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WIEŚCI Z GMINY 

Łukasz Kasprzyk uro-

dził się 26 czerwca 1984 

roku w Morągu. Pochodzi 

z Ramot, gdzie mieszkał 

od urodzenia aż do 2007 

roku. Jest absolwentem 

Szkoły P odstawo wej  

w Łukcie, Liceum Profilo-

wanego (klasa leśnictwo  

i technologia drewna) oraz 

Policealnego Technikum 

Leśnego w Zespole Szkół 

Budowlanych w Olsztynie. 

 

Od 2007 roku jest mężem 

Emilii, z którą wspólnie 

wychowuje córki: Julię, 

Oliwię i najmłodszą Hanię, 

i z którą po otrzymaniu 

pracy w Nadleśnictwie 

Miłomłyn, przeprowadził 

się do urokliwej Białki. 

 

Pan Łukasz startował  

w wyborach samorządo-

wych w roku 2018. Otrzy-

mał identyczną liczbę gło-

sów jak jego konkurent - 

Pan Bogdan Czajkowski 

więc według obowiązują-

cych wytycznych miało 

miejsce losowanie, które 

przegrał, aczkolwiek po 

rezygnacji radnego Czaj-

kowskiego zostały zorganizowane na dzień 7 czerwca 2020 roku wybo-

ry uzupełniające do Rady Gminy Łukta. Tym razem było inaczej… 

Uprawnionych osób do głosowania  w okręgu wyborczym nr 15 było 

160 osób. Oddano 83 głosy ważne – 45 z nich otrzymał Pan Łukasz 

(informacja z danymi na ten temat ukazała się w poprzednim numerze). 

 

Kiedy i jak narodził się pomysł, aby wziąć udział w wyborach samorzą-

dowych w roku 2018? 

Pomysł, aby wystartować w wyborach chodził mi po głowie już od 

dawna z racji tego, że w moim okręgu wyborczym tj. Białka, Swojki, 

Nowaczyzna, Kotkowo niewiele się działo. Gdy swój komitet wyborczy 

założył Karol Kosiniak, dołączyłem do niego i kampania ruszyła. 

 

Jak wspomina Pan tę kampanię dzisiaj, kiedy upłynęło już tyle miesię-

cy? 

Kampania była trudna, bo moi kontrkandydaci byli mieszkańcami Kot-

kowa (miejscowości z największą liczbą uprawnionych osób do głoso-

wania) więc włożyłem w nią dużo pracy i czasu. Spotykałem się  

z mieszkańcami okręgu po kolei i rozmawialiśmy o rzeczach, które ich 

nurtują, czego potrzebują i co moglibyśmy zrobić razem dla naszych 

miejscowości. 

 

Przegrał Pan ze swoim rywalem w najbardziej zaskakujący sposób, 

którego nikt się nie spodziewał. Co Pan wtedy czuł? 

Było mi trochę żal, że tak niewiele zabrakło. No, ale cóż „szczęcie 

sprzyja lepszym”. Bogdana Czajkowskiego znam od wielu lat i wiedzia-

łem, że będzie nas godnie reprezentował w Radzie Gminy. 

 

Jak widać bycie Radnym było Panu pisane… czy trudno było podjąć 

decyzję o kolejnym wzięciu udziału w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy? 

Trochę się wahałem, ale po rozmowach z mieszkańcami ostatecznie 

zdecydowałem się wystartować. 

 

Jakie ma Pan pomysły na współtworzenie tego samorządu? 

Pomysł na współtworzenie tego samorządu to przede wszystkim współ-

praca z innymi radnymi i Wójtem. 

 

Co dla Pana jest priorytetem podczas tej kadencji? Które postulaty 

wyborcze są najbliższe sercu? 

Mój okręg wyborczy znajduje się na terenie dwóch sołectw: Kotkowo  

i Florczaki. Priorytetem dla mnie jest jak najlepsza współpraca i realiza-

cja wspólnych celów i pomysłów z Paniami sołtysami Bożeną i Kasią 

oraz Panem radnym Karolem Kosiniakiem. Myślę, że w takim zespole 

jesteśmy w stanie osiągnąć wiele, co z resztą mieliśmy okazję już nie 

raz udowodnić. 

 

A czym zajmuje się Pan na co dzień? 

Na co dzień pracuję w Nadleśnictwie Miłomłyn jako podleśniczy  

w leśnictwie Dragolice. Jedno z moich hobby jest związane z moją 

pracą i jest nim łowiectwo, a drugie to siatkówka - w szczególności 

plażowa. 

 

Chyba jest Pan najmłodszym członkiem Rady Gminy Łukta. Jak chce 

Pan to wykorzystać? 

Jako najmłodszy radny chciałbym promować i pomagać przy realizacji 

wszystkich wydarzeń sportowych w naszej gminie oraz pomagać spor-

towcom, którzy reprezentują nas na arenach sportowych. 

 

Czego mogę Panu życzyć na koniec naszej rozmowy? 

Może mi Pani życzyć, aby udało mi się zrealizować wszystkie moje 

wyborcze założenia. Korzystając z okazji chciałbym też zachęcić  

wszystkich do pomocy przy budowie nowego przytuliska dla zwierząt  

i do wspierania akcji charytatywnych związanych z tym przytuliskiem. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

ŁUKASZ KASPRZYK – najnowszym i najmłodszym Radnym Gminy Łukta 
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6 września 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. pozy-
cja 1579), która wprowadziła szereg zmian w działaniach związanych  
z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsze  
z nich to: 

 zmiana opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych, 

 zmiana opłaty w przypadku posiadania przydomowego kompostow-
nika, 

 zmiana opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych, 

 zmiana opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości rekre-

acyjno-wypoczynkowych, 

 zmiana wysokości dotychczasowej. 
 
Najistotniejsza zmiana wynikająca z analizowanej nowelizacji odnosi 
się do wprowadzonego przez ustawodawcę obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli WSZYSTKICH 

nieruchomości, a więc zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszka-
łych. Ustawodawca stwierdził, że: „właściciele nieruchomości zapew-

niają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób 

selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komu-

nalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz 

sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a 

ust. 1 niniejszej ustawy”. 
Konsekwencją wprowadzenia ww. obowiązku po stronie gmin jest obli-
gatoryjne dostosowanie lokalnego prawa (zwłaszcza regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy oraz wzoru deklaracji 
śmieciowej), aby wynikał z nich brak możliwości nieselektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. Rada Gminy Łukta w dniu 24 czerw-
ca 2020 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie „uchwalenia Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta”. Jednak 
warto przypomnieć, że jesteśmy członkiem Związku Gmin Regionu 
Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,  
w ramach którego realizowane są kompleksowe programy gospodarki 
odpadami na terenie 19 członkowskim gmin: Gmina Ostróda, Gmina 
Łukta, Gmina Grunwald, Gmina Dąbrówno, Gmina Jonkowo, Gmina 
Małdyty, Gmina Lubawa, Gmina Iława, Gmina Kurzętnik, Gmina God-
kowo, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Ostróda, Miasto Iława, 
Miasto i Gmina Olsztynek, Miasto i Gmina Miłomłyn, Miasto i Gmina 
Miłakowo, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Zalewo i Miasto 
Nowe Miasto Lubawskie. 
 
W ślad za wprowadzonym obowiązkiem selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie od-
powiedniej sankcji za jego nieprzestrzeganie. Ma nią być tzw. OPŁA-
TA PODWYŻSZONA. W myśl uchwały Nr VII/19/2020 Zgromadzenia 
Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z dnia 31 stycznia 2020 roku stawka ta wynosi 44 zł od osoby, czyli 
dwukrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyno-
szącej 22 zł od osoby. Warto nadmienić, iż wielokrotność ta według 
ustawodawcy może być dwu, trzy lub czterokrotna. 
Stawka opłaty podwyższonej zastępuje tym samym stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są one zbierane  
w sposób selektywny. Ustawodawca zdecydował się na taki ruch rów-
nież z tego powodu, że bardzo często różnica między stawką opłaty 
uiszczanej przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, a staw-
ką za zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, była 
niewielka i zazwyczaj wynosiła wyłącznie kilka złotych. 
 
W związku z tym, że analizowana nowelizacja wyłączyła możliwość 
zadeklarowania nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunal-
nych, niezbędne stało się również uregulowanie przepisami ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sposobu postępowania na 
wypadek, gdyby właściciel nieruchomości nie realizował obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z treścią usta-
wy podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) i powiadamia o tym wójta. 
 
Ustawodawca zdecydował się również na „usankcjonowanie” na grun-

cie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
sytuacji posiadania przydomowych kompostowników na bioodpady 
stanowiące odpady komunalne. W tym zakresie wprowadzono przepis 
nakazujący wprowadzenie zwolnienia w części opłaty. Paragraf  
4 uchwały Nr VII/19/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 
Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 stycznia 2020 
roku brzmi następująco: „Zwalnia się w części z miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompo-

stujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym w wysokości 5 złotych”. Wraz z wprowadzeniem 
obowiązku określenia wysokości zwolnienia ustawodawca wskazał 
również mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie sytuacjom bez-
podstawnego korzystania z przyznanego zwolnienia. W sytuacji gdy 
właściciel, który złożył informacje o posiadaniu kompostownika  
w rzeczywistości: 

 nie posiada kompostownika przydomowego, 

 nie kompostuje bioodpadów w kompostowniku, 

 uniemożliwia oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności 
informacji ze stanem faktycznym 

- wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia, która 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystą-
pienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. W odniesieniu do przypad-
ków bezpodstawnego korzystania ze zwolnienia w drodze nowelizacji 
wprowadzono również nowy przepis karny: „kto wbrew złożonej in-

formacji (…) nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 

kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

PODLEGA KARZE GRZYWNY.”  
 
Wspominana przeze mnie uchwała Nr VII/19/2020 Zgromadzenia 
Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z dnia 31 stycznia 2020 roku w paragrafie 5 ustaliła również ryczałtową 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości, na których znajdują się domki letniskowe w wysokości 162-
,00 złotych za rok. Opłatę taką należy wnieść do 15 marca każdego 
roku. Opłata ta nie zależy od rzeczywistej ilości odpadów gromadzo-
nych na danej nieruchomości. Ustawa nowelizująca wprowadziła wy-
raźny przepis, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nierucho-
mości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za rok – bez 
względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Tym samym, 
opłatę w takiej samej wysokości uiszcza właściciel korzystający z nie-
ruchomości letniskowej zarówno raz w roku, jak i co tydzień. Noweli-
zacja ustawy zobowiązuje WSZYSTKICH właścicieli, w tym posiada-
czy nieruchomości letniskowych, do selektywnego gromadzenia i odda-
wania odpadów komunalnych wytworzonych z w/w nieruchomości. 
Stawka ryczałtowa nie może być wyższa niż 10% przeciętnego mie-
sięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za rok i wynosi 
169,30 złotych. 
 
Warto również zadać sobie pytanie: jakie odpady komunalne odbierane 
są od mieszkańców po nowelizacji? Otóż, odpady te podzielić należy 
na: 

 odpady komunalne odbierane „u źródła” (tj. bezpośrednio z terenu 
nieruchomości, na której powstały), 

 odpady komunalne, których właściciele nieruchomości mogą się 
pozbyć w funkcjonujących na terenie danej gminy punktach selek-
tywnego zbierania odpadów (TZW. PSZOK-ach). 

 W pierwszej grupie odpadów muszą znaleźć się następujące frak-
cje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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WYDARZENIA 

Jesteśmy w trakcie remontowania mola oraz plaży w Pelniku. Może-

my ją odnowić dzięki projektowi "Magiczna plaża", które napisało 
Stowarzyszenie ISĄG. Zadanie sfinansowane jest przez Fundację Or-
len. W każdą sobotę mieszkańcy Pelnika spotykają się na plaży, aby ją 
remontować i upiększać. Mamy ukończoną przeszło połowę prac. Do-
mek ratownika oraz tzw. „grzybki” zostały naprawione i pomalowane. 
Z molo zostało zdjęte stare poszycie, odmalowane elementy metale  
i nałożone nowe deski. Zostało wydzielone boisko do gry w siatkówkę 
plażową oraz wymieniony w tym miejscu piasek. Na całej plaży zniwe-

lowano nierówności, 
dosypany został piasek 
oraz wyrównano zej-
ście do wody. Chciała-
bym bardzo serdecznie 
podziękować wszyst-
kim tym, którzy nam 
pomagają, a w szcze-
gólności Panom, któ-
rzy przychodzą  
w każdą sobotę i cięż-
ko pracują. Paniom 
również należą się 
ogromne podziękowa-
nia za trud włożony  
w malowanie desek, 
ławeczek, "grzybków" 
oraz stelaża pomostu. 
Panie pomagają ze 
zdwojoną siłą, ponie-
waż w przerwach pod-
czas prac dbają o to, 
aby mieszkańcy mogli 
zjeść ciepły posiłek. 
Jesteśmy Wam bardzo 
wdzięczni za włożoną 
pracę i poświęcany 
czas. 

Barbara Syjczak 

 Nowe oblicze plaży w Pelniku 

Drugą grupę stanowią te odpady komunalne, 

których przyjmowanie odbywa się w PSZOK-

ach. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ko-

munalnych RUDNO Sp. z o.o. czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 

do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 

do 12.00 (PSZOK przyjmuje nieodpłatnie 

odpady komunalne wytworzone i dostarczone 

wyłącznie przez mieszkańców z terenu Związ-

ku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, nato-

miast nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadcze-

niem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo – budowlane) 

oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

W PSZOK-u będą przyjmowane: 

 odpady z selektywnej zbiórki: papier i tektura, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegrada-

cji, odpady zielone, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte bate-

rie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w cało-

ści – nierozebrany), meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakre-

sie, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, 

 odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: resztki farb, lakierów, 

klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opa-

kowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do 

wybawiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, 

pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 

środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescen-

cyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termome-

try, przełączniki, zużyte kartridże i tonery. 

 

Od 8 czerwca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych (PSZOK-i) będą przyjmowały również odpady o kodzie ex20 01 

99 ( ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI WYTWORZONE PODCZAS 

INIEKCJI DOMOWYCH, WORKI PO DIALIZACH, ZUŻYTE PA-

SKI Z GLUKOMETRU oraz inne podobne). 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 

89 647 10 87. 

Redakcja 
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Sobotnie popołudnie (25 lipca 2020 r. ) w Leśniczówce Pranie to kilka 

godzin poświęconych polskiej poezji, a konkretnie rozstrzygnięcie  
i wręczenie corocznych nagród: OREFEUSZA OGÓLNOPOLSKIE-
GO, otrzymał go Piotr Mitzner z Warszawy. ORFEUSZA MAZUR-
SKIEGO, którego jury pod przewodnictwem profesora literatury Jaro-
sława Ławskiego przyznało Stanisławowi Raginiakowi pochodzącemu 
z Łukty, a od ponad 40 lat mieszkającego w Grudziądzu. 

Poeta zabierając głos powiedział między innymi: – To szczególny dzień 
w moim - nie tylko literackim - życiu. Nagrodzenie przez jurorów po-
ematu MOJE CROW RIVER to powód do satysfakcji oraz ogromna 
zachęta do dalszej pracy literackiej. Także radość Wydawcy Horyzont 
Idei w Toruniu. Niech mi będzie wolno w tym szczególnym dniu i miej-
scu z całego serca podziękować żonie Elżbiecie za to, że zawsze mnie 
wspiera w pracy twórczej oraz córce Elżbiecie Beacie tłumaczącej moje 

wiersze na język włoski. Poemat zadedykowałem 
wnukom 11-letniej Wiktorii i dwuletniemu Jaku-
bowi. Szanowni Państwo, nagroda ORFEUSZA 
MAZURSKIEGO jest dla mnie dużym i cennym 
wyróżnieniem. Przede wszystkim dlatego, że 
Warmia i Mazury to kraina, w której się urodzi-
łem i mieszkałem ponad 20 lat. Kraina, którą 
często odwiedzam, piszę o niej… Przede wszyst-
kim o tej, której już nie ma i… nigdy już nie 
będzie… 

Uroczystość trwała ponad trzy godziny.  
W „świętym„ miejscu, gdzie mieszkał i tworzył 
K.I. Gałczyński posłuchać było można wierszy 
siedmiu autorów (pięciu finalistów ORFESUSZA 
OGÓLNOPOLSKIEGO, z których zwycięzcę 
wskazano dopiero po wszystkich laudacjach), 
fragmentów poematu Raginiaka i utworów An-
drzeja Strumiłły (poety i plastyka, zmarł w tym 
roku, pośmiertnie uhonorowany ORFEUSZEM 
MAZURSKIM). Wiersze i fragmenty poematu 
czytał aktor Wiktor Zborowski. 

Na uroczystości w Leśniczówce Pranie obecnych było wielu gości, 
wśród nich wiceminister kultury Jarosław Sellin (z poetą na zdjęciu). 

Raginiak, oprócz nagród rzeczowych, otrzymał też dyplom. 

Na koniec uroczystość Jagienka i Wojciech Kassowie (kustosz Mu-
zeum) zaprosili na scenę laureatów, jurorów i aktora. 

Foto: ER 

Niedługo po uroczystości Pan Stanisław Raginiak odwiedził nasz ośro-
dek kultury. W recepcji można nabyć dzieło nagrodzonego poety MOJE 
CROW RIVER. 

Orfeusze rozdane… 

Redakcja 

W lipcu tego roku, razem z przewodniczącą 

rady sołeckiej Anetą Walicka-Kochanowska, 
odmalowałyśmy kuchnię w świetlicy wiejskiej 
we Florczakach. Nasza świetlica potrzebuje 
generalnego remontu, co wymaga dużego nakła-
du zarówno środków finansowych jak i pracy. 
Niestety, nie jesteśmy w stanie sami tego doko-
nać, chociaż pracy się nie boimy, nie ukrywam, 
że w tej sprawie liczymy na pomoc ze strony 
władz Gminy. Póki co, własnymi siłami odre-
montowałyśmy pomieszczenie kuchenne, z któ-
rego korzystamy najczęściej, przygotowując np. 
choinkę dla dzieci, dzień kobiet czy dożynki.  

 
Katarzyna Żurawska - sołtys  

 Świetlica we Florczakach wymaga generalnego remontu 
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Chociaż musieli trochę 

zmienić swoje działania ze 
względu na pandemię, to 
jak zwykle Stowarzysze-
nie „Razem  dla Ględ” jest 
aktywne. Od stycznia 
rozpoczęło realizację pro-
jektu partnerskiego wspól-
nego ze Stowarzyszeniem 
„Isąg” z Pelnika pn. 
„Nasza Wieś w Naszych 
Rękach”. 
W ramach tego projektu 
mieszkańcy Ględ i Pelnika 
zgłaszali swoje pomysły 
na wydatkowanie budżetu 
partycypacyjnego oraz 
mieli wpływ na ich wybór 
poprzez uczestnictwo  
w głosowaniu.  
I tak w Ględach, w mie-
siącu lipcu, mieszkańcy 

mogli brać udział w realizacji inicjatyw: 
- Konkursie plastycznym na opracowanie 
loga Stowarzyszenia „Razem dla Ględ”, 
zwycięskie prace zostały przekazane do 
opracowania graficznego, 
- dalszym upiększaniu terenu przy stawie 
– realizacja inicjatywy „Urokliwy odpo-
czynek u siebie”. 
 
W wyniku działań projektowych została 
odnowiona podłoga w świetlicy, z czego 
jesteśmy dumni, bo jest to miejsce spo-
tkań bardzo ważne dla wszystkich miesz-
kańców i staramy się dbać o jego wygląd.  
Poza tym nasza świetlica już od ubiegłego 
roku uczestniczy w projekcie „Modelowe 

świetlice wiejskie”,  
w ramach którego 
mieszkańcy również 
mieli wpływ na wydat-
kowanie budżetu po-
przez zgłaszanie swoich 
pomysłów, które także 
zostały poddane głoso-
waniu.  
W lipcu, w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego 
w naszej świetlicy, zre-
alizowano dwie inicjaty-
wy: 
- konkurs kulinarny dla 
mieszkańców Ględ „Top 
Szef wśród nas”, pod-
czas którego mieszkanki 
wyczarowały niesamo-
wite potrawy, 
- upiększono tereny 
zielone wokół świetlicy. 
W ramach Akademii 
Modelowej Świetlicy, 
zarówno opiekunka 
świetlicy, pani Ania, jak 
i inne panie ze stowarzy-
szenia uczestniczyły  
w warsztatach on-line: 
- zielarskich, 
- wytwarzania świec 
sojowych oraz mydeł 
glicerynowych. 
Zdobyte umiejętności 
już niebawem będą prze-
kazywały na warsztatach 
rękodzielniczych z dziećmi, młodzieżą oraz chętnymi mieszkańcami. 
Oba projekty współfinansowane są ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, są to 
programy FIO i będą trwały do końca listopada.  

W Ględach potrafią! 

Małgorzata Świerczyńska 
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W Łukcie przed 

Gminnym Ośrodkiem 
Kultury! Stowarzysze-
nie QLT uzyskało dofi-
nansowanie na realizację 
projektu z program mi-
krodotacji "FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWA-
TELSKICH WARMIA 
MAZURY LOKAL-
NIE".  
Dzięki pozyskanym 
funduszom stowarzysze-
nie oraz grupa niefor-
malna realizują w pro-
jekt "Magiczny zaką-
tek". Pod tą tajemniczą 
nazwą kryje się miejsce 
do zabaw i wypoczynku 
dla mieszkańców Łukty, 
a w szczególności na-
szych najmłodszych 
gości. Plan realizacji 
zakłada wybudowanie  
i pomalowanie drewnianego domku dla dzieci oraz zagospodarowanie 
terenu przyległego. Powoli już wznosi się kwietna łąka, która stanowić 
będzie wielobarwne i pachnące tło dla głównej atrakcji. Oprócz drew-
nianego domku, dla odwiedzających oddane zostaną ręcznie namalowa-
ne gry podwórkowe, które pozwolą na aktywne spędzenie czasu. Zapra-
szamy mieszkańców Gminy Łukta do pomocy w stworzeniu miejsca do 
odpoczynku dla rodzin i dzieci  

Stowarzyszenie QLT 

 Gdzie znajdziemy „Magiczny zakątek”? 

Omawianie lektury „Sekretne życie drzew” nie mogło odbyć się gdzie 

indziej, jak w lesie. A że lasów u nas pod dostatkiem, nie trudno było 

znaleźć ustronną, malowniczą miejscówkę na spotkanie, którego organi-

zacją zajęła się  Pani Jadwiga Gontarz. Siedząc pod koronami drzew 

buków, dębów i sosen, podziwiając soczystą zieleń liści i poszycia, 

słuchając śpiewu ptaków i szumu drzew, czując zapach leśnej ściółki  

a przy tym delektując się smakiem potraw przyrządzonych m.in. z da-

rów lasu, mogłyśmy wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi leśne-

go życia opisanego przez autora książki – Petera Wohllebena. Dopełnie-

niem naszych rozmów  był spacer po lesie, podczas którego można było 

skonfrontować swoją wiedzę zdobytą dzięki lekturze z bezpośrednią 

obserwacją drzew. Uznałyśmy, że książka „Sekretne życie drzew” po-

winna być obowiązkową lekturą dla każdego, zwłaszcza w tych cza-

sach, kiedy zbyt pochopnie podejmuje się decyzje o masowych wycin-

kach drzew. Każdy kto ją przeczyta, na pewno nie przejdzie koło żadne-

go drzewa obojętnie.  A my, dzięki kojącemu wpływowi lasu na nasze 

zmysły, wróciłyśmy do naszych domów zrelaksowane i pełne dobrej 

energii. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Dyskusyjny Klub Książki w Lesie 
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Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w tym roku odbywające się zajęcia wakacyjne w GOKu diametralnie zmieniły swój charakter. 

Wszystkie organizowane są z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Kultury oraz w reżimie sanitarnym. Niestety nie każdy może skorzystać  
w oferty jaką mamy. Udział w zajęciach mogą wziąć tylko dzieci i młodzież mieszkająca w gminie Łukta, ilość miejsc też jest ograniczona, dlatego 
prowadzone są zapisy oraz obowiązuje wypełnienie przez rodzica/opiekuna stosownego oświadczenia. Pierwsze dwa dni zajęć wakacyjnych w GO-
Ku upłynęły w miłej i spokojnej atmosferze. W pierwszym dniu graliśmy w gry zręcznościowe, które sprawiły, że wszyscy świetnie się bawiliśmy, 
robiliśmy wielkie bańki mydlane. Drugi dzień upłynął nam pod kątem gier planszowych. Kolejne zajęcia to kulinarne, które jak zwykle cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Tym razem przygotowaliśmy na ogniu kurczaka po tajsku, musicie uwierzyć na słowo, że było pysznie! Malowanie dłoń-
mi to zajęcia, które rozwijają motorykę małą. Podczas zajęć pojawiło się mnóstwo kolorów a co za tym idzie, jeszcze więcej uśmiechu! Za nami zaję-

cia animacyjne, niespodzianką dla 
naszych uczestników było spotka-
nie z policjantami oraz zwiedzanie 
Posterunku Policji. Przewodnik psa 
policyjnego opowiedział nam  
o pracy, którą wspólnie wykonują. 
Policjanci przypomnieli dzieciom 
podstawowe zasady bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą. Opowiadali 
również jak należy zachowywać się 
podczas pobytu w domu i poza nim 
bez opieki rodziców. Informowali 
dzieci, o tym, że nie wolno przyj-
mować od obcych jakichkolwiek 
prezentów i słodyczy, oddalać się  
z obcym z miejsca zabaw czy wsia-
dać do pojazdów kierowanych 
przez nieznajomych. Serdecznie 
dziękujemy za ciekawe i sympa-
tyczne spotkanie. Na zakończenie 
pierwszego cyklu Wakacji z GO-
Kiem odbyły się zajęcia kulinarne. 
Było jak zawsze aromatycznie  
i smacznie. Dziękujemy Paniom ze 
sklepu Delikatesy Centrum w Łuk-
cie za przychylność i pomoc mate-
rialną w organizacji bezpiecznych 
zajęć w GOKu.  

GOK Łukta 

 Zajęcia wakacyjne w GOK-u muszą być! 

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o otwarciu 

nowego Posterunku Policji w Łukcie, przy-
szedł zatem czas, aby w kolejnych numerach 
przybliżyć sylwetki osób, które tam pracują. 
Przypomnijmy: „Proces odtwarzania poste-
runków policji rozpoczął się w 2016 roku  
z inicjatywy MSWiA, kiedy to w wyniku kon-
sultacji społecznych, w których wzięło udział 
ponad 200 tysięcy mieszkańców naszego kra-
ju, podjęto decyzję o umacnianiu więzi z lo-
kalną społecznością i aktywizacją obywateli  
w systemie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. 
W ich wyniku powstała m. in. Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli dostępne 
online interaktywne narzędzie informatyczne, 
a także systematyczne przywracanie zlikwido-
wanych posterunków Policji. Ten w Łukcie 
został zlikwidowany w roku 2013, czego kon-
sekwencją było znaczące utrudnienie bezpo-
średniego kontaktu mieszkańców z policjanta-
mi. Co prawda powstał w zastępstwie punkt 
obsługi interesantów, jednak nie spełniał on 
oczekiwań lokalnej społeczności.” 
 
To właśnie w tym punkcie mieszkańcy gminy 
Łukta mogli zapoznać się z osobą naszego 
dzielnicowego, którym został Pan Karol 
Górnicki, a który ówcześnie pełni rolę kierownika nowego Posterun-
ku Policji. Kim jest kierownik Karol Górnicki? Postanowiliśmy Go  
o to zapytać… 
KAROL GÓRNICKI urodził się 19 września 1983 roku w Olsztynie, 

jest rodowitym Ostródzianinem, mężem  
i tatą dziesięcioletniego synka. Zatrudnio-
ny w Policji od roku 2008... 
 
Skąd po skończeniu studiów wziął się 
pomysł na służbę? 
Kiedy byłem młodszy, zawsze siedziało mi 
to z tyłu głowy, aby pójść kiedyś do Poli-
cji. Najpierw skończyłem podstawówkę, 
potem jedną szkołą, drugą szkołę, studia 
pedagogiczne w Olsztyńskiej Szkole Wyż-
szej. W trakcie studiów zatrudniłem się  
w Policji. Kurs podstawowy ukończyłem 
w Szczytnie. W mojej rodzinie nigdy nie 
było żadnego Policjanta więc chciałem 
spróbować. Złożyłem podanie, zatrudniono 
mnie i jestem tutaj po dzień dzisiejszy. 
Nawet pamiętam, jak mówiono mi, że 
szkoda mojego czasu, bo do Policji bardzo 
trudno jest się dostać, ale ja postanowiłem 
to sprawdzić na własnej skórze. 
 
Jak wygląda hierarchia w Policji? 
Zaczyna się od posterunkowego, aczkol-
wiek mnie po roku służby mianowano na 
stopień sierżanta, ponieważ w trakcie stu-
diów odbyłem przeszkolenie wojskowe, po 
którym otrzymałem stopień kaprala  
w rezerwie. Aktualnie jestem aspirantem  
w Policji, co jest odpowiednikiem chorąże-

go w Wojsku. Odpowiadając na Pani pytanie: najpierw są posterunko-
wi, sierżanci, następnie korpus aspirantów, do którego należę, następ-
nie oficerowie młodsi i oficerowie starsi oraz generałowie. 

CIEKAWE 

 My służymy dla ludzi - asp. Karol Górnicki 
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A długo jest Pan już dzielnicowym? 
W sumie to 6 lat, jednak na początku pracowałem jako miejski dziel-
nicowy w Ostródzie, do momentu przeniesienia mnie do Łukty. Dla 
mnie dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu. To robota 
zupełnie inna niż policjanta patrolowo-interwencyjnego czy ruchu 
drogowego. Dzielnicowy właściwie odpowiada za szersze grono osób, 
odpowiada za wywiad środowiskowy. Często musi pokierować tymi 
ludźmi i przyjmować ich w różnych sprawach, zarówno tych związa-
nych z wykroczeniami, jak i z przestępstwami. Dzielnicowy jest jak 
lekarz pierwszego kontaktu. 
 
Ilu dzielnicowych mamy w Łukcie? 
Na potrzeby nowego Posterunku Policji w Łukcie zostały wydzielone 
dwa rejony, zatem mamy dwóch dzielnicowych: REJON I (Białka, 
Dąg, Dragolice, Florczaki, Kotkowo, Markuszewo, Molza, Niedźwia-
dy, Nowaczyzna, Nowe Ramoty, Orlik, Pelnik, Plichta, Pupki, Ramo-
ty, Skwary, Spórka, Strzałkowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worliny  
i Wynki) z dzielnicowym mł. asp. Pawłem Wojtanią oraz REJON II 
(Chudy Dwór, Gucin, Ględy, Kojdy, Komorowo, Kozia Góra, Lusaj-
ny, łukta, Maronie, Mostkowo, Sobno, Trokajny, Zajączkowo) z dziel-
nicową mł. asp. Dorotą Dias. Warto dodać, że każdy dzielnicowy 
pracuje samodzielnie. Poza tym, należy podkreślić, że im większa 
jednostka tym zadania policjanta są ściślej związane z jego stanowi-
skiem. W takich posterunkach jak nasz każdy musi znać się po prostu 
na wszystkim, ale zawsze możemy liczyć też na wsparcie Komendy 
Powiatowej Policji w Ostródzie. Myślę o sprawach bardzo trudnych 
lub tych przekraczających nasze kompetencje. 
 
Kogo jeszcze można spotkać na Posterunku oprócz Pani Doroty, 
Pana Pawła i Pana oczywiście? 
Praktycznie pracujemy w różnych godzinach. W rejonie można nas 
spotkać zarówno w dzień jak i w godzinach popołudniowo-
wieczornych. A oprócz naszej trójki mamy jeszcze dwóch policjantów 
patrolowo-interwencyjnych. Ponadto można spotkać przewodnika psa. 
 
Do jakich zadań najczęściej wykorzystuje się takiego psa? 
Jest to pies patrolowo – tropiący wykorzystywany do działań związa-
nych z zabezpieczeniem i przywracaniem naruszonego porządku pu-
blicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania 
terenu, osób i pomieszczeń czy pościgu. Taki pies może stanowić 
pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymaniu 
osób, pilnowaniu i asyście. 
 
Minął już miesiąc od rozpoczęcia pracy posterunku. To bardzo krót-
ko, aby móc określić jaki rodzaj służby Was tu czeka, czy jednak 
pokusiłby się Pan o jakiś komentarz? 
No pewnie, że miesiąc to bardzo krótko! Ja jedynie mogę opowiedzieć 
o swojej dotychczasowej pracy, jaka mnie tu spotkała i z jakimi trud-
nościami miałem do czynienia jako dzielnicowy. To moje nowe stano-
wisko kierownicze jest zupełnie inne, bo doszły mi nowe obowiązki. 
Stałem się odpowiedzialny zarówno za ten budynek, jak i za ludzi  
w nim pracujących. To wciąż to samo miejsce, gdzie zdarzają się za-
równo drobne wykroczenia, kradzieże czy kierowcy pod wpływem 
alkoholu. Na wszystkie zgłoszenia reagujemy szybko, jednak rzeczy-
wistość jest zupełnie inna niż w serialu „Policjanci i Policjantki”, któ-
ry jest totalną fikcją. 
 
Żyjemy w czasach, w których ludzie bardzo często i bardzo szybko 
wypowiadają się na temat innych osób. Słowo HEJT na dobre zago-
ściło niemalże w naszych słownikach. Czy często się z tym spotykacie 
w swojej pracy? 
Ależ oczywiście. Tylko nikt, nigdy nie mówi nam tego prosto  

w twarz. Zawsze za placami mam wrażenie. Policjanci są przecież źli  
i niedobrzy… bo przyjechali na interwencję… 
Musiałem się po prostu na to uodpornić, inaczej po prostu nie dałbym 
rady. Są rzeczy, na które muszę patrzeć z przymrużeniem oka. 
Są ludzie, którzy rozumieją naszą pracę, ale są również tacy, którzy 
nie rozumieją. 
 
To prawda, że każdy policjant ma w swoim życiu taką sprawę, która 
potem długo spędza mu sen z powiek? 
Hmmm, zawsze chyba najtrudniejsze są wypadki samochodowe,  
w których giną ludzie. Chyba mimo upływu czasu umiałbym opisać 
każdy z nich ze szczegółami. Aczkolwiek, nie chce myślami wracać 
do tego, bo to przecież nic miłego. 
Bardzo trudne są interwencje z udziałem dzieci. Trudno patrzeć na 
dzieci, którym dzieje się krzywda. 
 
A kim jest Karol Górnicki po ściągnięciu munduru? Czy ma jakieś 
hobby? 
Uwielbiam podróże. W tym roku odwiedziłem Maltę. Miałem również 
plany wyjechać do Wenecji, jednak sytuacja związana z pandemią 
zmieniła moje plany. Jestem wielkim fanem Hiszpanii, bardzo mi się 
podoba ich kultura oraz język, którego kiedyś chciałbym się nauczyć – 
mógłbym tam mieszkać na stałe. Lubię rower i dobrą książkę. Ostatnia 
dobra książka to „Lot 202” Remigiusza Mroza, którą kupiła moja żona 
oraz „Łaskawe” Jonathana Littlell, która opowiada o fikcyjnym nazi-
ście, biorącym udział w eksterminacji Żydów podczas II wojny świato-
wej, to wielowątkowa i znakomicie udokumentowana epopeja o spo-
tkaniu Człowieka ze Złem. Ukazuje kulisy Zagłady i rolę, jaką w jej 
przygotowaniu odegrali technokraci i eksperci: prawnicy, ekonomiści 
i świetnie wykwalifikowana kadra administracyjna. 
 
A jakich ludzi dzisiejsza Policja szuka do pracy? 
Jak najszczerzej zachęcam ludzi do pracy w Policji, ale uważam rów-
nież, że najlepiej sprawdzają się w tej służbie ludzie, którzy posiadają 
chociaż minimalne doświadczenie, ale życiowe. Twierdzę tak, ponie-
waż niejednokrotnie wymaga się od nas, abyśmy decydowali o czymś 
TU i TERAZ np. podczas interwencji związanej z przemocą w domu  
i powstałą z tego powodu awanturą. Wspomniane doświadczenie ży-
ciowe po prostu ułatwia nam podejmować decyzje. 
 
Pewnie życzylibyście sobie, aby współpraca pomiędzy mieszkańcami, 
a Wami układała się wzorowo. Macie na to jakąś receptę? 
Wszystko powinno się opierać na szacunku i zrozumieniu, tak uwa-
żam. Szanuję ludzi i chciałbym, aby to było odwzajemnione. My słu-
żymy dla ludzi, proszę o tym pamiętać i z nami współpracować. 
 
Podobno jest Pan kuratorem społecznym, czy to prawda? 
Prawda. Jestem kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym  
w Ostródzie, w wydziale nieletnich. Sprawuję nadzór nad osobami 
nieletnimi i nad rodzicami. Są to z reguły osoby, które sprawiają pro-
blemy wychowawcze, lub te, które nie lubią chodzić do szkoły lub te, 
którym przyszło żyć w bardzo trudnych warunkach. 
 
A czy udaje się Wam Policjantom nie przenosić pracy do domu? 
To jest zasada numer jeden. Nie rozmawiać z żoną o mojej pracy! 
Pracę od domu oddzielam grubą kreską, bardzo tego pilnuję. 
 
Życzę Panu zatem, aby wciąż to się Panu udawało, bo to bardzo do-
bra zasada, godna do naśladowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję. 

 
Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

Rejon I 
sierż. szt. Paweł Wojtania 

tel. kom. 887-876-107 

tel. 47 73 244 82 

 Miejscowości: Białka, Dąg, Draglice, Florczaki, 

Kotkowo, Markuszewo, Molza, Niedźwiady, 

Nowaczyzna, Nowe Ramoty, Orlik, Pelnik, 

Plichta, Pupki, Ramoty, Skwary, Spórka, Strzał-

kowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worliny, Wynki 

Posterunek Policji w Łukcie 

 Rejon II 
mł. asp. Dorota Dias 

tel. kom. 887-876-106 

tel. 47 73 244 83 

Miejscowości: Chudy Dwór, 

Gucin, Ględy, Kojdy, Komoro-

wo, Kozia Góra, Lusajny, Łuk-

ta, Maronie, Mostkowo, Sob-

no, Trokajny, Zajączkowo. 
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------------------------------------------------------------------ 

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA 
------------------------------------------------------------------ 

 
"Horyzonty uczuć" to trylogia 
autorstwa Doroty Schrammek. 
Seria zalicza się do powieści oby-
czajowej - najczęściej wypoży-
czanej kategorii  w Łukcie. 
Akcja toczy się w nadmorskim 
pensjonacie prowadzonym przez 
Matyldę. W okresie wakacji spo-
tyka ona wielu gości. Każdy  
z nich ma swoją historię, bagaż 
doświadczeń, a także problemy, 
które stopniowo wraz z rodziną 
Matyldy poznaje czytelnik. Nie są 
to problemy odrealnione, są to 
sytuacje w których może się zna-
leźć każdy z nas, dzięki czemu 
łatwo można utożsamić się z bo-
haterami. Książka stroni od budo-
wania wartkiej, dynamiicznej 
akcji, jest to napisana lekkim 

piórem pozytywna opowieść przedstawiająca pewne życiowe prawdy 
oraz zmuszająca czytelnika do różnych refleksji i rozmyśleń.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agnieszka Olejnik - "Dworek  
w Miłosnej": to trylogia autor-
stwa Agnieszki Olejnik. Jest to 
klasyczna powieść obyczajowa, 
której akcja dzieje się wewnątrz 
pełnego wspomnień wyjątkowe-
go dworku w stylu angielskim. 
Ada i Monika - dalekie kuzynki 
dziedziczki posiadłości niespo-
dziewanie zostają dziedziczkami 
dworu. Warunek spadku jest 
tylko jeden: obie bohaterki mu-
szą zamieszkać w posiadłości. 
Jak się potoczą losy dwóch pra-
wie obcych sobie kobiet? Czy 
odnajdą się w nowym środowi-
sku? Napisana w lekkim piórem, 
optymistyczna powieść o miło-
ści i codziennych problemach.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
"Stulecie winnych" autorstwa 
Ałbeny Grabowskiej to trzyczę-
ściowa powieść z kategorii 
literatury pięknej.  Bohaterkami 
opowieści są trzy pokolenia 
bliźniaczek przychodzących na 
świat w burzliwym okresie XX 
wieku. Historia rodziny Win-
nych pełna jest zwrotów akcji, 
chwil tak pięknych, wzruszają-
cych jak i dramatycznych, co  
w pełni oddaje charakter owego 
okresu. Spojrzenie na sto lat 
historii Polski, na zmieniającą 
się rzeczywistość z perspekty-
wy wielopokoleniowej rodziny, 
uniwersalny styl i wiarygod-
ność powieści sprawia że od 
książki Ałbeny Grabowskiej 
niezwykle ciężko się oderwać. 
 

 

------------------------------------------------------------------ 

THRILLER 
------------------------------------------------------------------ 

 
Do kategorii jednej z najczęściej wypo-
życzanych książek należy również thril-
ler. W ostatnim roku najczęściej wypo-
życzanym tyutułem stała się książka 
B.A Paris pt: "Za zamkniętymi drzwia-
mi"  
Historia zaczyna się od poznania Grace 
i Jacka. Idealnego małżeństwa mieszka-
jącego w idealnym domu. Mąż przy-
stojny prawnik zajmujący się obroną 
maltretowanych kobiet, żona piękna, 
doskonała pani domu. Można by rzec 
Idealna para. której można tylko za-
zdrościć. Jednak... kilka rzeczy może 
budzić pewne zdziwienie. Zacznijmy 
od faktu, że do domu Jacka I Grace 
niełatwo się dodzwonić, podwórze 

otoczne jest wyjątkowo wysokoim płotem, a w oknach sypialni zamon-
towane są kraty. Czy wszystko jest więc takie jak się wydaje, czy za 
zasłoną idealnego małżeństwa kryje się tajemnica? 
Książka Paris to kryminał i thiller psychologiczny. Jest to opowieść  
z gatunku domestic noir - co oznacza że akcja dzieje się w domu,  
w rodzinie, bez klasycznego udziału  gangów czy detektywów. Książka 
chwalona jest za stopniowe budowanie napięcie i doskonały finał.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Innym popularnym tytułem jest  
6-częściowy cykl "Komisarz Eryk 
Deryło" autorstwa Maksa Czornyja.  
W Lublinie dochodzi do serii krwa-
wych morderstw. Do sprawy zostaje 
przydzielony wybuchowy komisarz 
Eryk Deryło oraz Miłosz Tracz - profi-
ler mający za zadanie przygotować 
portret psychologiczny sprawcy. Jak 
jednak poznać motywy szaleńca? Jak 
odczytać pozostawione ślady? Seria 
Maksa Czornyja to wartka opowieść 
kryminalna, doskonale budująca uczu-
cie niepewności i niepokoju, a także 
wiarygodnie tworząca obraz szaleńca, 
który w realizacji swojego celu nie 
cofnie się przed niczym. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na półki Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łukcie cały czas trafiają 
nowe książki. Jedną z nich "Lot 202" 
autorstwa Remigiusza Mroza. Kry-
minał wydany w maju 2020 roku 
uchodzi za jedną z ciekawszych 
polskich tytułów tej kategorii. Akcja 
rozpoczyna się w Opolu, gdzie zna-
leziono ciało zaginionego młodego 
chłopaka. W tym samym czasie 
kursujący z Okęcia do Toronto sa-
molot, na którego pokładzie przeby-
wa premier zostaje porwany przez 
terrorystów. Jaki jest ich motyw? 
Dlaczego sprawa śmierci młodego 
chłopaka i porwanie samolotu zdają 
się mieć ze sobą coś wspólnego? 

Czy rozwiązanie jednej z zagadek pomoże rozwiązać drugą? Książka 
Remigiusza Mroza to dynamiczna, żywa opowieść pełna zwrotów ak-
cji, napisana w charakterystycznym stylu, gdzie powieść toczy się dwu-
torowo, pozwalając czytelnikowi stać się częścią dwóch niezwykłych 
śledztw. 

Czytanie pozwala się zrelaksować, uspokaja, a jednocześnie niejednokrotnie uczy i skłania do refleksji. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łuk-

cie możemy znaleźć książki zarówno te na poprawę nastroju jak i pozycje edukacyjne czy lektury.  Obecnie księgozbiór Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łukcie zawiera prawie 15 tysięcy tytułów, a zbiór ciągle się powiększa. Przyjrzyjmy się najczęściej wypożyczanym książkom w danej 
kategorii w okresie ostatniego roku: 

Czytanie jest jednym z najpopularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu.  
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------------------------------------------------------------------ 

FANTASTYKA 
------------------------------------------------------------------ 

 
Kolejnym gatunkiem stopniowo zy-
skującym popularność jest fantastyka. 
Jednym z częściej wypożycznych  
w Łukcie tytułów są książki z cyklu 
Andrzeja Pilipiuka. 
"2586 kroków" to pierwszy tom zbioru 
powieści autora. Mamy tu do czynie-
nia z 14 różnymi historiami, wśród 
których zastaniemy zarówno lekkie 
opowiadania jak i dopracowane cięż-
kie narracje grozy.  Kolejne tomy 
cyklu opowiadają historie specyficz-
nych postaci w różnym okresie histo-
rycznym. Główną rolę odgrywa dwój-
ka bohaterów:  współczesny poszuki-
wacz antyków Robert Storm oraz żyją-
cy na przełomie XIX i XX wieku le-
karz Paweł Skórzewski. Historie czę-

sto będące na skraju powieści grozy i science fiction, nie raz odnoszą 
się do dawnych wierzeń i mitów, a także z przestronnym stylem przed-
stawiają ówczesne realia historyczne i społeczne. Lekkie pióro i uni-
wersalność treści powodują że książki Andrzeja Pilipiuka trafiają do 
różnych grup wiekowych. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Imię Gerata z Rivii - najmnego 
łowcy potworów - nie jest obce 
żadnemu pasjonatowi fantasy. 
Ekranizacje filmowe w formie se-
riali, znane na całym świecie gry 
komputerowe zrodziły w uniwer-
sum świata wykreowanego przez 
Andrzeja Sapkowskiego. Zarówno 
cykl "Saga o Wiedźminie" jak  
i różne opowiadania osadzone  
w uniwersum wciąż zachowują 
niezwykłą popularność.   
Najnowszą powieścią pisarza jest 
wydana w 2013 roku powieść: 
"Sezon burz". Jest to niezależna, 
klimatyczna historia osadzona  
w świecie wiedźmina, w której 
bohater po raz kolejny zmuszony 
będzie podejmować trudne decyzje i stawić czoła nie tylko potworom 
ale również niejednokrotnie - gorszym od nich - ludziom. 

 
"Chór zapomnianych głosów" to 
kolejna książka Remigiusza Mro-
za. Tym razem autor stworzył opo-
wieść science fiction z wątkami 
charakterystycznymi dla kryminału 
i horroru. Na pokładzie przemie-
rzającego bezkres kosmicznej 
próżni budzi z głębokiego krioge-
nicznego snu budzi się astrochemik 
Håkon Lindberg. Jak się okazuje 
na pokładzie statku doszło do ma-
sakry, którą oprócz niego przetrwał 
tylko nawigator okrętu Dija Udin 
Alhassan. Czy to on jest za nią 
odpowiedzialny? Czy na pokładzie 
statku znajduje się jakiś obcy byt? 
W obliczu niewidzialnego i niezna-
nego zagrożenia na pomoc jednost-
ce wyrusza kolejny okręt kosmicz-
ny. Klimatyczna trzymająca  

w napięciu historia, pełna zwrotów akcji z oryginalnym niepowtarzal-
nym finałem. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Powyższy zbiór stanowi tylko niewielką część popularnych tytułów 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie. Poza przedstawionymi wyżej 
kategoriami możemy znaleźc m.in literaturę faktu, literaturę popularno-
naukową, podróżniczą, poradniki, dramat, poezję czy chociażby bogaty 
zbiór literatury dziecięcej, bajek i baśni. W zbiorach trafiają się dzieła 
zarówne te najnowsze jak i te klasyczne. Warto wspomnieć, że poza 
samymi książkami możemy tu również zastać audiobooki oraz filmy 
różnych kategorii. Każdy znajdzie coś dla siebie.  
 

Dawid 

Ciekawi tego, co się dzieje na budowie nowej oczyszczalni ścieków w Łukcie wybraliśmy się tam z aparatem i zostaliśmy miło zaskoczeni. Budo-

wa trwa w najlepsze i jest już na ukończeniu. Zaawansowanie wynosi około 80 %. Wszystko wskazuje na to, że przed końcem roku gmina Łukta 
zostanie przełączona do nowej oczyszczalni.  

Redakcja 

  Budowa oczyszczalni ścieków ma się ku końcowi 
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Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? Skontaktuj sie z nami! 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

Rozpoczęła się ko-

lejna inwestycja, długo 
wyczekiwana przez 
mieszkańców i przed-
siębiorców, polegająca 
na gazyfikacji miejsco-
wości Łukta. Docelo-
wo, w przyszłości 
mająca na celu zaopa-
trzenie w gaz całej 
gminy. Inwestorem 
ustalono Polską Spółkę 
Gazownictwa spółka  
z o.o.  

Redakcja 

 Rozpoczęła się gazyfikacja Łukty 

W nocy z 29 na 30 lipca br. w budynku GOK-u kilkakrotnie wył 

alarm. Wzbudził go włamywacz, który wpadł do wypożyczalni GBP  

w Łukcie przez otwór kominowy wywarzając kratkę wentylacyjną  

i przewracając pokaźną lampę podłogową. Rankiem zastałyśmy nicpo-

nia siedzącego sobie spokojnie na regale z książkami. Wyglądał tak 

pięknie i zjawiskowo. O pomoc w złapaniu rabusia poprosiłyśmy pana 

leśniczego Łukasza Kasprzyka. W trakcie łapanki włamywacz uderzył 

głową o szybę i niestety na chwilę stracił przytomność. Dzięki temu 

został pojmany i ostrożnie owinięty w kocyk. Wkrótce dostałyśmy infor-

mację, że sprawca całego zamieszania – SOWA - została przebadana 

przez specjalistę, szybko odzyskała siły i została wypuszczona na wol-

ność! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Włamanie do biblioteki 

Grupa „PIONKI NA START” serdecznie zaprasza na 

Wieczory Gier Planszowych 
 

21 SIERPNIA 2020, godz. 18:00 - 0:00 
Świetlica we Florczakach 

 
28 SIERPNIA 2020, godz. 18:00 - 0:00 

Świetlica w Ględach 
 

11 WRZEŚNIA 2020, godz. 18:00 - 0:00 
GOK w Łukcie 

WSTĘP WOLNY 
Spotkania przeznaczone są tylko dla mieszkańców gminy Łukta 

Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego związanego z covid-
19. Przebywając w pomieszczeniach obowiązkowo zarywamy usta i nos. 


