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Dnia 23 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Łukcie odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy. O godzinie 
15:00 Pan Wacław Gancewski, jako najstarszy radny, przywitał wszyst-
kich zgromadzonych: nowo wybranego Wójta Roberta Malinowskiego 
na II kadencję, nowo wybranych radnych i ich współmałżonków, rad-
nego powiatowego Pana Bogdana Purzyckiego, sołtysów, pracowników 
Urzędu Gminy Łukta, Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łukcie oraz zaproszonych gości. Zostały odśpiewane cztery zwrotki 
Hymnu narodowego. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej Pani Ewa Czaplejewicz wręczyła wszystkim Zaświadczenia 
o wyborze, a byli to: WÓJT Robert Bronisław Malinowski; RADNI: 
Piotr Bigus, Bogdan Czajkowski, Marta Katarzyna Drozdowska-
przewodnicząca, Tadeusz Dzieniszewski, Wacław Gancewski, Maria 
Ignatowicz, Adam Jurkiewicz, Karol Piotr Kosiniak, Mariusz Marci-
niak, Jarosław Pampuch, Elżbieta Piotrak, Ryszard Mirosław Ruść 
Małgorzata Świerczyńska, Barbara Urbaszek, Małgorzata Maria Zając - 
z-ca przewodniczącej.  

 
Jednogłośnie na Przewodniczącą Rady Gminy Łukta radni wybrali 
Panią Martę Katarzynę Drozdowską, a na jej zastępcę Panią Małgorzatę 
Marię Zając. Gratulujemy! 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowa-
nie następującej treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej miesz-
kańców." 
 
Objęcie obowiązków przez wójta nastąpiło z chwilą złożenia wobec 
rady gminy ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzo-
ny mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy.” 

Urząd Gminy w Łukcie 

 Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łukta 

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych, reprezentowany przez Prezesa, starszego sierżanta rezer-
wy Pana Andrzeja Kołodziejskiego i plutonowego rezerwy Pana Jerze-
go Rafalskiego wraz z Wójtem Gminy Łukta i przedstawicielem mło-
dzieży Aleksandrą Abczyńską odwiedzili zasłużonych kombatantów RP 
w celu przekazania paczek żywnościowych w związku z akcją  
"100 paczek na 100-lecie odzyskania niepodległości". Wśród zasłużo-
nych w naszej gminie wyróżnić należy: Panią Alfredę Długokęcką, 
Panią Elżbietę Flip, Panią Helenę Kawiecką, Panią Władysławę Lisiak, 
Panią Ewdokię Wasiak, Panią Jadwigę Wacikowską, Panią Zofię Żu-
rawską, Pana Tomasza Bartnikowskiego i ŚP. Reginę Długokęcką. 
ZKRP BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowi-
skowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność  
i niepodległość Ojczyzny. 
Organizacja kombatancka w Ostródzie mieści się w budynku Urzędu 
Miejskiego p. 14 (wt, pt, w godz. 10.00 – 12.00). Informacji o komba-
tantach można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 94 28 . 

 
Urząd Gminy w Łukcie 

 100 paczek na 100-lecie odzyskania niepodległości 



3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Z PRZEPISÓW SAMORZĄDOWYCH  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw  

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania niektórych organów publicznych sprawiła, że 
zostały zmodyfikowane następujące ustawy: 
- o samorządzie gminnym 
- o samorządzie powiatowym 
- o samorządzie województwa 
- o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
- o petycjach 
- Kodeks wyborczy 
 
Nowe rozwiązania swe zastosowania znajdują właśnie teraz, czyli pod-
czas kadencji nowych samorządów, wprowadzając nowe uprawnienia 
rady i radnych służące wykonywaniu funkcji kontrolnej wobec organów 
wykonawczych. Oto najważniejsze z nich: 
1. Wydłużenie kadencji do 5 lat, 
2. Dwukadencyjność – ograniczenie okresu sprawowania urzędu przez 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zasada ta obowiązywać 
będzie od tej kadencji, zatem obecny wójt Pan Robert Malinowski  
w myśl nowych zasad sprawuje teraz pierwszą kadencję i może pozo-
stać wójtem tylko na jeszcze jedną), 
3. Obowiązek przygotowania do 31 maja i przedstawienia radzie przez 
organ wykonawczy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu tery-
torialnego – raport obejmuje podsumowanie działalności organu wyko-
nawczego w roku poprzednim, a rada może określić w drodze uchwały 

szczegółowe wymogi dotyczące raportu, 
4. Przewodnicząca rady w związku z realizacją swoich obowiązków 
może wydać polecenie służbowe pracownikom urzędu gminy wykonu-
jącym zadania organizacyjne, prawne oraz te związane z funkcjonowa-
niem rady gminy, komisji i radnych, 
5. Radny ma prawo do uzyskiwania informacji oraz materiałów związa-
nych z działalnością urzędu gminy (jeżeli nie narusza to dóbr osobi-
stych innych osób), 
6. Radnym umożliwiono składanie interpelacji i zapytań do organu 
wykonawczego na piśmie do przewodniczącej rady, która przekazuje je 
do organu wykonawczego. Ten odpowiedzi na piśmie musi udzielić  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Treść interpelacji i 
zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.lukta.com.pl), na stronie internetowej gminy 
(www.lukta.com.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
8. Nagrania obrad rady gminy będą udostępniane na tych samych stro-
nach. 
 
Powołano również składy osobowe poszczególnych Stałych Komisji 
Rady Gminy: 

 Nowe uprawnienia i obowiązki radnych 

KOMISJA REWIZYJNA: 

- Barbara Urbaszek 

- Mariusz Marciniak 
- Tadeusz Dzieniszewski 

- Karol Kosiniak 

- Małgorzata Świerczyńska 

 

KOMISJA BUDŻETOWA: 

- Wacław Gancewski 

- Elżbieta Piotrak 

- Adam Jurkiewicz 
- Jarosław Pampuch 

- Małgorzata Zając 

 

KOMISJA SAMORZĄDOWA: 
- Małgorzata Świerczyńska 

- Piotr Bigus 

- Barbara Urbaszek 

- Elżbieta Piotrak 
- Maria Ignatowicz 

KOMISJA ROLNICTWA: 

- Tadeusz Dzieniszewski 

- Bogdan Czajkowski 
- Ryszard Ruść 

- Adam Jurkiewicz 

- Mariusz Marciniak 

 

KOMISJA SKARG,  

WNIOSKÓW i PETYCJI: 

- Ryszard Ruść 

- Maria Ignatowicz 
- Jarosław Pampuch 

- Wacław Gancewski 

- Karol Kosiniak 

Urząd Gminy w Łukcie 

WYDARZENIA 

24 listopada 

2018 r., w sobo-
tę, reprezentacja 
klubu planszów-
kowego z Gmin-
nego Ośrodka 
Kultury w Łuk-
cie wybrała się  
z wizytą na targi 
„Gra i Zabawa”  
w AmberEXPO 
w Gdańsku. Na 
miejscu mieli-
śmy okaz ję 
zapoznać się z nowymi tytułami, które wydały największe polskie 
planszówkowe wydawnictwa. Na każdym stoisku mieliśmy okazję 
zagrać w najpopularniejsze gry danego wystawcy. Instruktorzy chętnie, 
z zaangażowaniem i ogromną cierpliwością wyjaśniali zasady gier. 
Oprócz stoisk wystawców, niemałe miejsce zajmowała wypożyczalnia 
gier, gdzie każdy mógł zagrać w znane już gry. 
 
Wydawać by się mogło, że targi gier i zabawy skierowane są do dzieci. 
Nic bardziej mylnego! Większość obecnych gości to młodzież i osoby 
dorosłe, których pasją są nie tylko gry planszowe, ale także filmy, 

książki i szeroko 
pojęty świat 
fikcji i fantazji. 
Trzeba nadmie-
nić, że najpopu-
larniejsze i naj-
lepsze gry, to te, 
które nie należą 
do najłatwiej-
szych, a ich 
kryteria wieko-
we najczęściej 
zakładają wiek 
gracza od 12-14 
lat wzwyż. 
 
Podczas targów nie zabrakło znakomitych okazji do nabycia świetnych 
i popularnych gier w atrakcyjnych cenach, z których oczywiście i my 
skorzystaliśmy. Nasza kolekcja gier powiększyła się o 3 nowe tytuły.  
 
Zapraszamy starsze dzieci, ale przede wszystkim młodzież i dorosłych 
na spotkania planszówkowe w GOK-u w Łukcie, które odbywają się 
we wtorki i czwartki od godz. 17:00. Więcej informacji o klubie na 
naszej stronie i grupie na facebook-u. 

GOK Łukta 

 Z wizytą na targach „Gra i Zabawa” w Gdańsku 
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Gmina Łukta w tym roku po raz pierwszy w XVIII edycji Szlachet-

nej Paczki posiadała swój wyodrębniony rejon. W akcji uczestniczyło  
9-ciu Wolontariuszy: Ilona Grabowska (Lider Rejonu), Agnieszka Gol, 
Joanna Drozdowska, Anna Dzieniszewska, Justyna Dzieniszewska, 

Magdalena Palińska, Elżbie-
ta Piotrak, Alicja Rogowska 
i Paulina Wójcik. Wolonta-
riusze odwiedzili zgłoszone 
rodziny z Gminy Łukta. 
Rozmowy zostały przepro-
wadzone u 17-tu rodzin  
w tym 14 rodzin zostało 
objęte pomocą w ramach 
Szlachetnej Paczki. 
 
Finał Szlachetnej Paczki 
odbył się w terminie  
8.12-9.12.2018 r. Darczyńcy 
rodzinom podarowali m.in.: 
żywność, chemię, środki 
pielęgnacyjne, odzież, arty-
kuły gospodarstwa domowe-
go (odkurzacz, blender, 
lodówka, kuchenki gazowe, 
mikrofalówka), meble. Po-
nadto do rodzin trafiły piła 
motorowa do drzewa, a tak-

że okno. 
 
Dnia 8.12.2018 r. w godzinach wieczornych do magazynu w Łukcie 
dotarły podarunki z magazynu w Gdańsku. Wolontariusze wraz ze 
strażakami z OSP Łukta przenieśli 115 paczek z samochodu do-
stawczego do magazynu. Następnego dnia Wolontariusze wraz ze stra-
żakami rozwieźli gminnym busem podarunki dla rodzin. 
 
Dzięki uprzejmości wielu osób akcja przebiegła sprawnie. Szczególne 
podziękowania dla Pana Grzegorza Pasierowskiego, który udostępnił 
pomieszczenia na potrzebę magazynu. Dziękuję również Panu Rober-
towi Malinowskiemu Wójtowi Gminy Łukta za zapewnienie transpor-
tu. Strażakom za gotowość w każdej chwili i nieocenioną pomoc przy 
przekazywaniu darów. Za trud i poświęcenie swojego czasu dziękuję 
wszystkim Wolontariuszom, bo to oni włożyli najwięcej swojego serca 
w przeprowadzenie prawidłowo akcji. Razem możemy więcej. 

Wszyscy, których wymieniłam sprawili, że tegoroczne nadchodzące 
święta w 14-tu domach będą bardziej wyjątkowe i to jest dla nas naj-
większą nagrodą. W imieniu silnej brygady Super W (Wolontariuszy) 
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Łukta życzę magii świątecznej, aby 
te święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe i spokojne dla wszyst-
kich i oby nikomu nie doskwierała samotność w tym szczególnym 
czasie.  

Ilona Grabowska  

Lider Rejonu Łukta w Szlachetnej Paczce 

 Szlachetna Paczka 

Sobota i spanie do późna?! To nie dla nas ! Nasze dzieciaki mają w sobie 

tyle energii i serduszka zawsze chętne do pomocy, dlatego postanowiliśmy 
spożytkować to w szczytnym celu i 8 grudnia 2018 r. odwiedziliśmy psiaki 
w Przytulisku w Łukcie, a tam zabraliśmy je na poranny spacer. Psiaki zo-
stały nie tylko „wyspacerowane” (niektóre wybiegane), ale także wygłaska-

ne i wyprzytulane. 
Dzieci i młodzież 
wróciły brudne, 
mokre, ale uśmiech-
nięte i szczęśliwe, 
podobnie jak psiaki. 
Z racji tego, że to 
okres Mikołajkowy 
to również podaro-
waliśmy dla nich 
karmę. Ale na tym 
się nie zatrzymujemy, 
bo psiaki potrzebują tej karmy codziennie i dlatego raz w miesiącu będziemy organizowali 
zbiórkę karmy w wybranych sklepach w Łukcie! O każdej takiej akcji będziemy informować 
na bieżąco! 

OSP Łukta 

 Młoda kadra OSP z wizytą w przytulisku 

Fot. Kącik Adopcyjny - Przytulisko w Łukcie 
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6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbył się Bal Mikołajkowy, 

na którym licznie zebrały się dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Imprezę poprowa-
dzili animatorzy, którzy zadbali o świetną atmosferę, przeprowadzając szereg 
zabaw. Dzieci miały okazję nauczyć się pakowania prezentów oraz ich zawiązy-
wania, a także przechodzenia przez komin. Głównym gościem, na którego czekały 
dzieci był Mikołaj. Zostały odśpiewane piosenki świąteczne, za które dzieci do-
stały prezenty. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą tak grzeczne jak dotych-
czas i za rok spotkamy się w tak samo licznym gronie.  
 

GOK Łukta 

 Mikołajkowy Bal dla dzieci 

6 grudnia z okazji Mikołajek dzieci z klasy drugiej i trzecich Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, spotkały sie z autorką książki 

„Purpurowe gniazdo” – Panią Bożeną Kraczkowską. Pisarka opowiada-

ła o swojej pracy twórczej, o pisaniu tekstów piosenek m. in. dla Pani 
Maryli Rodowicz. Czytając krótkie fragmenty książki, zapoznała dzieci 

z bohaterami baśni - Świętym Mikołajem, reniferem, królikiem i trol-

lem. Mali słuchacze brali też udział w konkursach z nagrodami, odga-

dując zagadki zadawane przez pisarkę. W świąteczny klimat wprowa-
dziła wszystkich kolęda zagrana na gitarze przez naszego gościa i rado-

śnie zaśpiewana przez małych uczestników mikołajkowej zabawy. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie  

 Mikołajkowe spotkanie z Bożeną Kraczkowską  

Dzieci z naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 6 grudnia 

wcielili się w rolę pomocników świętego Mikołaja i wędrując przez 
naszą Łuktę, rozdawali świąteczne ciasteczka wraz z życzeniami, 
które sami przygotowali (z delikatną pomocą rodziców!) Brawo 
drużyna!  OSP Łukta 

 Mikołajki po „strażacku”! 
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Dnia 21 listopada grupa III ”Misie” z Przedszkola  

w Łukcie udała się do Przedszkola w Świątkach na 
wewnątrzprzedszkolny „Pokaz Tańców Warmińskich”. 
Na miejscu dzieci zaprezentowały taniec Szot oraz 
wspólnie z dziećmi ze Świątek zaśpiewały Pofajdoka. 
Całość pobytu uwieńczył słodki poczęstunek. Dzieci 
do Łukty wróciły szczęśliwe i pełne pozytywnych wra-
żeń.  

ZSP w Łukcie  

 Wewnątrzprzedszkolny  
„Pokaz Tańców Warmińskich” W sobotę, 24 listopada, odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Recytator-
ski Spotkania z Poezją Warmińską 
w Jonkowie. Naszą szkołę repre-
zentowały:  
- Paulina Piotrowska kl. VIIc - 
Mostkowo - wiersz „Bajka” Marii 
Zientary Malewskiej,  
- Natalia Piotrowska kl. Vd – Most-
kowo -wiersz „Róża” Alojzego 
Śliwy,  
- Daniela Szkup kl. VIIIa – Łukta - 
wiersz „Jąkała” Adama Siwołow-
skiego.  
Paulina i Natalia zostały przygoto-
wane przez panią Małgorzatę Bed-
narek; Daniela przez panią Krysty-
nę Smilgin. W konkursie brało 
udział 30 recytatorów. Pierwsze 
miejsce zajęła DANIELA SZKUP! 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.  

 
ZSP w Łukcie  

 Sukces Danieli! 

26 listopada dzieci z KLUBU 

MAMY / TATY I MALUCHA 
uroczyście obchodziły Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. W naszej 
bibliotece obchodzenie tego święta 
to już tradycja. Tym razem ten 
szczególny dzień połączyliśmy  
z zajęciami z cyklu Bohaterowie 
Polskich Dobranocek. W związku  
z tym gospodarzami spotkania był 
Miś Uszatek i Miś Colargol. Na 
zajęcia dzieci przyszły ze swoimi 
ulubionymi pluszakami, z którymi 
obejrzały teatrzyk, nawiązujący do 
dawnej dobranocki pt. ,,Miś  
z okienka”. Z dużą uwagą wysłu-
chały opowiadania ,,Hulajnoga''  
z książeczki ,,Przygody i wędrówki 
misia Uszatka” autorstwa Czesława 
Janczarskiego oraz historii Misia 
Tulisia z książeczki ,,Kto przytuli 
Misia Tulisia'' Davida Mellinga. Dzieci miały także okazję zapoznać 
się z innymi książeczkami o niedźwiadkach, które można znaleźć na 

naszych bibliotecznych 
półkach. Maluchy wraz  
z rodzicami uczestniczyły 
również w licznych grach  
 zabawach przygotowanych 
specjalnie na tę okazję m.in. 
układały puzzle, brały 
udział wyścigach na hulaj-
nodze oraz relaksujących 
masażykach.  
Część plastyczna zajęć to 
wspólna praca rodziców  
i ich pociech. Dzięki tej 
współpracy powstały papie-
rowe buźki niedźwiadków 
stworzone metodą origami. 
Nie obyło się oczywiście 
bez pamiątkowych zdjęć  
z Uszatkiem i Colargolem 
oraz słodkiego poczęstunku. 
Ten dzień wywołał u dzieci 
wiele uśmiechów i radości. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie  

 Święto Pluszowego Misia w Bibliotece 

21 listopada br. odbyły się kolejne 

zajęcia z cyklu PALCEM PO MAPIE. 
Tym razem dzieci wyruszyły w podróż do 
Niemiec. Wyprawa miała na celu przybli-
żenie podróżnikom wiadomości o naszych 
zachodnich sąsiadach. Podróż rozpoczęła 
się od prezentacji multimedialnej. Dzięki 
ilustracjom podróżnicy poznali historię, 
symbole narodowe stolicę oraz najważ-
niejsze zabytki Niemiec. Odwiedzili naj-
ciekawsze i najpiękniejsze zakątki kraju.  
Z przyjemnością wysłuchały ciekawostek 
o tradycjach, kulturze oraz narodowej 
kuchni naszych sąsiadów. Dzięki wirtual-
nej podróży dzieci utworzyły własną mapę 
turystyczną Niemiec, zaznaczając na niej 
wszystkie miejsca, które ich zdaniem war-

te są odwiedzenia podczas podróży po tym 
kraju. Podróżnicy mogli też poznać zaba-
wy dziecięce popularne w Niemczech np. 
Luftballon treten, czyli wchodzenie na 
balon. Były też inne konkurencje np. po-
pychanie koła, wyścigi rzędów oraz bicie 
rekordu w przenoszeniu książek na jednej 
ręce. Na koniec spotkania dzieci wykonały 
niedźwiadka (symbol Berlina )metodą 
origami. Uczestnicy wyprawy próbowali 
także słodkości popularnych w Niem-
czech: misiów Haribo i precelków. Jak się 
okazało Niemcy to piękny kraj, pełen 
zachwycających krajobrazów i żeby prze-
żyć cudowną podróż, nie trzeba wyjeżdżać 
na drugi koniec świata. Wystarczy udać 
się za zachodnią granicę naszego kraju. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie  

 Palcem po mapie - Niemcy  
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W dalszym ciągu członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Ględ” 

realizując projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pn. 
„Wspólna praca się opłaca” zaproponowali mieszkańcom Ględ uczest-
nictwo w różnorodnych warsztatach: 
- Śpiewu, podczas których doskonalono śpiew przyśpiewek, pieśni 
ludowych i patriotycznych. Na wcześniejszych spotkaniach z seniora-
mi spisano słowa, do których muzyk utworzył zapis nutowy. Efektem 
tych spotkań było opracowanie i wydanie śpiewnika dawnych pieśni 
ludowych i patriotycznych. 
- Szycia na maszynie flag Polski, które 11 listopada zdobiły domy 
wszystkich mieszkańców Ględ.  
- Tkactwa, na których poznano techniki ręcznego tkania poprzez naukę 
różnorodnych splotów tkackich. 
- Szydełkowania, w ramach których uczestniczki wykonywały ozdoby 
choinkowe: bombki, aniołki i śnieżynki. 
 
9 listopada, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości odbył się 

BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY, który otwarto uroczystym odśpiewa-
niem Hymnu Narodowego pod przewodnictwem ludowego zespołu 
Mozaika z Miłomłyna, który uświetnił początek balu pięknymi, patrio-
tycznymi pieśniami. Po występie, który wprowadził każdego w nostal-
giczny nastrój,  przyszedł czas na część rozrywkową- „Twoi Wodzire-
je” poprowadzili mnóstwo zabaw oraz gier dla dzieci i dorosłych. Aby 
nadać zabawie patriotycznej powagi zorganizowano wspólny taniec 
narodowy - polonez oraz teleturniej Milionerzy - pytania dotyczyły 
historii Polski. Podczas balu każdy mógł skorzystać z przygotowanego 
cateringu. Zabawa trwała do białego rana. 
 
Warto również wspomnieć o działaniu, w wyniku którego nastąpiła 
renowacja przydrożnej Kapliczki. Zmieniono drewnianą skrzyneczkę, 
w której umieszczono nowa figurkę Matki Boskiej, wstążki i inne 
ozdoby, wysprzątano i posadzono krzewy. 
 
W grudniu, ostatnimi warsztatami tkania, szydełkowania, śpiewu oraz 
kulinarnymi, na których będą przyrządzane potrawy wigilijne (po nich 
uroczysta degustacja), zakończymy pierwszy etap projektu.  
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli  
w naszych działaniach. Zachęcamy do dalszego, czynnego udziału  
w projekcie w roku 2019. 

Stowarzyszenie „Razem dla Ględ” 

 Na Ludowo w Ględach – ciąg dalszy 

13 grudnia, w rocznicę wprowa-

dzenia stanu wojennego w Polsce, 
uczniowie ze szkoły w Łukcie uczcili 
pamięć ofiar i przypominali o tych 
dramatycznych wydarzeniach w dzie-
jach naszego narody. Podczas apelu 
w formie happeningu pokazali młod-
szym kolegom czym było wprowa-
dzenia stanu wojennego oraz zapre-
zentowali dekalog współczesnego 
patrioty.  

Redakcja  

 13 grudnia - rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

https://www.facebook.com/Mozaika-Miłomłyn-181244972017206/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpDSv66ZBHwoulbXd3MvMpgqHXeKf1ltP8v2k2VpQM5fy8IGAmBW1Fhu4JvP_oMkV6TsuG3n439tPa0asB6vUROuqGngFwg4Wg2KhjyaZWz0-YqiqN0F7Zv_bf6KuHoFLUCiB45aAO_3MRpxTFI01xlhuHiMwn7PkeSrx
https://www.facebook.com/twoiwodzireje/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpDSv66ZBHwoulbXd3MvMpgqHXeKf1ltP8v2k2VpQM5fy8IGAmBW1Fhu4JvP_oMkV6TsuG3n439tPa0asB6vUROuqGngFwg4Wg2KhjyaZWz0-YqiqN0F7Zv_bf6KuHoFLUCiB45aAO_3MRpxTFI01xlhuHiMwn7PkeSrx4TMd30edfKlbd69DC0C
https://www.facebook.com/twoiwodzireje/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpDSv66ZBHwoulbXd3MvMpgqHXeKf1ltP8v2k2VpQM5fy8IGAmBW1Fhu4JvP_oMkV6TsuG3n439tPa0asB6vUROuqGngFwg4Wg2KhjyaZWz0-YqiqN0F7Zv_bf6KuHoFLUCiB45aAO_3MRpxTFI01xlhuHiMwn7PkeSrx4TMd30edfKlbd69DC0C
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla 

osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. 
Jubilaci często są w podeszłym wieku i wielu z nich nie wie, że aby 
otrzymać odznaczenie, muszą sami zgłosić swój jubileusz. Z wnioskiem 
o nadanie medali przez prezydenta RP i legitymacji za długoletnie po-
życie małżeńskie, mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i ich dzie-
ci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Aby zainicjować procedurę nadania 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu 
Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, złożyć 
skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie 
dowodów osobistych obojga Jubilatów. 

Wniosek o nadanie 
Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, 
p r z y g o t o w y w a n y  
w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, powinien 
być sporządzony, 
zgodnie z wymogiem 
Kancelarii Prezydenta 
RP, w formacie A-5 
na kartce o takich 
samych rozmiarach. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznacze-
nie państwowe. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku 
o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odzna-
czeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach  
i odznaczeniach. 

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone usta-
wowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy 

urzędów centralnych, wojewodowie) 
oraz zastępcy tych osób, a także: mar-
szałek województwa, starosta, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. 

Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie jest medal w kształcie styli-
zowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, 
oksydowanejgwiazdy o średnicy 35 mm 
z ornamentowanymi promieniami łączą-
cymi jej ramiona. Na awersie w środku 
medalu, na okrągłej tarczy pokrytej ró-
żową emalią umieszczone są dwie sre-
brzone, oksydowane róże. Na odwrotnej 
stronie w środku umieszczony jest mo-
nogram RP, a w otoku napis: ZA DŁU-
GOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. 
Przed 1992 rokiem w miejsce monogra-
mu RP był monogram PRL. 

Medal zawieszony jest na różowej 
wstążce szerokości 35 mm z pionowym 
białym paskiem pośrodku szerokości  
4 mm. 

Dnia 14 grudnia 2018 roku wójt Robert Malinowski w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale dwóm parom małżeń-
skim: Pani Barbarze i Panu Zbigniewowi Wilmańskim oraz Pani Hali-
nie i Panu Antoniemu Chodup. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 
13.00 wzruszającym filmem przygotowanym dla wspaniałych Jubila-
tów. Był to swojego rodzaju powrót do przeszłości, dzięki wcześniej 
dostarczonym fotografiom przez ich najbliższych. Następnie głos zabra-
ła Pani Anita Czerwińska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
w Łukcie w poetycki sposób tłumacząc jak wielkiej dziś uroczystości 
byliśmy świadkami, przypominając, że na żaden inny Medal nie pracuje 
się aż tak długo, czyli 50 lat. Swymi pięknymi głosami łez wzruszenia 
dostarczyły również wnuczki Państwa Chodup, przygotowując na tę 
okazję występ artystyczny. 

Państwo Wilmańscy 
poznali się przez znajo-
mych w Łodzi i to wła-
śnie tam 50 lat temu – 
dokładnie 9 listopada 
postanowili sobie powie-
dzieć sakramentalne 
„TAK”. Mają dwóch 
synów i troje wnucząt 
(dwóch chłopców i jedną 
dziewczynkę). Od 30 lat 

mieszkają w Łukcie. 

Państwo Chodup poznali się na prywatce w Prośnie. Ślub cywilny 
wzięli 23 grudnia 1968 roku, a kościelny 26 grudnia 1968 roku. Docze-
kali się 4 dzieci i dziewięciorga wnucząt. Od ponad 40 lat mieszkają  
w Taborzu. 

Dostojnym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności oraz 
zdrowia i sił do realizacji wspólnych planów oraz do zobaczenia na 
Diamentowych Godach. 

Dorota Pawełczyk 

 Wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  

Pani Halina i Pan Antoni Chodup 

Państwo Chodup w dniu ślubu Państwo Wilmańscy w dniu ślubu 

Pan Zbigniew i Pani Barbara Wilmańscy 
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Na deskach „gokowego” kina trwają ostatnie próby do przedstawie-

nia pod tytułem „O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry” według 

scenariusza Pani Wioletty Piaseckiej, słynnej współczesnej autorki 

bajek i baśni dla dzieci, która urodziła się w naszym województwie – 
w Elblągu, a swój kunszt literacki wykształciła na Uniwersytecie 

Gdańskim, na wydziale Historyczno - Filologicznym pod czujnym 

okiem prof. dr hab. Gertrudy Skotnickiej – znawczyni literatury dla 

dzieci i młodzieży. 
Wioletta Piasecka w swym literackim dorobku posiada: serię Baśni, 

scenariusze lekcyjne, biografie na życzenie oraz wspomniane scenariu-

sze teatralne, które użycza za darmo. Wręcza zaprasza do skorzystania 

z własnej oferty. 
„O mądrej królewnie i smoku ze złotej Góry” to bajka z morałem, 

której treści nie będziemy zdradzać i już dziś serdecznie zapraszamy na 

jej premierę. W spektaklu wystąpi 13 aktorów (dzieci i młodzież  

z naszej gminy), którzy ćwiczą wraz z Panią Dorotą Pawełczyk od 
kilku miesięcy, a są nimi: 

Lena Kraska w roli „Królewny”, 

Lena Tarazewicz w roli „Smoczycy”, 

Marta Krawczyk w roli „Smoka”, 
Maja Rozumek w roli „Damy Dworu”, 

Kaja Zychalak w roli „Damy Dworu”, 

Milena Kuhn w roli „Damy Dworu”, 

Daria Tońska w roli „Czarownicy”, 
Iga Drozdowska w roli „Czarownicy”, 

Maja Malinowska w roli „Czarownicy”, 

Lena Sobieszek w roli „Czarownicy”, 

Letycja Pawełczyk w roli „Czarownicy”, 

Filip Gagat w roli „Czarodzieja” 

oraz Martyna Stępień w podwójnej roli męskiej „Rycerza”  

i „Kawalera”. 
 

Podczas przedstawienia każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie śmiesz-

nie, groźnie, poważnie, wzruszająco i nie zabraknie tanecznego kroku. 

Jeśli chcesz się przekonać, czym jest prawdziwa, szczera miłość to 
czekamy właśnie na Ciebie.  

GOK Łukta 

„O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry” - premiera niebawem! 

Młodzi aktorzy (w niepełnym składzie) 

Od lipca do grudnia 2018 roku Stowarzyszenie QLT w GOK-u prze-

prowadziło pierwszą część projekt pn.: „Wspólna praca się opłaca…” 
finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FIO.  

Przez te kilka miesięcy mieszkańcy gminy Łukta mieli możliwość sko-
rzystania z zajęć: pilatesu, tai chi, akademii kulinarnej oraz warsztatów 
rękodzielniczych i chóralnych. Dzięki projektowi Żeński Chór Kame-
ralny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury wzbogacił się  
o stroje i buty ludowe oraz eleganckie sukienki. W sierpniu na plaży  
w Taborzu odbył się Artystyczny Plener Niepodległościowy, na który 
licznie przybili mieszkańcy naszej gminy oraz turyści. Mamy nadzieję, 
że za rok znowu uda nam się zorganizować jakieś wydarzenie nad wo-
dą. Podczas trwania projektu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla 
dzieci co dwa tygodnie organizowane były zajęcia rękodzielnicze, pod-
czas których wykonywane m. in. były zabawki z drewna i ramki pod 
zdjęcia i obrazy. Dorośli raz w tygodniu spotykali się, żeby razem two-
rzyć piękne rzeczy: obrazy z masy ryżowej, mozikę z ceramiki i mode-
liny, itd. Dla chcących się odprężyć co tydzień odbywały się zajęcia z 
pilatesu i tai chi. Każdy kto chciał spróbować kuchni z różnych stron 

świata, zapisał się na akademię kulinarną i rozkoszował się m. in. sma-
kami Francji, Indii, Włoch i Japonii. W roku 2019 odbędzie się druga 
część projektu i już dzisiaj Wszystkich Państwa zapraszamy do udziału 
w nim.  

Stowarzyszenie QLT oraz GOK Łukta 

 Pierwsza część projektu pn.: „Wspólna praca się opłaca…” za nami 
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Święta Bożego Narodzenia wtedy 

są najwspanialsze, gdy nasze domy 
wypełnione są zapachami domo-
wych potraw, w rogu stoi ubrana  
w radość zielona choinka a w tle 
oprócz kolęd słychać śmiechy naj-
młodszych domowników – i to wła-
śnie ich postanowiliśmy zapytać  
o bożonarodzeniową magię. Z tej 
okazji przeprowadzono mini-
wywiady z dziećmi z grupy 
„ Sówki”  Zespo łu Sz kolno -
Przedszkolnego w Łukcie, oto co 
nam zdradziły: 

O Bożonarodzeniowych tradycjach i magii Świąt -  

dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie - grupa „Sówki” 

TOSIA SULEWSKA: Święta Bożego Naro-
dzenia są tym, że Pan Jezus się rodzi. Są tra-
dycje: Mikołaj, choinka i kolędy. Moja ulu-

biona choinka jest żywa, z bombkami i świa-
tełkami. Moja ulubiona kolęda to „Lulajże 

Jezuniu.” Chcę żeby wszystkie dzieci i dorośli 
mieli prezenty od Mikołaja i życzę też mamu-
siom i tatusiom wszystkim wszystkiego najlep-

szego, żeby się cieszyli wszyscy  
i moi rodzice też. 

GŁOS MIESZKAŃCA 

Niepodległa 
 

Wszystko zaczęło się od rozbiorów. 
Na Polskę wielu było amatorów. 

Wielki toczył się o to spór, 
Między zaborcami powstał graniczny mur. 

 
 

Pierwsza wojna już dobiegła końca, 
A Wanda i Jadzia dawno nie widziały ojca. 

Nasz Piłsudski był wielkim patriotą, 
Zawsze wierzył w Polskę złotą. 

 
 

Po 123 latach nieistnienia 
Polska doznała „olśnienia”. 

11 listopada roku osiemnastego 
Nasze państwo wygrało na całego. 

 
 

Po odzyskaniu niepodległości 
Nadrobiliśmy wielkie zaległości: 

Granice postawione, państwo odnowione, 
Społeczeństwo uśmiechnięte i bardzo zadowolone. 

 
 

Hołd ojczyźnie dzisiaj oddajemy, 
11 listopada świętujemy. 

Czoło nisko pochylamy, flagi wywieszamy, 
A wszystkich patriotów bardzo podziwiamy. 

 
Wiktoria Polakowska, klasa IV a 

Wiktoria Polakowska z IV a to kolejna bardzo uzdolniona uczenni-

ca Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie, która na co dzień 
mieszka w Strzałkowie. Naszą uwagę zwróciła podczas Konkursu recy-
tatorskiego, który bezkonkurencyjnie wygrała w swojej grupie wieko-
wej, dlatego postanowiliśmy ją Państwu przedstawić bliżej: 
 
Jako nastolatka masz pewnie Wiktoria inne zainteresowania, zdradź 
nam proszę jakie masz hobby poza pisaniem wierszy? 
Moje zainteresowania to robienie zdjęć zarówno przyrodzie jak i cieka-
wym przedmiotom. Lubię również sport. 
 
Ile miałaś lat kiedy napisałaś swój pierwszy wiersz? 
Na początku drugiej klasy zainspirowałam się krótkimi wierszykami  
z podręcznika i na ich podstawie zaczęłam je układać. Mój pierwszy 
poważny wiersz napisałam w wieku 10 lat i nosi on tytuł „Nasz Papa”. 
Powstał na potrzeby szkolnego konkursu o Papieżu Janie Pawle II. 

O czym najczęściej są Two-
je wiersze? 
Moje wiersze najczęściej 
pisane są na potrzeby kon-
kursów. Dostosowuję się 
wtedy do tematów, tak jak 
„Niepodległa” z okazji 100-
lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 
Bardzo lubię brać udział  
w konkursach recytator-
skich, aczkolwiek stresuje 
mnie duża publiczność. 
Ostatnia wygrana bardzo 
mnie zmotywowała. 
 
Czy marzysz o tym, aby  
w przyszłości zostać słynną 
poetką? 
Nie, nie marzę o tym, aby 
zostać poetką. Natomiast 
jeśli jest taka potrzeba to 
piszę z przyjemnością. 
Ostatnio zostałam poproszo-
na przez babcię i wujka o napisanie dwóch świątecznych wierszy dla 
dzieci z hospicjum. Bardzo się ucieszyłam z tego, że mogłam zrobić 
komuś taki prezent. 
 
Przemiłej Wiktorii życzymy kolejnych sukcesów i weny. 
A wszystkich tych, którzy piszą jedynie do szuflady, zachęcamy do 
publikacji w naszej gazetce. 

Dorota Pawełczyk 

 Mój pierwszy wiersz napisałam w wieku 10 lat - Wiktoria Polakowska 



11 

NASZA GMINA ŁUKTA 

LENA SOBIESZEK: Święta Bożego Narodzenia są 
tym, żeby dostać prezenty pod choinkę. Jest to święto 
Jezuska. Otwieramy prezenty, są bombki, światełka  
i przyklejanki na okna. Moja ulubiona choinka jest  

z bombkami i z lasu pachnąca, a kolęda „Cicha Noc.” 
Wierzę w Świętego Mikołaja, bo napisałam dwa listy. 
Życzę wszystkim, żeby byli grzeczni i biedne dzieci do-

stały dużo zabawek. 

ALAN SZOSTAK: 
Święta Bożego Naro-
dzenia to tam, gdzie 

dzielimy się opłatkiem, 
siedzimy razem przy 

stole, jemy i śpiewamy 
różne kolędy. Jak będę 
dzielił się opłatkiem, to 
będę składał życzenia, 
żeby żyli długo i szczę-
śliwie, żeby mięli fajne 
prezenty i żeby mieli 
fajną rodzinę. Lubię 
najbardziej ubierać 

choinkę jak są prezen-
ty i dekorować  

pierniki. 

DOMINIK ROCHALSKI: Znam takie tradycje Bożonaro-
dzeniowe: Mikołaj, sprzątanie, robienie pierników, bombki 

stawiać na choinkę i spanie u dziadków. Marzę o Lego 
Worlds i różne zabawki, czyli zestaw Lego Ninjago i też 
zestaw Star Wars, a najbardziej jakbym wybrał jedno, to 
bym chciał najbardziej, największy zestaw, czyli szkoła  

z Lego Harry Potter. Wszystkiego najlepszego  
i Miło do Świąt! 

STASIU TARAZEWICZ: Bardzo lubię Święta Bożego Na-
rodzenia bo są fajne i można się z kimś spotkać. Choinka to 

po prostu musi być choinka z bombkami  
i łańcuszkiem. A na wigilię najbardziej lubię opłatek  

i jeszcze pierogi, ale bez grzybów, tylko ruskie. 

ALEK PERKOWSKI: Lubię prezenty jak Mikołaj mi 
przynosi. W tym roku napisałem list do Świętego Miko-

łaja, że zachciałem sobie łódź ze straży przybrzeżnej 
Lego City. Żeby Mikołaj wszystkim przysłał to, co ze-

chcieli, tego życzę. Lubię jak na święta w domu jest duża 
choinka, bo kupujemy taką. Z mamą i ze Stasiem 

(młodszym braciszkiem) robiłem pierniki: choinki, 
gwiazdki, zwierzątka np. łoś i motocykl. 

BLANKA SZOSTAK: W Święta Bożego Narodzenia deko-
rujemy choinkę i pierniki co upiekłam wcześniej. Świętuje-
my z rodziną wigilię, dzielimy się opłatkiem i życzymy so-

bie dużo prezentów i marzeń żeby się spełniły, mamy wtedy 
wolne i czas z rodzicami, bo nie pracują, siadamy razem 
do stołu, przychodzi Mikołaj, porozmawiamy i mówimy 

przy stole, dorośli zostają przy stole, dzieci rozpakowują 
prezenty. Modlimy się do Bozi, żebym była grzeczna, ko-
chała rodziców, nie dokuczała dziadkom, o zdrowie dla 

wszystkich. I bardzo ważne jest przed tymi świętami napi-
sanie listów do Mikołaja, można ich napisać dużo i robić 

kolorowe dekoracje. 

LETYCJA PAWEŁCZYK: Święta Bożego Narodze-
nia to są święta pełne radości i miłości do całej rodzi-

ny. Moje ulubione święta są z rodziną i z braćmi  
i z siostrami. Lubię jeść karpia, i jest dzik czasem  
i czasem kaczka. Moja ulubiona kolęda to „Wśród 

mojej ciszy” bo jest szybka i taka fajna. Choinka musi 
być pełna gałązek i śnieżynka na górze, bo tylko ma-
my śnieżynkę. Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 

i żeby były pełne miłości, radości i spokoju. 

MATEUSZ KUSIAK: Święta Bożego Narodzenia koja-
rzą mi się z choinką i z Mikołajem, a mojej mamie życzę 

dużo cukierków i nowych kapci. 

TYMEK ŁOBODA: Na 
Święta Bożego Narodze-

nia: robimy porządki, 
odkurzamy, pieczemy 

pierniczki i dekorujemy 
choinkę. Nie mam pomy-
słu na wymarzony pre-
zent, bo to Mikołaj wy-

myśli, bo wie najbardziej 
co lubię. Święta najbar-

dziej kojarzą mi się  
z Mikołajem, prezentami 

i choinką. Symbolem 
Świąt Bożego Narodze-

nia jest uroczysta kolacja 
wigilijna, a to jest coś 

takiego, że wtedy naro-
dził się Pan Jezus. 

Wszystkiego dobrego  
i zdrówka. 

ZOSIA ŁOBODA: Na święta przygotowujemy i dekoruje-
my choinkę. Mój wymarzony prezent to mały miś. A mi 

najbardziej święta się kojarzą z: choinką, bombkami i Mi-
kołajem. Symbolem Świąt Bożego Narodzenia jest Pan 

Jezus. Wigilia to jest takie spotkanie, gdzie się je kolację 
uroczystą tak wieczorem. Dużo zdrówka i żeby rodzice 

rośli, rośli, rośli… 

Podsumowując okazuje się, że Święta Bożego Narodzenia to okres 
spokoju, radości, miłości, czasu wolnego spędzonego z rodziną. 
Przygotowania należy rozpocząć od napisania co najmniej kilku 
listów do Świętego Mikołaja, upieczenia pierniczków, które nale-
ży udekorować również wspólnie, posprzątania, nauczenia się 
kolęd, które razem należy odśpiewać i ułożenia w głowie i w sercu 
najpiękniejszych życzeń. Oto przepis na sukces, aby Pan Jezus 
narodził się godnie i szczęśliwie. WESOŁYCH ŚWIĄT! 

Dorota Pawełczyk 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, rodzinnego ciepła 

oraz serdecznych spotkań przy wigilijnym stole. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

poczucie osobistego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Marta Drozdowska 

Wójt 

Robert Malinowski 

Łukta, Boże Narodzenie 2018 

Radosnych i Wesołych  

Świąt Bożego Narodzenia 

 oraz szczęścia, radości  

i sukcesów w Nowym Roku  

życzą 

 

Dyrektor  

Daniel Kaczmarczik 

oraz  

Pracownicy  

GOK w Łukcie 


