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ZAPOWIEDZI
Ferie zimowe
dopiero 9 lutego. W tych dniach wolnych zapraszamy na niezapomniane FERIE ZIMOWE do Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia
będą organizowane od poniedziałku do piątku w godz.
11:00 - 15:00.

Kończy się przerwa świąteczna i niemal za chwilę zaczynają
ferie zimowe. Już za kilka dni uczniów czeka kolejna porcja wolnego, 23 stycznia jest ostatnim dniem nauki zaś powrót do szkoły
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13 stycznia 2015 r.

Nowy miesięcznik Gminy Łukta
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Piątek, 16 stycznia 2015 r.:
1300 – Paddington
1500 – Paddington
1700 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
2000 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
Sobota, 17 stycznia 2015 r.:
1300 – Paddington
1500 – Paddington
1700 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
2000 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
Niedziela, 18 stycznia 2015 r.:
1300 – Paddington
1500 – Paddington
1700 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
2000 – Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
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Od 23 stycznia druga część szalonej komedii
„Wkręceni 2”. Od 30 stycznia zapraszamy na
animację dla najmłodszych „Dzwoneczek
i bestia z Nibylandii”. Od 6 lutego na ekranie
naszego kina wyświetlany zostanie dramat,
thriller, kryminał „Ziarno prawdy’. Jest to
adaptacja powieści kryminalnej Zygmunta
Miłoszewskiego w reżyserii Borysa Lankosza,
twórcy filmu "Rewers".
KINO ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY
W REPERTUARZE
Zapraszamy do naszego kina!
Ceny biletów: normalny - 13 zł, ulgowy - 10 zł.

Ostródzki Klub
Kyokushin Karate
zaprasza na zajęcia karate w poniedziałki i środy
17:00 - 18.00
grupa młodsza,
18:00 - 19:00
grupa starsza. Zajęcia prowadzi Sempai Damian Deruś w Zespole Szkolno - Przedszkolny
im. Żołnierzy Niezłomnych w Łukcie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łukta!
Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku kierujemy do Waszych rąk pierwszy numer naszego czasopisma. W Gazecie publikowane będą istotne dla życia mieszkańców wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze. Gazeta informować będzie o działalności Rady Gminy, Wójta,
Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw. Upowszechniać będzie działalność kulturalną na terenie gminy w szczególności poprzez: informowanie o wydarzeniach kulturalnych i publikację prac oraz promowanie twórczości lokalnych artystów. Mamy
nadzieję, że przygotowane przez nas treści spotkają się ze zrozumieniem i zainteresowaniem.
Życzymy miłej lektury.
Zespół Redakcyjny
KULTURA

GŁOS MIESZKAŃCA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Łukcie

Elżbieta Piotrak

WIEŚCI Z URZĘDU GMINY

Pierwsze decyzje nowego
wójta

Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami!
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Koscielna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, gok@lukta.com.pl
Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich.
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8

Strona 5

Strona 2

NASZA GMINA ŁUKTA

NASZA GMINA ŁUKTA

WIEŚCI Z URZĘDU GMINY

ZDROWO I SPORTOWO

Wyłoniono komisje

Zacznij biegać!
1) Kowalska Agnieszka, 2) Piotrak Elżbieta, 3) Raginiak Justyna,
4) Urbaszek Barbara, 5) Świerczyńska Małgorzata. 2. Komisja Gospodarki i Budżetu: 1) Gancewski Wacław, 2) Lipowski Robert,
3) Kowalska Agnieszka, 4) Piotrak Elżbieta, 5) Zając Małgorzata.
3. Komisja Rolnictwa: 1) Dzieniszewski Tadeusz, 2) Kowalski Lech,
3) Nastaga Paweł, 4) Ruść Ryszard, 5) Skutnik Waldemar. 4. Komisja
Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Środowiska:
1) Dzieniszewski Tadeusz, 2) Gancewski Wacław, 3) Ruść Ryszard,
4) Skutnik Waldemar, 5) Zając Małgorzata. 5. Komisja Rewizyjna:
1) Lipowski Robert, 2) Ragniak Justyna, 3) Świerczyńska Małgorzata,
4) Urbaszek Barbara, 5) Żurawska Katarzyna. Gmina Łukta, ma także
swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu. Są nimi Pani Wanda Maria
Łaszkowska i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Paliński.
Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Na pierwszej sesji wyłoniono skład Rady Gminy Łukta w kadencji na
lata 2014 -2018, który prezentujemy poniżej. Nowo wybranym radnym
życzymy mądrze podejmowanych decyzji, aby nasza gmina dalej rozwijała się, a mieszkańcom żyło się lepiej.
Skład Rady Gminy Łukta: Drozdowska Marta Katarzyna - Przewodniczący Rady Gminy, Zając Małgorzata Maria - Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, Dzieniszewski Tadeusz, Gancewski Wacław, Kowalska
Agnieszka Marzena, Kowalski Lech, Lipowski Robert Grzegorz, Nastaga
Paweł Władysław, Piotrak Elżbieta, Raginiak Justyna, Ruść Ryszard Mirosław, Skutnik Waldemar, Świerczyńska Małgorzata, Urbaszek Barbara,
Żurawska Katarzyna. Na drugiej sesji Rady Gminy, radni do realizacji
określonych zadań powołali 5 komisji stałych z następującym składem:
1. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej:

jest
jednym z najbardziej efektywnych
ćwiczeń aerobowych, przy czym
nie wymaga dużych nakładów
finansowych.
Dzięki bieganiu
wzmocnisz układ
krwionośny
i odpornościowy,
zredukujesz napięcie wywołane
stresem i bardzo
mocno dotlenisz
organizm. Ponadto bieganie sprzyja spalaniu tkanki
tłuszczowej.

Pierwsze decyzje nowego wójta

Jedną z pierwszych decyzji jakie podjął nowy wójt gminy Łukta - Robert

nia zawodowego kandydata na stanowisko dyrektora (art. 16 ust. 3a ustawy o działalności kulturalnej). Jeśli samorządowy ośrodek kultury nie
figuruje w wykazie ministra określonym w rozporządzeniu, jego organizator nie ma obowiązku przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby mającej pełnić funkcję jej dyrektora. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie nie figuruje w wykazie ministra, w takim przypadku, rezygnując
z konkursu, organizator powołuje dyrektora na czas określony (od 3 do
7 lat), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej
instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję
(art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o działalności kulturalnej). Podstawa prawna:
- Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406;
ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423) -Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu
samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na
stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 3 sierpnia
2012 r. poz. 889).

Malinowski, było odwołanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukcie. Na jego miejsce wójt Zarządzeniem Nr 60/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. powołał nowego Dyrektora, którym została Pani Anna
Czubkowska. Wiele osób zastanawia się dlaczego nie było konkursu.
W sytuacji, kiedy instytucja została wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata
na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (dalej: rozporządzenie), to konkurs na stanowisko dyrektora jest obowiązkowy. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrazi zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora (art. 16 ust.
3 ustawy o działalności kulturalnej). W celu uzyskania takiej zgody, organizator instytucji występuje do ministra z wnioskiem. Koniecznym
elementem wniosku jest uzasadnienie przyczyn zastosowania takiego
trybu oraz informacje na temat wykształcenia, kompetencji i doświadcze-

Budżet jednostek kultury

Wynagrodzenia samorządowców

Na pierwszych sesjach radni przyjęli uchwałę o wynagrodzeniu wójta, W

tym roku na działalność kulturalną organizator przeznaczył:
650.000,00 zł – Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie wraz z ośmioma podległymi świetlicami, 174.106,00 zł – Gminna Biblioteka Publiczna
w Łukcie

które przedstawia się następująco: - wynagrodzenie zasadnicze- 5.050,00
zł, - dodatek funkcyjny – 1.600,00 zł, - dodatek specjalny – 1.662,50 zł.
Dla ciekawskich podajemy też pensje radnych, które tak jak wynagrodzenie wójta są jawne: - 600,00 zł dla Radnego Rady Gminy - 750,00 zł dla
Radnych pełniących funkcje Przewodniczących stałych Komisji Rady
Gminy i dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 1.320,00 zł Przewodniczący Rady Gminy.

Lepsze samopoczucie, spadek wagi, spokojne sny, szacunek u bliskich
i rodziny. A poza tym poznałem mnóstwo pozytywnie zakręconych na
punkcie biegania. Zrzeszyłem się jako biegacz w Morąskim Stowarzyszeniu Biegowym Finisz Morąg gdzie pod czujnym okiem Tomka Orłowskiego poprawiałem i poprawiam swoje bieganie.

Bieganie

3. Kiedy po raz pierwszy wystartował Pan w zawodach?
Pierwsze zawody biegowe jakie zaliczyłem to Bieg organizowany przez
Nadleśnictwo Kudypy na Terenie Lotniska Olsztyńskiego, za winnego tego
startu wskazał bym Marka Sujkowskiego z Jonkowa, który to jako pierwszy podpowiadał mi jak biegać by nie zrobić sobie krzywdy (do tej pory
razem biegamy w niedziele w ciut powiększonym składzie pod nazwą Jonkowo Team).
4. Jakie są Pana największe sukcesy?
Moim największym sukcesem jest moja pasja do biegania, na dalszy plan
odsyłam spadek wagi, czy inne starty. Fakt, że moi synowie widząc to co
robię idą w moje ślady. Wielką radość sprawił mi debiut w Tegorocznym
PZU Maratonie Warszawskim, który ukończyłem, mimo problemów na
trasie. Każdy udział w jakiejś imprezie biegowej i ukończenie biegu jest
sukcesem.

Jednak każdy, kto
zaczynał kiedyś biegać, wie jak trudne mogą być początki, o tych trudnościach i późniejszych przyjemnościach porozmawiamy z naszym najaktywniejszym biegaczem w gminie Danielem Ciulak.

5. Warto tu wspomnieć o organizowanym po raz pierwszy w Łukcie
„Biegu przełajowym o puchar hotelu Masuria” skąd taki pomysł?
Oj, ten pomysł zrodził się w głowie Karola Kraszewskiego pracownika
Hotelu Masuria, poprosił mnie o pogaduszkę na temat jak zorganizować
taką imprezę i od słowa do słowa okazało się że jestem razem z Karolem
organizatorem tego biegu. Nie było łatwo lecz duże wsparcie otrzymaliśmy od naszych przedsiębiorców, Gminy Łukta, GOKu w Łukcie, to trzeba
powiedzieć, że osoby które negowały wszystkie działania na terenie Łukty
poparły nas dając nam kredyt zaufania.

1. Jak zaczęła się Pana przygoda z bieganiem? Czy początki były faktycznie trudne?
Moja przygoda z bieganiem była odwlekana parę razy, a to brakuje czasu,
kiedy indziej pogoda zła itp. wymówki. Ale któregoś pięknego dnia mój
syn zapytał się tato czy Ja będę taki gruby jak Ty? (oj poszło w pięty,
wówczas moja waga sięgała 108 kilogramów) było to jakoś przed nowym
rokiem - końcówka 2013. Zacząłem się zastanawiać co tu zrobić i wpadłem na genialny pomysł zacznę biegać i tak się zaczęło. Faktycznie początki nie były łatwe, dziwne bóle, zakwasy, obolałe nogi, plecy. Jak sobie
przypomnę jak zaczynałem biegać z Cichej dobiegałem do naszej Fundacji
zalewając się potem i brakiem oddechu. Z czasem to truchtanie zaczęło
przynosi frajdę, przychodziła godzina i organizm kazał wyjść na świeże
powietrze.

6. Jak Pan wspomina to wydarzenie?
Organizacja takiej imprezy biegowej jak nasza była nie lada wyzwaniem.
Na każdym kroku działaliśmy po omacku, ale w efekcie okazało się, że
podołaliśmy. Ku naszemu zdziwieniu na starcie zapisało się w sumie 280
osób. W tajemnicy zdradzę, że chodzi mi po głowie kolejna edycja Biegu
Przełajowego na terenie naszej Gminy i mam cichą nadzieje, że dojdzie to
do skutku bogaci w bagaż doświadczeń z poprzedniego biegu.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

2. Co bieganie zmieniło w Pana życiu?
Na pewno nauczyło mnie pokory i szacunku dla swojego organizmu, które
zaczęło działać wręcz wspaniale, w miarę przebiegniętych kilometrów.

CIEKAWE
Niezwykła historia zwykłego miejsca
skiewskiej propagandzie. Dla nich Rój, Ogień, Łupaszko - to właśnie bandyci. Jedynym przestępstwem, jakiego się dopuścili było umiłowanie
ojczyzny i brak zgody na okupację sowiecką naszego kraju.
Na terenie naszej gminy w 1946 roku operowali żołnierze
V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem mjr Zygmunta Szyndzielarza
„Łupaszki”. 11 lipca szwadron ppor Leona Smoleńskiego „Zeusa” stacjonował w leśniczówce Śmieszny Kąt. Żołnierze otrzymali informację
o przybyciu patrolu UB do Wynek w poszukiwaniu „bandytów”. Po krótkiej akcji szwadron zatrzymał i zlikwidował trzech funkcjonariuszy PUBP
w Ostródzie, biorących udział w obławie. Zginęli wówczas Albin Kraczkowski, Tadeusz Stachowicz i Stanisław Wruszczak. Jak wiadomo, dwóm
pierwszym niegdyś poświęcone były ulice w Ostródzie. Tak zakończyła
się służba Moskwie trzech sługusów Stalina i jego systemu. Dla uczczenia
ubeków odsłonięto obelisk, przy którym wiele lat odbywały się uroczystości z udziałem funkcjonariuszy MO i SB.
Adam Patoka

Wielu z młodych ludzi być może nawet nie wie o istnieniu tego obeli-

Każda praca jest w jakiś sposób nagradzana

Praca radnego jest pracą społeczną, jednak w jakiś sposób musi

być
wynagradzana, aby pokryć chociaż minimalnie koszty związana z pełnieniem funkcji radnego, dojazdami w celu załatwiania różnych spraw itd.
Dlatego radni otrzymują za swoją pracę zryczałtowane miesięcznie wynagrodzenie, które sami sobie ustalają. Poniżej przedstawiamy jak prezentują się diety radnych z okolicznych gmin: Dąbrówno:- Przewodniczący
rady - 700 zł, - Wiceprzewodniczący, przewodniczący stałych komisji
oraz radni - 400 zł, Miłomłyn: - Przewodniczący rady - 1.316 zł, - Wice-
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przewodniczący - 693 zł, - Przewodniczący stałych komisji - 554 zł, Radni - 400 zł, Grunwald: - Przewodniczący rady - 250 zł, - Przewodniczący stałych komisji - 100 zł, - Radni 100 zł, Jonkowo: - Przewodniczący rady - 1.324,84 zł, - Wiceprzewodniczący - 715,42, - Przewodniczący
stałych komisji - 503 zł, - Radni - 370 zł, Gietrzwałd: - Przewodniczący
rady - 200 zł, - Radni - 200 zł.
Wynagrodzenie wójtów w poszczególnych miejscowościach: Wójt gminy
Grunwald będzie zarabiał 7.500 zł, w Dąbrównie 5.640 zł, w Gietrzwałdzie 6.360 zł brutto. Wynagrodzenie wójta Jonkowa wynosi 11.020,50 zł
łączenie ze stażowym.

sku. Starsi mieszkańcy być może pamiętają, być może widzieli. Miejsce
to przypomina, że walka o wolną Polskę toczyła się nie tylko w Tobruku,
Narwiku czy Monte Cassino, ale także w Wynkach.
Dla wielu Polaków druga wojna światowa nie zakończyła się w maju
1945 roku. Na nasze ziemie wkroczył inny okupant
- sowiecka Rosja. Pod bronią pozostało blisko 200 tys. żołnierzy, którzy
nie zważając na beznadziejność swojej walki, dochowali wierności rocie
przysięgi wojskowej. Jednak siły ich stopniowo malały i już w 1946 roku
w walce pozostało ok.10 tys. Żołnierzy.
Komunistyczne władze za wszelką cenę starały się umniejszyć rolę Polskiego Wojska Podziemnego i nazywało polskich żołnierzy „bandytami”,
a oddziały - „bandami”. Niestety, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się
prawdą i w związku z tym nawet dziś jest wielu, którzy uwierzyli mo-
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NASZA GMINA ŁUKTA
Wanda Łaszkowska Prezes Związku Stowarzyszeń
„Kraina Drwęcy
i Pasłeki” w Łukcie oraz Dyrektor
Fundacji Rozwoju
Regionu
Łukta.
W roku 2015 jako
Związek Stowarzyszeń „Kraina
Drwęcy i Pasłęki”
planujemy następujące działania: 1. Przygotowanie Związku do absorpcji
środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. 2. Kontynuowanie
cyklicznych imprez integracyjno – aktywizacyjnych: - konkurs kulinarny
z Karolem Okrasą - rajd rowerowy szlakami turystycznymi Krainy Drwęcy i Pasłęki - wyprawa kijkowa nordic walking szlakami turystycznymi
Krainy Drwęcy i Pasłęki Realizacja tych działań będzie możliwa pod
warunkiem uruchomienia środków finansowych z nowej perspektywy.
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w rozpoczętym roku planuje:
1. Kontynuowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców na rozwój ich firm oraz pozyskanie
środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

i Mazury na lata 2014 -2020, na dokapitalizowanie kapitału funduszu
pożyczkowego. 2. Aktywizacja mieszkańców (seniorzy, młodzież) poprzez uczestnictwo w projektach o różnej tematyce społecznej i gospodarczej. 3. Kontynuowanie udzielania stypendiów dla zdolnej młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych.

NASZA GMINA ŁUKTA

WYDARZENIA KULTURALNE
Mikołajki z GOK-iem

Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Co

- „Postanowienia noworoczne? Mam zamiar wrócić do sportu,
a raczej gry w piłkę nożną. Ostatnimi czasy zaniedbałam moje
umiejętności piłkarskie, myślę, że pora dalej je udoskonalać. Może
zapiszę się do jakiegoś klubu sportowego (piłkarskiego)? Kolejnym
postanowieniem jest zrzucenie zbędnych kilogramów, ale jak już
wezmę się za sport to (chyba) pójdzie gładko. Trzecim moim postanowieniem jest spełnienie małego marzenia, jakim jest wyjazd jesienną porą na kilkudniową wycieczkę za granicę. Mam na myśli
tu jakiś ciepły kraj położony niedaleko, żeby nie było też za drogo,
może Chorwacja? Najważniejsze… patrzeć na świat kolorowo, nie
załamywać się i umieć korzystać z życia!” GOSIA
- „W tym roku planuje wyjechać z dziećmi nad morze ale nie wiem
czy finanse nam na to pozwolą.” MONIKA

roku każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi
ich św. Mikołaj i przyniesie jakiś upominek. Warunek - trzeba być tylko
grzecznym!! W Łukcie Mikołajkowe spotkania rozpoczęły się już
5 grudnia, uczniowie Szkoły Podstawowej z Łukty i z Mostkowa obejrzeli
bajkę w kinie i uczestniczyli w spotkaniu z Mikołajem, gdzie za dobre
zachowanie i oceny dostali prezenty. W sobotę, 6 grudnia do repertuaru
kinowego Gminnego Ośrodka Kultury zawitały „Mikołajkowe seanse”.
Dodatkowo wszystkie dzieci, które przyszły tego dnia do kina, spotkały się
z Mikołajem i dostały słodkie upominki

Jasełka oraz wspólne kolędowanie

Jasełka w wykonaniu SP w Mostkowie
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grudnia 2014 r.
w GOK-u odbyły się jasełka
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mostkowie. Młodzi aktorzy swój
występ przeplatali kolędami
i pastorałkami. Na widowni
zasiedli: rodzice, dziadkowie,
ksiądz prałat Kazimierz
Dubowski, Wójt Gminy Łukta oraz przybyli goście. Wójt podziękował nauczycielce za przygotowanie
jasełek i wręczył dzieciom słodkie upominki.

- „Na pewno planuję skończyć szkołę i zdać maturę a później no
wiadomo jakaś praca może prawo jazdy? Na razie to czekam do
wiosny bo ta pogoda daje mi już w kość.” TOMEK

KRONIKA POLICYJNA
Poznaj swoich dzielnicowych
Komorowo, Kozia
Góra, Łusajny, Łukta, Maronie, Mostkowo, Sobno, Trokajny, Zajączkowo.
Dzielnicowy: mł.
asp. Marek Olszewski. Miejscowości:
Białka, Dąg, Draglice, Florczaki, Kotkowo, Markuszewo,
Molza, Niedźwiady,
Nowaczyzna, Nowe
Ramoty, Orlik, Pelnik, Plichta, Pupki, Ramoty, Skwary, Spórka, Strzałkowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worłiny, Wynki. W razie wszelkich pytań,
wątpliwości lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji związanych z powyższymi zmianami podajemy kontakt do Kierownika Rewiru
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie mł. asp. Bartosza Bałabon, który dostępny będzie od pn. do pt. w godz. 7:30 - 15:30
pod numerami telefonu - 696-452-303, (89) 642-72-50.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie informuję, iż w związku z zaistniałą zmianą organizacyjną związaną z pełnieniem służb przez Policjantów dzielnicowych wykonujących swoje obowiązki służbowe na terenie
Gminy Łukta na terenie budynku Posterunku Policji w Łukcie uruchomiony został punkt przyjęć interesantów, który czynny będzie w poniedziałek,
środę oraz piątek każdego tygodnia w godz. 10:00-14:00. Ponadto informujemy, iż dzielnicowi
pełniący obowiązki
służbowe na terenie
działania gminy Łukta
swoje czynności będą
wykonywać również
w czasie innym niż
w/w dyżury gdzie
będą dostępni pod
numerami telefonów:
606-922 -048
lub
(89)642-72-52.
Dzielnicowy: sierż.
sztab. Karol Górnicki. Miejscowości: Chudy Dwór, Gucin, Ględy, Kojdy,

Nowy Rok 2015 nad jeziorem

W niedzielę, 14 grudnia w sali kinoteatru zapanował iście świąteczny Mieszkańcy
klimat - odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. W role aktorów wcieliły
się dzieci uczestniczące na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, widzami byli ich rodzice - przejęci występami równie mocno, jak ich pociechy
oraz zaproszeni goście wśród których nie zabrakło Wójta, Księdza Prałata Kazimierza Dubowskiego, Pani Sekretarz oraz Księdza Jerzego
Malewickiego. Jasełka odbyły się w pięknej inscenizacji, na świątecznie
przystrojonej scenie kinoteatru. Nie zabrakło kolęd, pastorałek w wykonaniu mieszkańców Łukty oraz recytowanych przez dzieci wierszy.
Przygotowania trwały już od kilku tygodni i każdy z aktorów znakomicie
wywiązał się ze swej roli. Dodatkową atrakcją niedzielnego wieczoru był
występ gości z Centrum Kultury w Kaliningradzie.

Florczak postanowili uczcić Nowy Rok
2015 i zorganizowali kulig.
Mimo, że pogoda nie dopisała
to impreza i tak była przednia.
Nad jeziorem w Kotkowie
rozpalono ognisko, pieczono
kiełbaski i snuto plany na
Nowy Rok. Znaleźli się śmiałkowie, którym nie straszna jest zima i mimo
niskiej temperatury kąpali się w jeziorze Gil. Fajnie, że jesteście tak zgraną
wioską. Czekamy na wydarzenia z innych miejscowości gminy Łukta.

Warsztaty chóralne

Dnia

Policja przypomina!
pieszych wprost pod jadący pojazd. Kierujący musi mieć czas na
reakcje, a przy złych warunkach pogodowych, droga hamowania
znacznie się wydłuża. Podobnie jak piesi, rowerzyści również powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w prawidłowe oświetlenie, a także nosić na ubraniu dodatkowe elementy
odblaskowe np. kamizelki, opaski. Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku, zdjęcia nogi
z gazu i włączenia myślenia. Miejmy oczy dookoła głowy. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie
szczególnej ostrożności oraz wzajemne respektowanie przepisów
aby zapobiec wypadkom drogowym.

Od 31 sierpnia br., kiedy weszły w

życie przepisy dotyczące
obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich
pieszych poruszających po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Pieszy poruszając się po drodze, w miejscach słabo oświetlonych dla własnego bezpieczeństwa powinien nosić elementy odblaskowe. Stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych
powoduje, że są oni o zmroku znacznie lepiej widoczni. Kierowca
dostrzega ich znacznie wcześniej niż osoby, które nie posiadają
takich elementów i ma wydłużony czas na podjęcie odpowiednich
zachowań. Piesi nie powinni również wchodzić na przejścia dla
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4 stycznia 2015 r. w kościołach parafialnych w Łukcie
i Wrzesinie, a 6 stycznia 2015 r. w Dorotowie, odbyły się Msze święte, których oprawę muzyczną uświetniły chóry z Tomaszkowa, Wrzesiny
a także mieszkańcy gminy Łukta. Byli to uczestnicy II warsztatów chóralnych „Kolędy i pastorałki”, które odbyły się w dniach 19-20 grudnia 2014
roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. Miłośnicy śpiewu chóralnego
wykonali kolędy i pastorałki w opracowaniu czterogłosowym, zarówno
kompozytorów polskich jaki i zagranicznych. Były to m.in. kolędy Adeste
fideles, Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Cicha noc i inne. To już drugie
warsztaty chóralne (pierwsze odbyły się w marcu 2014 r.) zorganizowane
przez GOK w Łukcie. Miejmy nadzieję, że inicjatywy te doprowadzą do
powstania także chóru w Łukcie. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w tworzenie kultury muzycznej i muzykowanie zespołowe. Bliższe informacje pojawią się niebawem.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Łukcie

Po raz kolejny zagrano głośno w Łukcie! 11 stycznia w Gminnym

Ośrodku Kultury w Łukcie
odbył się 23. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sztab składał się z 14 wolontariuszy, pod przewodnictwem
Szefowej Sztabu Pauliny Malinowskiej. Przygotowania do
tego dnia trwały kilka tygodni.
Podczas WOŚP-u zorganizowany został bal przebierańców
dla dzieci w szkole w Łukcie, który cieszył się dużą frekwencją. Wolontariuszki prowadziły zabawy i konkursy, w których udział brało wiele chętnych dzieci. W sobotę odbył się maraton Zumby, prowadzony przez
dwóch świetnych instruktorów z Olsztyna Michała Młyńskiego i Gosię
Obałek. Głośna muzyka i wspaniałe ruchy zachęcały do wspólnej zabawy.
O 10.00 w GOK-u mogliśmy uczestniczyć w turnieju gier komputerowych „Gramy z WOŚP o życie” FIFA 2015. Pierwsze miejsce zajął Jacek
Zbierowski, II miejsce Mariusz Kruk oraz III miejsce Konrad Morenc.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Chcieliśmy jeszcze bardzo podziękować organizatorom Halowej Ligi Piłki Nożnej, którzy przekazali cały
koszt niedzielnej kolejki na konto WOŚP. Jednak sam finał zgromadził
największą liczbę ludzi, którzy swoim przybyciem wsparli działalność
Fundacji. Już od rana ruszył kiermasz ciast a od godziny 16:00 rozpoczął
się Wielki Finał. Podczas tego wydarzenia mogliśmy obejrzeć koncerty
dzieci uczestniczących na zajęcia muzyczne w GOK-u, pokaz tańca ze-

społu „Małolaty” z Morąga,
pokaz Ostródzkiego Klubu
Kyokushin Karate - sekcja
z Łukty, pokaz tańca towarzyskiego Dominika Maruszak i Aleksander Malinowski oraz koncert Mniejszości
Niemieckiej z Ostródy.
Gwiazdą Finału był zespół
Lonely Tree Soundsystem,
grający muzykę reggae. Tradycyjnie odbyła się licytacja gadżetów z Fundacji WOŚP oraz innych rzeczy przekazanych przez sponsorów, którzy
chętnie wsparli to przedsięwzięcie. Ta część cieszyła się ogromnym powodzeniem. Prowadzące zlicytowały wszystkie przedmioty, które zostały
przekazane na ten cel. Główną rzeczą było ZŁOTE SERDUSZKO
WOŚP, które już od ponad 16 lat jest w naszej gminie. Natomiast o 20:00
odbyło się, tradycyjnie, Światełko do Nieba, czyli wysyłanie sygnałów do
„dobrych aniołów”. W tym
roku Sztab w Łukcie zebrał
kwotę: 6235,83 zł, które
w całości zostało przekazane
na konto Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkim wolontariuszom, sponsorom i wszystkim
ludziom, który wsparli 23.
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy!
Wolontariusze: Izabela Bereda, Justyna Dzieniszewska, Natalia Flohr,
Patrycja Grotkowska, Joanna Kubicka, Paweł Kur, Patrycja Malinowska,
Dominika Malinowska, Grzegorz Malinowski, Alicja Mossakowska,
Joanna Sulley, Małgorzata Tońska, Aleksandra Urbańska. Sponsorzy oraz
osoby, które wspomogły to wydarzenie: Justyna Raginiak, Wioletta
Więch, Anna Szymańska, Monika Rochalska, Stowarzyszenie „Kraina
Drwęcy i Pasłęki”, Julia Balcewicz, Urząd Gminy Łukta, Elżbieta Piotrak,
Stowarzyszenie „Razem dla naszych dzieci”, Katarzyna Żurawska,
Ryszard Gradowski z dziećmi z GOK-u, Zenon Reginis, Pensjonat Karmuszka, Hotel Masuria, Auto-Serwis w Łukcie, Kwiaciarnia Stokrotka
z Morąga, Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Żołnierzy Niezłomnych
w Łukcie, OSP Łukta, Policja, Sklep osiedlowy PC MANIAK Marcin
Cott, Sklep Ramoty, Sekretarz Jolanta Górecka, Ewa Leończak, Marianna
Szczotka, Zofia Żurawska, Anna Lewandowska, Świetlica w Ramotach,
Maria i Tadeusz Malinowscy.

Projekty zrealizowane przez GOK w 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w 2014 r. zrealizował dwa projekty ze środ-

nej – źródłem wiedzy o gminie Łukta” – zakupiono sprzęt biurowy do
Punktu Informacji, utworzono stronę internetową, a także wydano broszurę informacyjną o Gminie Łukta, oraz pocztówki. Zorganizowano
wystawę fotografii ukazujących przyrodę i atrakcje turystyczne naszej
gminy. Całkowity koszt projektu 24.569,80 zł (dotacja PROW 15.980,36
zł, wkład własny 8.589,44 zł.)

ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W
ramach projektu „Teraz wszyscy usłyszą Kulturę! – zakup sprzętu nagłośnieniowego do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie”, zakupiono
sprzęt nagłośnieniowy na kwotę 21.743,09 zł (dotacja PROW 14.141,79
zł, wkład gminy Łukta 7.601,30 zł). Projekt „Punkt informacji turystycz-

1 miejsce w konkursie Fot. Marek Podralski

1I miejsce w konkursie fot. Paulina Malinowska
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1II miejsce w konkursie fot. Krzysztof Błażewicz

GŁOS MIESZKAŃCA
Wywiad z radnym
osiedlu mieszkaniowym w okolicach jeziora Korwik. Chciałabym też , aby
powstał ciąg pieszo-rowerowy łączący Łuktę z jeziorem. Konieczne jest
również – w trosce o nasze własne bezpieczeństwo - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie w nowy sprzęt. Nasi mieszkańcy coraz bardziej rozumieją potrzebę aktywności fizycznej. Aby mogli ćwiczyć w każdą
pogodę, trzeba pomyśleć o siłowni. Jest już siłownia na wolnym powietrzu
przy Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ale w okresie jesienno-zimowym
mieszkańcy chętnie poćwiczyliby w pomieszczeniu.

W

pierwszym wydaniu
naszej gazety mamy możliwość przybliżyć Państwu
sylwetkę Elżbiety Piotrak.
Mamy nadzieję, że nasza
inicjatywa spotka się z coraz
większym zainteresowaniem.
Przy tej okazji chcielibyśmy
zachęcić kolejnych radnych
do odpowiedzi na nasze pytania. Mamy świadomość, że
przyjęcie tej roli nie zawsze
jest łatwe. Z drugiej jednak
strony wierzymy, że takie
zaangażowanie i otwartość
docenią mieszkańcy.

3. Na jakie problemy Rada Gminy powinna zwrócić uwagę?
Uważam, że w pierwszej kolejności należy dokończyć rozpoczęte inwestycje i dopilnować, by były porządnie wykonane, bo nie stać nas na bylejakość. Wiemy, jak słaba jest kondycja finansowa naszej gminy. Musimy więc
starać się pozyskać pieniądze z innych źródeł, np. z Funduszy Europejskich 2014-2020.

4. Jakby Pani oceniła zaangażowanie mieszkańców w to, co się dzieje
w Gminie?
1.Dlaczego zdecydowała się Mieszkańcy naszej gminy chcą mieć wpływ na to, co się u nas dzieje. Najlepszym na to przykładem jest bardzo wysoka frekwencja w wyborach saPani kandydować?
Od dawna angażuje się morządowych w listopadzie ubiegłego roku. Mają mnóstwo ciekawych
w działalność społeczną. Lu- pomysłów, ale nie zawsze mieli możliwość, jak do tej pory, aby je zaprebię być z ludźmi i dla ludzi. zentować.
Jeśli tylko mogę pomóc, to
staram się to robić jak najlepiej. Poza tym jest wiele problemów, w rozwią- 5. Czy chciałaby Pani przekazać jakiś apel do naszych mieszkańców?
zanie których zaangażowałam się będąc radną w poprzedniej kadencji. Szanowni mieszkańcy gminy Łukta! Chciałabym zachęcić Was do kontaktu
osobistego bądź telefonicznego z radnymi Rady Gminy Łukta, byście dzieliChciałam więc doprowadzić rozpoczęte sprawy do pomyślnego finału
li się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi funkcjonowania naszej „małej ojczyzny”.
2. O jakie sprawy obecnie Pani walczy?
Moim hasłem wyborczym w wyborach samorządowych do rady gminy było
„Bezpieczeństwo, ład, aktywność.” Zależy mi, aby w całej Łukcie były Dziękuję ślicznie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
porządne drogi i chodniki, by udało się wybudować oświetlenie uliczne na

Sonda

Nowy Rok 2015. Czas na zmiany. Co planują znani i nieznani
z regionu?

Urszula Mironowicz
kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łukcie
W nadchodzącym
r o ku
planujemy
głównie: 1. Utworzenie Klubu Integracji
Społecznej w Łukcie.
2. Utworzenie Zakładu
Aktywności
Zawodowej w Łukcie przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Morągu.
3. Zorganizowanie kampanii dotyczącej przemocy „Tydzień walki z przemocą” Kampania Białej Wstążki – Druga edycja w gminie.
4. Wyjazd socjoterapeutyczny dla młodzieży sprawującej trudności wychowawcze. 5. Wyjazd rodzinny z elementami szkoły dla rodziców
„Odpoczywam razem z dzieckiem” 5-6 rodzin. 7. Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole w Łukcie ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. 8. Zorganizowanie grupy edukacyjnej dla osób uzależnionych, które ukończyły terapię.

Szanowni Państwo.
Bardzo chciałbym
podziękować mieszkańcom Gminy Łukta
za udział w wyborach
samorządowych i za
obdarzenie mojej osoby tak dużym zaufaniem. Przez najbliższe
4 lata będę starał się
robić wszystko by nie
zawieść Państwa oczekiwań względem mojej osoby. Wysoka frekwencja
w naszej gminie przyczyniła się do tego, że mamy również dwóch radnych w radzie powiatu w tym przewodniczącego rady to także zasługa
Państwa.
W pierwszym miesiącu mojej pracy skupiłem się na ustaleniu budżetu
dla jednostek organizacyjnych gminy. Następnie przeszliśmy do opracowania budżetu gminy na rok 2015. W obecnym roku chciałbym poprawić
infrastrukturę drogową, dokończyć kolejne etapy budowy chodników
i zmodernizować oświetlenie. Mam nadzieję, że rok 2015 pozwoli nam
wszystkim cieszyć się dobrym zdrowiem, uśmiechem i życzliwością
wobec innych.
Z poważaniem
Wójt Gminy Łukta, Robert Malinowski
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