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„Do Łukty przybyłam z bagażem doświadczenia zawodowego” 

1 marca 2017 r., minie 14 lat 

od kiedy pani Jolanta Górecka 
pracuje w Urzędzie Gminy Łuk-
ta. Mieszka w Ostródzie.  
W wolnym czasie najchętniej 
ogląda w TV i słucha w radio 
najnowszych wiadomości  
z regionu, kraju i świata, krząta-
jąc się jednocześnie po mieszka-
niu. Sporo wolnego czasu po-
święcam dla domu  - wyznaje. 
Lubię, żeby wszystko działało w 
nim sprawnie i aby był porzą-
dek, może aż nazbyt pedantycz-
ny. Nie przepadam za gotowa-
niem, ale kiedy się za nie zabio-
rę, robię to z sercem, tak aby 
przyrządzane potrawy były 
smaczne. Chętnie korzystam  
z wyszukanych przepisów na 
szybkie i zdrowe dania. Na 
chłodne dnie polecam ostatnio 
przyrządzaną, rozgrzewającą 

zupę krem z kawałkami kurczaka, przyprawianą imbirem i kminem 
rzymskim, według przepisu mistrza kuchni Karola Okrasy. Staram się 
pomagać córce w wychowywaniu wnuka, ale nie jest to łatwe, bo staję 
zawsze w obronie wnuka. 

Zainteresowania: 
Poza zaspakajaniem ciekawości  wieści z regionu, kraju i świata, lubię 
obejrzeć dobry film historyczno-obyczajowy oraz posłuchać muzyki 
pop. W pamięci najbardziej utkwiły mi filmy: „Przeminęło z wiatrem” 
– ekranizacja bestsellerowej powieści amerykańskiej pisarki Margaret 
Mitchell i najbardziej znana produkcja hollywoodzka w historii kina, 
nagrodzona ośmioma Oscarami, „Trędowata” – najsłynniejszy polski 
melodramat na podstawie powieści Heleny Mniszkówny, „Noce i Dnie” 
– ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej w reżyserii Jerzego Antcza-
ka, „Trylogia” - ekranizacja cyklu powieści historycznych Henryka 
Sienkiewicza pt.: „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski” 
a także „Chłopi” – adaptacja powieści Władysława Reymonta w reżyse-
rii Jana Rybkowskiego oraz „Nad Niemnem” – adaptacja powieści 
Elizy Orzeszkowej w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego, czy też 
„Znachor” – adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza w reży-
serii Jerzego Hoffmana. Znakomicie pamiętam także musical „Kabaret” 
– film, który stał się kasowym przebojem oraz jednym z kultowych 
obrazów dekady. Za rolę Sally Bowles aktorka Liza Minnelli otrzymała 
Oscara. Zawsze z uśmiechem na twarzy wspominam komedie z udzia-
łem francuskiego komika wszechczasów Louisa de Funes. Uwielbiam 
piosenki w wykonaniu amerykańskiej piosenkarki muzyki pop Whitney 
Houston - według Księgi rekordów Guinnessa – najczęściej nagradza-
nej artystki muzycznej w dziejach. W wykonaniu  tej obdarowanej 
przez los nieziemskim  głosem piosenkarki – mój ulubiony utwór  
„I Will Always Love You”, niewątpliwie słusznie zdobył dwie nagrody 
Grammy. Słuchając go czuje się dreszczyk emocji. 
Co prawda rzadko wyjeżdżam w podróż, dalej niż do Łukty. Nie mniej 
jednak,  w roku bywają trzy stałe wycieczki. Wiosną chętnie, w towa-
rzystwie rodzinki wybieram się do Ciechocinka. Tam tężnie solankowe 
nasycają powietrze jodem, bromem i całą gamą innych mikroelemen-
tów jak: magnez, sód, potas, żelazo i inne. Wokół tężni wytwarza się 
specyficzny mikroklimat, będący naturalnym inhalatorium. Najwyraź-
niej tego potrzebuje mój organizm – tłumaczę sobie. Latem uwielbiam 
polskie, piaszczyste plaże nad otwartym Morzem Bałtyckim i orzeźwia-
jącą w nim kąpiel. Wiadomo, latem są upały i wszyscy tam jadą dla 
ochłody - tłumaczę sobie. Jesienią obowiązkowo odbywam pielgrzym-
kę samochodem na Jasną Górę.  Tego najwyraźniej potrzebuje moja 
dusza. 

Jak wspomina Pani początki pracy w Urzędzie Gminy? 
Bardzo miło. Do Łukty przybyłam z bagażem doświadczenia zawodo-
wego, nabytego w ciągu 18-letniej pracy w Urzędzie Gminy Ostróda. 
W tym czasie, dodatkowo zajmowałam się sprawami organizacyjnymi 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Gmin oraz Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, które wówczas 
zaczynało swoją działalność, a obecnie z powodzeniem realizuje 
ogromne przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami dla kilku-
nastu gmin. Lubię swoją pracę i angażuję się w nią. Przestrzegam obo-
wiązującego prawa, ale człowiek jest dla mnie zawsze na pierwszym 
miejscu. 

Co należy do obowiązków Sekretarza w Gminie? 
Obowiązki Sekretarza Gminy określone są w ustawie o pracownikach 
samorządowych oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 
Łukta nadanym zarządzeniem Wójta. Do zadań Sekretarza należy  

zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 
- opracowywanie projektów Regulaminu i zmian do niego, 
- opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk 
pracy, 
- nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie, 
- dekretowanie na stanowiska pracy wszelkiej korespondencji i doku-
mentacji  wpływającej do Urzędu, 
- nadzorowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie 
Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych, 
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków na działalność urzędników, 
- organizacja procedury otwartego i konkurencyjnego naboru kandyda-
tów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz stanowi-
ska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
Generalnie kierownikiem Urzędu Gminy i reprezentantem Gminy jest 
Wójt. Sekretarz Gminy pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu 
Organizacyjnego oraz funkcję kierownika Urzędu pod nieobecność 
Wójta. Dodatkowo zarządzeniami Wójta Gminy Łukta Sekretarz został 
upoważniony do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy, tj., do: 
- załatwiania wszelkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy 
ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postano-
wień i zaświadczeń oraz podpisywania pism w tym zakresie podpisem 
elektronicznym i ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, 
- załatwiania wszystkich spraw administracyjnych, do których zastoso-
wanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych, w tym do wyda-
wania decyzji, postanowień i zaświadczeń, poza sprawami zastrzeżony-
mi ustawą do realizacji przez Wójta, 
- podejmowania w imieniu Wójta Gminy jako wierzyciela lub organu 
egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych 
w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyj-
nych, wydawania postanowień i zarządzeń, 
- wykonywania zadań z zakresu prawa pracy w celu zapewnienia wła-
ściwej organizacji i płynności pracy w Urzędzie Gminy, polegających 
na podpisywaniu wydawanych pracownikom Urzędu i kierownikom 
gminnych jednostek organizacyjnych: delegacji służbowych, wniosków 
urlopowych, skierowań na szkolenia pracownicze, zaświadczeń o za-
trudnieniu i wynagrodzeniu. Ponadto Sekretarz wykonuje zadania po-
wierzane mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami, 
związane z reprezentowaniem Urzędu Gminy i Gminy na zewnątrz. 
Ogólnie rzecz ujmując zadaniem Sekretarza jest zapewnienie sprawnej 
organizacji pracy Urzędu Gminy, jak również wspomaganie Wójta  
w utrzymaniu niezakłóconego funkcjonowania Gminy. 

W jakich sprawach zwracają się do Pani interesanci ? 
Interesanci mogą zwracać się we wszystkich sprawach dotyczących 
funkcjonowania Urzędu oraz pracy urzędników na poszczególnych 
stanowiskach, jak i załatwianych spraw.  
Ponadto, jak wynika z zakresu obowiązków Sekretarza, w sprawach 
dotyczących: 
- przyjmowania do protokołu ustnych oświadczeń woli spadkodawcy 
(spisanie testamentu zwykłego), 
- poświadczania własnoręczności podpisu, 
- poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentu, 
- poświadczania faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowa-
dzonej przez Urząd ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdu-
jących się w posiadaniu Urzędu. 

Jak wygląda współpraca z mieszkańcami Gminy? 
Współpraca wygląda na ogół dobrze, co oznacza, że Urząd funkcjonuje 
w miarę możliwości sprawnie i prawidłowo. Interesanci z dużą wyrozu-
miałością podchodzą również do dość trudnych warunków pracy Urzę-
du, co oznacza, że znana jest im przyczyna. Albowiem priorytetem  
w działalności władz Gminy Łukta są inwestycje niezbędne dla popra-
wy warunków życia ogółu społeczności. Jednakże pojawiła się iskierka 
nadziei na poprawę warunków pracy Urzędu. Przeprowadzone ostatnio 
konsultacje społeczne i wszelkie analizy, w tym analiza SWOT wyka-
zały, iż ważną infrastrukturą społeczną, która wymaga natychmiastowej 
modernizacji jest Urząd Gminy w Łukcie i dostosowanie go do osób 
niepełnosprawnych. Na Sesji w dniu 29.12.2016 r. Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026, w której m.in. wśród 
celów strategicznych poprawiających warunki życia poprzez działania 
w rozwój infrastruktury społecznej i jakości kapitału ludzkiego, jako 
jedno z kluczowych zadań (wprawdzie ostatnie) zapisano: „5. Budowa/
rozbudowa/remont Urzędu Gminy w Łukcie”.  

Czego można Pani życzyć ? 
Co przyniesie nam Nowy Rok 2017? Tego nie wiemy, ale życzmy so-
bie nawzajem, aby był lepszy od poprzedniego i aby sprzyjało nam 
zdrowie oraz pomyślność, zarówno w życiu zawodowym jak i prywat-
nym. 

Rozmawiała Paulina Malinowska 
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Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Olsztynie podjął decyzję i przystę-
puje do rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 527 na odcinkach Morąg – 
Łukta i Łukta – Olsztyn. Wyłonione 
zostały firmy projektowe na poszcze-
gólne odcinki. Prace projektowe są 
już daleko zaawansowane.  
6 grudnia 2016 r. w miejscowości 
Pelnik oraz 14 grudnia 2016 r.  
w miejscowości Florczaki, odbyły się 
konsultacje społeczne dotyczące 
projektu rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – 
Łukta – Olsztyn.  W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie oraz 
firmy projektowe odpowiedzialne za 
przygotowanie projektu. W określo-
nym terminie mieszkańcy mogli 
wnosić swoje uwagi i opinie do przy-
jętych rozwiązań projektowych.  
W ramach rozbudowy przewiduje się 
wykonanie niżej wymienionych prac: 
wzmocnienie nawierzchni drogi; przebudowę istniejących łuków  
i skrzyżowań; przebudowę obiektów inżynierskich, budowę i przebudo-
wę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów 
indywidualnych i publicznych; budowę ścieżki rowerowej z dopuszczo-
nym ruchem pieszych w stronę jeziora Korweckiego; budowę stanowi-
ska do ważenia pojazdów; budowę nowych i przebudowę istniejących 
przejść dla pieszych; wycinkę kolidujących z przebudową drzew; budo-
wę i przebudowę odwodnienia drogi; budowę i przebudowę oświetlenia 
drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości; zago-

spodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 
wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przy-
drożnych; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
Z informacji przekazanych na spotkaniach z mieszkańcami, inwestycja 
ma być wykonana do końca 2018 roku. 
Mamy nadzieję, że tak oczekiwana rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 527 zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 
 

UG Łukta 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta - Olsztyn 

Zgodnie z ustawą 

Rady Gminy Łukta  
z 30 listopada Zakład 
Gospodarki Komu-
nalnej w Łukcie 
zostaje przekształco-
ny w spółkę handlo-
wą. Z jakimi zmiana-
mi się to wiąże, roz-
mawiamy z kierow-
nikiem ZGK Tadeu-
szem Malinowskim. 
 
Kiedy ZGK zostanie 
przekształcony  
w spółkę? 
Na dzień dzisiejszy 
zgodnie z uchwałą  
z 30 listopada 2016 
r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej jest już 
w likwidacji. Obec-
nie trwają prace 
organizacyjne zgod-
nie z ustalonym 
przez wójta harmo-
nogramem prze-
kształcenia zakładu 
budżetowego w spół-

kę handlową. Obecnie prowadzimy inwentaryzację, która jest kluczo-
wa w tym przekształceniu, gdyż zależy od niej aport Gminy, czyli 
wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej. Spółka natomiast 
będzie spółką jednoosobowa ze stuprocentowym udziałem Gminy. 
Sama spółka natomiast powstanie z dniem 1 marca 2017 r. Znana jest 
już rada nadzorcza, składająca się z 3 osób. 
 
Co oznacza przekształcenie zakładu w spółkę dla mieszkańców? 
Dla mieszkańców nic się nie zmieni. W dalszym ciągu będą obowiązy-
wać te zasady ustalania taryf jak do tej pory były, czyli spółka będzie 
określała wysokość poniesionych kosztów, Wójt będzie weryfikował,  
a rada gminy będzie uchwalała lub nie. Te zasady w dalszym ciągu 
będą obowiązywać. Jednakże z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło nowe 
prawo wodne, które może generować koszty dla takich spółek jak my. 
Dotyczyć one będą gospodarczego korzystania z wody. Są już określo-
ne stawki za pobór 1m3 wody, które będą ponosić zakłady, czytając to 
odwrotnie, koszty poniosą mieszkańcy, czyli odbiorcy. Zakład będzie 

tylko pośrednikiem. Ale jak naprawdę będzie, trudno mi powiedzieć, 
gdyż sam nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi. Nikt na ten temat nic nie 
mówi. Jaka będzie prawda, dopiero się okaże. 
 
Co zmieni się w samym zakładzie? 
Spółka daje nam większą samodzielność finansową. Będziemy mogli 
m.in. brać kredyty, samochody w leasing. Wtedy gmina nie będzie 
musiała tego robić. Spółka będzie nabywała majątek w imieniu gminy  
i go powiększała. Będziemy mieli większą samodzielność. Nie będzie 
to samodzielność zależna, co za tym idzie nie będzie dotacji na jakie-
kolwiek zadania zlecone. Zaczniemy funkcjonować w inny sposób, 
taki jak każda firma prywatna prowadząca działalność gospodarczą. 
Działalność nie będzie ograniczała się jedynie do dystrybucji wody  
i oczyszczania ścieków. Oferta zostanie rozszerzona, ale na razie trud-
no mi powiedzieć w jakim zakresie. Na pewno będzie to szeroko pojęte 
świadczenie usług w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej.  
 
Czy znany jest już zarząd? 
Zarząd nie jest znany. Będzie prawdopodobnie jednoosobowy. Z mocy 
prawa, jak mówi ustawa o Gospodarstwie Komunalnym, pierwszego 
prezesa zarządu, dotychczasowego kierownika bądź dyrektora prze-
kształcanego przedsiębiorstwa, powołuje wójt.  
 
Jaki jest zamiar tego przekształcenia? 
Zamiar jest taki, aby mieszkańcy dokonywali opłat na możliwie niskim 
poziomie. Żeby ceny nie były takie „kominowe”, czyli bardzo wielkie. 
Niestety nie możemy przewidzieć jakie inne obowiązki zwiększające 
nam koszty, zostaną na nas nałożenie przez ustawodawcę. Jeśli ustawa 
o prawie wodnym nałoży na nas obowiązek płacenia, brzydko mówiąc 
„haraczu” za pobór wód, to wtedy mogą być naprawdę duże koszty. 
Jednakże, są to na razie tylko przypuszczenia. Na dzień dzisiejszy mo-
gę powiedzieć, że jest dobrze. 
 
Jakie ma pan oczekiwania? 
Mam nadzieję, że przekształcenie będzie bezbolesne, bo ta załoga, 
która w tej chwili pracuje w zakładzie przechodzi z mocy prawa do 
spółki, chyba że ktoś nie wyrazi zgody. Warunki pracy praktycznie się 
nie zmienią. Natomiast warunki płacowe mogą być różne, bo wiadomo 
zmieni się forma wynagradzania. Chciałbym, żeby każdy z pracowni-
ków zarobił na wypłatę, żeby bardziej się angażował w wykonywaną 
pracę, a płaca będzie adekwatna do wykonanej pracy. Analizuję  
i porównuję zasady wynagradzania w innych, podobnych spółkach  
i wiem, że jest to możliwe do wprowadzenia. Jak wyjdzie, zobaczymy. 

 
Dziękujemy za rozmowę 

Redakcja 

ZGK w Łukcie przekształcony w spółkę  
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Załącznik  
Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łukta  

z dnia 30 listopada 2016 roku   
Nr XXIX/152/2016 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę                                                                                                                          

 
 
       Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków                                                                                        

 
             

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 
Cena 
netto 

Cena  
brutto 

 Jednostka 
  miary 

G 1W 

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,   
ogródki na uprawy przydomowe warzyw i kwiatów, odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej 
(nieodprowadzanej po użyciu do kanalizacji), rekreacja (nieruchomości wykorzystywane okre-
sowo,  na cele wypoczynku). Woda wykorzystywana do zaopatrzenia ludności przeznaczona do 
spożycia lub na cele  bytowe. 

  
2,88 

 
3,11    zł/m3 

G 2W 
 Odbiorcy produkcyjni - woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywno-
ściowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania  np. piekarnie, mleczarnie, cu-
kiernie, zakłady mięsne, 

  
2,98 

  
3,22 

  
   zł/m3 

  

Pozostali odbiorcy : produkcja pozostała, hotele, handel i usługi ,instytucje użyteczności pu-
blicznej, gastronomia oraz gmina pobierająca wodę ze zdrojów publicznych, do zraszania pu-
blicznych ulic, terenów zielonych i na cele przeciwpożarowe. 

  
      

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 
Cena 
netto 

  
Cena 
brutto 
  

Jednostka 
  miary 

G 1S 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe tj. powstające w wyniku bytowania ludzi i funk-
cjonowania gospodarstw domowych w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych, jednostkach  użyteczności publicznej, zakładów pracy itp. 

  
4,89 5,28 zł/m3 

G 2S 

Odbiory usług odprowadzający ścieki komunalne czyli  wymieszane ścieki bytowe ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi, przez dostawców z nieruchomości na 
której prowadzi się działalność usługową lub handlową  m. in.   gastronomia , cukiernie, hotele 

  
5,14 

  
5,55 zł/m3 

G 3S 

Przemysł: odbiorcy usług  odprowadzający ścieki (o podwyższonych parametrach fizyko-
chemicznych) niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, po-
wstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odpro-
wadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu: np. piekarnie,  mleczarnie, masarnie, 
cukiernie, zakłady mięsne, drobiarskie, przetwórstwa owocowo warzywnego, rozlewnie i wy-
twórnie napojów , produkcja leków , myjnie  samochodowe, zakłady fryzjerskie i inne. 

 9,15 9,88 zł/m3 

Uchwała Nr XXIX/152/2016 

Rady Gminy Łukta 
z dnia 30 listopada 2016 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.446) i art. 24 ust. 1 i 
3  ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku  r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Zatwierdza się na uzasadniony wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie taryfy cen  
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stawki opłat 
abonamentowych, stawki opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadza-
nia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które będą obowiązywały na terenie gminy Łukta od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 
roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr  1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała Rady Gminy Łukta z dnia 14 listopada 2015 roku Nr XIV/79/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczaso-
wych taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 
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NASZA GMINA ŁUKTA 

18 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie w sali kinowej 

odbyły się Jasełka, w wykonaniu najmłodszych uczestników. Dzieci 
przygotowane przez Panią Joannę Sulley zaprezentowały historię Naro-
dzin Jezusa, ale i przedstawiły również  bożonarodzeniowy repertuar, 
wykonując polskie kolędy i pastorałki. Piękną scenografię, starannie 
przygotowane kostiumy i bardzo dobrą grę aktorską, zebrani widzowie 
nagrodzili gromkimi brawami oraz upominkami. 

Po spektaklu na scenę wkroczył Żeński Chór Kameralny prowadzony 
przez Pana Daniela Kaczmarczika. Śpiewając polskie, znane kolędy w 
pięknej aranżacji wprowadziły widzów w świąteczny nastrój.  
Uczestnicy Jasełek: Monika Zychalak,  Maciek Gorząch, Szymon Go-
rząch, Weronika Gol, Iga Drozdowska-, Kasia krawczyk, Marta Kraw-
czyk, Martyna Stępień, Natalka Lipowska, Gabryś Stępień, Judyta Ragi-
niak, Igor Orłowski, Oliwia Witkowska, Kornelia Raginiak, Zuzia Ko-
walik, Paulina Picz, Patrycja Picz, Gabrysia Załęska, Kornelia Pilkie-
wicz, Klaudia Domańska, Łucja Wiktorowicz, Ada Stohler, Karina 
Stohler. 

Redakcja 

Jasełka i Świąteczny Koncert Chóru 

Stawki opłat abonamentowych         

 
                       
         Stawka opłaty za przyłączenie                                                                                                                                                                              

 
         
       Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków   przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
 

 
 
Do cen i stawek opłat wymienionych w  tabelach dolicza się obowiązujący podatek VAT zgodnie  z odrębnymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 

ZGK w Łukcie 

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 
Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Jednostka 
miary 

A 1 
dla odbiorców wody w   rozliczeniach   w   oparciu o wskazania wodomierza głównego, rozli-
czanych wg normy.  Za gotowość  urządzeń do świadczenia usług dostarczania wody 1,85 2,00 zł/m-c 

A 2 
 dla odbiorców ścieków  w   rozliczeniach   w   oparciu o wskazania wodomierza głównego, 
rozliczanych wg normy.  Za gotowość  urządzeń do świadczenia usług odprowadzanie ścieków  3,85 4,16 zł/m-c 

Lp.                 Rodzaje stawki 
Stawka 

netto 
Stawka 
brutto 

1. stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych * 121,00 130,68 

2. stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych * 121,00 130,68 

      zł  :  Cena z 1m3 ścieków kg :   Suma zanieczyszczeń      zł/kg netto   zł/kg brutto 

                  9,15             3,28      2,79     3,01 
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6 grudnia GOK oraz Łuktę odwiedził Mikołaj, który miał dla wszyst-

kich słodkie upominki, a niektórym niesfornym dzieciom pomachał 
rózgą. Święty Mikołaj odwiedził urzędników, przedszkole oraz spacero-
wał ulicami Łukty częstując napotkanych mieszkańców. 
Tego samego dnia w kinie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie wy-
świetlono film „Trolle” uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po 
obejrzeniu bajki z uśmiechami na twarzy wszystkie dzieci udały się do 
sali kominkowej, gdzie czekał na nich Mikołaj, rozdając prezenty. Spo-
tkanie upamiętniono zdjęciami.  

Redakcja 

Mikołajki w Łukcie     Świąteczne spotkanie w Komorowie 

Andrzejki są świetna okazją do integracji i miłego spędzenia wolnego 

czasu. Dlatego też sołtysi Kojd i Zajączkowa wspólnie z Radami Sołec-
kimi zorganizowali dla swoich mieszkańców Wieczór Andrzejkowy. 
Zaproszeni zostali seniorzy z naszych miejscowości. Panie przygotowa-
ły słodki poczęstunek, upiekły ciasta i zakupiły owoce.  
Jak przystało na wieczór Andrzejkowy nie mogło zabraknąć muzyki, 
śpiewów i tańców. W czasie naszego spotkania grała prawdziwa wiej-
ska kapela, był akordeon i perkusja. Na tych właśnie instrumentach do 
wspólnego śpiewania przygrywali nam pan Dzieniszewski i Zając. Miłą 
niespodziankę sprawił nam pan Wójt z żoną, którzy także zaszczycili 
nas swoją obecnością.  
W dobrym towarzystwie czas płynie szybko, zwłaszcza przy zabawie. 
Nawet nie spostrzegliśmy się, kiedy trzeba było się pożegnać i rozcho-
dzić do domów.  
Wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na to spotkanie serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy zwłasz-
cza, że zaczyna się karnawał.  

Redakcja 

Andrzejkowy Wieczór na świetlicy w Zajączkowie 

21 grudnia  15 uczniów Szkoły Podstawo-

wej im. Żołnierzy Niezłomnych  w Łukcie 
pod opieką p. Magdaleny Palińskiej przeżyło 
niezapomniane chwile podczas pobytu  
w Domu Pomocy Społecznej w Molzie. Mali  
artyści swoim pięknym śpiewem  wprowadzi-
li mieszkańców w  świąteczny nastrój.  
Wspólne kolędowanie było wzruszającym 
przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych. 
Zaangażowani  uczniowie  Lena Wejknis, 
Zofia Marcinowska, Michał Czubkowski, 
Dominika Gadecka, Natalia Lipowska, Mar-
tyna Stępień, Patrycja Picz, Zuzanna Orłow-
ska, Jagoda Kosiniak, Maja Czajkowska, 
Wiktoria Polakowska, Klaudia Pampuch, 
Krzysztof Marcinowski, Aleksander Waci-
kowski zostali bardzo miło przyjęci, a za 
swój wkład otrzymali własnoręcznie wykona-
ne prezenty i słodycze.   

ZSP w Łukcie 

Wspólne kolędowanie w Molzie 

19 grudnia, w poniedziałkowy wieczór, w świetlicy w Komorowie 

zebrali się wszyscy mieszkańcy, aby posłuchać występów dzieci i za-
śpiewać wspólnie kolędy. Podczas tego wieczoru nie zabrakło oczywi-
ście Mikołaja, który rozdał każdemu dziecku paczkę choinkową. 
Uśmiechy nie schodziły z twarzy. Następnie można było porozmawiać  
i wymienić się refleksjami przy słodkim poczęstunku. Bardzo dziękuje-
my za pomoc w organizacji tego wydarzenia.  

Redakcja 
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Poniedziałkowy poranek w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łukcie rozpoczął się miłą niespodzian-
ką. Pani dyrektor Agnieszka Klinicka powitała podczas 
apelu całą społeczność szkolną, przypominając, iż  
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza. Następnie przekazała głos p. Magdalenie Paliń-
skiej pełniącej funkcję koordynatora wolontariatu szkol-
nego. Wolontariusze w dniu swojego święta otrzymali 
podziękowania za trud i  bezinteresowne zaangażowanie  
w działaniach podejmowanych na rzecz innych. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie od kilku lat pręż-
nie rozwija się Wolontariat szkolny. Jest grupa uczniów-
wolontariuszy, która w szczególny sposób angażuje się w 
różnego rodzaju działania. W tym roku szkolnym wolon-
tariat przystąpił do konkursu w celu zdobycia certyfikatu 
szkolnego koła wolontariatu. Podjętych zostało wiele 
zadań, inicjatyw, akcji  między innymi  odbyła się zbiór-
ka na stypendia papieskie. Cała społeczność włączyła się 
w zorganizowanie szlachetnej paczki. Do 9 grudnia zbie-
rane były pieniądze w akcji Góra grosza. Wolontariusze 
zachęcają do zbiórki karmy dla zwierząt, promują zbiórkę znaczków na 
misje, nakrętek plastikowych. W okresie Adwentu zbierana jest żyw-
ność dla najuboższych mieszkańców Gminy. W klasach odbyły się 
pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Pani pedagog przeprowadziła 
rozmowy na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając 
uwagę na rolę wolontariatu i chęci pomagania.   
W ZS-P w Łukcie działa 22 wolontariuszy: Patrycja Picz, Igor Kamie-
niecki, Oliwia Makowiecka, Julia Florkowska, Oskar Puch, Wiktoria 
Krupińska, Maciej Gorząch, Weronika Gol, Łucja Wiktorowicz, Kewin 
Florkowski, Maciej Zawadzki, Aleksandra Palińska, Karolina Wojto-
wicz, Oliwia Kowalska, Oliwia Jeziórska, Aleksandra Zając, Tymote-

usz Paliński, Klaudia Kielczyk, Alicja Szafraniec, Weronika Gromel-
ska, Alicja Stańczak, Anna Lewandowska. 
Koordynator wolontariat p. Magdalena Palińska składając życzenia 
swoim podopiecznym powiedziała między innymi „ potraficie bezinte-
resownie i z dużym zaangażowaniem pomagać innym. Wasza empatia, 
wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. Jesteście wzorem 
do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla 
całej społeczności”. Uwieńczeniem spotkania było wręczenie dyplo-
mów i wykonanie  pamiątkowego zdjęcia. 

ZSP w Łukcie 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie 

12 grudnia w naszej bibliotece dominował biały kolor. 

Maluchy szybko powiązały biel z zimą. Opisując tę porę roku, 

dzieci stworzyły piękny „zimowy obrazek”, na którym nie 

zabrakło sanek, bałwana, zasp, śnieżek, lodu i sopli. Po 

„malarskim” wstępie maluchy wysłuchały opowiadania pt. 

„Przygoda na sankach”, wzbogaconego o zabawę logorytmicz-

ną. Potem biblioteka zamieniła się w plac zimowych zabaw. 

Maluchy ulepiły bałwana, uczestniczyły w bitwie na śnieżki, 

skakały po krze, tworzyły lodowe figury, spacerowały z mi-

siem polarnym a na koniec rozpętały śnieżną burzę. Po zimo-

wym szaleństwie dzieci wyciszyły się podczas masażyków 

relaksacyjnych. Uspokojone maluchy na koniec zajęć wykona-

ły piękne kartki świąteczne. W taki właśnie sposób  

w naszej bibliotece przywitaliśmy już zimę. 

GBP w Łukcie 

16 grudnia br. o godz. 18.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Łukcie odbył się Świąteczny Wieczór Literacki. Święta Bożego Na-
rodzenia to m.in. czas spotkań w gronie rodziny i znajomych. W naszej 
bibliotece przedsmak świątecznej atmosfery stworzyło spotkanie czytel-
ników  z literaturą o tematyce wigilijnej. Nastrojowe opowiadania prze-
czytali: Sławomir Urbaszek - „Wizyta” Ewy Ostrowskiej, Paulina Mali-
nowska – „Gwiazdor” Izabeli Sowy, Anna Kryszczuk – „Narodziny” 
Janusza Leona Wiśniewskiego, Anetta Morenc – „Po drugiej stronie 
okna” Ireny Matuszkiewicz, Urszula Szóstek – „Kiedy ci smutno, wte-
dy…” z książki „Balsam dla duszy na Boże Narodzenie”. Część literac-
ką spotkania zakończył Romuald Szyłejko humoreską wędkarską 
„Wigilijne okoneczki”.W dalszej części wieczoru podsumowaliśmy rok 
pracy w bibliotece. Nagrodziliśmy także 32 najaktywniejszych czytelni-
ków, którzy przeczytali ponad 52 książki, czyli co najmniej jedną tygo-
dniowo. Pierwsze miejsce zajęła czytelniczka, która przeczytała aż 286 
książek, drugie – czytelniczka z 253 przeczytanymi książkami, trzecie – 
czytelniczka ze 154 książkami. 
W dalszej części wieczoru wystąpił duet wokalno-gitarowy Gosia  
i Romek, który wykonał kilka nastrojowych utworów. 
Część oficjalną wyjątkowego spotkania zakończył Wójt Gminy Łukta 
Pan Robert Malinowski, który złożył świąteczne życzenia uczestnikom 
spotkania. Rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku były dopełnie-
niem udanego wieczoru. 

Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom za ufundowanie części nagród 
dla czytelników, a byli to: Zakład Przemysłu Drzewnego – Cezary Pu-
chacz, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Salony Fryzjerskie: 
Anna Szymańska, Justyna Raginiak, Wioletta Więch, Usługi kosme-
tyczne: Paulina Polakowska oraz Kamila Szymańska, Pensjonat Pod 
Taborskimi Sosnami - Anna Próchnicka, Kwiaciarnia Orchidea. 

GBP w Łukcie 

Zajęcia kreatywno-literackie dla dzieci „na biało” 

Świąteczny wieczór literacki 
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W grudniu 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się III 

SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK, którego organiza-
torem była p. Magdalena Palińska. W konkursie wzięły udział wszyst-
kie klasy Szkoły Podstawowej  im. Żołnierzy Niezłomnych, oraz Od-
dział Przedszkolny. Komisja Konkursowa w składzie:  Ks. Jerzy Male-
wicki , przewodnicząca Rady Rodziców p. Edyta Wojciechowska oraz 
p. Jadwiga Majewska mieli bardzo trudne zadanie , gdyż poziom wyko-
nania poszczególnych kolęd i pastorałek, był na wysokim poziomie. 
Podczas obrad komisji, uczniowie oglądali przepiękne Jasełka w wyko-
naniu klasy III b, przygotowane pod kierunkiem p. Marii Ignatowicz.  
I miejsce w konkursie zajęła  bezapelacyjnie klasa IIIa , której wycho-
wawcą jest p. Danuta Wasiak-Kawczyńska. Uczniowie zaśpiewali prze-
piękną pastorałkę,  napisaną specjalnie na konkurs  przez p. Krzysztofa 

Marcinowskiego, zajmującego się również  stroną artystyczną konkur-
su. II miejsce przypadło Emilii  Krasce, III miejsce zajął OP A, który 
był przygotowywany przez p. Bożenę Kaczówkę. 
Dzięki sponsorom tzn. Ks. Jerzemu Malewickiemu, Wójtowi Gminy 
Łukta Robertowi Malinowskiemu, Dyrektorowi ZS-P w Łukcie p. Sła-
womirowi Urbaszkowi,  Prezesowi Mleczarni EKOŁUKTA p. Roberto-
wi Saluda,  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Edycie Wojciechowskiej, 
Przewodniczącemu Rady Powiatu p. Wojciechowi Palińskiemu,  nagro-
dzeni zostali  wszyscy uczestnicy konkursu.  

ZSP w Łukcie 

III Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Konkurs Kolęd i Jasełka w Mostkowie 

Okres Bożego Narodzenia to czas szczególny. Wtedy to w serca ludzi 

wstępuje radość i pokój. W szkole to także jest czas wyjątkowy. Wspól-
nie dekorujemy klasy i korytarze, ubieramy choinkę i oczywiście przy-
gotowujemy przedstawienie Jasełek.  
 
22 grudnia w naszej szkole już od rana czuć było „zapach świąt”. Ze 
stołówki dobiegał nas zapach wigilijnej kapusty przygotowywanej 
przez panią Tereskę i panią Bogusię (nasze panie kucharki) oraz innych 
potraw przyniesionych przez dzieci na tradycyjną wigilię. Na odświęt-
nie udekorowanym korytarzu słychać było kolędy.  
 
Tradycją naszej szkoły stał się już Konkurs Kolęd, do którego przygoto-
wują się wszystkie klasy, oczywiście w tajemnicy przed innymi, bo 
każdy chce wygrać. Rozpoczął on naszą uroczystość i wprowadził w 
świąteczny nastrój.  W jury konkursu w tym roku zasiedli: pan Mariusz 
Podralski, pani Małgorzata Marusiak – Łesyk i pani Ania Pikuła. Mieli 
trudny wybór, ponieważ każda klasa zaprezentowała się świetnie.  
III miejsce zajęła klasa III d pod opieką pani Beaty Steranki z pa-
storałką „Tobie Mały Panie”, II miejsce kl. 0 b pod opieką pani 
Agnieszki Sadowskiej z pastorałką „Bosy pastuszek”, I miejsce klasa 
IV c pod opieką pana Sławka Świerczyńskiego z pastorałką „Jest 
taki dzień”. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i kalendarze ufundo-
wane przez księdza proboszcza.  
 
Po krótkiej przerwie na zmianę strojów i charakteryzację oraz w oczeki-
waniu na zaproszonych gości rozpoczęło się przedstawienie. Na widow-
ni wśród uczniów, nauczycieli rodziców i dziadków zaproszonych przez 
uczniów zasiedli także: ksiądz prałat Kazimierz Dubowski, Wójt Gminy 
Łukta pan Robert Malinowski, Przewodnicząca Rady Gminy Łukta pani 
Marta Drozdowska, ksiądz proboszcz Jerzy Malewicki, dyrektor szkoły 
pan Sławomir Urbaszek, wicedyrektorki panie Danuta Michalska  
i Agnieszka Klinicka, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula 
Hryckiewicz.  
 
Przedstawienie rozpoczęła klasa III c wprowadzając nas w świąteczny 
nastrój swoja konkursową pastorałką. Następnie  widzowie po raz kolej-
ny zostali przeniesieni do czasów narodzin Jezusa. Tym razem jednak 
przedstawienie było zrealizowane w oparciu o scenariusz pt. „Wielkie 
rzeczy uczynił mi…” autorstwa Adama Szafrańca. Dobrze znana 
wszystkim historia narodzenia Jezusa została opowiedziana z perspek-
tywy Maryi-nastoletniej dziewczyny. Zastosowana narracja pozwoliła 
na umieszczenie w fabule scen znalezienia Pana Jezusa w świątyni  
i ślubu Maryi z Józefem. Nie obyło się bez elementów  humorystycz-
nych z myszkami i kotem, które znalazły się w betlejemskiej stajence  
i miały swój udział w historii narodzenia Zbawiciela. Doskonałym do-
pełnieniem tekstu były piosenki  i pastorałki wykonane przez nasze 
solistki i chór. Przedstawienie zakończyła pastorałka klasy V c „Nie 
było miejsca dla Ciebie”. Głębokie  zaangażowanie małych aktorów 

uwidoczniło się szczególnie w sposobie odtwarzania betlejemskich scen 
– dziecięca gra  była  pełna otwartości, szczerości, prostoty i cie-
pła.  Sztuka zaprezentowana przez naszych uczniów bardzo się spodo-
bała społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom – którzy byli pod 
dużym wrażeniem, czego nie ukrywali. Sami aktorzy byli z siebie bar-
dzo dumni, słysząc wiele pochwał pod swoim adresem. Pan Dyrektor, 
podziękował małym wykonawcom i przy okazji złożył wszystkim świą-
teczne życzenia. Do życzeń dołączył się także pan Wójt obdarowując 
przy okazji wszystkich uczniów słodyczami.  
 
Po przedstawieniu wszyscy przeszli do stołówki szkolnej gdzie był 
przygotowany stół z wigilijnymi potrawami. Pan Dyrektor i pan Wójt 
jeszcze raz złożyli wszystkim serdeczne życzenia  świąteczne. Wspól-
nie w rodzinnej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i zjedliśmy 
wigilijne przysmaki. Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej at-
mosferze. Już z niecierpliwością czekamy na następna wigilię i przed-
stawienie Jasełek.  
 
Gorące podziękowania dla uczniów  – za zaangażowanie i wspaniały 
występ w jasełkach, dla nauczycieli wychowawców za przygotowanie 
dekoracji, dla rodziców za przygotowanie potraw wigilijnych i wspar-
cie. Szczególne podziękowania dla pana Roberta Malinowskiego – 
Wójta Gminy, pani Matry Drozdowskiej – Przewodniczącej Rady Gmi-
ny, Dyrekcji Szkoły, księdza Prałata i księdza Proboszcza  za przybycie, 
wsparcie i życzliwe słowo. 
 

Wioletta Piotrowska  
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GŁOS MIESZKAŃCA  

Ochotnicza 

Straż Pożarna 
w 2016 roku 
obchodziła 
swoje 70. uro-
dziny. Powsta-
ła  
w 1946 roku. 
Obecnie zarzą-
dza nią naczel-
nik Robert  
Dobrosielski. 
Straż jest jego 
wielką pasją. 
Jest czynnym 
strażakiem od 
ponad 25 lat. 
W dzisiejszych 
czasach nieste-
ty jest problem  
w rozbudzaniu 
tego typu pasji 
w młodych 
ludziach, dlate-
go postanowi-
łam porozma-
wiać z naczel-
nikiem jak 
wygląda służ-
ba w OSP,  
w jaki sposób 
się zapisać do 
straży i czy 

warto zostać strażakiem. 

Ile lat działasz w OSP? Jak zaczęła się przygoda ze strażą? 
W tym momencie, w straży działam już 27 lat. A moja przygoda za-
częła się od rodzica. Pasję odziedziczyłem po tacie, który był czynnym 
strażakiem. Jak byłem dzieckiem to przychodziłem z nim do straży. 
Pokazywał mi sprzęt i na czym polega ta pasja, która u mnie zaczęła 
się już w wieku 10 lat.  

Jaką funkcję pełnisz i co należy do Twoich obowiązków? 
Obecnie przy funkcji strażaka-ochotnika pełnię również funkcję na-
czelnika. A co za tym idzie? Do moich obowiązków należy dbać  
o wyszkolenie członków, zakupy, pozyskiwanie sprzętu i dbanie  
o niego.  

Pamiętasz pierwszą akcję, w której uczestniczyłeś? 
Tak, oczywiście, że pamiętam. Miałem 15 lat, gdy byłem świadkiem  
i pomagałem przy gaszeniu kurnika w Dągu. Towarzyszył mi wtedy 
Tomek Serafin, dla którego to też była pierwsza akcja.  

Jest jakaś akcja, która mocno utkwiła Ci w pamięci? 
Niestety takowe są. Dwie akcje. Pierwsza to był pożar samochodu  
w miejscowości Mostkowo. Niestety w tym wypadku spłonęły 3 oso-
by. Dość mocne przeżycie, dlatego je zapamiętałem. Druga akcja to 
wyjazd do zabezpieczenia lądowania helikoptera LPR, który został 
wezwany do ratowania, jak się później okazało, naszego kolegi, druha 
Dariusza Kaczówki. Nasz zastęp był przy tym zdarzeniu.  
Tych akcji oczywiście jest więcej, ale te dwie najmocniej utkwiły mi  
w pamięci.  

Strażak kojarzy się przede wszystkim z gaszeniem pożaru. W jakich 
innych akcjach biorą udział strażacy? 
W tym momencie strażacy robią wszystko. Nie jest to tylko gaszenie 
pożaru. Jeździmy do małych wezwań, chociażby otwieranie drzwi  
w domach czy usunięcie drzew z dróg po duże wydarzenia jak wypad-
ki samochodowe czy właśnie wspomniane pożary. 

Oprócz akcji ratowniczych jest wiele akcji kulturalnych:  
Ochotnicza Straż Pożarna bierze udział w wielu wydarzeniach kultu-
ralnych. Są to akcje charytatywne, jak Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, święta kościelne tj. Wielkanoc czy Boże Ciało, pokazy 
Pierwszej Pomocy – pogadanki dla dzieci. Chcemy już od małego 
zachęcać do zapisywania się do straży. Kiedyś łatwiej było zachęcić, 
teraz konkurujemy z komputerami. OSP organizuje Zawody Sportowo-
Pożarnicze, czyli straż jest mocno związana ze sportem.  

Kiedyś każde dziecko marzyło, żeby zostać strażakiem. Czy rzeczywi-
ście dużo osób wstępuje w szeregi OSP? 
Myślę, że dalej każde dziecko marzy... do 10 roku życia, później jak 
wspomniałem w życie wkradają się komputery. Jest coraz mniej osób, 
które wstępują w szeregi OSP. Pozyskanie nowych członków nazywa-
my niestety sukcesem. Dużo młodych osób wyjeżdża z Polski, tak 
wielu członków od nas niestety wyjechało.  
U nas jest 28 strażaków, ale czynnych, których wyjeżdża jest 15 osób. 
To jest mało, zwłaszcza jak wyjazd jest na przykład w godzinach połu-
dniowych, gdzie ludzie pracują, albo w godzinach nocnych. 

Podpowiedź dla chętnych, jak zostać strażakiem? 
Wystarczy przyjść i zgłosić swoje zainteresowanie. Zaczepić strażaka, 
niekoniecznie kogoś z zarządu. Później, po złożeniu deklaracji, zarząd 
stwierdzi czy ta osoba rzeczywiście chce zostać strażakiem. Wysyłamy 
później chętnych na szkolenie. Każda nowa osoba jest mile widziana!  

Szkolenie, ile trwa, jak wygląda? 
Najpierw trzeba zrobić szkolenie podstawowe. Wcześniej w naszej 

jednostce zainteresowany ochotnik może zapoznać się 
ze sprzętem i sposobami korzystania  
z niego. Takie szkolenie trwa ok. 2 miesiące, ale jest to 
tryb weekendowy. Po podstawowym kursie ma możli-
wość dalszego szkolenia, tj. techniczne, dowódców, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeciwpowodziowe 
i wodne itp. Takie szkolenia są potrzebne nie tylko na 
służbie w OSP, ale w życiu codziennym.  

Jakie jest Twoje największe marzenie związane ze 
strażą? 
Największe marzenie, nie tylko moje, ale wszystkich 
strażaków w naszej jednostce jest nowy samochód. 
Nasz sprzęt obecnie ma 36 lat, więc nowy jest jak naj-
bardziej mile widziany. To jest takie nasze marzenie... 
ale dla wszystkich ludzi, bo my będziemy z niego ko-
rzystać, ale w wiadomym celu, aby pomóc innym. Mo-
że jak będzie nowy sprzęt to i więcej nowych ludzi 
zapisze się do straży, aby z niego korzystać? :)  

Czego życzyć w Nowym Roku? 
Aby był szczęśliwy. Może to, żeby ludzie jak najmniej 
słyszeli naszą syrenę strażacką. Dla nas jak najmniej 
wyjazdów, i w nocy, i w dzień. Aby ten rok był bez-
pieczny i zdrowy.  
 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

„Każda nowa osoba jest mile widziana!” -  Robert Dobrosielski 
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ZDROWO I SPORTOWO 

Klub OKPR Orkan 

Ostróda po ponad 
dwudziestu latach 
nieobecności wrócił na 
parkiety polskiego 
piłki ręcznej. Pierwszy 
sezon był dużą niewia-
domą, jednak zawodni-
cy stanęli na wysoko-
ści zadania i już  
w pierwszym sezonie 
po reaktywacji wygrali 
III ligę. W tym sezonie 
występują na poziomie 
II ligi. Jako beniami-
nek tych rozgrywek 
spisują się bardzo do-
brze. Po 7 spotkaniach 
są liderem rozgrywek  
i jedyną niepokonaną 
drużyną.  
Dzięki wsparciu lokal-
nych władz udało się 
otworzyć 6 ośrodków 
szkolenia chłopców  
i dziewczynek – Aka-
demię Orkana. Z aka-

demią wiążę się Narodowy Program Rozwoju Piłki Ręcznej. Przy 
współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce planuje się wprowa-
dzić powszechne szkolenie dzieci. Warto podkreślić, że Akademia na-
wiązała współpracę z legendą piłki ręcznej w Polsce – trenerem Gienna-
dijem Kamielinem!  
Filie są nie tylko w Ostródzie, ale również w takich miejscowościach jak 
Łukta, Samborowo, Miłomłyn czy Dąbrówno. A to dopiero początek  
działań!  
W naszej miejscowości grupę dzieci prowadzi trener Tomasz Łazicki, 
któremu zadaliśmy kilka pytań:  

Skąd się wziął pomysł utworzenia grupy w Łukcie? 
Działamy w ramach Akademii „Orkana”. Łukta to jedna z filii. Podobne 
filie są w Dąbrównie, Samborowie, ale główna jest przede wszystkim  
w Ostródzie. Jest taki pomysł, żeby w szkołach podstawowych w na-
szym województwie ten element szkolenia jakoś rozwinąć, bo został 
trochę zaniedbany. Nie ma tutaj rozgrywek centralnych ani wojewódz-
kich, dlatego pomysł jest taki, aby pracować już od szkoły podstawowej. 
Robić wstępną selekcję w okolicach Ostródy, a najlepiej by było spro-
wadzić zawodników i zawodniczki już do gimnazjum (no teraz już klasy 
7) do Ostródy, gdzie zajmuje się tą dyscypliną. Dążymy, aby Ci zawod-
nicy/zawodniczki z mniejszych miejscowości trafili do grupy w Ostród-
zie.  

Jak dużo dzieci uczestniczy w zajęciach? Jest zainteresowanie? 
Tutaj w Łukcie przewinęło się ok. 30 dzieci. Tyle spróbowało zobaczyć 
na czym polega ten sport.  Z frekwencją jest różne. Raz jest 12 osób, raz 
przyjdzie 19 osób. Jesteśmy otwarci na szkolenie wszystkich chętnych 
dzieci. Jest ta rotacja, gdyż może nie każdemu dziecku ten sport przy-
padł do gustu, ale według mnie zainteresowanie jest. Już udało nam się 

uczestniczyć w pierwszym turnieju. 
Część tych osób, które uczestniczy w 
zajęciach na pewno załapało „bakcyla” i 
piłka ręczna na pewno im się bardzo 
spodobała. Orkan na tym etapie ma 
uniwersalne treningi. Chodzi o to, żeby 
dzieci zobaczyły na czym polega obo-
wiązek, systematyczne chodzenie na 
treningi, frekwencja. Rozwijamy się 
sportowo, ale  
i też uczymy się i wychowujemy. Może 
za kilka lat, ktoś pójdzie w tą stronę.  
 
Jak wygląda taki trening? 
W ogólnej mierze stawiamy na czynniki ogólnorozwojowe. Oczywiście 
też zwracamy uwagę na podstawy piłki ręcznej, czyli podanie, chwyt. 
Już miałem okazję dowiedzieć się od nauczycieli wychowania fizyczne-
go, że te elementy widocznie się poprawiły na lekcjach w-fu, ponieważ 
na zajęciach też grają w piłkę ręczną i ta gra po treningach też wygląda 
inaczej. Taka rozmowa z Panią od wychowania fizycznego była dla 
mnie miłą rozmową, bo te zmiany są widoczne.  

Czy zauważył Pan w swojej grupie jakieś „perełki”?  
Na pewno wyróżniającym się zawodnikiem jest Maciej Gorząch z racji 
swoich warunków fizycznych, które są odpowiednie do tej dyscypliny, 
ale też dzięki cechom charakteru. Na turnieju, w którym braliśmy udział 
przegraliśmy 3 spotkania, a w czwartym udało nam się wywalczyć re-
mis. Dzięki temu spotkaniu można było zobaczyć, że kilka osób, które 
może jeszcze nie dorównują umiejętnościami pozostałym zawodnikom, 
którzy trenują dłużej, mają wolę walki i charakter, który zostawiali na 
parkiecie. To dobrze rokuje. Jest to dobry początek, aby dalej to ciągnąć 
i osiągać jakieś sukcesy.  
 
Czego można życzyć?  
Życzyć przede wszystkim wytrwałości, może nie mnie osobiście, ale 
całej drużynie, no i zdrowia, bo to jest podstawa. Jeśli zdrowie będzie 
nam dopisywało to będzie frekwencja na  treningach. 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Piłka ręczna w Łukcie - rozmowa z Tomaszem Łazickim 

Składniki: 
- 0,5 kg ryby (filety),  - 0,5 kg cebuli, 
- rodzynki,   - łagodny ketchup, 
- mąka,    - pieprz i sól do smaku 
 
Wykonanie: 
Rybę doprawiamy solą i pieprzem, obtaczamy w mące i smażymy na rumiany kolor. Cebulę 
należy podsmażyć, następnie dodać rodzynki. Na koniec dodajemy ketchup. Przygotowany 
sos dodajemy na przemian z rybą. Kłaść warstwami: ryba, sos.  
 

Smacznego! 
 

Przepis Pani Ludwiki Kucharczyk 

Przepis miesiąca - ryba z rodzynkami 
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HISTORIA 

Wstęp. Traktat dzierzgoński. 
 

   Podbijając tereny zamieszkałe od wieków przez plemiona 

pruskie, Krzyżacy przynieśli ze sobą swoją wiarę – chrześcijań-
stwo. Po sześciu latach walk podczas  pierwszego powstania pru-
skiego (1243 – 1248), gdy zjednoczone siły Pomezan, Natangów  
i Warmów próbowały wypędzić Krzyżaków z podbitych terenów, 
ostateczne zwycięstwo odnieśli ci ostatni. W roku 1247, po śmier-
ci księcia Konrada Mazowieckiego, założyli w Pomezanii, na 
miejscu pruskiego Sigune, nowy gród Christburg, zwany obecnie 
Dzierzgoniem. 7 lutego 1249 roku w grodzie tym został podpisa-
ny Traktat Dzierzgoński regulujący wzajemne zależności i powin-
ności. W imieniu Prusów, którzy jako niedawno ochrzczeni neofi-
ci znaleźli się pod opieką stolicy apostolskiej traktat podpisał legat 
papieski Jakub z Leodyn, a ze strony krzyżackiej, w zastępstwie 
Mistrza Krajowego, marszałek Heinrich Botel. Traktat został 
przetłumaczony przez księdza profesora Alojzego Szorca, który 
dla większej przejrzystości wprowadził w nim akapity. Zaczyna 
się on od wstępu: „Do wszystkich, którzy będą oglądać ten list, 
Jakub archidiakon leodyjski, kapelan papieski na Polskę, Prusy  
i Pomorze śle Pozdrowienia Imieniem Zbawiciela”. Aby unaocz-
nić regulacje, na których opierał się proces budowania nowego 
życia religijnego na Prusach, przytoczę kilka najważniejszych 
akapitów traktatu. 
11) Neofici zapytani, jakim pragną rządzić się systemem praw-
nym, po naradzie odpowiedzieli, że prawem swoich sąsiadów 
Polaków, na co Zakon nie wyraził sprzeciwu. Na prośbę Prusów 
wykluczono w sądzie możliwość wymuszania zeznania przez 
przypalanie żelazem, legat papieski uchyli łwszystkie te zapisy  
w prawie polskim, które mogą być niezgodne z prawem Bożym  
i kościelnym. Krzyżacy zobowiązali się nie zabierać od Prusów, 
bez prawomocnego wyroku sądowego, posadłości ziemskich. 
12) Neofici, zwłaszcza z Pomezanii, Warmii i Natangii, zostali 
przez legata pouczeni o innej jeszcze niewoli duchowej, w którą 
popada każdy nawet wolny człowiek, mianowicie wówczas, gdy 
popełnia grzech. Zrozumieli to i przyobiecali zaniechać zakazanej 
przez Kościół kremacji zwłok i pochówków pogańskich: grzeba-
nia ze zmarłym w zbroi konia lub człowieka (żywego), czy choć-
by cennych przedmiotów. Zobowiązali się swoich zmarłych grze-
bać po chrześcijańsku i tylko na wyznaczonych cmentarzach. 
13) Zaniechają dorocznych ofiar z owoców ziemi skladanych 
bóstwu, które nazywają Kurche, albo wszelkim innym bóstwom, 
bo te nie są przecież stworzycielami nieba i ziemi. Prusowie przy-
obiecali wytrwać w posłuszeństwie kościołowi katolickiemu. (…) 
14) Złożyli też obietnice, że nie będą sprzedawać swoich córek na 
żony i kupować synowe. Nuncjusz słyszał o panujących tu takich 
ich pogańskich zwyczajach, że ojciec kupuje za wspólne pieniądze ko-
bietę na żonę sobie i w spadku pozostawia ją synowi. (…) 
15) Nikt też nie waży się zabić swego dziecka, sam czy przez kogo inne-
go, publicznie czy prywatnie. Zobowiązali się do ośmiu dni po urodze-
niu dziecka, je ochrzcić w kościele przez księdza. W razie niebezpie-
czeństwa o życie dziecka należy je ochrzcić w domu, zanurzając trzy 
razy w wodzie przy jednoczesnym wypowiadaniu słów: „Ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Prusowie sami przyzna-
li, że przez długi czas nie mieli ani swiątyń, ani kapłanów, przeto wielu  
z nich zmarło bez chrztu, wielu też pozostało do ochrzczenia. Obecnie 
obiecują przyjąć chrzest w ciągu miesiąca. 
17) Prusowie z Pomezanii przyobiecali, że do najbliższych Zielonych 
Świąt odbudują zburzone przez siebie koscioły w dwnastu miejscowo-
ściach. Tak jak je zapisano w dokumencie: Pozolue (inaczej Rutiz), Pa-
stelina, Lingues, Lyopiez, Chomor Sancti Adalberti, Bobus, Geria, Pro-
zile, Resia, Alt Christburg, Rayder, Neu-Christburg. Warmowie przyob-
iecali w tym samym terminie, do Zielonych Świąt zbudować kościoły  
w miejscowościach: Jedun, Saurimes, Bandadis, Silina, Wuntenowe, 
Brusebergue. Natangowie zaś mieli zbudować, też w tym samym okre-
sie, kościoły w miejscowościach Labegow, Tummonis, Sutwiert. 
Wszystkie, w wyżej wymienionych miejscowościach kościoły neofici 
zobowiązują się nie tylko zbudować, ale zaopatrzyć w szaty, naczynia  
i księgi liturgiczne. Do tych kościołów będą przydzielone wsie, których 

mieszkańcy tamtejsi  będą uczęszczać na nabożeństwa i przyjmować 
sakramenty święte. Przyobiecali wspomniani Prusowie zbudowane przez 
siebie koscioły tak wewnątrz wystroić, aby dla modlących się w nich 
ludziom stanowiły one bardziej atrakcyjne miejsce kultu niż pogańskie 
ośrodki w lasasach. (…) 
18) Zakon przyobiecał do każdego z kosciołów do roku po ich zbudowa-
niu dać księdza i przeznaczyć mu beneficja. Neofici zaś zobowiązali się 
do swoich kościołów uczęszczać we wszystkie niedziele i święta. (…) 
(Zakon przyobiecał także) każdemu z proboszczów osiem łanów ziemi, 
w tym cztery pola ornego i cztery lasu, ponadto dziesiecinę wysokosci 
20 uncji, dwa woły, jednego konia i jedną krowę. (…) 
20) Dorośli neofici zobowiązali się powstrzymywać się w Wielkim Po-
ście od spożywania mięsa i napojow mlecznych, zaś we wszystkie piątki 
roku – od mięsa. W niedzielę i święta zaniechają prac slużebnych. Przy-
najmniej raz w roku będą spowiadać się przed swoim proboszczem, a na 
Wielkanoc przystapią do komunii swiętej i w ogólności wypełnią 
wszystkie obowiazki należące do chrzecijan. 
   Pod liczącym (w tłumaczeniu) 25 akapitów traktacie pieczęcie osobi-
ście złożyli biskup legat oraz komtur Bałgi – marszałek Zakonu Heinrich 
Botel. A działo się to 7 lutego 1249 roku w Dzierzgoniu. 

Jan Dąbrowski 

Przemiany religijne i narodowościowe na terenie dawnej parafii i ko-
mornictwa Łukta od czasów najdawniejszych do pierwszych lat po 
drugiej wojnie światowej. 500-lecie Reformacji. 

Wizualna rekonstrukcja zamku krzyżackiego w Dzierzgoniu 
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Więcej zdjęć, które nie zmieściły się w gazetce znajdziesz na naszej stronie na facebooku: www.facebook.com/NaszaGminaLukta 

Gazeta „Nasza Gmina Łukta”. P.O. Redaktor naczelnej: Paulina Malinowska, redaktor techniczny: Grzegorz Malinowski, 
redaktor szpalty historycznej: J an Dąbrowski 

 
Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami! 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 
Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich. 

Szczegółowe informacje na stronie GOK-u: www.goklukta.pl 

Czw. 12.01.2017 r. 
16:30 – Po prostu przyjaźń (komedia) – premiera 
19:00 – Po prostu przyjaźń (komedia) – premiera 
 
Pt. – sob. 13-14.01.2017 r. 
15:00 – Sing (animacja) – premiera  
17:00 – Sing (animacja) – premiera  
19:00 – Po prostu przyjaźń (komedia) – premiera 
 
Ndz. 15.01.2017 r.  
11:00 – Sing (animacja) – premiera 
13:00 – Sing (animacja) – premiera 
Pt. – sob. 20-21.01.2017 r. 
16:00 – Sing (animacja)  
18:00 – Po prostu przyjaźń (komedia)  
 
Ndz. 22.01.2017 r.  
14:00 – Sing (animacja)  
16:00 – Po prostu przyjaźń (komedia)  

ZAPOWIEDZI:  
od 27 stycznia „Balerina” - premiera 

od 10 lutego „Ciemniejsza strona Greya” - premiera, 
Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze. 

 Kino 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Ferie Zimowe  
z GOK-iem 

Od 23 stycznia 
Do 3 lutego 2017 r.  

 
Zapraszamy dzieci do GOK-u  

w godzinach 12:00-16:00.  
Przewidzianych wiele atrakcji, min: 
zajęcia kulinarne, rękodzielnicze,  

wycieczki na lodowisko  
i wiele więcej.  

Z nami nie będziesz się nudził! 
 

Więcej informacji na stronie 
www.goklukta.pl 


