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wieści z gminy
numer 1

kwiecień 2012

GAZETA BEZPŁATNA

Nakład: 1 500 egzemplarzy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łuków Dyżury radcy
prawnego

W każdy ostatni wtorek
miesiąca w godz. 15.00
– 19.00 w Urzędzie Gminy
Łuków, pokój nr 10, dyżur pełni radca prawny –
p. Bogusław Dziubek,
udzielając bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Gminy Łuków.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
prosimy przyjąć serdeczne życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas
odnowi nadzieję i przyniesie pokój,
a radość Wielkanocnych Świąt
niech będzie przeżywana w gronie najbliższych. Inwestycje
W imieniu Rady Gminy Łuków, pracowników
Urzędu Gminy oraz własnym
Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak

Przewodniczący RG
Tadeusz Federczyk

w pierwszym
kwartale 2012 r.
Działania inwestycyjne w
pierwszym kwartale br.
zdominowane były przygotowaniami do inwestycji, o
których wspominaliśmy w
pilotażowym numerze gazety – budowy świetlic w miejscowościach Krynka i Gołąbki oraz rozbudowy świetlicy
w Łazach.
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GBP w Łukowie z
siedzibą w Dąbiu

Wieści z Gminy to najlepsze miesjce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć
25 798 24 39 w.102 lub 501 493 934

Początki
dzisiejszej
Gminnej Biblioteki Publicznej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku. Pierwszy wpis
do księgi inwentarzowej dotyczący ówczesnej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej datuje się na 15 lipca 1955 r. W
kolejnych numerach „Wieści
z Gminy” będziemy prezentować biblioteki działające
w innych miejscowościach
Gminy Łuków.
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Prawo lokalne

Z prac Rady Gminy Łuków
Na przestrzeni ostatnich
trzech miesięcy Rada Gminy
Łuków podjęła szereg decyzji
ważnych dla mieszkańców i
służących rozwojowi Gminy.
Jedną z nich było wyrażenie
zgody na wynajem lokalu w
Krynce na punkt kasowy Bankowi Spółdzielczemu w Łukowie. Podobny punkt funkcjonuje już z powodzeniem w
Gręzówce.
Istotnym tematem, który w ostatnim czasie wzbudza zainteresowanie nie tylko
Rady, ale również sołtysów i
mieszkańców, są odnawialne
źródła energii. Na sesji, która
odbyła się w lutym, jedna z
firm („JUWI – Energia Odnawialna”), prezentując korzyści
płynące z tych alternatywnych
źródeł energii, wskazała również możliwości usytuowania
wiatraków na terenie Gminy
Łuków. W tej sprawie będą się

odbywały spotkania w poszczególnych miejscowościach.
Jak co roku, również w
tym, Rada przyjęła program
Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Jego przyjęcie zostało poprzedzone sprawozdaniem z
działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Postulatem
zgłoszonym w tym temacie
przez radnych jest realizacja
przez organizacje działające
w miejscowościach (stowarzyszenia, KGW, OSP i inne)
programów aktywizujących
mieszkańców. Programy te
będą finansowane ze środków
przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową.
Na marcowej sesji najważniejszymi
uchwałami
podjętymi przez Radę były
uchwały - w sprawie połączenia istniejących w gminie jed-

GOK

IV Wielkanocny Jarmark
Tradycji i Obrzędu

Tegoroczny Wielkanocny
Jarmark Tradycji i Obrzędu
odbył się już po raz czwarty.
W dniu 1 kwietnia na Placu
Wolności i Solidarności w
Łukowie członkowie organizacji pozarządowych z Gminy
Łuków zaprezentowali kulinaria, obrzędy i obyczaje towarzyszące obchodom Świąt
Wielkanocnych.
Nie zabrakło stoisk z
lokalnymi potrawami kulinarnymi, możliwości zakupu
wielkanocnych bab, pisanek,
zajączków i palm. Zgodnie z
wielkanocną tradycją, Gminny Ośrodek Kultury w Łu-

kowie częstował wszystkich
gości barszczykiem chrzanowym i jajeczkiem. Przedświąteczną atmosferę radości
dopełniły życzenia składane
przez gospodarzy terenu –
Burmistrza – Pana Dariusza
Szustka i Wójta – Pana Mariusza Osiaka.
W podziękowaniu za dobrą współpracę Burmistrz,
Wójt oraz Radny Województwa Lubelskiego – p. Krzysztof Głuchowski zostali obdarowani przez organizacje
pozarządowe z Gminy Łuków
pisankami i wielkimi babami
wielkanocnymi.

nostek kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego
Ośrodka Kultury, w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy, w
sprawie przyjęcia stanowiska
wyrażającego protest przeciw
działaniom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odmowie
dopuszczenia do multipleksu
cyfrowej telewizji naziemnej
Katolickiej Telewizji „Trwam”
oraz w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz
sołecki. Przypomnijmy, że
fundusz sołecki to pieniądze

z budżetu Gminy przeznaczone na zadania zgłaszane przez
mieszkańców. Istotą funduszu jest współdecydowanie o
ich przeznaczeniu przez samych mieszkańców. Decyzje
w sprawie wydatkowania pieniędzy funduszu, mieszkańcy podejmują na zebraniach
wiejskich, które odbywają się
w roku poprzedzającym rok
ich wydatkowania.
W ostatnich miesiącach
Rada rozpoczęła również prace nad zmianą Statutu Gminy Łuków, nadaniem gminie
sztandaru i flagi. O decyzjach
podjętych w tych sprawach
będziemy informowali w kolejnych numerach gazety.
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Inwestycje

Inwestycje w pierwszym kwartale 2012 r.

Projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka

Działania inwestycyjne
w pierwszym kwartale br.
zdominowane były przygotowaniami do inwestycji, o
których wspominaliśmy w
pilotażowym numerze gazety – budowy świetlic w miejscowościach Krynka i Gołąbki oraz rozbudowy świetlicy
w Łazach. W tym czasie odbyły się trzy przetargi, w wyniku których wyłonieni zostali wykonawcy inwestycji.
Z końcem bieżącego
roku mieszkańcy Krynki i
Gołąbek będą mogli organizować pierwsze spotkania w
długo oczekiwanych świetlicach. Terminy bowiem zakończenia wspomnianych
trzech inwestycji są zaplanowane na połowę listopada br.
Budowa świetlic – obiektów,
w których koncentruje się
życie społeczne i kulturalne
miejscowości, niewątpliwie
wpłynie na jej rozwój oraz
wzmocni więź wspólnotową
mieszkańców.
Projekt świetlicy w Krynce, poza salą zebrań mogącą
pomieścić nawet 100 osób,
przewiduje także pomieszczenia na bibliotekę (obecnie biblioteka mieści się w
budynku prywatnym) oraz
zagospodarowanie placu wokół wraz z ogrodzeniem terenu i jego utwardzeniem. Wykonawcą inwestycji została
wybrana Firma Handlowo
– Usługowa Jerzy Gajownik
z Krzywdy, która złożyła naj-

tańszą ofertę. Cena podana
przez oferenta to kwota 781
947,52 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) kwotą
440 000,00 zł, pozostała
kwota będzie pochodzić z
budżetu Gminy.
Świetlica w Gołąbkach
została zaplanowana jako
budynek parterowy o powierzchni całkowitej 180 m²
składający się z sali spotkań
na 50 osób oraz pomieszczeń spełniających funkcje
pomocnicze. Wykona go
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ARTIMEX z Lublina za kwotę 345 035,55 zł.
Część środków – 173 900,00
zł, na wykonanie świetlicy
będzie pochodzić z PROW,
pozostała część - z budżetu
Gminy.
W Łazach wprawdzie
świetlica funkcjonuje od
wielu już lat, jednak nie zaspokaja wszystkich potrzeb
mieszkańców i organizacji
pozarządowych tej jednej z
największych miejscowości
w Gminie Łuków. Projekt
zakłada rozbudowę budynku
mającą na celu jego powiększenie i przystosowanie na
potrzeby organizowania imprez okolicznościowych oraz
na potrzeby zaplecza boiska
sportowego i miejscowego LZS-u. Pomieszczenia, o
które zostanie rozbudowana świetlica obejmują: salę

zebrań, korytarze, szatnie z
węzłami sanitarnymi, toalety, magazynki, pomieszczenie garażowe oraz poddasze
z możliwością późniejszej
adaptacji. Powierzchnia całkowita dobudowanego budynku to niewiele ponad 300
m². Inwestycję wykona, za
kwotę 625 721,29 zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DANILUK Zbigniew Daniluk
z Białej Podlaskiej. Ta inwestycja, podobnie jak dwie poprzednie, zostanie dofinansowana kwotą 330 000,00
zł ze środków PROW.
Pozostałe zadania inwestycyjne w pierwszym
kwartale br. koncentrowały
się na przygotowaniach do
zagospodarowania
terenu
przy świetlicy w miejscowości Jeziory, rozbudowy sieci
wodociągowej oraz budowy
i modernizacji dróg gminnych.
W styczniu Gmina złożyła wniosek do Lokalnej
Grupy Działania na dofinansowanie
zagospodarowania terenu przy świetlicy w
Jeziorach – budowy boiska
wielofunkcyjnego.
Boisko
o wymiarach 27 x 18 m, ze
sztucznej nawierzchni syntetycznej, będzie przeznaczone do gry w tenisa oraz do
gier zespołowych. Całkowity
koszt planowanej inwestycji wynosi 58 995,68 zł, zaś
wnioskowana kwota dofinansowania to 25 000,00 zł.

W ramach wydatków
inwestycyjnych zostały zaplanowane w budżecie Gminy pieniądze na rozbudowę
sieci wodociągowej w miejscowościach Dminin, Świdry, Jeziory, Dąbie. Zostały
już opracowane mapy do
celów projektowych dla tego
zadania, obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowych
wymienionych
odcinków
wodociągów.
Do realizacji w bieżącym
roku zostały również przewidziane następujące inwestycje drogowe:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w
miejscowości Jeziory,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i poszerzenie drogi gminnej w miejscowości
Zalesie,
- budowa drogi gminnej
w miejscowości Gołaszyn
obejmująca wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz utwardzenie
zjazdów i budowę jej odwodnienia.
Wkrótce nastąpi rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu
wyłonienie
wykonawców
wymienionych
inwestycji
drogowych.
W kolejnych numerach
gazety będziemy informowali o realizacji wskazanych
powyżej zadań inwestycyjnych.
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Oświata

Wspomnienie śp. Grażyny Grula
W dniu 15 lutego br. pożegnaliśmy długoletnią dyrektorkę Szkoły Podstawowej im.
Ks. St. Brzóski w Zalesiu oraz
Zespołu Szkół w Zalesiu.
Całym swoim życiem zaświadczała, że człowiek jest tyle
wart, ile potrafi pomóc drugiemu człowiekowi.
Dzisiaj chcemy wspomnieć drogą nam Koleżankę,
wspaniałą Kobietę, dobrego
Człowieka....
Grażyna Grula, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w zakresie
chemii ze specjalnością nauczycielską. Pracę zawodową
rozpoczęła w 1981 r. w charakterze nauczyciela w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Mińsku
Mazowieckim. Od 1983 r. była
związana ze Szkołą Podstawową w Zalesiu. Najpierw jako
nauczycielka chemii, a od lipca 1991 r. jako dyrektorka tej

placówki. Po utworzeniu Zespołu Szkół w Zalesiu w 1999
r. została jego dyrektorką,
pełniąc tę funkcję, mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni
swojego życia.
Ukończyła wiele form
doskonalenia zawodowego,
wśród których były studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia, dzięki
którym rozwijała się zarówno
jako nauczyciel jak i kierownik
dużej jednostki oświatowej.
Za swą pracę zawodową
wielokrotnie
otrzymywała
nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
Pani Grażyna była osobą
niezwykle
pracowitą,
energiczną, pełną planów na
przyszłość, przy tym zawsze
pogodną, skromną, życzliwą i
szczerą. Każdy mógł liczyć na
jej pomoc oraz dobrą i mądrą
radę. Miała w sobie również
niezwykle rzadką umiejęt-

ność łagodzenia wszelkich
konfliktów i rozwiązywania
problemów, których niemało było w pracy z dziećmi i w
kontaktach z ich rodzicami.
Na każdym kroku zabiegała o dobro całej społeczności
szkolnej, wkładając w to całe
serce. Dała się poznać również
jako dobry organizator oraz
strateg. Z jej inicjatywy zostało przeprowadzonych wiele
prac remontowych w szkole,
a środki finansowe na ten cel
pozyskała z różnych źródeł
pozabudżetowych szkoły.
Z wielkim oddaniem pracowała niemal do ostatnich
dni życia. Nawet wtedy, gdy
przyszła nieuleczalna choroba, nie poddawała się. Walczyła z przekonaniem, że zdoła ją pokonać. Pragnęła żyć i
pracować, bo miała dla kogo
– dla męża, synów, tak wielu
uczniów.
Droga Koleżanko – Gra-

żyno! Na zawsze pozostaniesz
w naszych sercach jako wzór
człowieka prawego i uczciwego. Będziesz dla nas przykładem skromności i szlachetności, dobroci i pogody ducha,
wiary i optymizmu.
Wójt Gminy Łuków,
pracownicy Urzędu Gminy,
Gminnego Zespołu Oświatowego wraz z podległymi jednostkami oraz nauczyciele
Związkowcy.

Unijne środki dla gminnej oświaty
Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie oraz szkoły gminne od wielu już lat
pozyskują
pozabudżetowe
środki finansowe na funkcjonowanie oświaty. Jest to najczęściej wsparcie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL) m.in. na dodatkowe
zajęcia dla uczniów, szkolenia
dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu
do szkół. Innym źródłem pozabudżetowych środków są
rezerwy subwencji (subwencja - wsparcie z budżetu państwa) na zadania oświatowe w
zakresie remontów szkół i wyposażenia nowopowstałych
sal lekcyjnych.
Niektóre z projektów
realizowanych w bieżącym
roku, są kontynuacją działań
podjętych w poprzednich latach. Należą do nich projekty:
„Indywidualizacja
procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków”

oraz realizowany przez szkołę
w Świdrach pn. „Praca, odpoczynek, zabawa”. O projektach tych informowaliśmy w
pilotażowym numerze gazety.
Innym ciekawym przedsięwzięciem realizowanym w
oparciu o środki unijne jest
projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”. Biorą w nim udział szkoły
w Dąbiu, Gołąbkach i Rolach.
Dla uczniów klas V-VI organizowane są dodatkowe zajęcia
podnoszące umiejętności językowe, matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne, a
także wycieczki dydaktyczne.
W ramach projektu zostały
zakupione również materiały
do zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Łączne dofinansowanie dla wymienionych szkół
wyniosło 250 000 zł.
Od kwietnia br., we
wszystkich szkołach Gminy
Łuków, będzie realizowany
projekt pn. „Łuków – miejsce
nowoczesnej oświ@ty”. Na

jego realizację GZO pozyskał
środki unijne w wysokości
345 923 zł. Zakres działań
projektu obejmuje szkolenia
i wdrożenie elektronicznego
dziennika lekcyjnego. W wyniku jego realizacji zostanie
zakupiona licencja na program dziennik elektroniczny.
Ta nowa forma dziennika zastąpi formę tradycyjną. Jest
to bardzo korzystne, zarówno
dla nauczycieli, jak i dla rodziców, którzy będą mieli na bieżąco, poprzez Internet, wgląd
do informacji o przebiegu
procesu nauczania i wychowania dziecka. Rodzice, bez
wychodzenia z domu, będą
mogli zapoznać się z ocenami
swoich dzieci, ich frekwencją
na zajęciach, uwagami, informacjami o zebraniach.
Bezpośrednie korzystanie z nowej formy dziennika
rozpocznie się od września
br., a do tego czasu kadra
szkolna odbędzie szkolenia
przygotowujące do korzysta-

nia z dziennika elektronicznego. Na potrzeby szkoleń
zostanie zakupionych 26 laptopów, które po zakończeniu
projektu zostaną przekazane
szkołom.
Pod koniec 2011 r. GZO
przygotował wniosek, dzięki
któremu Gmina pozyskała
również środki w wysokości
87 630 zł z rezerwy subwencji
oświatowej MEN na wyposażenie nowopowstałych sal
lekcyjnych m. in. w Dąbiu,
Gołaszynie, Krynce i Zalesiu.
W celu jeszcze bardziej
efektywnego
pozyskiwania
środków unijnych na rozwój
oświaty w Gminie Łuków, został przeprowadzony konkurs
na wyłonienie partnera, z
którym Gmina będzie współpracowała w tym zakresie. W
wyniku konkursu, partnerem
gminy została Firma AKME
Consulting z Rzeszowa, mająca duże doświadczenie w
pisaniu wniosków oraz realizacji projektów unijnych.

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



Sport

I edycja Grand Prix w tenisie stołowym
o puchar Wójta
W tym roku po raz pierwszy odbyło się Grand Prix w
Tenisie Stołowym o Puchar
Wójta Gminy Łuków. Jego
organizatorami byli radni
Gminy Łuków: Sławomir Dębiński i Kazimierz Sulej oraz
radny Powiatu Łukowskiego Krzysztof Fornal. Honorowy
patronat nad imprezą objął

Wójt Gminy Łuków - Mariusz
Osiak.
Zawody rozpoczęły zmagania w Zespole Szkół w Gręzówce, które następnie przeniosły się do Zespołu Szkół w
Gołąbkach. Finał imprezy odbył się 12 lutego br. w Zespole
Szkół w Strzyżewie.

Podczas trzech spotkań turniejowych odbywających się w kilku kategoriach wyłoniono następujących zwycięzców:
I kategoria: dziewczęta szkoła podstawowa
I miejsce – Anna Grochowska
II miejsce – Wioletta Osiak
III miejsce – Aleksandra Dziedzic
IV miejsce – Eliza Szewczyk
II kategoria: dziewczęta gimnazjum – szkoła
ponadgimnazjalna
I miejsce – Kinga Świderska
II miejsce – Wioleta Borkowska
III miejsce – Klaudia Próchniewicz
IV miejsce – Jolanta Kardas
III kategoria: chłopcy szkoła podstawowa
I miejsce – Kamil Makosz
II miejsce - Daniel Szczepaniak
III miejsce – Marcin Domański
IV miejsce – Jakub Dołęga

IV kategoria: chłopcy gimnazjum
I miejsce – Przemysław Szczygielski
II miejsce – Marcin Trochim
III miejsce – Marcin Makosz
IV miejsce – Łukasz Wróbel
V kategoria: mężczyźni szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Marcin Trochim
II miejsce – Damian Sulej
III miejsce – Jarosław Domański
IV miejsce – Piotr Lipiński
VI kategoria: mężczyźni powyżej 40 lat
I miejsce – Jerzy Domański
II miejsce – Kazimierz Sulej
III miejsce – Mirosław Świderski
IV miejsce – Sławomir Dębiński
Wymienieni zwycięzcy oraz zawodnicy z największą liczbą
punktów otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary, upominki oraz nagrody rzeczowe.

II Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łuków
31 stycznia 2012 r., na
halach sportowych Szkoły
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Łukowie, rozegrany został II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Łuków. W
kategorii szkół podstawowych wystąpiło 8 drużyn,
a w kategorii gimnazjów
4 drużyny.
Królem strzelców szkół
podstawowych z liczbą 12
bramek został uczeń z Gręzówki Jakub Dołęga, a
najlepszym zawodnikiem
wybrano Bartosza Abramka z Gołaszyna. W
składzie zwycięskiej druży-

ny z Gołaszyna wystąpili:
Bartosz Abramek, Patryk
Goławski, Hubert Krasuski,
Sebastian Niedziółka, Artur
Okniński, Sebastian Rola,
Hubert Sosnowski, Damian
Galiński, Kacper Ostrowski,
Kamil Rola i Hubert Walecki. Opiekunem drużyny był
Michał Łukasiewicz.
Mateusz Ebert z gimnazjum w Gręzówce zdobył
7 bramek i został królem
strzelców, a Marcin Dybciak z Zalesia wybrany został najlepszym piłkarzem
turnieju. W drużynie z Gręzówki wystąpili: Mateusz
Ebert, Łukasz Ebert, Łu-

kasz Misiak, Patryk Ginter,
Jakub Nurzyński, Damian
Rola, Bartosz Skórka i Bartosz Stępniewski. Opiekunem zespołu był Krzysztof
Sulej.
Wójt Gminy Łuków
– Mariusz Osiak podsumował turniej, wręczył
nagrody i zaprosił uczniów
na kolejną edycję zawodów
w przyszłym roku. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i piłki do
gry halowej oraz nagrody.
Pozostałe szkoły otrzymały
dyplomy i upominki.

Wśród szkół podstawowych ostateczna kolejność była następująca:
1. SP Gołaszyn
2. SP Gręzówka
3. SP Dąbie
4. SP Zalesie
5. SP Czerśl
6. SP Strzyżew
7. SP Gołąbki
8. SP Role
W kategorii gimnazjów
tabela jest następująca:
1. Gręzówka
2. Zalesie
3. Strzyżew
4. Gołąbki
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GOK i GBP

„Małe projekty” przygotowane przez GOK
Gminny Ośrodek Kultury
przygotował dwa projekty do
współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach tzw. „małych
projektów”
ogłoszonego
przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI”.
Tematy
projektów:
1/ Zagospodarowanie terenu
na cele rekreacyjne – budowa małej infrastruktury w
Krynce
2/ Powiatowy Przegląd Lubelskiej Pieśni Biesiadnej
na Dożynkach w Gręzówce
26.08.2012r.
Łączny budżet projektów
to kwota ponad 82 tys. zł, z
czego wnioskowana kwota
dofinansowania to ponad 43
tys. zł. Realizacja projektów
przewidziana jest w II połowie bieżącego roku.

Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsze iluminacje domu
i ogrodu”
W październiku ubiegłego
roku GOK ogłosił konkurs pn.
„Najpiękniejsze iluminacje
domu i ogrodu”. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach,
w których przedmiotem było
wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej: a) balkonu w
budownictwie wielomieszkaniowym, b) posesji prywatnej,
c) siedziby firmy, d) budynku
użyteczności publicznej.
W styczniu br. konkurs został rozstrzygnięty. Nagrody
w postaci kompletów lamp
solarnych otrzymali: w kategorii budynki użyteczności
publicznej - świetlice wiejskie
w Ławkach i Żdżarach oraz
grota w Zalesiu, w kategorii
budownictwo wielomieszkaniowe - Wspólnota Mieszkaniowa „Leśnik” w Ławkach,
w kategorii posesje prywatne
– panie Renata Gajo i Aneta
Szczygielska.
Nie było zgłoszenia w kategorii – siedziba firmy.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Łukowie z siedzibą w Dąbiu

Początki
dzisiejszej
Gminnej Biblioteki Publicznej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku. Pierwszy wpis
do księgi inwentarzowej dotyczący ówczesnej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej datuje się na 15 lipca 1955 r.
Jej założycielką i pierwszą kierowniczką była Janina
Łukasik. Kolejnymi bibliotekarkami były Henryka Kulesza, Regina Łukasik, Teodora
Czubaszek, Elżbieta Celej,
Danuta Soćko, Mirosława Baniak, Henryka Sadło. W 1987
r. kierownikiem biblioteki
została Barbara Gajda, która
tę funkcję pełniła do sierpnia
2008.
W tych też latach biblioteka działała w strukturze
Gminnego Ośrodka Kultury w
Łukowie. W 2008 r. na mocy
uchwały Rady Gminy Łuków
biblioteka została wydzielona
z GOK i powołana jako samodzielna jednostka pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna
w Łukowie z siedzibą w Dąbiu. Dyrektorem jej została
Alicja Śledź.
Od początku istnienia aż
do 2000 r. biblioteka mieściła się w budynkach prywatnych. Obecnie zajmuje
komunalny piętrowy budynek w centrum wsi. Znajdują
się w nim oddział dla dzieci,
czytelnia, wypożyczalnia dla
dorosłych, a także czytelnia
internetowa.
Zbiory biblioteczne obejmują literaturę piękną dla

dzieci, młodzieży i dorosłych,
literaturę popularnonaukową, zbiory regionalne, czasopisma lokalne i ogólnopolskie, teczki z informacjami
o ważnych wydarzeniach w
gminie i teczki z informacjami o miejscowościach gminnych.
Oprócz podstawowych
zadań, gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i
oświatową na rzecz społeczności lokalnej. Współpracuje
w tym zakresie ze szkołą, organizacjami działającymi we
wsi, z artystami i twórcami z
Gminy Łuków. Współpraca
odbywa się w formie współorganizowania festynów, dożynek wiejskich, imprez okolicznościowych, konkursów,
spotkań, lekcji bibliotecznych, wycieczek. Każdego
roku biblioteka przygotowuje także ofertę zajęć wakacyjnych i feryjnych dla najmłodszych mieszkańców Dąbia,
organizując różnego rodzaju
konkursy, gry i zabawy.
Ważnym działaniem biblioteki, cieszącym się dużym
zainteresowaniem czytelników, zwłaszcza najmłodszych,
jest organizowanie spotkań
autorskich. Takie spotkania
odbyły się z kilkunastoma pisarzami – autorami książek
dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka jest również
miejscem, w którym mieszkańcy mogą korzystać z In-

ternetu. Bowiem w 2003 r.
dzięki akcji ,,Ikonka” biblioteka otrzymała trzy komputery z dostępem do Internetu, które służą do korzystania
w czytelni internetowej.
Biblioteka z powodzeniem bierze udział w różnego
rodzaju konkursach i współzawodnictwie
bibliotek.
Przykładami są tu: pierwsze
miejsce w kategorii bibliotek
gminnych we współzawodnictwie na najaktywniejszą
bibliotekę woj. lubelskiego
2003-2004 pn. ,,Biblioteka-Czytelnik-Środowisko”,
pierwsze miejsce na szczeblu
powiatowym i przejście do
finału w Konkursie Regionalnym ,,Pamięć Przeszłości”
zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.
Placówka, uznana za
wzorcową, była gospodarzem
wizyt studyjnych organizowanych przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Lublinie.
Ważnym wydarzeniem w
życiu biblioteki była uroczystość jubileuszowa 50-lecia
jej działalności, która odbyła
się 2 czerwca 2005 roku. Jubileusz był okazją do wręczenia pracownikom biblioteki
odznaczeń „Zasłużony Działacz Kultury”.
W kolejnych numerach „Wieści z Gminy” będziemy prezentować biblioteki działające w innych miejscowościach
Gminy Łuków.

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



Inicjatywy społeczne

Inicjatywy społeczne w Turzych Rogach
W numerze pilotażowym
„Wieści z Gminy” zaprezentowaliśmy „najmłodsze” działające w Gminie Łuków stowarzyszenie – Stowarzyszenie
Artystów i Twórców Gminy
Łuków. W bieżącym numerze
prezentujemy działania zrealizowane przez prekursorów
inicjatyw społecznych w Gminie Łuków – organizacje działające w sołectwie Turze Rogi.
Jest tu kilka organizacji
– Lokalne Stowarzyszenie Rozwoju „Nasza Mała
Ojczyzna”, Ludowy Zespół Sportowy „TUR” Turze Rogi, Koło Gospodyń
Wiejskich, które działają
na rzecz mieszkańców. Warto przedstawić ich pomysły i
działania, ponieważ są dobrymi praktykami i mogą stanowić inspirację dla innych.
Intensywny rozwój inicjatyw obywatelskich w Turzych Rogach datuje się od
2006 r. Wtedy to mieszkańcy
zrzeszyli się w stowarzyszenie
„Nasza Mała Ojczyzna” i zrealizowali pierwszy z licznych
pomysłów na rozwój swojej
miejscowości. Było nim urządzenie skwerku – miejsca
rekreacyjnego,
wyłożonego
kostką, z ławkami, ozdobnymi
roślinami, rzeźbą tura – nieformalnego symbolu miejscowości oraz tablicą prezentującą plan miejscowości i jej
historię. Kolejne inicjatywy w
tej miejscowości obejmowały:
utworzenie pracowni internetowej, przygotowanie kolejnego miejsca rekreacyjnego
zwanego przez mieszkańców
„Sołtysim Dołkiem”, przygotowanie i ustawienie na skraju
wsi tzw. witaczy symbolizujących babę i chłopa, zaprojektowanie logo miejscowości,
które umieszczane jest na gadżetach w postaci pocztówek
i kalendarzy wydawanych już
od kilku lat. Ważnym działaniem mieszkańców jest również dbałość o dziedzictwo
kulturowe i religijne, wyrazem którego był remont kapliczki. Środki na to działanie
mieszkańcy pozyskali z tzw.
małych grantów – są to środki
finansowe dostępne dla orga-

Bieg w workach podczas festynu sportowego

nizacji pozarządowych na realizację inicjatyw społecznych.
Podobnie, fundusze z małych
grantów, stowarzyszenie pozyskało na realizację projektu
dla młodzieży, polegającego
na udokumentowaniu życia
miejscowości. Stowarzyszenie było również inicjatorem
i organizatorem pikniku sportowo-integracyjnego dla dzieci oraz forum stowarzyszeń
działających na terenie Gminy
Łuków, a także pomysłodawcą
i fundatorem stypendiów dla
najlepszych uczniów miejscowej szkoły.
Najdłużej – od ponad
trzydziestu lat, działającą organizacją jest tu LZS „TUR”
Turze Rogi. Poza aktywnym
uczestnictwem w rozgrywkach
piłkarskich i szkoleniem przyszłych zawodników, LZS jest
organizatorem życia sportowego w miejscowości, proponując mieszkańcom udział w
wakacyjnych szkółkach tenisa
ziemnego, naukę gry w warcaby czy festyny sportowe.
Wielu mieszkańców Turzych Rogów jest członkami
organizacji pozarządowych.
Chętnie uczestniczą w podejmowanych inicjatywach,
bo wiedzą, że w ten sposób
współdecydują o kierunkach
rozwoju własnego miejsca zamieszkania.

Skwerek z rzeźbą tura

„Sołtysi dołek”

Zabawy najmłodszych mieszkańców podczas festynu sportowego

Mieszkańcy przy pracy

Jedna z konkurencji festynu sportowego - slalom rowerowy
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Informacje różne

SOŁTYS ROKU 2011 POWIATU ŁUKOWSKIEGO
Miło jest nam poinformować, że Pan Wacław
Śledź – sołtys sołectwa
Wólka Świątkowa zajął
II miejsce w konkursie
pn. „Sołtys Roku 2011
Powiatu Łukowskiego”
organizowanym przez redakcję tygodnika „Wspólnota Łukowska”, Starostwo
Powiatowe w Łukowie oraz
Bank BGŻ. Pan Wacław
Śledź został jednocześnie
wybrany przez czytelników
„Wspólnoty
Łukowskiej”
Najpopularniejszym
Sołtysem Powiatu Łukowskiego.
Konkurs „Sołtys Roku
2011 Powiatu Łukowskiego”
przebiegał w dwóch etapach.
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W pierwszym – wójtowie
gmin powiatu łukowskiego
zgłaszali po pięciu sołtysów
ze swoich gmin. Do drugiego etapu przechodził jeden
sołtys z każdej gminy, który
otrzymał największą ilość
głosów w głosowaniu czytelników „Wspólnoty Łukowskiej”.
W drugim etapie konkursu Kapituła powołana przez Organizatorów
oceniała sołtysów według
następujących kryteriów:
1. Wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej.
2. Materialne rezultaty
działalności.
3. Rezultaty działalności
ponadlokalnej.
4. Czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z
efektami działalności.
5. Dalsze plany związane
z działalnością sołectwa.
W II etapie równolegle
odbywał się plebiscyt czytelników na Najpopularniejszego Sołtysa Powiatu
Łukowskiego.

Wacław Śledź - sołtys
miejscowości
Wólka
Świątkowa jest jednym z
najdłużej pełniących, w Gminie Łuków, funkcję sołtysów
– od 24 lat. Wiele lat był
również aktywnym radnym
Rady Gminy Łuków, obecnie
jest w zarządzie Ochotniczej

Straży Pożarnej w Wólce
Świątkowej, pełniąc funkcję
skarbnika. Pan Śledź jest
osobą wrażliwą na innych
ludzi, bez wahania reaguje
na każde spotykające mieszkańców nieszczęście – inicjował pomoc poszkodowanym w pożarze. Dwukrotnie
był gospodarzem Festynu
Sołeckiego – imprezy gminnej o charakterze kulturalnym. Pan Śledź trzykrotnie
otrzymał odznaczenia resortowe – brązowy, srebrny
i złoty medal za zasługi dla
pożarnictwa oraz srebrny
krzyż zasługi od Prezydenta
RP za całokształt prac społecznych.

