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Szanowni Państwo - 
Mieszkańcy Gminy Łuków

Pod koniec ubiegłego 
roku Rada Gminy i ja pod-
jęliśmy decyzję w sprawie 
wydawania gazety pod 
nazwą „Wieści z Gminy”, 
zawierającej najważniejsze 
informacje dotyczące na-
szej Gminy.

Mam wielką przyjem-
ność przekazać Państwu 
numer pilotażowy. Oma-
wia on problematykę pracy 
pierwszego roku VI kaden-
cji Rady Gminy oraz ubie-
głorocznej pracy Urzędu 
Gminy. Kolejne numery 
będą wychodziły w cyklu 
kwartalnym i będą oma-
wiały działania trzymie-
sięcznego okresu. Wyra-
żam jednocześnie nadzieję, 
że znajdą w nim Państwo 
ciekawe i praktyczne infor-
macje z istotnych obszarów 
tematycznych, jakie zdecy-
dowaliśmy się omawiać we 
wszystkich numerach ga-
zety. Są nimi: gospodarka 
i inwestycje, prawo lokal-
ne, oświata, kultura, sport, 
inicjatywy społeczne.

W dobie nowoczes-
nych technologii informa-
cyjnych ważna jest również 
tradycyjna postać przekazu 
informacji, jaką jest forma 
prasowa. 

Naszym zamierzeniem 
wydawniczym jest przeka-
zywanie Państwu najważ-
niejszych wiadomości z 
priorytetowych zakresów 
działania Gminy. Podsta-
wowymi kryteriami, który-

mi będziemy się kierować 
wybierając informacje do 
publikacji, są: kryterium 
nowości informacji, jej 
przydatność dla miesz-
kańców i waga sprawy w 
całokształcie problematyki 
działalności Gminy. Chce-
my, żeby każdy z Państwa 
znalazł w tej formie prze-
kazu informacji zakresy 
dla niego ważne i ciekawe. 
Będziemy czynić starania 
w kierunku doskonalenia 
naszej gazety gminnej tak, 

aby jej treść najlepiej mo-
gła służyć mieszkańcom 
Gminy.

Przyjęta w kolejnych 
numerach formuła komu-
nikowania się z Czytelnika-
mi – Mieszkańcami Gminy 
Łuków, w dalszej perspek-
tywie ma uwzględniać tak-
że nowe zakresy tematycz-
ne. O tym, jakie to będą 
zakresy – zdecyduje Pań-
stwa zainteresowanie.

Mariusz Osiak
Wójt Gminy Łuków

wieści z gwieści z gminyminy
styczeń 2012

Z pracy Rady 
Gminy w 2011
Rada Gminy, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, 
jest organem stanowiącym     i 
kontrolnym  gminy.  Zakres jej 
działania jest dosyć rozległy, 
ale wszystkie podejmowane 
przez Radę sprawy pozostają 
w zgodności z zakresem dzia-
łania gminy.
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Gminne inwe-
stycje w 2011
Rozbudowa ZS w Zalesiu, 
243 przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, Centrum 
Integracji Pokoleń w Ryż-
kach to najważniejsze inwe-
stycje realizowane w ubie-
głym roku.
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Powstały nowe 
przedszkola
W 2011 roku zmieniła się baza 
oświatowa. Powstały cztery 
przedszkola w Zalesiu, Dąbiu, 
Gołaszynie i Krynce. 

Nakład: 1 500 egzemplarzy

numer pilotażowy 
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Rada Gminy, zgodnie z 
ustawą o samorządzie gmin-
nym, jest organem stanowią-
cym     i kontrolnym  gminy.  
Zakres jej działania jest dosyć 
rozległy, ale wszystkie podej-
mowane przez Radę spra-
wy pozostają w zgodności z 
zakresem działania gminy. 
Do wyłącznej kompetencji 
Rady Gminy należą m. in. 
uchwalanie statutu gminy, 
uchwalanie budżetu gminy, 
przyjmowanie sprawozdań z 
działalności fi nansowej gmi-
ny, ustalanie zakresu działa-
nia sołectwa, podejmowanie 
uchwał w sprawach podatków 
i opłat, podejmowanie uchwał  
w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów i stu-
dentów.

Rada Gminy jest  wybie-
rana w wyborach bezpośred-
nich, systemem większości 
względnej. Ze swojego grona 
radni wybierają przewodni-
czącego i wiceprzewodniczą-
cych oraz powołują komisje. 

Działania Rady Gminy
W 2011 r. Rada podjęła 

wiele uchwał o dużym zna-
czeniu dla mieszkańców. Już 
po raz trzeci Rada podjęła 
uchwałę w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie Gminy 
środków na fundusz sołecki. 
Na mocy uchwały każde so-
łectwo otrzymuje określoną 

ilość środków w zależności 
od liczby mieszkańców. De-
cyzję o ich przeznaczeniu po-
dejmują sami mieszkańcy na 
zebraniach wiejskich.  

Po wieloletnich sze-
rokich konsultacjach, roz-
poczętych w poprzedniej 
kadencji, Rada uchwaliła 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Łuków. Jest to kolejny etap  
zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gmi-
ny Łuków. Proces ten będzie 
kontynuowany w 2012 roku.

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, 
Rada poparła działania Wój-
ta w celu utworzenia no-
wych przedszkoli w Gminie 
Łuków. Zgodnie z uchwa-
łą Rady w tym zakresie 
przedszkola powstały w 
Dąbiu, Gołaszynie, Krynce 
i Zalesiu.

Nowe podatki 
na nowy rok

Największe zaintereso-
wanie mieszkańców budzą 
jednak uchwały podatkowe 
określające wysokość podat-
ków  na  2012 rok. Z uwagi 
na ich znaczenie, poniżej 
podajemy stawki podatków 
obowiązujące w 2012 r. 
na terenie Gminy Łuków:

Prawo lokalne

Z pracy Rady Gminy w 2011

Siedzą od lewej: Bogumiła Łukasik, Stanisława Matejuk, 
Mariusz Osiak Wójt, Bogumiła Rozwadowska, Elżbieta Dy-
nek. Stoją od lewej: Bogdan Goławski, Zbigniew Karwow-
ski, Mariusz Burdach, Jacek Radomyski, Elżbieta Durka, 
Wojciech Szczygieł, Jarosław Michalak, Agnieszka Malon, 
Sławomir Dębiński, Kazimierz Sulej, Tadeusz Federczyk

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton.

Tabela nr 1

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

Tabela nr 3

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton.

Tabela nr 2



3Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków . tel 25 7982439, email: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Prawo lokalne

Rada Gminy Łuków liczy 15 radnych. Jej przewodniczącym jest Tadeusz 
Federczyk, wiceprzewodniczącymi – Bogdan Goławski i Zbigniew Karwowski.         
W ramach Rady Gminy Łuków działają 4 następujące komisje:

- Komisja Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji - przewodniczący  Bogumiła 
   Rozwadowska,

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - przewodniczący  Wojciech Szczygieł,

- Komisja Rewizyjna – przewodniczący Elżbieta Dynek,

- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych - przewodniczący Sławomir
 Dębiński 

- Stawki w podatku od nieruchomości: 

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fi kowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 
zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków  lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,10 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym 
materiałem siewnym – 5,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,17 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej.
3. od budowli – 2 % ich wartości .

- Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  600,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   800,00 zł.

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton  900,00 zł.

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równiej lub wyż-
szej niż 12 ton, stawki podatku określone są w tabeli nr 1

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton – 1 200,00 zł.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 
12 ton, stawki podatku określone są w tabeli nr nr 2,

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1 281,00 zł.

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są 
w tabeli nr 3,
6. od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzenia:
a) mniejsze niż 30 miejsc    840,00 zł.
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc 1 400,00 zł.

Rada Gminy obniżyła 
również średnią cenę skupu 
żyta ustaloną Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 19 
października 2011 r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 
95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł 
za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 
q, co ma znaczenie  przy ob-
liczaniu podatku rolnego na 
2012 r. na obszarze gminy.  

Poza pracami o charakte-
rze uchwałodawczym w 2011 
r., Rada podejmowała rów-
nież inne działania. Przykła-
dem ich jest kontrola celowo-
ści wydatkowania pieniędzy 
budżetowych w jednostkach 
podległych Wójtowi dokona-
na przez członków Komisji 
Rewizyjnej. Protokoły z jej 
przeprowadzenia zostały za-
prezentowane całej Radzie, a 
wnioski przekazane Wójtowi  
Gminy. Innym przykładem 
jest udział Rady Gminy Łu-
ków w sesji połączonych sa-
morządów: Powiatu, Miasta 
i Gminy z okazji beatyfi kacji 
Jana Pawła II. Podjęto wów-
czas okolicznościową uchwa-
łę, a w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Łuków zawisła 
pamiątkowa tablica przypo-
minająca o tym wydarzeniu. 
Rada Gminy Łuków stara się 
reagować również na wszyst-
ko to, co dotyka w bezpośred-
ni lub pośredni sposób  na-
szych mieszkańców, a co leży 
poza kompetencjami Rady. 
Ostatnio,  podczas XIX  sesji 
(30 grudnia 2011r.),   Rada 
w przyjętym stanowisku sta-
nowczo zaprotestowała  prze-
ciwko likwidacji Sądu Rejo-
nowego w Łukowie i Rejonu 
Energetycznego w Łukowie.

Więcej informacji 
o Radzie Gminy Łuków 
można znaleźć na stro-
nie internetowej Gminy 
www.lukow.ug.gov.pl,  w za-
kładce: Rada Gminy.

Przewodniczący Rady 
pełni dyżur w Urzędzie 
Gminy, w pokoju nr 33, 
w każdy piątek w godz. 
11.30 – 13.00. 
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Inwestycje

Działania inwestycyjne 
podejmowane w 2011 roku, 
są konsekwencją zapisów 
poczynionych w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej, 
przyjętej uchwałą przez Radę 
Gminy.  

Niektóre z działań in-
westycyjnych w 2011 r., były 
kontynuacją projektów rea-
lizowanych w poprzednich 
latach. Należą do nich uzbro-
jenie Podstrefy Łuków Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK 
WISŁOSAN, budowa zagro-
dowych oczyszczalni ścieków 
oraz rozbudowa budynku dy-
daktycznego Zespołu Szkół w 
Zalesiu.  

Projekt pn. „Podniesie-
nie atrakcyjności inwestycyj-
nej województwa lubelskiego 
poprzez uzbrojenie terenu 
inwestycyjnego w podstrefi e 
Łuków TSSE EURO-PARK 
WISŁOSAN” Gmina realizo-
wała w latach 2009 – 2011. 
W wyniku jego realizacji po-
wstała na terenie Podstrefy  
Łuków następująca infra-
struktura:       
- sieć wodociągowa o łącznej 
długości 1866 m,
- sieć kanalizacyjna o łącznej 
długości 1593 m,
- oświetlenie dróg – długość 
trasy wynosi 1265 m, długość 
kabla – 1415 m,
- ogrodzenia terenu – ogro-
dzenie stalowe panelowe o 
łącznej długości 2300 m,
- droga wewnętrzna długości 
849,18 m, szerokość jezdni 6 
m o nawierzchni z kostki be-
tonowej i utwardzonych po-
boczach, 
- kanalizacja teletechniczna o 
długości 1166,5 m, 23 sztuki 

studni kablowych,
- odprowadzenia wód opado-
wych z terenu inwestycyjne-
go. Ten ostatni element został 
wybudowany w minionym 
roku. 

Na projekt Gmina po-
zyskała środki fi nansowe w 
kwocie 4 197 765,00 zł z Pro-
gramu Operacyjnego „Roz-
wój Polski Wschodniej 2007 
– 2013”. Całość zaś wydatków 
objętych projektem wyniosła 
4 664 183,70 zł. 

Projekt „Budowa zagro-
dowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Łuków” 
został zrealizowany w dwóch 
etapach rozłożonych na lata 
2010 – 2011. W pierwszym 
roku jego realizacji zamonto-
wano 364 zagrodowe oczysz-
czalnie ścieków, w kolejnym 
zaś – 243, ogółem – 607 
sztuk. Projekt był objęty po-
mocą fi nansową w kwocie 
3 576 516,00 zł ze środków 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. 

Rozbudowa budyn-
ku dydaktycznego Zespołu 
Szkół w Zalesiu to kolejna 
inwestycja, na którą Gmina 

zdobyła pieniądze unijne. 
Tym razem z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 
na lata 2007 – 2013. Cał-
kowita wartość projektu 
wyniosła 1 934 366,20zł, 
kwota dofi nansowania – 
1 497 376,38 zł. W wyniku 
realizacji projektu zwiększyła 
się powierzchnia zabudowy 
szkoły o ponad 370 m², a po-
wierzchnia użytkowa o 655 
m², poprawiając tym samym 
stan bazy lokalowej szkoły.  

Innym realizowanym w 
minionym roku zadaniem 
inwestycyjnym była budowa 
Centrum Integracji Pokoleń 
w miejscowości Ryżki. Projekt 
ten, podobnie jak budowa za-
grodowych oczyszczalni ście-
ków, został dofi nansowany 
środkami unijnymi  Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 w 
ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Kwota dofi nan-
sowania wyniosła 460 934 zł. 

Rok 2012, pod względem 
wydatków inwestycyjnych, 
zapowiada się nieco skrom-
niej w porównaniu do roku 
poprzedniego. Powodem 

jest ograniczona dostępność 
środków fi nansowych Unii 
Europejskiej. Uchwalony 30 
grudnia 2011 r. budżet na 
2012 rok, zakłada wydatki 
inwestycyjne na poziomie 
4 500 000 zł, z czego środki 
Unii Europejskiej to zaledwie 
1 000 000 zł. 

Do ważniejszych zadań 
inwestycyjnych przewidzia-
nych do realizacji w tym roku 
należą: budowa świetlic w 
miejscowościach Krynka i Go-
łąbki oraz rozbudowa świetli-
cy w miejscowości Łazy. Koszt 
realizacji tych zadań to kwota 
2 200 000 zł, z czego 
1 000 000 zł stanowią środ-
ki zewnętrzne. Drugą po-
zycję pod względem wydat-
ków inwestycyjnych zajmują 
drogi. Przewidziano budo-
wę i remonty dróg m.in. we 
wsiach Jeziory, Zalesie, Go-
łaszyn. Planowane na ten 
cel wydatki to kwota około 
1 000 000 zł, w całości po-
chodząca z budżetu Gminy.     

W kolejnych numerach 
gazety będziemy Czytelników 
informować o bieżących in-
westycjach prowadzonych na 
terenie Gminy Łuków.  

Inwestycje zrealizowane w 2011 
Rozbudowa ZS 

w Zalesiu, 243 przy-
domowe oczyszczal-
nie ścieków, Centrum 
Integracji Pokoleń w 
Ryżkach to najważ-
niejsze inwestycje 
realizowane w ubie-
głym roku.

Zespół Szkół w Zalesiu

Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach
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Oświata

W 2011 roku 
zmieniła się baza 
oświatowa. Powstały 
cztery przedszkola w 
Zalesiu, Dąbiu, Goła-
szynie i Krynce.

Pisząc o oświacie w 
Gminie Łuków, należy zwró-
cić uwagę na kilka ważnych 
aspektów, które stanowią 
o jej charakterze. Są nimi: 
baza oświatowa, inwesty-
cje, realizacja programów 
współfi nansowanych ze 
środków unijnych,  osiąg-
nięcia uczniów.  

Baza oświatowa na te-
renie Gminy Łuków jest do-
brze rozbudowana, uwarun-
kowana jednocześnie dużym 
obszarem Gminy oraz jej 
wokółmiejskim położeniem.   

W roku szkolnym 
2010/2011 w Gminie Łuków 
funkcjonowało 12 sześcio-
klasowych szkół podstawo-
wych w miejscowościach: 
Aleksandrów, Czerśl, Dąbie, 
Gołaszyn, Gołąbki, Gręzów-
ka, Krynka, Role, Strzyżew, 
Świdry, Zalesie i Zarzecz Łu-
kowski oraz 1 szkoła fi lialna 
z klasami 1 – 3 w miejscowo-
ści Turze Rogi, 5 gimnazjów 
połączonych ze szkołami 
podstawowymi w zespoły 
szkół, w miejscowościach: 
Gołąbki, Gręzówka, Krynka, 
Strzyżew i Zalesie, 14 od-
działów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych i 
3 przedszkola. Łącznie w 
szkołach podstawowych  
uczyło się 1 211 uczniów, w 
gimnazjach - 624, zaś do 
oddziałów przedszkolnych 
i przedszkoli uczęszczało 
453 dzieci.   

Od 1 września 2011 r. 
baza oświatowa uległa re-
organizacji. Stało się tak za 
sprawą utworzenia czterech 
nowych placówek przed-
szkolnych w miejscowoś-
ciach: Zalesie, Dąbie, Goła-
szyn i Krynka. Tym samym 
szkoły w Dąbiu i Gołaszynie 
– do tej pory szkoły podsta-
wowe, zostały przekształco-
ne w zespoły szkół. 

Remonty i moderniza-
cje przeprowadzane w pla-
cówkach szkolnych są od lat 
konsekwentnie realizowa-
ne zgodnie z „Założeniami 
Polityki Oświatowej Gminy 
Łuków na lata 1996 – 2010” 
oraz  Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym. W ich wyni-
ku z roku na rok szkoły mają 
lepsze warunki lokalowe.   

W roku szkolnym 
2010/2011 zadania inwe-
stycyjne obejmowały zakoń-
czenie remontu w szkole w 
Gręzówce oraz zakończenie 
rozbudowy i adaptacji kuch-
ni, stołówki, sal lekcyjnych i 
szatni w Zespole Szkół w Za-
lesiu, a także wybudowanie 
nowej sali przedszkolnej w 
szkole w Dąbiu oraz moder-
nizację szkół w Gołaszynie, 
Krynce i Zalesiu ze względu 
na zaplanowane utworzenie 
nowych przedszkoli.   

Wraz z coraz lepszy-
mi warunkami lokalowymi 
w szkołach, z roku na rok 
wzrasta również poziom dy-
daktyczny. Ma na to wpływ 
m. in. realizacja projektów 
współfi nansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Obecnie są to dwa 
projekty. Jeden z nich pn. 
„Indywidualizacja proce-
su nauczania i wychowa-
nia uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Gminie 
Łuków” realizowany jest od 
lipca 2011 r. we wszystkich 
szkołach podstawowych na 
terenie Gminy.  W ramach 
projektu prowadzone są za-
jęcia edukacyjne dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i 
pisaniu, zajęcia logopedycz-
ne dla dzieci z zaburzenia-
mi rozwoju mowy, zajęcia 
dla dzieci z trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, zajęcia 
socjoterapeutyczne i psy-
choedukacyjne dla dzieci z 
zaburzeniami komunikacji 
społecznej, gimnastyka ko-
rekcyjna, zajęcia terapeu-
tyczno rewalidacyjne oraz 

zajęcia dla dzieci uzdolnio-
nych artystycznie, językowo.  
Drugi z projektów pn. „Pra-
ca, odpoczynek i zabawa”  
realizowany jest przez szko-
łę w Świdrach we współpra-
cy z kilkoma zagranicznymi 
szkołami w ramach Progra-
mu COMENIUS.  

Zarówno dobre warun-
ki lokalowe, jak i wysoki 
poziom nauczania przekła-
dają się na wyniki uczniów. 
Potwierdzeniem tego są z 
jednej strony coraz lepsze 
wyniki na sprawdzianach i 
egzaminach zewnętrznych 
– bliskie średniemu pozio-
mowi wyników w powiecie 
i województwie, z drugiej 
strony – coraz lepsze wyniki 
w konkursach, olimpiadach 
i zawodach sportowych. W 
tych ostatnich, dokładnie 
– w sportach walki, Gmi-
na Łuków może poszczycić 
się mistrzami na szczeblach 
wojewódzkim, krajowym i 
międzynarodowym. Osiąg-
nięcia uczniów są również 
zauważane i doceniane 
przez władze Gminy. Do-
wodem tego jest uchwała w 
sprawie udzielania pomocy 
dla uzdolnionych uczniów 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Łuków, przyjęta w 
2009 r. przez Radę Gminy, 
na mocy której w 2011 r. pię-
ciu uczniów otrzymało sty-

pendia i czterech otrzymało 
nagrody Wójta.   

Wspomnieć również 
należy, że oświata w Gmi-
nie Łuków to nie tylko coraz 
lepsze warunki nauki, wy-
soki poziom dydaktyczny, 
osiągnięcia uczniów. Nie 
jest ona również pobawiona 
problemów, wśród których 
najbardziej niepokojącym 
jest systematycznie zmniej-
szająca się liczba uczniów 
w szkołach. Dla porównania 
– w 2006 r. było 2157 ucz-
niów, zaś we wrześniu 2011 
r. ich liczba wyniosła już 
tylko 1790. Malejąca liczba 
uczniów powoduje również 
coraz niższe wsparcie z bu-
dżetu państwa – subwencję 
i coraz wyższe koszty funk-
cjonowania oświaty. W roku 
2010 oraz 2011 wyniosły 
one:
a) 2010 rok – wydatki bie-
żące – 19.359.007,12, co 
stanowi 50,24 proc. budżetu 
Gminy – wydatki inwesty-
cyjne 1.658.376,06, co sta-
nowi 9,62 proc. wydatków 
inwestycyjnych Gminy,
b) 2011 rok – wydatki bie-
żące – 20.717.968,49, co 
stanowi 54,61 proc. budżetu 
Gminy – wydatki inwesty-
cyjne 1.759.667,93, co sta-
nowi 15,95 proc. wydatków 
inwestycyjnych Gminy.

W gminie jest 12 szkół podstawowych

Grupa przedszkolna z Gołaszyna
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Sport

Sport jest uprawiany 
przez osoby w różnym wie-
ku, począwszy od dzieci, po-
przez młodzież, na osobach 
dorosłych kończąc. 

Tak dzieje się również w 
Gminie Łuków. Do uprawia-
nia sportu zachęcają nie tyl-
ko rzecznicy zdrowego stylu 
życia, tak bardzo promowa-
ni przez media. Najlepszą 
zachętą, i to nie wymaga-
jącą reklamy, są dostępne 
dla wszystkich i bezpieczne 
obiekty sportowe. Takich 
w Gminie Łuków nie bra-
kuje. Należą do nich - 11 sal 
sportowych przy szkołach, 2 
korty tenisowe i kompleksy 
boisk, zarówno szkolnych, 
jak i pozaszkolnych. 

Najbardziej popularną 
dyscypliną sportową na te-
renie Gminy Łuków jest pił-
ka nożna. Spośród 11 Ludo-
wych Zespołów Sportowych, 
9 uczestniczy w rozgrywkach 
ligowych organizowanych 
przez Związek Piłki Nożnej. 
Aktualnie jeden z nich gra 
w klasie okręgowej, jeden w 
klasie A i 7 w klasie B.

Organizacjami statuto-
wo zajmującymi się sportem 
młodzieży szkolnej są nato-
miast  Uczniowskie Kluby 
Sportowe (UKS). Obecnie 
jest ich 12, działają przy 
szkołach.  Ich celem  jest m. 

in. organizowanie pozalek-
cyjnego życia sportowego 
uczniów, angażowanie ich w 
różnorodne formy aktywno-
ści ruchowej, propagowanie 
rozwoju kultury fi zycznej i 
turystyki poprzez uczestni-
czenie w realizacji progra-
mów począwszy od środowi-
skowych, a skończywszy na 
krajowych. 

Uczniowie zarówno 
szkół podstawowych, jak 
i gimnazjów - członkowie 
UKS, uczestniczą w sporto-
wej rywalizacji w różnych 
dyscyplinach zdobywając 
czołowe miejsca w zawodach 
powiatowych i wojewódz-
kich. Największe sukcesy 
sportowe gimnazjalistów w 
roku 2011 to:
- I miejsce w mistrzostwach 
powiatu, I miejsce w mi-
strzostwach rejonu Biała 
Podlaska i I miejsce w mi-
strzostwach woj. lubelskie-
go Konrada Klębowskiego z 
Gimnazjum w Strzyżewie w 
pchnięciu kulą,
- I miejsce w mistrzostwach 
powiatu, II miejsce w mi-
strzostwach rejonu Biała 
Podlaska i II miejsce w mi-
strzostwach woj. lubelskiego 
Dawida Jezierskiego z Gim-
nazjum w Strzyżewie w sko-
ku wzwyż,
- I miejsce w mistrzostwach 

powiatu, II miejsce w mi-
strzostwach rejonu Biała 
Podlaska i I miejsce w mi-
strzostwach woj. lubelskiego 
Agaty Filipczak z Gimna-
zjum w Strzyżewie w rzucie 
oszczepem. 

Wśród uczniów szkół 
podstawowych na uwagę za-
sługują poniższe sukcesy:
- I miejsce w mistrzostwach 
powiatu i udział w mistrzo-
stwach woj. lubelskiego dru-
żyny ze Szkoły Podstawowej 
w Gołaszynie w szachach 
drużynowych,
- I miejsce w mistrzostwach 
powiatu, I miejsce w mistrzo-
stwach rejonu Biała Podla-
ska i udział w mistrzostwach 
woj. lubelskiego dziewcząt 

ze Szkoły Podstawowej w 
Gołąbkach w drużynowym 
tenisie stołowym w kategorii 
klasy V i VI. 

Władze Gminy realizu-
jąc zadania publiczne w ra-
mach obowiązujących prze-
pisów wspierają działalność 
organizacji pozarządowych, 
w tym w szczególności w za-
kresie sportu i kultury fi zycz-
nej. Rada Gminy corocznie 
uchwala program współpra-
cy z organizacjami pozarzą-
dowymi, w oparciu o który 
wójt ogłasza otwarty konkurs 
ofert. W 2011 r. na sport wy-
datkowano z budżetu Gmi-
ny, w formie dotacji, kwotę 
169 tys. zł. 

Sportowe sukcesy
W 2012 r. zaplanowano wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu poprzez 

dotacje w kwocie 114 tys. na następujące dyscypliny: piłka nożna, zapasy i siatkówka. 

Turniej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Łuków

Tur Turze Rogi - zwycięzca powiatowego turnieju oldbojów 2012
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GOK i GBP

Działalność kulturalna na 
terenie Gminy Łuków opiera 
się przede wszystkim na dzia-
łalności Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej – instytucji, któ-
rych statutowym zadaniem 
jest rozwijanie inicjatyw kul-
turalnych.   

Działalność GOK 
Działania prowadzone 

przez GOK w 2011 r. można 
podzielić na kilka grup, w za-
leżności od ich charakteru. 

Wyraźnie wyróżniają się 
tu imprezy plenerowe. Niektó-
re z nich już na stałe wpisały 
się w gminny kalendarz wy-
darzeń kulturalnych. Należą 
do nich imprezy o charakterze 
ogólnogminnym np. Festyn 
Sołecki, Dożynki Gminne, 
jarmarki – wielkanocny i bo-
żonarodzeniowy oraz imprezy 
bardziej lokalne - festyny np. 
w Suchocinie, Żdżarach, Kar-
waczu, Strzyżewie, Jeziorach. 

Innymi działaniami pro-
wadzonymi przez GOK były 
kursy: przygotowania i deko-
rowania potraw – kurs od-
bywał się już drugi rok, kurs 
języka angielskiego cieszący 
się dużym zainteresowaniem, 
nie tylko wśród mieszkańców 
Gminy Łuków, ale również 
gmin sąsiednich. Oba kursy 
odbywały się w świetlicach 
wiejskich. 

Obok nich, podejmowa-
ne są również inne działania 
mające na celu z jednej strony 
zagospodarowanie świetlic, z 
drugiej – aktywizację i inte-
grację mieszkańców. W mi-
nionym roku były to zajęcia 
wokalno – taneczne prowa-
dzone w świetlicach w Zalesiu 
i Żdżarach oraz „Folkowy You 
Can Dance – Tańcz na ludowo” 
– casting do zespołu taneczne-
go przeprowadzony w świetli-
cy w Dmininie. Oba działania 
doprowadziły do powstania 
w Gminie dwóch zespołów 
wokalno – tanecznych - „Ja-
gódki” ze Żdżar i „Zalesianki” 
z Zalesia, które z powodze-
niem występują na lokalnych 
i ogólnopolskich przeglądach 
zespołów zajmując w nich wy-

sokie lokaty. 
Ważne miejsce w dzia-

łalności GOK-u zajmuje także 
organizacja konkursów skiero-
wanych do mieszkańców Gmi-
ny. W minionym roku było 
ich pięć: pisanek i koszyków 
wielkanocnych, wieńców do-
żynkowych, wigilijny konkurs 
kulinarny, świąteczny konkurs 
z oświetleniem i konkurs pn. 
„Nasza wieś świadczy o nas”. 

Pozostała aktywność 
GOK-u obejmowała organiza-
cję uroczystości z okazji beaty-
fi kacji Jana Pawła II, organi-
zację wycieczki do Kozłówki, 
Nałęczowa i Kazimierza oraz 
wyjazdu na występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. W obu 
wyjazdach brali udział człon-
kowie organizacji pozarządo-
wych z terenu Gminy. 

Działaniem dopełniają-
cym powyższe było przygo-
towanie dwóch projektów do 
współfi nansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jeden z nich dotyczył 
zagospodarowania na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
zbiornika wodnego zwanego 
Kobyleńcem w miejscowości 
Krynka, drugi – zrealizowany 
z powodzeniem – zakupienia 
strojów ludowych dla jednego 
ze wspomnianych wyżej ze-
społów.

Działalność GBP
Gminna Biblioteka Pub-

liczna w Łukowie z siedzibą w 
Dąbiu – tak brzmi jej właściwa 
nazwa, ma 5 fi lii w następują-

cych miejscowościach: Alek-
sandrów, Dminin, Gręzówka, 
Krynka, Strzyżew oraz 5 punk-
tów bibliotecznych w Czerśli, 
Turzych Rogach, Wólce Świąt-
kowej, Świdrach i Sięciaszce 
Pierwszej. Dobrze rozbudowa-
na sieć biblioteczna powoduje, 
że każdy mieszkaniec Gminy 
ma łatwy dostęp zarówno do li-
teratury i czasopism lokalnych 
i ogólnopolskich, jak również 
do przedsięwzięć kulturalnych 
organizowanych przez biblio-
teki.  

Zbiory biblioteki liczą 
42 524 woluminy i składają się 
na nie: literatura piękna dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
literatura popularnonaukowa, 
zbiory regionalne, czasopisma 
lokalne i ogólnopolskie, teczki 
z informacjami o ważnych wy-
darzeniach Gminy Łuków, in-
formacje monografi czne miej-
scowości Gminy Łuków. Ze 
zbiorów tych korzysta 2 069 
czytelników, którzy w ubie-

głym roku wypożyczyli 63 515 
książek. 

Biblioteka, poza statuto-
wą działalnością polegającą 
na gromadzeniu i udostępnia-
niu zbiorów bibliotecznych, 
prowadzi również działania 
o charakterze kulturalnym i 
oświatowym. Należą do nich: 
organizowanie różnego ro-
dzaju konkursów, warsztatów, 
imprez okolicznościowych, fe-
stynów, lekcji bibliotecznych, 
spotkań autorskich. Przy ich 
realizacji współpracuje z pla-
cówkami oświatowymi z te-
renu Gminy Łuków, organi-
zacjami pozarządowymi, jak 
również z Urzędem Gminy i 
jego jednostkami organizacyj-
nymi.       

W bibliotekach czytelni-
cy mogą bezpłatnie korzystać 
z komputerów z dostępem do 
Internetu. Od 2011 r. mogą 
również uczestniczyć w bez-
płatnym interaktywnym kur-
sie języka angielskiego.

Działalność kulturalna 

W gminie prężnie działają koła gospodyń wiejskich i zespoły śpiewacze

Reprezentacja gminy na Dniach Łukowa



8 Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków . tel 25 7982439, email: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat bardzo wzrosła 
w Polsce rola  trzeciego sek-
tora -  organizacji pozarządo-
wych, które najczęściej przy-
bierają formę stowarzyszeń 
i fundacji. Ich działania są 
coraz częściej zauważane i po-
pierane przez decydentów, a 
ich głos jest brany pod uwagę 
w każdej dyskusji społecznej.  

Podobnie dzieje się w 
Gminie Łuków. Z roku na rok 
zwiększa się liczba działają-
cych tu stowarzyszeń oraz ich 
aktywność. Jeszcze przed kil-
koma laty działały wyłączenie 
Ludowe Zespoły Sportowe i 
Ochotnicze Straże Pożarne. 
Obecnie jest kilkadziesiąt 
różnorodnych organizacji 
działających na rzecz rozwoju 
własnych miejscowości. Obok 
stowarzyszeń kultury fi zycz-
nej, do których należą LZS 
- jest ich 10, i UKS (Uczniow-
skie Kluby Sportowe) -  jest ich 
12, działają również: 17 jedno-
stek OSP, 16 stowarzyszeń za-
rejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz 16 
stowarzyszeń zwykłych, z któ-
rych większość stanowią koła 
gospodyń wiejskich.   

Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców zrzeszonych w 
organizacjach pozarządowych 
bardzo pobudziło się życie 
społeczne w postaci różnorod-
nych inicjatyw i projektów.

Na tej stronie będziemy 
prezentowali najbardziej ak-
tywne stowarzyszenia i inicja-
tywy społeczne realizowane 
na terenie Gminy Łuków. 

Jako pierwsze prezen-
tujemy „najmłodsze” – za-
rejestrowane zaledwie przed 
dwoma miesiącami, ale od 
początku istnienia bardzo 
aktywne – Stowarzysze-
nie Artystów i Twórców 
Gminy Łuków. Zrzesza ono 
ludzi od wielu lat uprawiają-
cych różne dziedziny sztuki 
– od rzeźby, poprzez malar-
stwo, haft, plastykę obrzędo-
wą, drzeworyt, na polichromii 
i kowalstwie artystycznym 
kończąc. Jego priorytetowym 
celem jest promocja sztuki i 
zrzeszonych w nim artystów.  

Pierwszym zrealizowa-
nym przez Stowarzyszenie za-
daniem była wystawa pn. „…A 
kiedy przyjdzie już pora…” 
poświęcona pamięci tragicz-
nie zmarłego rzeźbiarza Ro-
berta Wilczyńskiego – jed-
nego z inicjatorów powstania 
stowarzyszenia. Przez cały 
grudzień, członkowie Stowa-
rzyszenia prowadzili warszta-
ty artystyczne dla mieszkań-
ców Gminy Łuków. Warsztaty 
odbywały się w świetlicach, 
szkołach i bibliotekach, każdy 
bezpłatnie mógł wziąć w nich 
udział. Ich tematyka była bar-
dzo zróżnicowana – od rzeźby 
poprzez malarstwo sztalu-
gowe, plastykę obrzędową, 
rysunek, drzeworyt, formy 
z opłatka i gipsu, aż po poli-
chromię. Zajęcia cieszyły się 
ogromnym powodzeniem, nie 
tylko wśród dzieci i młodzie-
ży, ale także wśród osób doro-
słych. Najmłodsi ich uczestni-
cy z niecierpliwością czekają 
na kolejne. Warsztaty odbyły 
się w większości miejscowości 
Gminy. Taką promocję sztuki 
popierają władze Gminy. We-
dług Wójta – Mariusza Osiaka, 
ważne jest, żeby sztuka była 
dostępna dla wszystkich, bez 
względu na wiek, miejsce za-
mieszkania czy zainteresowa-
nia. Nie chodzi tu bowiem tyl-
ko o przekazanie umiejętności 
wykonania rzeźby czy ozdoby, 
ale również o kształtowanie w 

Inicjatywy społeczne

Stowarzyszenie Artystów i Twórców 
Gminy Łuków

 Założycielami Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy 
Łuków byli: Robert Sadło, Beata Wereszczyńska, Krzysztof 
Grodzicki, Piotr Czubaszek, Jadwiga Wereszczyńska, An-
drzej Wereszczyński, Sławomir Śledź, Michał Szczygielski, 
Mirosław Roman Bulik, Cezary Bulik, Andrzej Zakrzewski, 
Elżbieta Sadło, Sylwester Izdebski, Jan Skowron, Janusz 
Jezierski, Robert Wilczyński, Tadeusz Sierakowski. 
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Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków zorga-
nizowało już pierwsze warsztaty dla najmłodszych miesz-
kańców gminy

Prace gminnych rzeźbiarzy należących do Stowarzyszenia 

ludziach postawy wobec dzie-
ła sztuki i pewnej wrażliwości 
estetycznej. Osiągnięcie ta-
kich efektów zagwarantowały 
osoby prowadzące warsztaty, 
w szczególności – Beata We-
reszczyńska, Robert Sadło, 
Elżbieta Sadło i Sławomir 
Śledź. Mają bowiem nie tylko, 
niezbędne w pracy z ludźmi, 
umiejętności pedagogiczne, 
ale również organizatorskie. 
Poza tym, potrafi ą zjednywać 

sobie ludzi i zainteresować 
warsztatami nawet tych, któ-
rzy nie mieli dotąd częstego 
kontaktu ze sztuką. 

Warsztaty zostały sfi nan-
sowane przez Gminną Komi-
sję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.    

Pierwszym planowa-
nym przez Stowarzyszenie w 
2012 roku zadaniem, będzie 
wystawa prac o tematyce 
erotycznej.  


