innymi rekord wysokości lotu,
8350 m. W tym samym roku zostaje nagrodzony medalem Louis’a
Bleriot’a. (Louis Bleriot, 1872 – 1936, pionier lotnictwa, w roku
1909 przeleciał jako pierwszy nad kanałem La Manche samolotem
własnej konstrukcji. Organizator francuskiego przemysłu lotniczego.)
Nadszedł lipiec 1939 roku. Feralnego dnia Helmut ma za sobą
oblatywanie kilku maszyn. Jest zmęczony. Z hali wyciągają nowy
typ produkcji amerykańskiej – ma nim wkrótce lecieć do Stanów.
Latał tym samolotem kilka razy, ale jeszcze raz chce coś sprawdzić,
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CIEKAWE
Z

wiązek Stowarzyszeń ”Kraina
Drwęcy i Pasłęki” w okresie od
października 2013 r. do grudnia
2014 r. realizował projekt współpracy „Na Spacer Przez Atrakcyjne
Ciekawe Ekscytujące Regiony”.
Do swojego przedsięwzięcia
zaprosił jeszcze dwóch partnerów
z województwa warmińsko mazurskiego - Fundację Lokalna
Grupa Działania Partnerstwo dla
Warmii i Lokalną Grupą Działania
Wysoczyzna Elbląska. W tym celu
zostały pozyskane środki w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i została podpisana umowa z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego na kwotę 292 608 zł.
Celem operacji była promocja obszaru i wzrost zainteresowania atrakcjami turystycznymi znajdującymi się na terenie trzech partnerskich Lokalnych Grup Działania.
Ogromne bogactwo historyczne i przyrodnicze naszych terenów
może stanowić atrakcję turystyczną nie tylko dla mieszkańców, ale
również dla gości z dalszych zakątków kraju, a nawet świata.
W ramach projektu zostały wykonane Wirtualne Spacery po
terenie 16 gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w
tym m.in. gminy Łukta. Spacery wirtualne sprawdzają się doskonale jako forma prezentacji obiektów zamkniętych i terenów otwartych. Ich głównym zadaniem jest prezentacja danego miejsca
z punktu widzenia obserwatora. Obracając panoramę można symulować obracanie się wokół własnej osi.
Spacery można obejrzeć na stronie www.naspacer.eu, a także
na dziewięciu kioskach multimedialnych rozmieszczonych m.in.
w Gminnym Ośrodku Kultury i w siedzibie Związku Stowarzyszeń

„Kraina Drwęcy i Pasłęki”. W spacerach zostały przedstawiane
najciekawsze miejsca z lotu ptaka a także z ziemi. Na wirtualnym
SPACERZE oprócz wspaniałych krajobrazów, znalazły się też
obiekty architektury sakralnej i ogromna liczba pomników
przyrody.
Wszystkie zabytki i atrakcje zostały opisane i przetłumaczone
w trzech językach: rosyjski, niemiecki i angielski. Poruszając kursorem za pomocą myszki można odbyć ciekawą podróż i obejrzeć
zabytki nie tylko z zewnątrz, ale także w wewnątrz. Dodatkowo
żeby sprawdzić swoją wiedzę można zagrać w grę edukacyjną
i uzyskać certyfikat turysty. W ramach projektu zostały wydane
przepiękne albumy i mapy turystyczne z atrakcjami i zabytkami
terenu partnerów projektu.
Po obejrzeniu wirtualnego spaceru pozostaje już tylko zaplanowanie wycieczki czy nawet urlopu i zwiedzenie przepięknych
zakątków „Krainy Drwęcy i Pasłęki”.

ZAPOWIEDZI
Złóż życzenia na łamach naszej gazety! :)
15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, z tej okazji złóż życzenia swoim krewnym :) zdjęcia wraz
z dedykacją prosimy przesyłać na adres: izabela.bereda@wp.pl do końca kwietnia!

Zaskocz swoich bliskich miłą niespodzianką! :)

Kino

Wydarzenia

Piątek, 10 kwietnia 2015 r.:
1500– Kopciuszek
1700– Szybcy i Wściekli 7
1940– Szybcy i Wściekli 7
Sobota, 11 kwietnia 2015 r.:
1500– Kopciuszek
1700– Szybcy i Wściekli 7
1940– Szybcy i Wściekli 7
Niedziela, 12 kwietnia 2015 r.:
1200– Kopciuszek
1800– Szybcy i Wściekli 7
Szybcy i Wściekli 7 - 16,17,18 kwietnia 2015

Pasje i zainteresowania seniorów

Koncert Chóru Pasjonata

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

12 kwietnia 2015 r. godz. 16:00
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie

A także wystawa obrazów oraz rzeźb
z możliwością zakupu.
Serdecznie zapraszamy!

21 listopada 2015 r. godz. 16:00,
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie.
Bilety do nabycie w GOK Łukta
lub na kabaretowebilety.pl.
Cena biletu 45 zł - przedsprzedaż,
55zł - w dniu występu.

Kalendarz planowanych wydarzeń w 2015 roku:
Kwiecień: koncert Chóru Pasjonata, Maj: festyn, Czerwiec: Koncert uczestników zajęć muzycznych, Lipiec: Dni Łukty,
Wrzesień: Dożynki, Październik: koncert KAEN (hip-hop). Listopad: Kabaret Skeczów Męczących
Gazeta „Nasza Gmina Łukta”. Redaktor naczelna: Izabela Bereda, redaktor techniczny: Grzegorz Malinowski,
redaktor szpalty historycznej: Jan Dąbrowski
Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami!
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, gok@goklukta.pl
Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich.
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