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21 października 2018 roku zapisze się na kartach historii jako dzień 

wyborów samorządowych. Po długiej kampanii, podczas której wy-

borcy mieli okazję spotykać się z kandydatami, zapoznawać się z ich 
programami wyborczymi i zastanowić się, komu oddadzą swój jakże 

ważny głos, nadszedł moment głosowania. 

Pełnoletni mieszkańcy Gminy Łukta w powszechnych wyborach zade-

cydowali, że Pan Robert Malinowski pozostał na stanowisku wójta na 
drugą kadencję. Postanowiliśmy podczas rozmowy zapytać o bliższe  

i dalsze plany oraz priorytety na kolejne 5 lat. 

 

Kampania już za Panem, nie ma nawet czasu na wyrównanie odde-

chu, dużo pracy do zrobienia, od czego zatem zaczynamy? 

Przede wszystkim należy zacząć od szczerych podziękowań i cieszę 

się, że mam taką możliwość dzięki temu wywiadowi. Podczas tych 

wyborów w województwie warmińsko – mazurskim, wśród gmin 
wiejskich, odznaczyliśmy się wysoką frekwencją, co oznacza, że nasi 

mieszkańcy poważnie podeszli do zadania. Poczuli obywatelski obo-

wiązek i bardzo jestem z nich dumny. Po raz kolejny bardzo dziękuję 

za wszystkie oddane na 

mnie głosy i powtórzę, że 

chcę Was godnie i sku-
tecznie reprezentować. 

Zaufanie, którym mnie 

Państwo obdarzyliście, 

należy teraz przełożyć na 
ciężką, ale skuteczną  

i owocną pracę. 

W pierwszej kolejności 

musi dojść do zaprzysię-
żenia nowej Rady Gminy 

oraz wójta pomiędzy 19  

a 23 listopada 2018 roku. 

Pierwszemu posiedzeniu 
będzie przewodniczył 

najstarszy radny, czyli Pan 

Wacław Gancewski. 

 

A jakie są priorytety tej 

kadencji? 

Jak Pani wcześniej wspo-

mniała, nie było rzeczywi-
ście nawet czasu na wy-

r ó wna n i e  o d d e c h u .  

W poniedziałek po wybo-

rach pracownicy urzędu 
spotkali się ze mną, bo im 

również chciałem podziękować za wspólny sukces, po czym wrócili 

do swoich obowiązków, bo pracy mamy sporo: 

 budowa oczyszczalni ścieków, na którą otrzymaliśmy już dofi-

nansowanie w wysokości prawie 9 milionów złotych z Regional-
nego Programu Operacyjnego, z programu 5.2. Ma być nowocze-

śnie, bezpiecznie, ekologicznie i wydajnie, 

 budowa świetlicy w Plichcie, która ruszyła tuż po wyborach, 

 dofinansowanie drogi Molza-Dąg-Plichta 

Priorytetem są remonty i budowa dróg i chodników, aby wszystkim 

żyło się bezpieczniej i bardziej komfortowo, aby spacerując lub podró-

żując samochodem, mogli zachwycać się np. walorami przyrodniczy-

mi, a nie skupiać swoją uwagę wyłącznie na czekających ich prze-

szkodach w postaci dziur. Mówiąc o bezpieczeństwie mam na myśli 

również modernizację oświetlenia, budowę nowego posterunku policji 

czy utworzenie nowego przejścia dla pieszych w okolicach szkoły. 
Wspierając inicjatywy mieszkańców będziemy modernizować wiej-

skie boiska sportowe np. w Ramotach, starać się o dofinansowanie 

siłowni zewnętrznych w kolejnych miejscowościach i działać na rzecz 

integracji środowiska. 
 

Trzeba wyznaczać sobie nowe cele - rozmowa z Wójtem Gminy Łukta 

Robertem Malinowskim 

Na każdej sesji Rady Gminy wójt udziela m.in.  

informacji o pracy między sesjami Podczas imprezy biegowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Pan Robert Malinowski, wójt w nowej kadencji 2018-2022 



3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Zestawienie wyników głosowania do Rady 
Gminy Łukta 
Okręg wyborczy nr 1 
1. Łoboda Paweł - 39 
2. Ignatowicz Maria Anna - 64 
3. Nadolny Mariusz Robert - 21 
4. Balcewicz Radosław - 20 
 
Okręg wyborczy nr 2 
1. Świercz Wojciech - 40 
2. Piotrak Elżbieta - 122 
3. Toński Wojciech - 65 
 
Okręg wyborczy nr 3 
1. Dobrosielski Robert Piotr - 55 
2. Ruść Ryszard Mirosław - 103 
 
Okręg wyborczy nr 4 
1. Jankowska Ewa - 9 
2. Morenc Bogdan Kazimierz - 12 
3. Zając Małgorzata Maria - 92 
4. Gol Agnieszka - 75 
 
Okręg wyborczy nr 5 
1. Łaszkowski Piotr - 28 
2. Pampuch Jarosław - 119 
 
Okręg wyborczy nr 6 
1. Truszyńska Anna - 46 
2. Gancewski Wacław - 110 

Okręg wyborczy nr 7 
1. Radziszewski Cezary - 37 
2. Sekuła Bożena - 54 
3. Bigus Piotr Roman - 71 
Okręg wyborczy nr 8 
1. Marciniak Mariusz - 66 
2. Raginiak Justyna - 62 
 
Okręg wyborczy nr 9 
1. Podlewski Wojciech - 29 
2. Drozdowska Marta Katarzyna - 104 
 
Okręg wyborczy nr 10 
1. Szubzda Paweł - 54 
2. Urbaszek Barbara - 90 
 
Okręg wyborczy nr 11 
1. Świerczyńska Małgorzata 
 
Okręg wyborczy nr 12 
1. Retka Roman - 45 
2. Dzieniszewski Tadeusz - 76 
 
Okręg wyborczy nr 13 
1. Szczepańska Magdalena Ewa - 23 
2. Jurkiewicz Adam - 43 
 
Okręg wyborczy nr 14 
1. Kołodziej Ewa Katarzyna - 70 
2. Kosiniak Karol Piotr - 114 

Okręg wyborczy nr 15 
1. Czajkowski Bogdan - 41 
2. Kasprzyk Łukasz Paweł - 41 
3. Kowalski Lech Zbigniew - 24 
 
W wyniku losowania radnym w okręgu wy-
borczym nr 15 został Czajkowski Bogdan. 

 

Zestawienie wyników głosowania 

do Rady Powiatu na terenie Gmi-

ny Łukta 
1. Żurawska Katarzyna - 172 

2. Patoka Adam - 82 

3. Krzywiec Irena - 234 

4. Biedulski Kazimierz - 368 
5. Basista Łukasz - 43 

6. Rogowska Alicja - 34 

7. Ciulak Daniel - 51 

8. Purzycki Bogdan - 367 
9. Grabowska Ilona - 149 

10. Szafraniec Ewa - 40 

11. Skutnik Waldemar - 228 

12. Zawadzka Iwona - 35 
13. Radkiewicz Dominik - 12 

 

Redakcja 

 Zestawienie wyników głosowania w Gminie Łukta 

Zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy Łukta 
1. Malinowski Robert - 1492 
2. Paliński Wojciech - 701 

Czy Gmina Łukta chce udowodnić swym wyborcom, że stawia rów-
nież na nowatorskie pomysły? 
Jak wszyscy staramy się, aby nasze poczynania były innowacyjne  
i aby nowatorskie pomysły za parę lat stały się wizytówką Gminy 
Łukta. Tak narodził się pomysł powołania Gminnej Rady Młodzieży, 
która wokół siebie skupiać ma młodzież do lat 18, chętną wypowie-
dzieć się na tematy dla nich ważne. Jest to temat świeży, ale uważam, 
że najlepiej, aby na przełomie marca i kwietnia podczas zebrań  
w sołectwach, mieszkańcy wybrali nie tylko reprezentującego ich 
sołtysa, lecz również kandydata do Rady Młodzieży. 
Jesteśmy również gotowi do realizacji Rządowego Programu 
„Mieszkanie Plus”, polegającym na budowie tanich mieszkań pod 
najem, na uzbrojonej działce przy ulicy Zagrodowej w Łukcie. 
Poza tym stawiam na szeroki dialog z mieszkańcami, aby z jednej 
strony mogli wskazać czego jeszcze brakuje u nas w gminie, a z dru-
giej mogli wypowiedzieć się na temat tych największych, planowa-
nych inwestycji. Ten dialog został już podjęty poprzez utworzenie 
funduszy sołeckich. Mieszkańcy sami będą decydować na co spożyt-
kują pieniądze w swoich „małych ojczyznach”, a są to naprawdę duże 
środki. Sołectwo Łukta ma do rozdysponowania ponad 65 000,00 zł  
i już złożyło wniosek, w którym przewiduje wydanie 8 000,00 zł na plac zabaw, 20 000,00 zł na tereny przyszkolne, w tym np. na bieżnię, 

25 000,00 zł na plażę nad jeziorem Korwik i 12 000,00 zł na imprezy 
sportowe. 
Mieszkańcy poczuli się gospodarzami biorąc udział w wyborach  
i teraz należy ich wysłuchać, a opinie wziąć głęboko do serca. Nasze 
wizje bardzo często się pokrywają i sądzę, że to jest klucz do sukcesu. 
Wójt w gminie najpierw zarządza pomysłami swych wyborców,  
a następnie je realizuje. 
 
Czego należałoby zatem Panu życzyć na te nadchodzące lata, jak się 
okazuje, ciężkiej pracy? 
Ja się ciężkiej pracy nie boję, co udowodniłem w poprzedniej kaden-
cji. I myślę, że jeżeli będziemy działać wspólnie, to nasze decyzje 
nigdy nie będą pochopne i nieprzemyślane. Sam sobie życzę jak naj-
mniej fałszywych doradców, wytrwałości w dążeniu do wyznaczone-
go celu i zdrowia. Chciałbym, aby współpraca z nową Radą Gminy 
oraz z Sołtysami, układała się tak samo dobrze, jak z ich poprzednika-
mi. Odważnie i skutecznie – idźmy dalej razem. 

 
Dziękujemy za rozmowę 

Redakcja 
Pan wójt zawsze chętnie rozmawia z mieszkańcami Naszej Gminy 

Podczas Gali Niepodległościowej w GOK-u 
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11 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbyła 

się Uroczysta Gala Niepodległościowa z okazji 100 rocznicy odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. Organizatorem całego wydarzenia był 
Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie. 
Wydarzenie rozpoczęto od wspólnie zaśpiewanego Hymnu Polski. Pod-
czas części oficjalnej wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Łukta", otrzy-
mał Ksiądz Prałat Kazimierz Dubowski, które wręczył Wójt Robert 
Malinowski. W imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w wydarzeniu uczestniczył Pan Bogdan Bartnicki - Za-
stępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Pod-
czas części artystycznej na początku wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
Kortowo, który przygotował specjalny program z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, w którym nie zabrakło patriotycznych pieśni 
i pokazów polskich tańców ludowych. Po zespole wystąpili uczniowie z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie we wzruszającym przedsta-
wieniu „Droga do wolności”.  

Redakcja 
 

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol miłości Ojczy-
zny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Obchodzone w tym 
roku Święto Niepodległości miało szczególnie uroczysty charakter, 
ponieważ minęło 100 lat od odzyskania państwowości przez naszą Oj-
czyznę. Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mieli ogromną 
przyjemność wziąć udział w Uroczystej Gali Niepodległościowej  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. 

Zaprezentowany przez nich program artystyczny przypominał ważne 
wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku 
rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918 roku. Uczniowie gim-
nazjum wprowadzili wszystkich obecnych w rys historyczny tamtych 
wydarzeń, a recytowane przez uczniów szkoły w Mostkowie utwory 
poetyckie podkreślały nastrój 123 lat walki i zmagań z zaborcami  
i tęsknotę za wolną Polską. Ich znakomitym uzupełnieniem były utwory 
muzyczne – pieśni patriotyczne. 

Walka o wolność nie zakończyła się wraz z odzyskaniem niepodległo-
ści po czasie rozbiorów. Podejmowano ją jeszcze wielokrotnie i o tych 
wydarzeniach mówiła druga część przedstawienia. II Wojna Światowa, 

Powstanie Warszawskie, Katyń 1940, Żołnierze Niezłomni, aż wreszcie 
pierwsze częściowo wolne wybory w 1989 roku, te czasy przypominały 
wiersze i piosenki prezentowane przez młodych aktorów. 
 
Nastrój powagi, łzy wzruszenia, owacja publiczności – były nagrodą 
dla tych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programu artystyczne-
go. Przede wszystkim były potwierdzeniem, że Święto Niepodległości, 
to wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków. Cieszymy się, że o woj-
nie i krwawej historii uczymy się tylko z książek. Nie możemy jednak 
zapomnieć, że dzięki bohaterom, którzy oddali życie możemy żyć  
w wolnym kraju. 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Dariusza Marchwiń-
skiego odpowiedzialnego za scenariusz przedstawienia i reżyserię, oraz 
dla Pani Wioletty Piotrowskiej za oprawę muzyczną i dekoracje. 

Młodym aktorom: Mai Kuklińskiej, Jowicie Gajewskiej, Michalinie 
Piotrowskiej (kl. Ic), Lenie Kraska, Igorowi Puławskiemu (kl. IVd), Oli 
Radziszewskiej, Mai Kamieńskiej, Natalii Piotrowskiej (kl. Vd), Gabry-
si Jankowskiej, Kindze Szubierajskiej, Nataszy Piotrowskiej, Wiktorii 
Zając, Sandrze Bark, Oliwii Sokołowskiej, Szymonowi Jurkiewiczowi, 
Przemkowi Koseckiemu, Dominikowi Sokołowskiemu (kl. VIc), Emil-
ce Kraska, Michalinie Jarosik, Oli Góralczyk, Paulinie Piotrowskiej, 
Maćkowi Piotrowskiemu, Wiktorii Wojtyniak, Karolinie Piwek (kl. 
VIIc), Wiktorii Piórkowskiej, Oli Lasota, Martynie Adamczyk, Kubie 
Wójcikowi (kl. VIIIb), Oli Zając, Julii Wiśniewskiej, Zuzannie Skutnik, 
Martynie Piotrowskiej, Marcinowi Perzanowskiemu, Hubertowi Ku-
czyńskiemu (kl. IIIa gimn.) Gratulujemy talentu aktorskiego i wokalne-
go. Byliście WSPANIALI. 

Dziękujemy osobom, których na scenie nie było, ale, bez których 
przedstawienie nie odbyłoby się. Prace krawieckie panie Teresa Turek  
i Barbara Dzieniszewska, pomoc przy wykonaniu dekoracji – panie 
Anna Wasilewska i Agnieszka Marchwińska. Sponsorom: Radzie Ro-
dziców z Mostkowa i Łukty, Gminie Łukta, sponsorowi, który chce 
pozostać anonimowy – za przekazanie środków finansowych na zakup 
materiałów, oraz pani Monice Pieniek za kwiaty przed GOK. Pani Elż-
biecie Pieklik dziękujemy za udostępnienie nam prywatnych ekspona-
tów wykorzystanych do dekoracji. 

Wioletta Piotrowska 

Uroczysta Gala Niepodległościowa  

- Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
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Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 
Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie 

włączył się do akcji organizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę 
Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji 
Narodowej. 9 listopada 2018 roku, czyli  
w ostatni dzień roboczy przed Świętem Nie-
podległości, w szkołach, które wyraziły taką 
chęć, o symbolicznej godzinie 11.11, zebrali 

się wszyscy uczniowie i nauczyciele w celu 
odśpiewania 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskie-
go. W szkole w Łukcie zgromadziły się 
wszystkie klasy szkoły podstawowej, mło-
dzież gimnazjalna oraz dzieci z zerówki,  
w odświętnych ubraniach, przyozdobionych 
kotylionami o barwach narodowych. Wpro-
wadzono sztandar. Gdy nadszedł czas, śpiew 
zainicjował nauczyciel muzyki pan Krzysztof 
Marcinowski, następnie do śpiewu dołączyli 
wszyscy zebrani. Było uroczyście, podniośle 
oraz wzruszająco. Po wyprowadzeniu sztan-
daru zostały wręczone nagrody oraz wyróż-
nienia dla laureatów Konkursu Plastycznego. 
Ich prace wywieszone są w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Łukcie. Kolejnym punktem 
programu był KONKURS POEZJI PATRIO-

TYCZNEJ dla uczniów klas IV-VIII oraz dla 
gimnazjalistów, którego poziom zaskoczył 
nawet jury w składzie: Sławomir Urbaszek -
przewodniczący, Jadwiga Majewska – czło-
nek i Wanda Łaszkowska – członek. Ucznio-
wie recytowali wiersze patriotyczne osób 
znanych jak Wanda Chotomska oraz absol-
wentów naszej szkoły: Alicji Szafraniec  
i Darii Perzanowskiej (gratulujemy!). Recytu-
jący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Jury miało trudny orzech do zgryzienia, osta-
tecznie zwycięzcami zostały: w klasach IV-VI 
WIKTORIA POLAKOWSKA, a wśród mło-
dzieży DANIELA SZKUP – serdecznie gratu-
lujemy talentu, również aktorskiego. 
 

Dorota Pawełczyk 

 Rekord dla Niepodległej 

Dzień 9 listopada 2018 roku przejdzie do historii jako ten, w którym 

szkoły w całej Polsce uroczyście obchodziły Stulecie Odzyskania Nie-
podległości. Nie inaczej było w Łukcie. O godzinie 9.00 w holu Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie zebrali się gospodarze klas IV-
VIII oraz gimnazjum wraz z Panią Agnieszką Klinicką i Panem Jerzym 
Szczerbukiem, w celu uroczystego wkopania na terenie szkoły dębu 
symbolizującego wolną Polskę. Słowami wstępu historyk, Pan Jerzy 
Szczerbuk, przypomniał najważniejsze nazwiska wielkich Polaków, 
dzięki którym nasz kraj odzyskał niepodległość po 123 lat niewoli. 
Opowiedział również zebranym o historii sadzenia „Dębów Wolności” 
w latach 1918-1928, kiedy społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło 
drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nieprzemi-
jającej pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Drzewa te, będące swoistym wotum dziękczynnym naszych 
przodków za przywróconą niepodległość, często przetrwały do dziś, 
jako blisko stuletni świadkowie tamtych ważnych dla naszego Narodu 
wydarzeń. Dzisiaj, ta piękna tradycja jest kontynuowana w naszej 
szkole. Charakter tego wydarzenia podkreśliła opadająca poranna 
mgła, niosąca nutę refleksji na temat tego co było, jest i będzie. Wspa-
niałym pomysłem było przygotowanie „kapsuły czasu” dla przyszłych 
pokoleń. Gospodarze klas złożyli swe podpisy i załączyli wspólne 
zdjęcie, a całość została umieszczona w szczelnym pojemniku, następ-
nie wkopana pod „Dębem Wolności”. Obiecali sobie, że za 50 lat zo-
baczą się w tym samym gronie, w celu odkopania kapsuły. 

 
Dorota Pawełczyk 

Obchodziły Stulecie Odzyskania Niepodległości w szkole w Łukcie 
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„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem  
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.” 

Dnia 15 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej. Akademię przygotowali uczniowie klas 
IV –  VIII pod opieką pani Wioletty Piotrowskiej. 
Młodzi artyści uświetnili ten dzień wierszami, piosenkami i humory-
stycznymi scenkami z życia szkoły. Wiele ciepłych i miłych słów po-
płynęło w kierunku naszych nauczycieli.  

Wśród zebranych na szkolnym korytarzu uczniów i nauczycieli byli 
także Wójt Gminy Łukta pan Robert Malinowski, Przewodnicząca Rady 
Gminy pani Marta Drozdowska, ksiądz proboszcz Zbigniew Żabiński, 
przewodniczący Rady Rodziców pan Wojciech Kukliński oraz dyrekcja 

szkoły. 
Po części artystycznej głos zabrał pan dyrektor Sławomir Urbaszek 
podziękował młodym artystom za przygotowanie akademii. Nauczycie-
lom złożył życzenia wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.  
Również Wójt zwracając się do nauczycieli przekazał najlepsze życze-
nia. Życzenia i podziękowania nauczycielom za trud włożony w wycho-
wanie dzieci w imieniu rodziców złożył także pan Wojciech Kukliński, 
oraz ksiądz proboszcz. 
Uroczystość przebiegła w miłej rodzinnej atmosferze. Uwieńczeniem 
spotkania był słodki poczęstunek przy kawie, o który zadbała klasa VI c 
z wychowawcą, oraz tort od klasy VIII b. 
Również w szkole w Łukcie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, przygotowany przez klasę Vb oraz wychowawcę 
pana Krzysztofa Marcinowskiego.  

19 październik 2018 r. klasy IV wybrały się na zajęcia edukacyjne do Leśniczówki 

"Tomlak". Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Dobrocin oraz pracowników koła łowiec-
kiego "Leśnik" uczniowie wysłuchali ciekawej lekcji o lesie i jego mieszkańcach. Do-
wiedzieli się jakie szkoły należy ukończyć, aby w przyszłości zostać leśnikiem.  
Następie, wspólnie z Panem leśniczym wybraliśmy się na spacer, z którego nie wrócili-
śmy z pustymi rękami. Po powrocie poznaliśmy las oczami myśliwego oraz spędziliśmy 
czas przy ognisku.  
Na zakończenie obejrzeliśmy film, a dzieci oprócz słodkiego poczęstunku otrzymały od 
gospodarzy pamiątki.  

ZSP w Łukcie 

 Zajęcia edukacyjne w leśniczówce „Tomlak” 

Od lat w naszej szkole odbywają się edukacyjne 

audycje muzyczne. W tym roku w związku z obcho-
dami 100-lecia odzyskania niepodległości koncerty 
poświęcone są muzyce polskiej.  
W październiku odbył się koncert, pt. "Chopin jakie-
go nie znacie". Poznaliśmy biografię i twórczość 
naszego wielkiego kompozytora. Usłyszeliśmy 
utwory fortepianowe w opracowaniu na saksofony, 
gitarę i skrzypce.  
Następny koncert odbędzie się w styczniu "Polski 
Rock". Poznamy historię powstania polskiej muzyki 

rockowej, najwybitniejszych wykonawców oraz ich 
przeboje.  
W kwietniu z okazji rocznicy 200-lecia urodzin 
Moniuszki odbędzie się koncert specjalny - pozna-
my biografię oraz pieśni i arie Stanisława Moniusz-
ki. 
W maju usłyszymy największe przeboje autorskiego 
duetu - Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski.  
W czerwcu poznamy historię polskiej muzyki  
reggae. Usłyszymy największe przeboje tego gatun-
ku. Koncerty przygotowuje Agencja Artystyczna 
MAT. 

ZSP w Łukcie 

 Koncerty w Szkole w Łukcie 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 W skrócie 

Medale za zasługi 
Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało za szcze-
gólne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal 
Komisji Edukacji Narodowej" pani Bożenie Ka-
czówce i panu Maciejowi Maniewskiemu. Cieszy-
my się i gratulujemy.   

ZSP w Łukcie 

Pierwsze miejsce 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Ostródzkiego o Puchar 
Wójta Gminy Łukta w Piłce 
Nożnej Dziewcząt.  

 
ZSP w Łukcie 

Apel w szkole w Łukcie 

Apel w szkole w Mostkowie 
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17 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

„PALCEM PO MAPIE". Tym razem uczniowie odwiedzili słoneczną 

Italię. Była to podróż wirtualna, ale jakże absorbująca i emocjonująca. 

Wiedza zdobyta przez uczniów podczas tej podróży została tradycyjnie 
sprawdzona krótkim testem. Gry, zabawy i konkursy wypełniły dalszą 

część spotkania. Jedną z konkurencji było ustawianie krzywych wież  

z książek oraz wiązanie kolorowych sznurków i tworzenie z nich jak 

najdłuższych nitek makaronu. Aby uzupełnić kalorie po wyczerpują-
cych zmaganiach, uczestnicy z wielkim apetytem skonsumowali pizzę 

– ulubioną potrawę Włochów. 

Dzięki uprzejmości Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, mogli-

śmy wręczyć naszym młodym podróżnikom upominki w postaci toreb, 
długopisów i notesów z logo WIK-u. Otrzymaliśmy również broszury, 

foldery i mapki, które wyznaczyły trasę naszej wycieczki przez Wło-

chy. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 WŁOCHY w Akademii Ucznia 

W poniedziałek, 22 października w naszej bibliotece dzieci z KLU-

BU MAMY/TATY I MALUCHA wzięły udział w niezwykłych zaję-
ciach. Niezwykłych, ponieważ maluchów odwiedził śmieszny i nie-
zdarny Koziołek Matołek, kultowa postać stworzona przez Kornela 
Makuszyńskiego i jedna z pierwszych w Polsce historyjek obrazko-
wych dla dzieci. Spotkanie z tym sympatycznym zwierzątkiem zostało 
zorganizowane w ramach cyklu KULTOWI BOHATEROWIE POL-
SKICH DOBRANOCEK. Zajęcia rozpoczęły się od teatrzyku kamishi-
bai, który dzieci obejrzały z wielkim zainteresowaniem. A potem już 
tylko maluchy odgadywały zagadki, skakały przez przeszkody, rzucały 
do celu, odgadywały przedmioty ukryte w tobołku, lepiły zwierzątka  
z plasteliny. Inspiracją do tych zabaw była fabuła książeczki K. Maku-
szyńskiego pt. ,,Przygody Koziołka Matołka''. Na koniec zajęć malu-
chy wykonały własnego koziołka z papierowych rolek i kolorowych 
kartek. Najbardziej jednak cieszy nas fakt, że dzieci wypożyczyły dużo 
książeczek. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Koziołek Matołek bawił dzieci w bibliotece 

W piątek, 19 paź-

dziernika 2018 r.  

w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Łukcie 
czytelniczki oraz czytel-

nicy mieli przyjemność 

uczestniczyć w spotka-

niu autorskim ze znaną 
pisarką – Edytą Świę-

tek. Spotkanie zostało 

dofinansowane przez 

Instytut Książki w ra-
m a c h  p r o g r a m u 

„Dyskusyjne Kluby 

Książki na Warmii  

i Mazurach” realizowa-
nego we współpracy  

z Wojewódzką Bibliote-

ką Publiczną w Olszty-

nie. Pani Edyta powie-
ściopisarstwem zajmuje 

się od 10 lat. W niezwy-

kle ciekawy sposób opowiedziała o swojej drodze pisarskiej i genezie 

większości powieści, tj. „Cappuccino z cynamonem”, „Wszystkie 
kształty uczuć”, „Noc Perseidów”, „Miód na serce” oraz  

o 5-tomowym cyklu pt. “Spacer Aleją Róż”. Cykl ten jest rozbudowa-

ną sagą rodzinną z fascynującą historią w tle, którą autorka postanowi-

ła odczarować ze złej sławy swoje ukochane miejsce, gdzie się wy-

chowywała – Nową 

Hut ę .  Opowieś ć  

o mało znanych fak-
tach z historii Nowej 

Huty wraz z krótkimi 

rysami powieści Pani 

Edyta podała uczest-
nikom spotkania  

w takiej formie, że 

miało się wrażenie, iż 

na naszych oczach 
powstała nowa nie-

zwykle interesująca 

powieść.  

Jak zwykle zwieńcze-
niem spotkania było 

podpisywanie przez 

pisarkę książek dla 

czytelników oraz 

wspólne zdjęcie. 

Tych, których zacie-

kawiła historia o No-

wej Hucie, zachęca-

my do przeczytania sagi „Spacer Aleją Róż”, a także do sięgnięcia po 

inne powieści Edyty Świętek dostępne w naszej bibliotece. Naprawdę 

warto! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Spotkanie autorskie z Edytą Świątek  
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2 listopada przedstawiciele planszówkowego klubu działającego przy 

Gminnym Ośrodku Kultury, na zaproszenie organizatorów wybrali się 
do miejskiej biblioteki na zamku w Ostródzie na Straszliwą Noc Gier 
Planszowych. Podczas spotkania mieliśmy okazję pograć w najpopular-
niejsze tytuły gier planszowych, a także wzięliśmy udział w turnieju  
w grze Gobblety (zmodyfikowana wersja gry kółko-krzyżyk). Najlep-
szy z nas wynik w turnieju uzyskał Dawid Traczyk, który zajął  
ex aequo 3 miejsce na ok. 30 osób. Całe spotkanie przebiegło  
w miłej, rodzinnej atmosferze. Jedyne czego nam brakowało, to czas... 
na rozegranie dodatkowych partii. Całe wydarzenie organizował 
ostródzki Grajdołek oraz Miejsca Biblioteka w Ostródzie. 
Chcesz miło spędzić wieczór przy grach planszowych? Zapraszamy na 
spotkania Planszomaniaków Łukta w GOK w Łukcie. Spotykamy się 
we wtorki i czwartki od godz. 17:00. 

Planszomaniacy Łukta / GOK Łukta 

 Straszliwa Noc Gier Planszowych  

Marcin Daniec jest jednym z najpopu-

larniejszych satyryków w historii pol-
skiego kabaretu. Od lat święci triumfy na 
scenach w Polsce i za granicą. Fenomen 
Marcina Dańca wiąże się z jego znako-
mitym kontaktem z publicznością, której 
reakcje stają się częścią programu. Znany 
i lubiany kabareciarz Marcin Daniec 
wystąpił 9 listopada, w piątek wieczorem 
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łukcie. Kabaret zobaczyło wiele osób 
i nikt nie czuł się zawiedziony. Artysta 
zaprezentował swoje najlepsze numery. 
Nie zabrakło także akcentów lokalnych, 
no i oczywiście prowadzenia dialogu  
z publicznością.  

GOK w Łukcie 

 Kabaret w GOK-u - występ Marcina Dańca 

20 października 2018 r.  

w świetlicy wiejskiej w Zającz-
kowie odbyło się muzyczne spo-
tkanie z grupą Czerwony Tulipan. 
powstał w 1985 roku w Olszty-
nie. W skład zespołu wcho-
dzą:  kompozytor, wokalista, 
gitarzysta i „szef” - Stefan Brzo-
zowski; wokalistka, aktorka, 
tancerka - Ewa Cichocka; woka-
listka i flecistka - Krystyna Świą-
tecka; gitarzysta solowy - An-
drzej Czamara oraz gitarzysta 
basowy -  Andrzej Dondalski. 
Tak scharakteryzował grupę 
przyjaciel zespołu: Czerwony 
Tulipan tworzy i śpiewa piosenki 
poetyckie  – czyli „piosenki uczu-
cia” , tworzy i śpiewa  piosenki 
kabaretowe, …zawsze literackie, lub jak nazywają  je niektórzy – 
„piosenki artystyczne”. Współpracował z „Kabaretową Sceną Trójki” , 
należy do „Krainy Łagodności”. Gra koncerty w całej Polsce. Koncerto-
wał w EUROPIE – (Francja, Niemcy, Anglia, Belgia, Rosja, Szwecja, 
Austria, Węgry, Litwa , Ukraina) , 
był z koncertami w USA i w Kanadzie. Związany z OLSZTYNEM oraz 
Warmią i Mazurami – nie tylko miejscem zamieszkania.  Brał udział  
w wielu programach Radiowych i Telewizyjnych. Wydał 12 płyt CD … 
oraz w 2008 roku album DVD (z płytą CD) zatytułowany: „OBRAZY  
i obrazki” – koncert na zamku w OLSZTYNIE. Najnowszy program: 
„CZERWONY TULIPAN … JUBILEUSZOWO” , to koncert, 
„artystyczny dokument  30-letniej działalności zespołu”.  
Po występie artystycznym przybyli słuchacze mogli porozmawiać  
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z członkami zespołu. Dziękujemy 
wszystkim obecnym, oraz grupie za przybycie. Było super! Jesteście 
cudowni! 

Świetlica Zajączkowo / GOK Łukta 

 Spotkanie z grupą „Czerwony Tulipan” w Zajączkowie 



9 

NASZA GMINA ŁUKTA 

GŁOS MIESZKAŃCA 

… Jest takie miejsce, w którym jedno spojrzenie w oczy jest w stanie 

opowiedzieć więcej, niż milion wypowiedzianych słów… 
Jest takie miejsce, w którym za nieodpowiedzialność i brak serca czło-
wieka za kratami po cichutku siedzą i płaczą naprawdę niewinne stwo-
rzenia … Takie, które zaufały człowiekowi, a on je zawiódł.” 
 
Tym miejscem jest Gminne Przytulisko – tymczasowy punkt opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami z naszego terenu, skąd psiaki trafiają 
bezpośrednio do adopcji. Człowiekiem, który stara się leczyć ich zra-
nione serca jest Pani Beata Olszewska. 

Które zwierzęta trafiają do przytuli-
ska i jakie są ich historie? 
Znajdują tu schronienie porzucone 
psiaki, potraktowane jak zabawki 
które się znudziły, jak również te, 
które przyszły na świat przez bez-
myślność i nieodpowiedzialność czło-
wieka, a potem zostały wyrzucone jak 
śmieci. Każdy z nich niesie za sobą 
smutną, a niejednokrotnie tragiczną 
historię. Kiedy tu trafiają są przerażo-
ne, zagłodzone z milionami robactwa 
na zewnątrz i wewnątrz swoich ciał. 
Trafiają się też takie, że jedyne co  
w danym momencie jesteśmy w stanie 
zrobić, to tylko pozwolić im w miarę 
godnie odejść. 
Każdy z tych psiaków jest inny, acz-
kolwiek łączy ich jedno SĄ BEZ-
DOMNE i potrzebują swoich domów 
oraz ludzi, dla których staną się ważne 
i potrzebne. 
 
Trzeba mocno kochać zwierzęta i być 
dobrym człowiekiem, aby opowiadać 
o nich w tak wzruszający sposób. 
Jednak wiemy, że obok dobroduszno-
ści posiada Pani jeszcze jedną ważną 
cechę – jest pani pomysłowa. Proszę 
nam opowiedzieć kilka słów o organi-
zowanych bazarkach? 
Nieliczna grupa wolontariuszy robi 
wszystko, co w ich mocy, aby te 
wszystkie niechciane sieroty miały tu 
choć maleńką namiastkę domu, nor-
malności. 
Organizowane są zbiórki koców oraz 

kołder, aby czas spędzony w budzie był na miękkich i ciepłych posła-
niach. Psiaki uwielbiają też zabawki, których mają zawsze pod dostat-
kiem dzięki ludziom dobrej woli. Codziennie maja miski pełne ciepłe-
go o suchego jedzenia, aby głód, którego doświadczyły odszedł  
w niepamięć. 
Organizujemy dla nich na portalu społecznościowym Facebook BA-
ZARKI – licytacje, z których dochód przeznaczony jest na zakup no-

wych kojców, wartościowego suchego 
czy mokrego jedzenia. 
W zeszłym roku dzięki ludziom  
o wielkich i cudownych sercach, któ-
rzy wspierali zbiórki na Facebook’u, 
udało się zakupić 4 nowe kojce. 
Pani ciężka praca głównie opiera się 
na hojności innych ludzi, czy są tacy, 
którym chciałaby Pani szczególnie 
podziękować? 
Dzięki Paniom: Jadwidze Kopczyń-
skiej – Fabjańskiej reprezentującej 
Fundację Warmia i Monice Sochan, 
wymienione zostały wszystkie stare, 
rozpadające się budy, na 9 nowych. 
Dzięki kolejny dobrym ludziom psiaki 
mają równy i bezpieczny wybieg. 
 
W jaki sposób szuka się nowego, 
ciepłego domu dla tych wszystkich 
stworzeń? 
Psiaki znajdujące się w Przytulisku są 
ogłaszane nie tylko na naszej stronie 
Kącik Adopcyjny – Przytulisko w Łuk-
cie, ale również na innych portalach 
ogłoszeniowych. Każdy z psiaków 
idąc do nowej rodziny adopcyjnej, 
trafia tam zdrowy, zaszczepiony, wy-
sterylizowany, wykastrowany (z wy-
jątkiem szczeniąt, przy których adop-
cji podpisywane jest stosowne 
oświadczenie zobowiązujące nowych 
właścicieli  do wykastrowania/
wysterylizowania zwierzęcia – jest to 
oczywiście w odpowiednim czasie 
sprawdzane). 
 
Adopcja psiaków jest dzisiaj popular-
na, szeroko rozgłaśniana w telewizji 
przez celebrytów. Jak sprawa wygląda w gminnym przytulisku? 
W ostatnim czasie oczekujących na nowy dom przybywa. Dlatego też 
niebawem będzie organizowany kolejny BAZAREK FACEBOOKO-
WY, na którym to będzie można zakupić różności, przy okazji dorzu-
cając swój grosz dla psiaków. Zaglądajcie do nas Państwo na stronę, 
bo naprawdę warto! 
 
Oj, warto, warto, mogę to potwierdzić z czystym sumieniem! 
Dziękuję! Zapraszamy do wzięcia w nim udziału, jak również do od-
wiedzin psiaków oraz wyprowadzania ich na spacery – są wtedy prze-
szczęśliwe!!! 
Zachęcamy również do adopcji. Będą najbardziej wdzięcznymi i naj-
wierniejszymi Waszymi przyjaciółmi do końca swoich dni. 

NIE KUPUJ – ADOPTUJ !!! 
Kundelek kocha najbardziej… 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

„Jest takie miejsce, w którym pełno rozbitych i złamanych serc…” 
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SPORT 

 GLKS Warmiak Łukta 

W ostatnim meczu rundy 

jesiennej Warmiak pokonał 

FC Kunki 3:2 (2:2). Bramki 

dla naszej drużyny zdobyli 
Budziński Patryk, Piotr  

Kielak, oraz Karol Kozak.  

 

 GLKS Warmiak Łukta 

W dniu 10 listopada w Łukcie 

odbył się pierwszy bieg niepodle-
głościowy z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę. W biegu uczestniczyli zarów-
no dzieci jak i dorośli, którzy zo-
stali nagrodzeni przepięknymi 
medalami z wizerunkiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego za uczest-
nictwo w biegu. Spośród uczestni-
ków dzisiejszego biegu, trójka 
najlepszych zawodników została 
nagrodzona na oficjalnej gali  
z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości w dniu 11 listopada 
2018 roku, w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukcie.  

Redakcja 

 Bieg niepodległościowy 

Listopadowa aura rozpieściła nas 

do granic możliwości. 3 listopada br. 
został pobity rekord ciepła z dnia  
2 listopada 1968 roku, kiedy słupki 
rtęci wskazywały 24 stopnie Celcju-
sza na stacji Kraków Obserwato-
rium. Ku zdziwieniu wszystkich na 
posterunku klimatologicznym Pola-
na wszyscy cieszyli się odnotowa-
nym wynikiem w wysokości 24,6 
stopnia Celcjusza. 
Zaskakująca była może nawet nie 
tyle wartość odnotowanej temperatu-
ry maksymalnej, co miejsce gdzie 
została ona odnotowana. Pomiary  
z tego posterunku były jednak po-
twierdzone pomiarami ze stacji oko-
licznych. 
W listopadzie świętują nie tylko klimatolodzy, ale również grzybiarze, 
którzy po lichym wrześniu i październiku, byli pełni obaw na kosze 
pełne urodzajnych grzybów tej jesieni. Wysokie temperatury i spora-
dyczne opady deszczu sprawiły, że coraz częściej i gęściej mogliśmy 
zaobserwować zaparkowane samochody wzdłuż ściany lasu. Nie zawio-
dły Czubajki kanie, Opieńki miodowe czy Płachetki zwyczajne, zwane 
potocznie Kołpakami. Kto miał więcej szczęścia lub po prostu ma swoje 
miejsca na grzybobranie, został posiadaczem Borowika szlachetnego, 
zwanego Prawdziwkiem czy Podgrzybka brunatnego, zwanego po pro-
stu Podgrzybkiem lub Czarnym łepkiem. 
Przypominamy, że rozpoznawanie grzybów po smaku jest błędem, bo 
np. muchomor sromotnikowy wcale nie jest gorzki. Ma delikatny słod-
ko-migdałowy posmak. Wielu grzybiarzy uważa, że jeśli zwierzęta 
zjadają jakieś grzyby, to nie są one trujące. Tymczasem śmiertelnie 
niebezpieczny muchomor wiosenny jest zjadany przez ślimaki i im nie 

szkodzi. Zmiana koloru grzyba po 
ścięciu, także nie jest ważną infor-
macją. Nie zawsze grzyby trujące 
zmieniają barwę. Najczęściej myli-
my grzyby młode, zanim osiągną 
formę dojrzałą. Muchomor sromot-
nikowy w postaci niewykształconej 
jest identyczny jak pieczarka polna. 
Ci, którzy zatruli się muchomorem 
sromotnikowym, byli zazwyczaj 
przekonani, że zjedli czubajkę kanię, 
gąskę zielonkawą, gołąbka, czy 
pieczarkę polną. 
Objawy wskazujące na zatrucie 
grzybami to: 
–  bóle brzucha, 
–  nudności, wymioty i biegunka, 
– podwyższona temperatura  
i silne pragnienie, 
–  skurcze lub drgawki mięśni. 
 
Nie ryzykujmy zdrowia własnego i naszych najbliższych. W razie wy-
stąpienia wspomnianych objawów należy zadzwonić po pogotowie lub 
zgłosić się do najbliższego szpitala. Jednak zanim pomocy udzieli nam 
lekarz, doprowadźmy do wymiotów, poprzez wypicie osolonej wody  
i wprowadzenie palców do gardła. Nie pijmy w tym czasie mleka ani 
alkoholu! Zabezpieczmy wymiociny - posłużą do przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych mających na celu rozpoznanie gatunku grzyba, 
który wywołał zatrucie, co umożliwi zastosowanie właściwego leczenia. 
Pamiętajmy, że w przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym 
może wystąpić chwilowa poprawa samopoczucia, po której stan zdro-
wia gwałtownie się pogarsza. 
 

Dorota Pawełczyk 

CIEKAWE 

 Grzybobranie w listopadzie? 
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HISTORIA 

 Mazurek Dąbrowskiego i jego kontrowersyjny bohater Napoleon Bonaparte cz. 3 

Napoleon w Polsce i Prusach 
 
   Gdy po rozbiciu wojsk IV koalicji zawartej między Prusami i Rosją 
Napoleon wkroczył ze swoją armią do Berlina 27 października 1806 
roku, a w drodze do Polski generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wy-
bicki ogłosili 3 listopada odezwę do Polaków, aby chwycili za broń  
i wstępowali do polskiej armii, odżyła idea odtworzenia Polski  
w kształcie i rozmiarach sprzed pierwszego rozbioru. W głębi duszy 
Napoleon nie okazywał wielkiej sympatii dla aspiracji wolnościowych 
Polaków. 
   „Polska! Tak dużo najgorszego spadło na nich! – wykrzyknął pewne-
go razu. -  Oni sami pozwolili na rozbiory. Nie są już dłużej narodem – 
nie mają obywatelskiego ducha. Wielkopaństwa zbyt wiele, ludu zbyt 
mało. Jest to martwe ciało, w którym życie musi być odtworzone. Naj-
pierw zrobię z nich oficerów i żołnierzy; potem zobaczę. Zajmę część 
Pruską; będę miał Poznań i Warszawę, ale nie ruszę Krakowa, Galicji 
lub Wilna.” 
   Ze względu na neutralność Austrii cesarz nie chciał wyzwolić Gali-
cji, a biorąc pod uwagę przyszłe ugody z carem Rosji wstrzymywał się 
od oswobodzenia Wilna. 
   „Chciałbym uczynić Polskę wolną, ale to jest trudna sprawa. – wy-
znał pewnego razu swojemu sekretarzowi Bourienne’owi – Austria, 
Rosja i Prusy, wszyscy oni mają swoją porcję tortu; kiedy zapałka jest 
raz zapalona, to kto wie, gdzie może zatrzymać się pożar. Musimy 
zostawić tę sprawę panu wszystkich rzeczy, którym jest czas.” 
   W książce „Wschodniopruskie kampanie Napoleona” (Wydawnictwo 
LITTERA, 2007, Olsztyn) jej autorzy Janusz Jasiński i Sławomir 
Skowronek na stronie 51 piszą, że podczas pobytu w Ostródzie Napo-
leon ostatecznie zerwał rozmowy z Kościuszką, który był rozczarowa-
ny chwiejną polityką cesarza wobec Polski. Napoleon eksploatował do 
granic możliwości zasoby ludzkie i gospodarcze terenów „wydartych  
z rąk z zaborców”. „6 marca 1807 roku podpisał w Ostródzie dekret 
powołujący Korpus Obserwacyjny generała Zajączka. Gdy dowiedział 
się, że generał Dąbrowski, ranny pod Tczewem, leży w Gniewie, dwu-
krotnie dopytywał się o jego zdrowie, a następnie przyznał Dywizji 
Poznańskiej aż 141 odznaczeń Legii Honorowej. Wzruszony generał 
pisał do Józefa Wybickiego: „To balsam na rany moralne i fizycz-
ne”.” (Jasiński, Skowronek – ta sama strona). 
   Spójrzmy, jak pozorowane próby odtworzenia państwa polskiego 
przez Napoleona ocenia przyjazny Polsce i Polakom profesor Norman 
Davies w książce „Boże igrzysko, Historia Polski”, Wydanie poszerzo-
ne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010. W rozdziale 12 „VARSOVIE, 
Księstwo Warszawskie (1807-1815)” autor przywołuje słowa Tadeusza 
Kościuszki: „Nie sądźcie, że Bonaparte odbuduje Polskę. On myśli 
tylko o sobie. Nienawidzi wszystkich wielkich narodów, a jeszcze 
bardziej – ducha niepodległości. To tyran, którego jedynym celem jest 
zaspokojenie własnych ambicji. Jestem przekonany, że nie uda mu się 
stworzyć nic trwałego”. 
„Utworzenie Księstwa Warszawskiego pod auspicjami Francji, po-
twierdzone traktatem zawartym w Tylży w lipcu 1807 roku, wynikło z 
odmowy cara w sprawie objęcia zarządu nad ziemiami pruskiej Polski. 
Także przy tej okazji – jak przy wielu innych – o losie ziem polskich 
zdecydowali obcy negocjatorzy działający wyłącznie z myślą o wła-
snych interesach. W oczach Polaków był to czwarty rozbiór”. 

   Podobnie oceniał to wydarzenie Joachim Lelewel (1786-1861), cie-
szący się dużym autorytetem profesor historii kolejno  
w Liceum Krzemienieckim, na Uniwersytecie Wileńskim  
i Uniwersytecie Warszawskim. 

   Opisana przez profesora 
Daviesa dwie strony dalej sytu-
acja gospodarcza Księstwa 
Warszawskiego przedstawiała 
się tragicznie: „W 1808 roku 
wprowadzono powszechny 
pobór żołnierzy. Wszyscy męż-
czyźni w wieku od 20 do 28 lat 
byli powoływani do wojska na 
sześć lat. Wojsko, które stop-
niowo rozrosło się z 30 000 
żołnierzy w 1808 roku do po-
nad 100 000 w r. 1812, pochła-
niało ponad dwie trzecie do-
chodu państwa. (…) W 1812 r. 
liczebność oddziałów stacjonu-
jących w Polsce na koszt Księ-
stwa osiągnęła prawie milion 
żołnierzy.” (Miało to miejsce 
tuż przed wyruszeniem Wiel-
kiej Armii Napoleona na Mo-
skwę. Przypomnienie J.D.) 
   Poza tym, o czym również 
przypomina profesor Norman 
Davies, „Według konwencji 
podpisanej we francuskim 
uzdrowisku Bayonne w 1808 r. 
rząd francuski zrzekał się pra-
wa do dawnej własności pań-
stwa pruskiego, sprzedając ją 

za sumę 25 milionów franków, płatnych w krótkim okresie czterech 
lat”. (Stąd nazwa: „sumy bajońskie”- spłacane przez obywateli Księ-
stwa. J.D.) 
    
Podsumowanie 
 
   Jestem głęboko przekonany, że nazwisko Bonaparte należy usunąć  
z polskiego hymnu, ponieważ noszący je tyran naraził polski naród na 
zbyt wiele strat i krzywd. Najlepiej byłoby, gdybyśmy śpiewali: „dał 
nam przykład król Sobieski jak zwyciężać mamy”. Propozycja ta jest 
tym bardziej aktualna, że Austriacy nie po raz pierwszy starają się po-
mniejszyć zasługi króla Jana III Sobieskiego w rozbiciu sił tureckich 
pod Wiedniem 12 września 1683 roku. 
 
P.S.  Adnotacje (1) i (2) odnoszą się do następujących zbiorów kore-
spondencji Napoleona: (1). Henri Plon, Editeur des Oevres de l’Em-
pereur, Rue Garanciere 8 i (2).J Dumaine, Libraire-Editeur de l’Em-
pereur, Rue Dauphine, 30. 

Jan Dąbrowski 

Faksymile rękopisu Mazurka  

Dąbrowskiego Józefa Wybickiego  

SYRENA WYJE! Z ŻYCIA OSP ŁUKTA 
ALARM![59/2018] W dniu 21.10.2018 r. ok 
godziny 18:20 zostaliśmy zadysponowani do 
wypadku drogowego na trasie Łukta-Ględy. 
Samochód typu bus uderzył w przydrożne 
drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowana 
została jedna osoba, która po przebadaniu 
przez Zespól Ratownictwa Medycznego zosta-
ła zabrana do szpitala. 
 
ALARM![60/2018] Dzisiejszy poranek tj. 
25.10.2018 r. nie był dla nas spokojny. Już ok. 
godziny 6:10 zostaliśmy zadysponowani do 
gałęzi, która blokowała część jezdni na trasie 
Mostkowo-Kozia Góra. Nasze działania pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
przy pomocy pilarki usunięcie konaru z jezdni. 
Po ok. 30 minutach wróciliśmy do jednostki.  
 
W dniach 27-28.10.2018 r. pięciu druhów  
z naszej jednostki brało udział w recertyfikacji 

kursu Kwalifikowa-
nej Pierwszej Po-
mocy, który odbył 
się w Komendzie 
Powiatowej Pań-
stwowej Straży 
Pożarnej w Ostród-

zie. Wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem 
bardzo dobrym i otrzymali tytuł ratownika! 
  
W dniu 29.10.2018r nasz zastęp GCBA Jelcz, 
brał udział w koncentracji gminnej, w której 
brały udział jednostki z Gminy Łukta oraz 
Gminy Miłakowo. Założeniem ćwiczeń był 
pożar lasu oraz przetłaczanie wody na dalsze 
odległości. Wszystkie założenia zostały zreali-
zowane. Dowódca akcji ocenił ćwiczenia na 
ocenę bardzo dobrą! 
 
W dniu 31.10.2018r. najmłodsi druhowie na-

szej jednostki wraz z opiekunami pomagali  
w porządkowaniu cmentarza oraz opuszczo-
nych grobów. Jesteśmy dumni z naszych ma-
łych druhów, którzy z ogromnym zaangażowa-
niem oraz w skupieniu zrobili tak szlachetną 
rzecz!  
 
W dniu 10.11.2018r. druhna Paulina brała 
udział w recertyfikacji kursu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. Ukończyła egzamin z wy-
nikiem bardzo dobrym i uzyskała tytuł ratow-
nika. 
  
W dniu 10.11.2018r. Druhowie naszej jednost-
ki wraz z naszymi najmłodszymi członkami  
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz  
z druhami z OSP Florczaki, zabezpieczali 
biegi, które zostały zorganizowane z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.     Źródło: OSP Łukta 
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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 

Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich. 

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o moż-
liwości składania wniosków o powierzenie grantów w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020  
 
 Termin składania wniosków: 05.11.2018 r. 23.11.2018 r. 
 Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej lub kulturalnej. 

 Limi t  dost ępnych  środków w naborze  
– 250 000,00 złotych 

 Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej: 
http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/  
oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

 Dodatkowe informacje: szczegółowe informacje o zasa-
dach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 
647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 
do 15.00. 

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o zamia-
rze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
 
 Termin składania informacji o zamiarze realizacji opera-

cji własnej: 22.10.2018 r. - 21.11.2018 r. 
 Zakres tematyczny operacji: Organizacja imprez rekre-

acyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych 
walorów przyrodniczych i kulturalnych.  

 L i m i t  d o st ę pn y c h  ś ro d kó w  w  n a bo rze  
– 50 000,00 złotych 

 Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:  
h t t p : / / w w w . le a d e r . f r r l . o r g . p l / a k t u a lne - na bo r y/  
oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

 Dodatkowe informacje: szczegółowe informacje o zasa-
dach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 
57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 
15.00. 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, wyborcy, pragnę wszystkim serdecznie 

podziękować za każdy oddany na mnie głos w Wyborach Samorządowych do 
Rady Gminy Łukta. 

Dzięki Państwu, nie czuję się przegraną, wręcz przeciwnie Państwa głosy uświa-
domiły mi, że warto i że jest dla kogo i z kim pracować, że my wszyscy jesteśmy 
warci każdego trudu. Wspólnie tworzymy miejsce, w którym żyjemy, zapisujemy 
naszą historię i tworzymy przyszłość dla naszych dzieci i dla następnych poko-
leń. 

Te wybory utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie jest ważne kim się jest, ale 
jakim się jest człowiekiem. Ja jestem człowiekiem, który wie, że ta Gmina i wieś, 
w której mieszkam, to moje miejsce na Ziemi. Kocham ją i bardzo szanuję ludzi, 
z którymi w niej zamieszkuję i mimo tego, że nie zdobyłam mandatu Radnej Gmi-
ny Łukta, będę chętnie służyła tej Gminie i jej mieszkańcom. 

Moje obietnice wyborcze, to nie gwiazdki z nieba, ale zwykłe ludzkie potrzeby, 
które mam nadzieję dla Państwa zrealizować. A jest z kim, bo mamy dobrego 
Wójta i sprawdzoną, doświadczoną Radę. Pozostaję więc otwarta na Państwa 
pomysły, będę wsłuchiwała się w Państwa potrzeby i jako zwykły człowiek, któ-
remu zależy na tworzeniu dobra wspólnego zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
aby nam wszystkim żyło się w naszej Gminie coraz lepiej. 

Dziękuję za Państwa głosy, rozmowy, spotkania i życzliwe słowa. 

Dziękuję również całemu Komitetowi Wyborczemu Wyborców Roberta Malinowskiego, z nim samym na czele, za cudow-
ną współpracę i naprawdę bardzo owocną, uczciwą i czystą kampanię. Gratuluję i życzę wielu sukcesów, które z pewno-
ścią będą służyły naszej Gminie, naszym Wsiom i nam wszystkim Mieszkańcom. 

Bożena Sekuła 

Artykuł sponsorowany 

Artykuł sponsorowany 


