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WIEŚCI Z GMINY 

 Nowa oczyszczalnia ścieków w Łukcie 

24 lipca 2019 roku ruszyła długo wyczekiwana budowa nowej 

oczyszczalni ścieków w Łukcie. Wcześniej doszło do podpisania umo-
wy z wykonawcą inwestycji – firmą Przem-Gri. W obecności władz 
Gminy Łukta umowę podpisał Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łukcie, Pan Dariusz Struk oraz Prezes Zarządu zwycięskiej firmy 
Pan Andrzej Chomański i Wiceprezes Pan Sylweriusz Knysiak. 
Umowa obejmuje prace budowlane, a w szczególności: budowę oczysz-
czalni ścieków mechaniczno – biologicznej działającej w oparciu  
o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osa-
du w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio-dobowej  
Qdśr = 3 ciągi x 422 m3/d, w tym budowę: budynku socjalno-
technicznego, budynku technicznego, budynku mechanicznego oczysz-
czania ścieków, budynku gospodarki osadowej, wiaty na agregat prądo-
twórczy, pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, studni zasuw, 
zbiornika na tłuszcz, reaktorów biologicznych, punktu zlewnego ście-
ków dowożonych, punktu zlewnego ścieków dowożonych – taca najaz-
dowa, punktu zlewnego ścieków dowożonych – Separator, zbiornika 
magazynowego osadu nadmiernego, fundamentu pod silos na wapno; 
budowę przyłącza elektroenergetycznego, budowę sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, budowę drogi wewnętrznej oraz budowę ogrodzenia. 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PrzemGri" Spółka z o.o. 
powstało w 1992 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego  
w niezmienionym składzie udziałowców. Przez ponad 22 letni okres 
swojej działalności, PI-B „PrzemGri" dało się poznać jako solidny, 
profesjonalny i godny zaufania wykonawca. W chwili obecnej firma 
zatrudnia 40 pracowników o różnych specjalnościach instalacyjnych 

pozwalających wykonać praktycznie 
każde powierzone zadanie w zakresie: 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 
wody, biogazowni i kotłowni, uzbrojenia 
terenu, instalacji sanitarnych czy foto-
woltaiki. Oczyszczalnia ścieków w Łuk-
cie dla firmy „PrzemGri” będzie 63 wy-
konaną inwestycją. Przewidywany czas 
realizacji – 1,5 roku. Posiadane zaplecze 
techniczno-produkcyjne oraz potencjał 
ekonomiczno-finansowy gwarantuje 
szybkie, solidne i terminowe wykonanie 
robót przez firmę „PrzemGri”. Zrealizo-
wane przez PI-B „PrzemGri" inwestycje 
charakteryzuje wysoki stopień zaawan-
sowania technologicznego oraz szerokie 
spektrum zastosowanych technologii  
w tym technologii innowacyjnych. Przy-
kładem takiej innowacyjnej realizacji 
jest oczyszczalnia ścieków w Jonkowie 
zbudowana w technologii MBR 
(Membrane Biological Reactor). Instala-
cja w Jonkowie powstała jako pierwsza 
pracująca w Polsce, komunalna oczysz-
czalnia ścieków w technologii membra-
nowej. Technologia ta jest rozwinięciem 
i unowocześnieniem klasycznej techno-
logii osadu czynnego. Podstawową róż-

nicę stanowi zastąpienie osadników wtórnych systemem mikroporo-
wych membran filtracyjnych umieszczonych bezpośrednio w komorze 
osadu czynnego. 
Od dawna mówiono o ogromnej potrzebie nowej oczyszczalni ścieków 
w Łukcie. Opinie w tej sprawie wyrażały zarówno instytucje zajmujące 
się ochroną środowiska jak i mieszkańcy, miejscowi przedsiębiorcy,  
a nawet organizacje ekologiczne. Stara oczyszczalnia (oddana do użyt-
ku pawie 18 lat temu) często była hamulcem dla szybkiego rozwoju 
gminy Łukta. 

Podczas naszej wizyty na terenie budowy pod koniec lipca trwały prace 
polegające na wykopie pod REAKTOR 3A, 3B i 3C, zbiornik osadu 
(obiekt 6) oraz budynek techniczny nr 2.  
O plany na najbliższe tygodnie zapytaliśmy kierownika budowy Panią 
Sylwię Wojcieszczak: „Jesteśmy  w trakcie wykonywania podbudowy 
pod reaktory 3A, 3B i 3C. Na początku września rozpoczniemy zbroje-
nie płyt dennych reaktorów oraz  rozpoczną się prace  budowlane przy 
budynku technicznym ob. nr 2.” 
Na facebook’u Urzędu Gminy Łukta systematycznie dodawane są zdję-
cia oraz informacje z postępów przy budowie nowej oczyszczalni ście-
ków, której koszt wynosi ponad 21 milionów złotych. W czwartek 
25 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie podpisano umowę 
dofinansowania tej inwestycji. Pozostały koszt budowy oczyszczalni – 
ponad 8,7 mln zł – pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmii i Mazury na lata 2014-2020. 

Urząd Gminy Łukta 
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WYDARZENIA 

„Dni Ramot" to już stałe wydarzenie, na które co roku czekają miesz-

kańcy sołectwa. Są to trzy dni, podczas których zawsze mamy ciekawe 
propozycje wspólnego spędzenia czasu. Zaczęliśmy meczem piłki noż-
nej. W tym roku była to: reprezentacja Ramot do lat 25 kontra reprezen-
tacja Ramot powyżej  lat 25. Mecz był bardzo wyrównany a zawodnicy 
zaangażowani. Było mnóstwo śmiechu (ale nie z zawodników...), kibice 
mocno dopingowali dzielnych sportowców. Oczywiście nie byłoby 
profesjonalnego meczu bez doskonałego sędziego. Tak się składa, że 
mamy takiego fachowca w Ramotach, a jest nim Pan Mietek. Wygrała 
reprezentacja Ramot do lat 25. 
Kolejny dzień to mecz piłki siatkowej i tu już żartów nie było. Drużyna 
Starszych (lub bardziej doświadczonych) założyła, że trzeba grać  
o honor i wygrać. Niestety i tym razem się nie powiodło. Być może to 
wina taktyki... 
Najważniejsze jednak jest to, że wszyscy później spotykamy się pod-
czas pikniku przy wspólnej zabawie. W tym roku 13 lipca zorganizowa-
liśmy imprezę plenerową, podczas której podsumowaliśmy 20-lecie 
powstania naszego sołectwa. Uhonorowaliśmy Sołtysów i Rady Sołec-
kie. Wręczyliśmy puchary zwycięskim drużynom. 
Zabawy z animatorem, konkursy, fotobudka, malowanie twarzy, tatuaże 
to atrakcje, które cieszyły się ogromnym powodzeniem na naszym pik-

niku. Oczywiście nie zabrakło również ciepłego poczęstunku oraz słod-
kości.  
Przygotowanie takiego wydarzenia nie byłoby możliwe bez wsparcia. 
Jeszcze raz składam ogromne podziękowanie naszym lokalnym przed-
siębiorcom, Pani Sołtys, Radzie Sołeckiej i Mieszkańcom. Wasza po-
moc jest nieoceniona. 

Marta Drozdowska 
 

 Dni Ramot 

Sołtysi poszczególnych kadencji, 20-lecia Sołectwa Ramoty 
Ryszard Bronikowski 1999-2001, Ewelina Bronikowska-Szewc 2001-

2011, Marta Drozdowska 2011-2015, Iwona Kowalska 2015-2017, 
Wojciech Podlewski 2017-2019, Anna Korbal-Cebulak od 2019 
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27 lipca we Florczakach odbył sie festyn dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Było dużo atrakcji: 
zjeżdżalnia, basen z piłkami, jazda konna, wata 
cukrowa, popcorn, lody, malowanie twarzy, grill, 
ognisko, przejazdy wozem strażackim oraz konkur-
sy. Pomimo początkowo kapryśnej pogody  
w festynie udział wzięło bardzo dużo osób, z czego 
bardzo się cieszymy. Na przyszły rok również już 
planujemy festyn z rozszerzonym programem,  
z wieloma atrakcjami jakich jeszcze u nas nie było. 
Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy przyczynili 
się do zorganizowania festynu, osobom fizycznym 
oraz firmom, jak: 
Zbigniew Rogoziński, Joanna i Karol Kosiniak, 
Tomasz i Aneta Kochanowscy, Paweł i Magdalena 
Pikuła, Katarzyna Żurawska, Mariusz Langowski - 
MASAJ, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Agata 
Homza, Krzysztof Rogoziński - ŻABKA, Ryszard 
Kruk, Wojciech Szczypiński. 
Dziękujemy za muzykę DJ oraz Martynie Langow-
skiej, Sylwii Plichta, Radzie Sołeckiej Florczaki, 
OSP Florczaki za pomoc oraz mieszkańcom za 
pyszne ciasta. 

Sołtys Katarzyna Żurawska 

 FESTYN RODZINNY we Florczakach 

W słoneczny sobotni dzień, 20 lipca odbył się po raz pierwszy u nas,  

w Pelniku Dzień Baniek Mydlanych oraz Święto Kolorów. Dla dzieci jak 
i dorosłych mieliśmy dużo atrakcji: zabawy z animatorem, konkursy  
z nagrodami, pokaz baniek dymnych oraz ogniowych, zamykanie w bań-
kach, stoisko gastronomiczne. Wszystkim bardzo się podobało obsypywa-
nie kolorowym proszkiem. Stowarzyszenie Isąg pozyskało środki na tą 
imprezę, dzięki funduszom gminnym. Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i wspólną zabawę. Na koniec chciałabym podziękować sponsorom, 
partnerom i współorganizatorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy: 
Urząd Gminy w Łuk-
cie, Stowarzyszenie 
Isąg, GOK w Łukcie, 
WBS w Jonkowie, 
Radnemu Gminy 
Łukta z Pelnika - 
Jarosław Pampuch, 
Paniom, które przy-
gotowały przepyszne 
ciasta. Widzimy się 
na kolejnej imprezie 
już 17 sierpnia na 
plaży w Pelniku. 
 

Barbara Syjczak,  
Prezez Stowarzysze-

nia ISĄG  

 Dzień Baniek Mydlanych oraz Święto Kolorów w Pelniku 
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Za nami półmetek wakacji. Pogoda na dworze bywa różna, jednak w naszym Gmin-

nym Ośrodku Kultury słońce nigdy nie zachodzi. Nasze zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku, każdy znajdzie coś dla siebie. Jedni gotują (zajęcia kulinarne), drudzy 
budują (zajęcia plastyczne dla dzieci), a jeszcze inni tworzą rękodzieła. Nie brakuje nam 
jednak czasu na zabawę. W lipcu odbyła się piesza wycieczka do Straży Pożarnej  
w Łukcie, gdzie dzieci jak i dorośli mogli poznać pracę strażaków od podszewki. Wizy-
ta w remizie była bardzo ciekawa, wykwalifikowany strażak opowiedział nam o wszyst-
kich sprzętach, których używają przy pożarach czy też wypadkach. Przypomnieliśmy 
sobie również numery alarmowe na wszystkie służby ratownicze. Po zakończonej lekcji 
w straży, uczestnicy dostali słodkie upominki. Z naszej strony nie pozostało nam nic 
innego jak serdecznie podziękować wszystkim druhom za przemile spędzony czas  
w miejscu tak ważnym jakim jest remiza. Na przełomie lipca i sierpnia odbył się cykl 
warsztatów tanecznych. Instruktorka przez 3 dni nauczyła dzieci i młodzież hip-
hopowych kroków tanecznych. Zwieńczeniem zajęć było wspólne zatańczenie układu.  
W GOK-u odbyły się również kolejne 2 spotkania warsztatów z budowania drukarki 
3D. Tym razem zaznajomiliśmy się z obsługą drukarki oraz poznaliśmy programy do 
tworzenia modeli trójwymiarowych. Ostatnie zajęcia z tego cyklu odbędą się pod ko-
niec sierpnia. 

GOK Łukta 

 Wakacje w GOK-u (w odcinkach) - lipiec, sierpień 

W poniedziałek, 12 sierpnia dwójka animatorów z Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Łukcie odwiedziła dzieci w miejscowości Wynki. Celem 
wizyty była wspólna zabawa i zajęcia w plenerze w przepięknym miej-
scu w środku wsi, nad jeziorem Łoby. Na miejscu oprócz oczywiście 
najmłodszych, powitała nas Pani sołtys Bożena Sekuła. Pani Natalia  
z GOK w Łukcie przygotowała dla najmłodszych dzieci szereg zabaw 
ruchowych z chustą Klanza, tunelami oraz hula-hop. Natomiast Pan 
Grzegorz poprowadził zajęcia z gier planszowych, na których pomagał 
opanować zasady gier. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie! 
Pomysł z objazdowym domem kultury zrodził się z potrzeby posiadania 
przez mieszkańców Wynek świetlicy wiejskiej - miejsca gdzie dzieci  
w wolnym czasie mogłyby uczestniczyć w kreatywnych zajęciach. 
Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu udało nam się sprostać ma-
rzeniom najmłodszych i ich rodzicom. 

GOK Łukta 

 Objazdowy Dom Kultury 
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2 sierpnia 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie zorganizo-

wał spływ kajakowy. Nasza przygoda rozpoczęła się po godzinie 7.00 
rano w ciepły, ale obfitujący w mżawkę letni dzień. 22 osoby udały się 
busem do miejscowości Szwaderki, aby przeżyć niezapomnianą, waka-
cyjną przygodę. 
Rzeka Marózka ma swoje źródła w środkowej części Garbu Lubaw-
skiego i jest lewym dopływem Łyny. Ma długość 43 km i jest jedną  
z najpiękniejszych rzek regionu o bardzo płytkiej i przejrzystej wodzie. 
Dzięki temu na całej długości widoczny jest przepiękny wodny świat  
z soczystą roślinnością i ławicami ryb. Piaszczyste dno pozwala korzy-
stać z kąpieli na znacznej długości rzeki. Marózka przepływa przez 
dwa duże jeziora z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi, co umożli-
wia biwakowanie. Główny odcinek płynie przez tereny leśne. W wielu 
miejscach kamienie na dnie, powalone drzewa i szybki nurt tworzą 
bystrza, co wymaga wprawy od kajakarzy. 
Rzeka Marózka - dzika i rwąca, zwłaszcza na odcinku Swaderki - Kur-
ki pozwala poznać smak prawdziwej przygody na łonie natury. Maróz-

ka wypływa z jeziora Gardejki, a następnie płynie przez jeziora: Lu-
bień, Mielno, Maróz, Święte. Spławna jest dopiero od jez. Mielno. Jej 
początek jest dość wąski i płytki. W zależności od poziomu wody  
w danym roku Marózka lubi zarastać roślinnością szuwarową i wodną, 
co sprawia, iż na odcinkach górnego biegu bywa trudna do przebycia. 
To utrudnienie jest wspaniałym wyzwaniem. Na szlaku znajdują się 
trzy jeziora. Pierwsze to jezioro Maróz - potrzeba około 2-3 godzin aby 
je przepłynąć. Następnie dopływa się do Gospodarstwa Rybackiego  
w Swaderkach, gdzie organizatorzy zapewniają przewózkę kajaków na 
drugie jezioro - Pawlik. Z uwagi na prowadzoną gospodarkę rybacką 
nie ma możliwości przepłynięcia przez teren gospodarstwa. Odcinek 
około 900 m trzeba przejść spacerkiem. I tu Marózka pokazuje swe 
całe oblicze! Malownicze wąwozy leśne, trafiające się za licznymi 
meandrami powalone drzewa, a do tego rwący nurt sprawiają, iż nie-
wielu śmiałków kończy spływ choćby w suchej czapeczce. Na całym 
odcinku od jeziora Pawlik aż do ostatniego z jezior - Świętego - rzeka 
wije się przez głęboki las Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, bez śladów 
bytowania człowieka (o ile poprzednicy potrafili zachować się w le-
sie!). 
7 kilometrowy spływ zaczęliśmy przy moście w miejscowości Swader-
ki. Po przepłynięciu ok. 100 m wpłynęliśmy na jezioro Pawlik. Trzy-
mając się lewej strony znaleźliśmy wypływ Marózki z jeziora. Na tym 
odcinku rzeka miała jeszcze w miarę spokojny charakter. Kolejno prze-
płynęliśmy pod drewnianym mostkiem na drodze prowadzącej do 
Orzechowa, aby po chwili rzeka przeniosła nas w przepiękne krajobra-
zy, których dostarczała nam na całym swym odcinku. Rzeka wiła się 
wśród głębokich wąwozów otoczonych pięknym lasem. Przez cały czas 
mięliśmy sposobność obserwacji szerokiej gamy ptaków związanych  
z tego typu biotopami, które uatrakcyjniały nam czas swoim śpiewem. 
Głębokość na całej długości trasy była raczej niewielka, sięgająca czę-

sto do kolan, co bywało czasami kłopotliwe, z racji na niski stan wody. 
Dno w większości było twarde, niemuliste. Na trasie spotkaliśmy natu-
ralne przeszkody w postaci powywracanych drzew. Wymagały one od 
nas czasami wyjścia z kajaka. Rzeka nabierała charakteru i stawała się 
coraz bardziej wartka, momentami mając charakter górski, aby w koń-
cu wyhamować przed ujściem do jeziora Świętego. Ostatni etap tego 
przepięknego kawałka naszej przyrody, pokonaliśmy jeziorem Świę-
tym. Trzymając się jego lewej strony po przepłynięciu kilkuset metrów 
ponownie wpłynęliśmy w Marózkę, która po chwili doprowadziła nas 
do mostu przy drodze krajowej nr 58 nieopodal wsi Kurki, gdzie skoń-
czyliśmy niestety nasz spływ. Za mostem zlokalizowana jest wspo-
mniana hodowla pstrąga która uniemożliwia przedostanie się bezpo-
średnio do Kurek gdzie Marózka wpada do Łyny. Jeśli planujemy spę-
dzić chwilkę np.: robiąc sobie piknik nad wodą bądź, chcąc zażyć ką-
pieli, dogodne ku temu miejsce znajdziemy na dzikiej plaży na końcu 
jeziora Świętego (dogodne zejście do wody). Trafimy tam płynąc jego 
prawym brzegiem. Możemy takie miejsca znaleźć również wcześniej 

płynąc rzeką. Należy mieć na uwadze, że jezioro Święte jest stosunko-
wo głębokie a dno szybko się obniża. Na całej długości nie napotkamy 
żadnych osad ludzkich, mała penetracja tego terenu sprawia i nadaje 
wrażenie nieskalanej przez rękę ludzką przyrody. 
Po dopłynięciu (po około 2 godzinach) do Kurek czuliśmy niedosyt! 
Trochę mokrzy (zarówno za sprawą deszczu jak i różnych napotkanych 
sytuacji) wsiedliśmy do czekającego na nas busa w umówionym miej-
scu i wdzięczni oraz zadowoleni ruszyliśmy w stronę domu. Nie pozo-
stało nam nic innego jak czekać na kolejny spływ kajakowy. Kto wie, 
może nawet kilkudniowy… 

Dorota Pawełczyk 

 Spływ kajakowy rzeką Marózką 
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W czwartek, 8 sierpnia wybraliśmy się na zorganizo-

waną wycieczkę do Parku Rozrywki Aktywnej BART-
BO w Butrynach (k. Olsztyna). Park to 18 ha terenu, na 
którym znajduje się 16 atrakcji z różnych dziedzin – 
ekstremalnych dedykowanych dla fanów aktywnego 
wypoczynku jak również familijnych idealnych dla 
rodzin, które cenią wspólny relaks na świeżym powie-
trzu. Wszystkie stanowiska prowadzone są przez instruktorów, którzy służą pomocą 
i dbają o Twoje bezpieczeństwo. 
Wszystkie dzieci i młodzież wspaniale się bawili! Do dyspozycji oddano nam takie 
atrakcje jak: Rodeo (na mechanicznym byku!), Segway (dwukołowce z żyrosko-
pem), Strzelnica (możliwość strzelania z wiatrówki, markera do paintball-a, czy 
łuku), Euro Bungee, Zorbing (gigantyczna dmuchana kula). Dzieci zmierzyły się 
również z parkiem linowym o zróżnicowanym poziomie trudności, gdzie świetnie 
sobie poradziły, a niektóre z nich tor przeszły wielokrotnie! Dzieciom dużą radość 
sprawiło przejście przez Labirynt w Kukurydzy, gdzie z mapą w rękach rozwiązy-
wały zagadki logiczne za co otrzymały nagrody w postaci lodów ufundowanych 
przez BARTBO. Zwieńczeniem pobytu było ognisko z kiełbaskami. Musimy przy-
znać, że wycieczka była bardzo udana i mamy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy!  

GOK Łukta 

 Wycieczka do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO 

Wakacje, to intensywny czas realizacji inicjatyw obywatelskich 

przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’: 
- 27 czerwca ekipa wolontariuszy przygotowała teren pod inicjaty-
wę ,,Sportowo i rekreacyjnie nad jeziorem’’- wyrównała i wysprzątała 
teren, 10 lipca dwóch wolontariuszy wykonało palenisko pod ognisko, 
a stolarz zamontował zamówione wcześniej zestawy siedzisk z ławami. 
Wszystkie te działania znacznie uatrakcyjniły to miejsce, które coraz 
częściej odwiedzane jest zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. 

- W dniach 11-12 lipca, przy wsparciu wielu chętnych do pomocy 
mieszkańców, zostały zamontowane piękne kwietniki oraz posadzone 
kwiaty. Inicjatywa ,,Ględy pełne kwiatów’’ jest widoczna nie tylko  
w ciągu dnia, ale również w nocy, bo kwietniki wyposażone są w lam-
py solarne, które pięknie prezentują się przy chodniku i ,,zachęcają’’ 
do spacerowania i podziwiania pięknej okolicy. 
- 13 lipca odbyła się długo oczekiwana, szczególnie przez dzieci inicja-
tywa ,,Festyn rodzinny’’, która cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem, a zabawa na nim trwała do białego rana. Wszyscy uczestnicy 
mogli wziąć udział w licznych grach i zabawach prowadzonych przez 
animatorki z ,,Odjazdowych imprez’’. Największą popularność zyskała 
dmuchana zjeżdżalnia, dzieci właściwie nie schodziły z niej. Można 
było również skorzystać z bufetu, upiec kiełbaskę na ognisku oraz 
potańczyć przy muzyce jaką zaoferował nam didżej. 
Działania te były finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wol-
ności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

projektu „Wspólna praca się opłaca”.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w pocie 
czoła pracowali z nami przez cały czas realizacji tych inicjatyw.  
Z Waszą pomocą udało się nam sprawnie zakończyć te działania. 

Stowarzyszenie „Razem dla Ględ” 

 „Razem dla Ględ’’ realizuje inicjatywy obywatelskie 

Plaża w Ględach 

Kwietniki w Ględach 

Festyn rodzinny 
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” 

jest stowarzyszeniem działającym na naszych terenach nieprzerwanie 
od roku 2004. Do jej najważniej-
szych celów zalicza się aktywne 
rozwijanie turystyki na obszarze 
zrzeszonych gmin – Morąga, Łuk-
ty i Miłakowa. Wgłębiając się  
w statut LOTu, czytamy że stowa-
rzyszenie głównie realizuje się 
poprzez: „Organizację i udział  
w targach, imprezach promocyj-
nych, spotkaniach oraz szkole-
niach specjalistycznych krajowych 
i zagranicznych. Opracowywanie 
oraz udział w opracowywaniu 
strategii rozwoju, planów rozwoju 
i modernizacji infrastruktury tury-
stycznej. Udział w realizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych na tere-
nie zrzeszonych gmin. Wspieranie 
inicjatyw mających wpływ  

na rozwój turystyki  
i agroturystyki. Za-
wieranie porozumień 
dotyczących współ-
pracy przy realizacji 
celów statutowych. 
Promocję obszaru 
zrzeszonych gmin we 
wszystkich możli-
wych formach. Za-
pewnienie funkcjono-
wania informacji 
turystycznej oraz 
banku danych o pod-
miotach działających 
na terenie zrzeszonych gmin. 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”  
4 sierpnia po raz czwarty zorganizowała na terenie naszej gminy rekre-
acyjny rajd rowerowy przeznaczony dla osób z każdej grupy wiekowej. 
W trasę wyruszyły zarówno maluszki (najmłodszy Jasiu Wójcik –  
14 miesięcy) jak i wielu emerytów. Rajd w formie wycieczki rowero-
wej z dobrze wszystkim znanym przewodnikiem – Panią Ilona Gra-
bowską, wyruszył spod Fundacji Rozwoju Regionu Łukta (partner 
imprezy) kilka minut po godzinie 10. Trasa liczyła około 20 kilome-
trów i wiodła uczestników przez malownicze lasy i miejscowości gmi-

ny Łukta. Zauważyłam, jako 
uczestnik, że dla wielu osób była 
to okazja to wspólnego spędzenia 
aktywnie niedzielnego przedpołu-
dnia. Było miło i bezpiecznie. 
Pogoda w pełni dopisała. Organi-
zatorzy spisali się na szóstkę. Nic 
dziwnego, że z roku na rok liczba 
uczestników wzrasta (w tym roku 
w trasę wyruszyło 87 rowerzy-
stów). Dziękujemy Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „Kraina Nie-
odkrytych Tajemnic”, dziękujemy 
Gminie Łukta za dofinansowanie  
z budżetu Gminy i do zobaczenia 
za rok! 

 
 

Dorota Pawełczyk 

 IV Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Łukta Aktywnie” 

Fot. Lokalna Organizacja Turystyczna 

Fot. Lokalna Organizacja Turystyczna 

Fot. Lokalna Organizacja Turystyczna 

Wakacje w Bibliotece - bajki 3D dla dzieci 

W wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie najmłodsi 

wraz z opiekunami mogą oglądać bajki w technologii 3D. W każdą 
środę i piątek dzieci mają możliwość „zanurzyć się” w magicznym, 
trójwymiarowym świecie, a w nim np. „latać” z bocianami, podziwiać 
niesamowite przestrzenne krajobrazy widziane z lotu ptaka oraz oglą-
dać przezabawne przygody znanych bohaterów bajek. Przy okazji moż-
na też wypożyczyć tematycznie związane z bajkami książki do czytania 
samemu lub „przy pomocy rodziców”. Zapraszamy do biblioteki  
w każdą środę o godz. 14.00 oraz w piątki o godz. 12.00. WSTĘP 
WOLNY! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Od lutego 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Łukcie prowadzi nową usługę - bezpłatne wypoży-
czanie e-booków dostępnych w serwisie Ibuk Libra  
i Legimi. 
Dla osób poszukujących informacji, studentów, 
uczniów, osób dokształcających się, wykupiliśmy 
dostęp do platformy IBUK LIBRA, która zapewnia 
dostęp do książek niebeletrystycznych z różnych dzie-
dzin wiedzy. Dzięki otrzymanemu w bibliotece indy-
widualnemu kodowi PIN, możliwy jest dostęp do tych 
publikacji także z domu, poza siecią biblioteczną. 
Gorąco zachęcamy do korzystania z tej usługi. Wy-
starczy tylko zgłosić się do biblioteki po swój kod 

PIN. 
Natomiast serwis LEGIMI oferuje ponad 25 tys. 
książek elektronicznych, głównie beletrystycznych, 
które można czytać online i offline z każdego miej-
sca i na wybranych urządzeniach (laptopie, tablecie, 
smartfonie lub czytniku e-booków). Każdy posia-
dacz karty bibliotecznej GBP w Łukcie może otrzy-
mać specjalny kod, dający dostęp do e-booków 
znajdujących się w ofercie serwisu Legimi. W celu 
uzyskania indywidualnego kodu dostępowego nale-
ży udać się osobiście do biblioteki. 
Zapraszamy! Liczba kodów jest ograniczona. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Elektroniczne książki (e-booki) w bibliotece 
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SPORT 

Dnia 10-11 sierpnia 2019 

roku na terenie gminy Łukta 
i pobliskich lasów odbyła 
się II edycja biegu z prze-
szkodami R.AMBO RACE 
oraz bieg dla dzieci. W tej 
edycji uczestnicy mieli do 
pokonania dwa dystanse:  
6 + km i około 30 przeszkód 
oraz 12 km i około 50 prze-
szkód. Zawodnicy byli bar-
dzo charakterystycznie ubra-
ni w czerwoną opaskę ni-
czym Rambo. Trasa, jak 
sami wojownicy ją nazwali 
była „idealna” tereny leśne, 
łąki, pola i to, co lubimy 
bagna. Wszystko to wzboga-
cone o dobrze rozmieszczo-
ne przeszkody, których zwy-
czajnie nie dało się ominąć. 
W tej edycji organizatorzy wzbogacili swoją pulę przeszkód o kilka 
mocnych technicznie o tajemniczych nazwach: żniwiarz, haki ninja, 
pływające ścianki, bestie i wiele innych. 
Wymieniono wyżej przeszkody narobiły niektórym trochę problemu, 
ale jak dobrze wiemy bieg ten cechuje się rodzinną i pomocną atmosfe-
rą, co było widać podczas pokonywania przeszkód, jak i na terenie 
boiska GLKS Warmiak Łukta, gdzie było ulokowane biuro zawodów  
i kiermasz smakołyków.  
 
Z relacji zawodników biorących udział w II edycji biegu wiemy, że 
poziom przeszkód, trasa i organizacja była na najwyższym poziomie. 
Bieg ten skierowany jest do ludzi, którzy przede wszystkim chcą 
sprawdzić swoje możliwości, a przy okazji dobrze się bawić. Czy je-
steś aktywny sportowo, czy jesteś amatorem tu, jest to bez znaczenia... 
zawsze można liczyć na pomocną dłoń! A jak nie ma nikogo w pobliżu 
zawsze pojawia się R.AMBO! Nie mogło zabraknąć też biegu dla naj-
młodszych, gdzie na 1 km trasie pojawiło się około 15-stu przeszkód. 
Wszystko to po grach i zabawach dla dzieci. No i solidnej rozgrzewce! 
Oczywiście i w tej edycji był szczytny cel. Każde 5 zł z opłaty dla 
dzieci powędruje na renowacje placu zabaw w Łukcie! Tyle pomysłów 
i dobrej zabawy zapewnili czterej znajomi: Michał, Krzysiek, Patryk  
i Rafał, którzy zorganizowali to wszystko własnymi rękoma. 

 
R.ambo Race 

Tegoroczna jesień w bibliotece zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. 

Na początek 20 września (piątek) o godz. 18.00 – zapraszamy na spo-
tkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Wardą, autorką książek 
„Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”, „Miasto z lodu”, 
„Dziewczyna z gór’, „Ta, którą znam”. Spotkanie odbędzie się w ra-
mach projektu Dyskusyjne Kluby Książki na Warmii i Mazurach - fi-
nansowanego przez Instytut Książki w Krakowie. 

Następnie nieomal do końca roku biblioteka będzie kontynuowała roz-
poczęty wiosną projekt „Otwarci na świat - czytelnicy w biblio
(akcji)” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W ramach projektu odbędą się m.in. takie wydarzenia kulturalne, 
jak: spotkania z podróżnikami, reporterami, spektakle Teatru przy Stoli-
ku oraz warsztaty teatralne i wystawienie amatorskiego Teatru przy 
Stoliku: 

 27 września (piątek), godz. 18.00 – spektakl Teatru przy Stoliku pt. 
„Wydmuszka”, wystąpią aktorzy Teatru St. Jaracza w Olsztynie; 

 W okresie wrzesień – październik odbędą się warsztaty teatralne ze 
znaną i lubianą aktorką Teatru St. Jaracza w Olsztynie – Ireną Te-
lesz. Efektem jej pracy warsztatowej będzie wystawienie amatorskie-
go spektaklu Teatru przy Stoliku przez czytelników naszej biblioteki; 

 28 października (poniedziałek), godz.18.00 – spotkanie z Andrzejem 
Mellerem – reportażystą, dziennikarzem, korespondentem wojen-
nym, specjalizującym się w tematyce blisko- i środkowowschodniej, 
autorem książek: „Czołem nie ma hien. Wietnam jakiego nie znacie”, 
„Zenga zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki”; 

 8 listopada (piątek), godz. 18.00 – spotkanie z Jakubem Poradą – 
dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym, autorem poradników  
i przewodników turystycznych „Porada da radę”,  „Polska da radę. 
Przewodnik osobisty” oraz powieści obyczajowych „Chłopaki  
w sofixach” i „Niezły numer, czyli dziewczyny w białych tenisów-
kach”. Autor jest miłośnikiem tanich podróży, a w książkach i na 
spotkaniach udowadnia, że podróże są dostępne dla wszystkich bez 
względu na wiek i grubość portfela; 

 W grudniu, tradycyjnie przed świętami kolejny spektakl Teatru przy 
Stoliku, wystąpią aktorzy Teatru St. Jaracza w Olsztynie; 

 
Na wszystkie wydarzenia serdecznie Państwa zapraszamy. Wstęp  
wolny! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie 

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 R.ambo Race II 

fot. activiewPL  

fot. activiewPL  

fot. Jarek Rowicki (Leśny Cross) 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135926/zenga-zenga-czyli-jak-szczury-zjadly-krola-afryki
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4834300/porada-da-rade
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/256975/polska-da-rade-przewodnik-osobisty
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/256975/polska-da-rade-przewodnik-osobisty
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/88687/chlopaki-w-sofixach
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/88687/chlopaki-w-sofixach
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/3899345/niezly-numer-czyli-dziewczyny-w-bialych-tenisowkach
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/3899345/niezly-numer-czyli-dziewczyny-w-bialych-tenisowkach
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Michał Rosa to 24-latek od urodzenia mieszkający w Mostkowie. 

Młody chłopak pełen pasji i zapału w dążeniu do celu, ciężko pracują-
cy na swój sukces. Jakiś czas temu spotkaliśmy się z Nim na łamach 
naszej gazetki (marzec 2017), ale postanowiliśmy wrócić za sprawą 
sukcesów jakie odniósł. Wtedy opowiadał jak zaczęła się jego historia 
z Hodowlą Koni Polskich Zimnokrwistych, jakim tak naprawdę koń 
jest zwierzęciem oraz o sukcesach, które wtedy nazwał „mniejszymi 
lub większymi” mając na myśli tytuł wice-czempiona na Czempiona-
cie „Źrebiąt pod Matkami” w Hartowcu, który przypadł ardeńskiej 
klaczce o imieniu Bonariva MR. 

 

Michał – udało się! Tytuł czempiona zdobyty, opowiedz nam o tym… 
Tak, udało się i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ od Wio-
sennego Pokazu Ogierów Kryjących w roku 2011 w ODRze, kiedy 
pojechałem pierwszy raz na pokaz minęło zaledwie 8 lat. Po drodze 
zdobywałem z moimi końmi tytuły wice-czempiona, ale nie ukrywam, 
że ta wygrana cieszy mnie najbardziej. Nie byłoby o czym opowiadać, 
gdyby nie moja roczna klacz Salwa MR, z którą zdobyliśmy tytuł 
czempiona na Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionacie Koni 
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, który odbywał się w dniach 20-21 
lipca 2019 roku w Stadzie Ogierów Kętrzyn. Nadmienię, że w właśnie 
w tej grupie było najwięcej koni wyselekcjonowanych z całej Polski, 
ale udało się właśnie Nam. Wygrana nie przyszła łatwo, rola Hodowcy 
jest bardzo ciężka. Od pierwszych sekund życia aż po sukces - tak  
z Salwą przygotowywaliśmy się do Czempionatu. Dzień Czempionatu 
rozpoczął się jak każdy inny, standardowo lekkie podenerwowanie. 
Walczyliśmy o wygraną, ponieważ konie w naszej stawce były bardzo 
dobrej jakości, oraz była to najbardziej liczna grupa z całego Czempio-
natu. 1 z 13, ta najlepsza. 

 

Ile punktów zdobyła Salwa MR na konkursie? 
W sumie zdobyliśmy 41/50 punktów: 8 za kłus, 8 za step, 7 za nogi  
i kopyta oraz 9 za pokrój. Jestem z takiego wyniku bardzo zadowolo-
ny. Jako ciekawostkę można dodać, że największa liczba punktów 
podczas tego konkursu wynosiła 43,5 punktu więc nasze 41 jest  
w pełni satysfakcjonujące. Sukcesem, o którym warto wspomnieć 
również podczas tego Czempionatu jest udział w konkursie młodego 
prezentera. Zostałem wybranym najlepszym młodym prezenterem 
2019. Ten weekend mogę zaliczyć do najbardziej udanych w tym ro-
ku. 

 

Przyjeżdżając na dzisiejsze spotkanie, gdy tylko wysiadłam z samo-

chodu, przywitał mnie nowy ogier, opowiedz nam o Nim: 
Do naszej hodowli 2 tygodnie temu dołączył nowy ogier kryjący  
o imieniu ESTOR, posiadający 75% rodowodu niemieckiego oraz 
25% rodowodu belgijskiego. Bardzo długo rozważałem kupno odpo-
wiedniego ogiera dla swoich klaczy. Znałem go od 2 letniego źrebię-
cia. ESTOR wygrał wszystkie wystawy w kraju na których był ocenia-
ny. Jest to wielokrotny CZEMPION. Najważniejszym jego osiągnię-
ciem jest tytuł Czempiona Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowla-
nych w Poznaniu 2019, oraz uzyskanie tytułu SUPERCZEMPIONA 
na Ogólnopolskiej Wystawie Ogierów Hodowlanych w Kętrzynie  
w 2018 roku. Ogólnie ma na swoim koncie 7 tytułów Czempiona. 
Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć: że nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie zapoczątkował tego mój tata i gdyby nie 
zaraził mnie swoja pasją. 

Ile w sumie koni należy zatem do Twojej hodowli? 
Wspomniany wcześniej ogier ESTOR, 10 klaczy: Korina, Ultra II, 
Chanel, Szalona, Sekwana I, Sekwana II, Bosara, Kamela, Gawro O, 
Szarfa oraz jedenaście sztuk młodzieży. Łącznie 22 konie. 

 

Michał Rosa – zwycięzcą na Ogólnopolskim Młodzieżowym  

Czempionacie Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty 

Dzień Woźnicy, Smolajny, czerwiec 2019  
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Wiem, że czekasz na źrebaki. Czekasz na samce czy samice? 
Jest to dla mnie obojętne, jeżeli urodzi się ogierek to w przyszłości ma 

szansę zostać reproduktorem, a jeżeli klacz to dołączyć do klaczy Ho-

dowlanych w naszym Stadzie. Najważniejsze, aby było zdrowe. Ponie-

waż końskie zdrowie jest bardzo kruche. Najlepsze konie z rocznika 

zostają u mnie w hodowli, a reszta zostaje sprzedana. Z reguły w rocz-

niku mam od 6 do 7 źrebaków. Ten rok jest wyjątkowy, rekordowy 

gdyż 10 klaczy jest źrebnych. 

 

Bardzo miło słucha się człowieka, podkreślę, że młodego, bo 24-

letniego, który już tyle w swoim życiu osiągnął i który wciąż podąża 

za marzeniami. Czy Twoim marzeniem jest móc utrzymywać się jedy-

nie z hodowli? 
Myślę, że to nie jest tylko moje marzenie, ale marzenie każdego ho-

dowcy. Na ten moment nie mogę sobie na to pozwolić. Pracuję w sys-

temie zmianowym, codziennie dojeżdżając do Ostródy. A konie to mój 

drugi etat. Ale miłość do koni mi ułatwia znieść te trudy związane ze 

zmęczeniem. 

 

Kiedy znajdujesz czas na inne przyjemności? 
Całe szczęście moja dziewczyna Paulina również kocha konie. Tak też 

się właśnie poznaliśmy 5 lat temu w Kętrzynie. Więc wszystko co 

kocham jest na wyciągnięcie ręki: Paulina, moja rodzina  

i konie. 

 

Czego mogłabym Ci dzisiaj życzyć w sferze „zawodowej”, bo w moich 

oczach jesteś „zawodowcem”? 
Wytrwałości w dążeniu do celu! 

 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

Pokaz ogierów ODR Olsztyn, maj 2019;  ogier Sorentino  
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat  

Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, Kętrzyn  

CIEKAWE 

„142 lata temu miało miejsce wydarzenie, które na zawsze nazna-

czyło Gietrzwałd. Objawienia Matki Bożej wypowiedziane w języku 
polskim. Polacy, którzy się tu gromadzili, poczuli, że Matka Boża 
mówi do nich w sposób szczególny. Był to ważny moment w życiu tej 
społeczności. Polska pod zaborami, dramat wyniszczania wiary kato-
lickiej i polskości i tak mocne znaki z nieba pozwalające wzbudzić 
wszystko, co potrzebne do odrodzenia nadziei, podniesienia na duchu  
i pociągnięcia ku odrodzeniu polskości. Chcemy przywołać Jej orę-
dzie, słowa, które wypowiedziała jako aktualne do dziś przesłanie  
i szukać zrozumienia tego, co mamy czynić. Nieustannie jesteśmy 

pokrzepieni słowami, które usłyszeli gromadzący się tu 
Polacy: „Nie smućcie się, ja zawsze będę z Wami”. Te 
słowa przypominają nam o stałej obecności Matki Bożej 
danej nam przez Syna, naszego Zbawiciela, aby była 
orędowniczką spraw naszych i towarzyszką naszej doli  
i niedoli. Dziś dziękujemy za dary, ale i błagamy o to, 
aby wszyscy którzy o Jej orędownictwo proszą, zostali 
obdarowani zgodnie z Wolą Bożą” - takimi refleksjami 
podzielił się arcybiskup Józef Górzyński z wiernymi  
z całego kraju 27 czerwca 2019 roku podczas uroczysto-
ści 142. rocznicy początku objawień Matki Bożej. 
8 września po raz szósty zapraszamy na Pieszą Piel-
grzymkę do Gietrzwałdu. Pątnicy podczas swej wę-
drówki, która rozpocznie się wczesnym rankiem 
(godzina zostanie podana przez księdza proboszcza 
Zbigniewa Żabińskiego już niebawem) nieść będą do 
Pani Gietrzwałdzkiej zarówno swoje intencje, jak  
i wszystkich innych, którzy będą mieli takie pragnienie. 
Tego dnia na błoniach odbywać się będą tradycyjne 
Dożynki Archidiecezji Warmińskiej. Procesja z Sanktu-
arium z obrazem wyruszy o godzinie 10.30 w kierunku 
ołtarza polowego, gdzie o godzinie 11.00 rozpocznie się 
uroczysta msza na błoniach. 
Wszyscy pielgrzymi powinni być zaopatrzeni w wygod-
ne obuwie, stosowny strój, prowiant oraz dobry humor. 

O czystość swojego serca można będzie zawalczyć po drodze dzięki 
sakramentowi pokuty. 
Czas pielgrzymki to czas jedności z Panem Bogiem oraz z bliźnimi.  
Z roku na rok chętnych do wspólnej wędrówki przybywa. Jeżeli ktoś 
ma jeszcze wątpliwości i wciąż się waha czy powinien się wybrać, 
odpowiedź brzmi: „Tak drogi bracie i droga siostro – powinieneś! Nie 
pożałujesz i za rok znowu z Nami pójdziesz i zabierzesz ze sobą innego 
brata lub inną siostrę!” 

Redakcja 
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Więcej zdjęć, dostępnych na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 

Redakcja „Nasza Gmina Łukta”: redaktor naczelny i techniczny: Grzegorz Malinowski, redaktor: Dorota Pawełczyk, redaktor: Joanna Kubicka, 

 

Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? Skontaktuj sie z nami! 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

W programie Dożynek Gminnych 

 14:00 - Polowa Msza Święta 

 Oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych w Łukcie 

 Konkursy i turniej sołectw 

 18:00 - Koncert zespołu muzyki tanecznej Jorrgus  

 Zabawa taneczna do północy 

Gmina Łukta oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie  
serdecznie zapraszają  

7 września 2019 r. o godz. 14:00  
Plac przy stadionie w Łukcie 


