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Szanowni Państwo
Na progu Nowego Roku życzymy spełnienia
marzeń, planów, oczekiwań…
Niech ten Rok niesie same pomyślne wydarzenia
i cele, do realizacji których warto dążyć.
Życzymy Państwu również dobrego zdrowia
i radości na każdy dzień.
Wójt Gminy
Mariusz Osiak

Przewodniczący Rady
Tadeusz Federczyk

Nakład: 1 500 egzemplarzy

Rada Gminy
Czwarty kwartał każdego roku
to okres, w którym na posiedzeniach Rady Gminy zapadają decyzje mające wpływ
nie tylko na funkcjonowanie
samorządu, ale również dotyczą mieszkańców. Określane
są wysokości lokalnych podatków, ceny za wodę i ścieki
oraz uchwalany jest budżetu
gminy. Ważnym tematem w
ostatnim kwartale była kwestia gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza
ustalenie jej wysokości.
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Realizacja
projektów
oświatowych
System informacji przestrzennej Gminy Łuków
Zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Łuków, dostępnego na stronie internetowej Gminy:
www.lukow.ug.gov.pl
System Informacji Przestrzennej zawiera szereg map i
narzędzi ułatwiających uzyskanie podstawowych informacji
o gminie oraz ułatwiających
zarządzanie nią. W systemie,
na kilkudziesięciu mapach tematycznych, znalazły się m.in.
dane o budynkach i ich funkcjach, punktach adresowych,
drogach, inwestycjach gmin-

nych, obszarach chronionych,
obwodach i okręgach wyborczych, sołectwach, obwodach
szkolnych, obiektach sportowych, obiektach i szlakach
dziedzictwa kulturowego i
wielu innych. System umożliwia przeglądanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego, rzeźby terenu na
tle zdjęć lotniczych i map topograficznych. Dzięki dostępnym w systemie narzędziom,
możliwe jest m.in. wyszuki-

wanie adresów budynków i
poszczególnych elementów na
mapie, wykonywanie pomiarów i rysowanie na mapach,
czy przeglądanie rozwoju inwestycji gminnych w czasie.
Po kliknięciu na dany obiekt
wyświetli się okno z podstawowymi informacjami o nim.
Możliwe jest również przeglądanie zdjęć zrobionych na terenie gminy przez użytkowników portalu Panoramio.
System Informacji Przestrzennej dla Gminy Łuków
został przygotowany przez firmę GIS-Expert.

Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć
25 798 24 39 w. 139 lub 501 493 934

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych, w tym ze środków unijnych jest jednym
z ważniejszych tematów w
oświacie Gminy Łuków. Informujemy o nich w każdym
numerze „Wieści z Gminy”.
Tak również będzie w bieżącym numerze, z uwagi na
realizowane obecnie dwa
projekty dofinansowane ze
środków zewnętrznych: „Łuków – miejsce nowoczesnej
oświ@ty” i „Cyfrowa Szkoła”.
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Rada Gminy
Czwarty kwartał każdego roku jest okresem, w którym na posiedzeniach Rady
Gminy zapadają decyzje
dotyczące następnego roku,
mające wpływ nie tylko na
funkcjonowanie samorządu,
ale również w sposób szczególny dotykają mieszkańców. Dotyczą one wysokości
lokalnych podatków, cen za

Rada Gminy Łuków

wodę i ścieki, budżetu gminy. Ważnym tematem pracy Rady Gminy w ostatnim
kwartale była także kwestia
odpadów
komunalnych.
Mianowicie, wybór metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i ustalenie
stawki opłaty za pojemnik.

Podatki
Największe zmiany w podatkach na 2013 r. dotyczą wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kształtują się one
w następujący sposób:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 4,42 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,36
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,28 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,80 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3. od budowli – 2 % ich wartości.
Uchwałą podejmowaną w kontekście podatków jest również uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013
r. Rada zdecydowała o obniżeniu tej ceny z kwoty 75,86 zł
za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
Ceny za wodę i ścieki
W listopadzie ur. Rada
chwaliła nowe ceny za wodę
i za ścieki. Są one wyższe od
dotychczasowych. Taryfa za
wodę wynosi 2,28 zł za 1 m³,
taryfa zaś za odbiór ścieków
do oczyszczalni w Ryżkach
wynosi 9,42 zł za 1 m³, do
oczyszczalni ścieków w Łu-

kowie wynosi 8,02 zł za 1
m³. Do każdej z tych stawek
Gmina dopłaci z własnego
budżetu, by w ten sposób
obniżyć koszty mieszkańców. Wysokość dopłaty za
wodę wyniesie 0,28 zł brutto do 1 m³. Dopłata za ścieki
wyniesie 2,85 zł brutto do 1
m³ ścieków dostarczanych

Sesja Rady Gminy, fot. A. Kupińska

do oczyszczalni w Ryżkach
i 1,45 zł brutto do 1 m³
ścieków dostarczanych do
oczyszczalni w Łukowie.
Odpady komunalne
Rada przyjęła, że podstawą obliczania opłaty
za odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują
mieszkańcy, będzie liczba
osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
Ustalono
miesięczną stawkę opłaty
od jednego mieszkańca na
kwotę 12,00 zł. Niższe stawki będą obowiązywały za odpady zbierane i odbierane w
sposób selektywny. Wnoszą
one 5,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca w zadeklarowanej nieruchomości do czterech osób i 2,00
zł za każdą następną osobę.
Stawki opłaty za niesegregowane odpady komunalne,
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie gromadzą odpadów
w sposób selektywny, zróżnicowane są w zależności od
pojemności pojemnika i wynoszą od 12,00 do 600,00 zł.
Podobnie, jak w przypadku
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, zapłacą mniej, jeśli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W tym wypadku również
ceny uzależnione są od wielkości pojemnika i wynoszą
od 5,00 do 311,00 zł.
Każdy gospodarz przed
podpisaniem umowy na odbiór śmieci, będzie deklarował, czy będzie segregował
śmieci, czy też nie. Dekla-

racja będzie podstawą do
przyjęcia wyższej lub niższej
stawki opłaty za odpady.
Budżet Gminy na 2013
r.
Na Sesji w dniu 28
grudnia ur. Rada Gminy
uchwaliła budżet na 2013
rok. Tegoroczne dochody i
wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę
przekraczającą 46 mln 860
tys. Największe dochody
spodziewane są z podatku dochodowego od osób
fizycznych, z podatku od
nieruchomości, dotacji celowych na finansowanie
zadań bieżących zleconych
oraz z subwencji ogólnych
(subwencja – to bezzwrotna
pomoc finansowa udzielana
przez państwo).
Wydatki na zadania
inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę ponad 3
mln 620 tys. W ramach tej
kwoty została zaplanowana
rozbudowa gminnej sieci
wodociągowej, budowa i
przebudowy dróg, modernizacje świetlic wiejskich
oraz prace przy boiskach
wiejskich (o zadaniach inwestycyjnych będziemy na
bieżąco informować w kolejnych numerach gazety,
w obszarze tematycznym
obejmującym inwestycje).
Od kilku lat stałą pozycją w budżecie Gminy
Łuków są również środki na Fundusz Sołecki. W
tym roku wynoszą one 540
076,72 zł. Przypomnijmy,
że jednym z kryteriów podziału środków Funduszu
Sołeckiego jest liczba mieszkańców sołectwa.
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Inwestycje

Inwestycje w czwartym kwartale 2012 r.
Jedną z ważniejszych
kwestii inwestycyjnych w
czwartym kwartale 2012 r.
były odbiory świetlic – dwóch
nowych, wybudowanych od
podstaw i jednej istniejącej od
wielu lat, ale obecnie rozbudowanej.
Mieszkańcy Krynki - jednej z największych miejscowości Gminy Łuków, liczącej
ponad 1400 mieszkańców i
mieszkańcy Gołąbek – małej
miejscowości, zamieszkiwanej przez niewiele ponad 230
osób, mogą już podejmować
działania kulturalne i społeczne w nowych obiektach
świetlic. Teraz to one będą
pełniły swego rodzaju centra
rozwoju miejscowości, do tej
pory mieszkańcy spotykali
się najczęściej w miejscowych
szkołach.
W skład świetlicy w
Krynce, o powierzchni ponad
290 metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej, wchodzą m. in. sala zebrań mogąca
pomieścić do 100 osób oraz
pomieszczenia na bibliotekę.
Inwestycja kosztowała ponad
780 tys. zł.
Świetlica w Gołąbkach
licząca ponad 150 metrów
powierzchni użytkowej, z salą
zebrań na 50 osób, kosztowała ponad 345 tys. zł. Oprócz
wybudowania obiektu, wykonawca – Przedsiębiorstwo

Świetlica w Krynce, fot. A. Pulik

Wielobranżowe ARTIMEX z
Lublina, utwardził i ogrodził
teren wokół świetlicy.
Miejscowość Łazy wprawdzie od wielu lat ma świetlicę,
jednak nie zaspokajała ona
wszystkich potrzeb mieszkańców i organizacji funkcjonujących w tej jednej z największych miejscowości Gminy
Łuków. W wyniku rozbudowy,
kosztującej ponad 625 tys. zł,
budynek został powiększony
oraz przystosowany na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych i na potrzeby
miejscowego LZS-u.
Blisko połowa z 1 miliona
750 tysięcy złotych, stanowiących koszt tych trzech inwestycji, stanowią środki unijne
pozyskane przez Gminę Łuków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w czwartym
kwartale br. była rozbudowa
gminnej sieci wodociągowej

polegająca na wykonaniu nowych odcinków wodociągu
w czterech miejscowościach
Gminy. Odcinek o długości ponad 400 metrów został
wybudowany w Dąbiu, odcinki o długości blisko 250 m
powstały w Dmininie i Jeziorach, w Świdrach zaś powstał
najkrótszy, liczący niewiele
ponad 140 m. W miejscowościach tych wprawdzie od wielu
lat jest sieć wodociągowa, jednak z roku na rok przybywają
nowe gospodarstwa, często
w miejscach, oddalonych od
sieci wodociągowej. Zainteresowanie ich mieszkańców
podłączeniem do wodociągu
spowodowało koniczność jego
rozbudowy.
Inwestycje drogowe – remonty, modernizacje oraz
budowa dróg i chodników są
zadaniami, które wykonuje
się przez znaczną część roku,
dlatego będziemy o nich informować niemal w każdym

numerze gazety. W ostatnich
miesiącach remonty przeprowadzono w następujących
miejscowościach Gminy Łuków – Dmininie, RzymachRzymkach, Dąbiu, Żdżarach
i Sulejach. W Dmininie i
Rzymach-Rzymkach dwa odcinki dróg o łącznej długości
ok. 2100 m zostały wyłożone
tłuczniem. Na 650-metrowym
odcinku, w miejscowościach
Dąbie i Żdżary, został wybudowany chodnik. Wprawdzie
wspomniane zadania dotyczą
dróg powiatowych, jednak
ich koszty w wysokości blisko
220 tys. zł. pokrył samorząd
gminny. Poza tymi zadaniami, Gmina zmodernizowała
w miejscowości Suleje drogę
dojazdową do gruntów rolnych na odcinku ponad 800
m. Na pokrycie części kosztów
modernizacji został złożony
wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i aktualnie czeka na rozpatrzenie.

Wyróżnienia dla Gminy Łuków

Konkurs pt. „Dziś nie jest za późno” Plebiscyt „EURO-GMINA”
Miło jest nam poinformować, że Gmina Łuków zajęła I miejsce w konkursie pt.
„Dziś nie jest za późno”, organizowanym przez Wojewodę
Lubelskiego oraz Wojewódzki
Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy w Lublinie.
Konkurs skierowany był
do samorządów województwa lubelskiego. Jego celem
było zwiększenie liczby osób
zgłaszających się na profilaktyczne badania cytologiczne
skierowane na wczesne wy-

krywanie raka szyjki macicy.
Dyplom uznania oraz
puchar z rąk Wojewody Lubelskiego – Jolanty Szołno
– Koguc, odebrał Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak.
Wójt składa serdeczne
podziękowania wszystkim
mieszkankom
Gminy Łuków,
które zgłosiły
się na badania
profilaktyczne.

W dniu 18 grudnia ur.,
Wójt – Mariusz Osiak, odebrał certyfikat dla Gminy
Łuków w ramach plebiscytu
„EURO-GMINA”, organizowanego przez Fundację Gospodarczą EURO-PARTNER.
Certyfikaty
nadawane
są przez Kapitułę Plebiscytu
gminom, które wykazują się
wysokim poziomem rozwoju w wielu dziedzinach np.
gospodarce, infrastrukturze,
oświacie, kulturze, ekologii,
w niczym nie odbiegając od
najlepszych gmin Unii Europejskiej.
Honorowy patronat nad

Plebiscytem objęli Minister
Gospodarki
Wicepremier
Waldemar Pawlak i Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof
Hetman.
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Oświata

Realizacja projektów oświatowych
Realizacja projektów
współfinansowanych
ze
środków zewnętrznych, w
tym ze środków unijnych,
jest jednym z ważniejszych
tematów w oświacie Gminy Łuków. Informujemy
o nich w każdym numerze „Wieści z Gminy”. Tak
również będzie w bieżącym numerze, z uwagi na
realizowane obecnie dwa
projekty
dofinansowane
ze środków zewnętrznych:
„Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty” i „Cyfrowa Szkoła”.
W ramach projektu
„Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”, aktualnie prowadzone są szkolenia dla nauczycieli ze
wszystkich szkół, doskonalące stosowanie aplikacji
biurowych w codziennej
pracy oraz z zakresu elektronicznego dziennika lekcyjnego. W chwili obecnej
szkoły są na różnych etapach wdrażania e-dziennika. Część placówek nadała
już uprawnienia rodzicom
i uczniom do logowania się
w systemie e-dziennika, a
tym samym dostęp do informacji o dziecku i jego
postępach w nauce. Rok
szkolny 2012/13 został
zaplanowany jako czas na
wprowadzenie w życie edziennika. W następnym
roku szkolnym dyrektorzy
będą mogli podjąć decyzję
o rezygnacji ze zwykłych
dzienników papierowych
bądź o pozostaniu przy
obydwu jego formach.
Warunkiem koniecznym do sprawnego działania e-dziennika w pełnym jego zakresie, jest
doinwestowanie szkół w
niezbędny sprzęt komputerowy. Środki na ten cel
poszukiwane są poza budżetem gminy. Takie dofinansowanie - na mobilne
pracownie komputerowe
dla czterech szkół – Szkoły
Podstawowej w Aleksandrowie i zespołów szkół w

Dąbiu, Gołąbkach i Zalesiu, udało się pozyskać w
ramach projektu „Cyfrowa
Szkoła”. W grudniu wspomniane szkoły otrzymały
sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w postaci 81 tabletów w mobilnych szafkach, 4 laptopów,
4 tablic interaktywnych,
projektorów multimedialnych, urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania,
skanowania i kopiowania,
a także elementów sieci komputerowej. Łączna
wartość
dostarczonego
sprzętu wynosi 139 700 zł,
w tym 100 800 zł pochodzi
ze środków zewnętrznych.
W ramach projektu odbędą się jeszcze szkolenia dla
administratorów oraz wewnątrzszkolne dla nauczycieli, co pozwoli efektywniej korzystać z nowych
pracowni na większości
zajęć lekcyjnych.
Plany finansowe szkół
na 2013 r.
Koniec września i początek października każdego roku jest okresem
sporządzania planów finansowych na kolejny rok
budżetowy. Jest to trudny czas dla pracowników
oświaty, z uwagi na ciągły
niedobór środków finansowych oraz zaniżoną subwencję (wsparcie z budżetu państwa) na zadania
oświatowe.
Plany finansowe na
2013 r. są wyższe od planowanego wykonania budżetu oświaty w 2012 r. o 658
000 zł, tj. o 0,6%. Całkowita kwota planowanych
wydatków oświatowych, z
czego 89% stanowią wydatki na wynagrodzenia
pracowników, a 11% wydatki pozapłacowe, wynosi ponad 22 500 000 zł i
nie obejmuje inwestycji
i większych remontów w
szkołach.
Sytuacja
finansowa
w oświacie pogarsza się

Jubileusz 50-lecia szkoły w Turzych Rogach, fot. B. Zarzycka.

z roku na rok z powodu
spadającej liczby urodzeń
dzieci i częściowego ich
odpływu do szkół w sąsiednich gminach, głównie
Miasta Łuków oraz gmin Trzebieszów i Stanin. Z kolei liczba dzieci warunkuje
wysokość subwencji na
zadania oświatowe, przekazywanej gminie przez
Ministerstwo
Finansów.
Szacowane wpływy z subwencji w 2013 r. będą niższe od planowanych wydatków oświatowych o ok.
2 800 000 zł. Brakująca
kwota zostanie uzupełniona pieniędzmi z budżetu
gminy.

Jubileusze szkół
W nowym roku szkolnym miały również miejsce dwie miłe uroczystości
– jubileusze szkół. Filialna
Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach świętowała 50-lecie, zaś Szkoła w
Strzyżewie obchodziła jubileusz 40-lecia. Z tej okazji obydwie placówki zorganizowały uroczystości, w
których wzięły udział władze gminne, związkowe,
nauczyciele oraz mieszkańcy. Uczniowie, w formie ciekawych programów
artystycznych, opowiedzieli historię szkół i zaprezentowali swoje osiągnięcia.
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X Mikołajkowy Turniej Zapaśniczy chłopców
i dziewcząt w Zespole Szkół w Zalesiu
6 grudnia w Zespole
Szkół w Zalesiu odbył się
X Mikołajkowy Turniej Zapaśniczy chłopców i dziewcząt. Głównym celem Turnieju jest popularyzacja
zapasów. Jego organizacja
zaowocowała sukcesami na
arenie krajowej i międzynarodowej.
Na zawodach w Zalesiu swoje pierwsze medale
zdobywali: Katarzyna Michalak - tegoroczna brązowa
medalistka Akademickich
Mistrzostw Świata odbywających się w Finlandii
oraz srebrna medalistka
Mistrzostw Polski Seniorek
(obecnie zawodniczka AZS
AWF Warszawa), Monika
Michalak - złota medalistka
Mistrzostw Polski Juniorek (obecnie zawodniczka
WLKS Siedlce Iganie Nowe),
Maria Świeczak - złota medalistka Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Kadetek
oraz reprezentantka Polski
podczas Mistrzostw Europy Kadetek (zawodniczka
Armat Stoczek Łukowski),
Rafał Wielgosz - tegorocz-

ny brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików
w zapasach w stylu wolnym
(UKS Zalesie), Hubert Krasuski – zdobywca V miejsca
na Mistrzostwach Polski
Młodzików w zapasach w
stylu wolnym.
W tegorocznych, jubileuszowych zawodach wystartowało 19 zawodników i
20 zawodniczek z 4 klubów:
ŁKS Orlęta Łuków, Armaty
Stoczek Łukowski, Diament
Gołaszyn, UKS Zalesie. Wraz
z początkującymi zawodnikami walczyli zapaśnicy,
którzy odnieśli już znaczące
sukcesy w kategorii wiekowej młodzików. W grupie
wiekowej dziewcząt wystartowała Jolanta Gromek - zawodniczka ŁKS Orlęta Łuków, tegoroczna brązowa
medalistka Mistrzostw Polski Młodziczek. W kategorii
chłopców wziął udział m.
in. Piotr Osiak – zdobywca
V miejsca na Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
Rywalizacja na matach
w Zalesiu była na bardzo wy-

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu – Ewa Sych z zawodnikami, fot. G. Rychta.

sokim poziomie. Walki odbywały się w bezpiecznych
warunkach, dzięki sędziom
wspierającym zawody od
wielu lat - Ryszardowi Wałachowskiemu i Cezaremu
Pasikowi. Podobnie jak w

latach poprzednich, trud poniesiony w walkach osładzał
zawodnikom Mikołaj, który
częstował wszystkich cukierkami. Po zakończeniu walk
startujący otrzymali medale
oraz nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:
Dziewczęta

Chłopcy

Medale złote:
l Stępniewska Wiktoria (Zalesie),
l Gromek Jolanta (ŁKS Orlęta Łuków),
l Karwowska Wiktoria (Zalesie),
l Domańska Andżelika (Zalesie),
l Sobiech Dominika (Armaty Stoczek Łukowski),
l Borkowska Wiktoria (Łuków)

Medale złote:
l Karwowski Bartek (Zalesie),
l Mróz Sebastian (Armaty Stoczek Łukowski),
l Osiak Piotr (Zalesie),
l Mróz Damian (Armaty Stoczek Łukowski),
l Mróz Bartosz (Armaty Stoczek Łukowski),
l Wałachowski Sebastian (ŁKS Armaty Stoczek Łukowski),

Medale srebrne:
l Bogusz Wiktoria (Armaty Stoczek Łukowski),
l Sadło Magda (Zalesie),
l Bareja Katarzyna (Zalesie),
l Celej Kamila (Armaty Stoczek Łukowski),
l Chudek Sandra (Armaty Stoczek Łukowski),
l Stępniewska Natalia (Zalesie)

Medale srebrne:
l Soćko Maciej (Armaty Stoczek Łukowski),
l Trendak Arkadiusz (Armaty Stoczek Łukowski),
l Szczygielski Cezary (Zalesie),
l Lisiewski Norbert (ŁKS Orlęta Łuków),
l Figat Jakub (Armaty Stoczek Łukowski),
l Michalak Bartek (Łuków),

Medale brązowe:
l Wałachowska Iza (ŁKS Orlęta Łuków),
l Piotrowska Paulina (Zalesie),
l Zając Roberta (ŁKS Orlęta Łuków),
l Siwiak Monika (Zalesie),
l Czyzio Klaudia (Zalesie),
l Osiak Emilia (Zalesie)

Medale brązowe:
l Kondracki Mateusz (Gołaszyn),
l Siwiak Kacper (Zalesie),
l Korniluk Gabriel (Łuków),
l Osiak Bartek (Zalesie)
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V GMINNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY
V Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się
16 grudnia na Placu Wolności i Solidarności w Łukowie,
wprowadził jego uczestników
w świąteczną atmosferę, zapewniając różnorodne doznania – zapachowe, smakowe, wzrokowe. Zadbał o
to Gminny Ośrodek Kultury
skupiając wystawców, którzy
na świątecznie przystrojonych
straganach oferowali potrawy
świąteczne oraz ozdoby bożonarodzeniowe do dekorowania
domów, a całość atmosfery dopełniało wspólne kolędowanie
uczestników Jarmarku z zespołami ludowymi.
Jarmark otworzyli Wójt
Gminy Łuków – Mariusz Osiak
i Burmistrz Miasta – Dariusz
Szustek, którzy następnie złożyli życzenia bożonarodzeniowe i podzielili się opłatkiem ze
wszystkimi gośćmi. Podobnie,
jak na każdym spotkaniu świątecznym, została odczytana
ewangelia mówiąca o Narodzeniu Pańskim. Odczytała ją siostra Elżbieta ze Zgromadzenia
Zakonnego Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego.
W tegorocznym Jarmarku
wzięło udział wiele organizacji
pozarządowych zarówno z gminy, jak i z miasta. Były wśród
nich koła gospodyń wiejskich
z Gołąbek „Gołąbeczki”, Gołaszyna „Gołaszynianki”, Dminina „Niezapominajki”, Szczygłów Górnych „Stokrotki”,
Zalesia „Zalesianki”, ze Żdżar

„Jagódki”, Turzych Rogów, a
także Klub Młodzieży Wcześnie Urodzonej „Szczygły górą”,
„Klub Przyjazne Sołectwo”
z Karwacza, Stowarzyszenie
Mieszkańców Ławek, Szkoła
Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim, Gminna Biblioteka
Publiczna, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Łukowskie
Stowarzyszenie
„Labirynt”,
Muzeum Regionalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek
Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego. Przygotowały one wiele świątecznych
smakołyków, wśród których
największym
powodzeniem
cieszyły się bigos Pana Kazia,
ryba w migdałach z sosem
żurawinowym, chlebek zaleski z siedmiu zbóż, paszteciki
gołaszyńskie, rolada żdżarska,
pierogi z grzybami i kapustą,
piernik z powidłami, rogaliki z jabłkami. Podobnie duże
zainteresowanie budziły żywe
choinki, stroiki oraz różnego
rodzaju ozdoby świąteczne.
Podczas Jarmarku został rozstrzygnięty konkurs
kulinarny dla osób powyżej 60 roku życia, ogłoszony
w listopadzie przez Gminny
Ośrodek Kultury i Łukowskie
Stowarzyszenie Rozwoju. Potrawy zgłoszone do konkursu,
w trzech kategoriach: 1. ciasto
bożonarodzeniowe, 2. potrawa
wigilijna, 3. inna potrawa bożonarodzeniowa, oceniło jury
w składzie: Wójt – Mariusz
Osiak, burmistrz – Dariusz

Stoisko Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim, fot.
A. Kupińska

Szustek i Marianna Szczęśniak
z Łukowskiego Stowarzyszenia
Rozwoju.
W
kategorii
„ciasto”
pierwsze miejsce zdobył piernik z konfiturami Aliny Zalewskiej z Dminina, drugie miejsce – choinka z piernika Marii
Dołęgi z Gręzówki, trzecie zaś
ciastka amoniaki przygotowane przez Kazimierza Zarzyckiego ze Szczygłów Górnych.
Za najlepszą potrawę wigilijną jury uznało kulebiaki z
mąki pełnoziarnistej przygotowane przez Elżbietę Spychałę,
drugie miejsce zajęła Elżbieta
Borkowska z Karwacza za rybę
w migdałach, trzecie – Jadwiga Krasnodębska ze Szczygłów
Górnych za koreczki śledziowe.
Pierwsze miejsce w kate-

gorii „inna potrawa bożonarodzeniowa” jury przyznało
Elżbiecie Borkowskiej za faworki w kurczaku i sosie żurawinowym. Drugą nagrodę
otrzymała Zofia Dudzińska z
Gołąbek za galantynę z kury i
nalewkę, trzecią zaś Jadwiga
Cabaj z Dminina za roladę z
indyka.
Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody w
postaci sprzętu AGD, ufundowane przez Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Podczas
tegorocznego
Jarmarku, najmłodsi jego
uczestnicy mieli możliwość
spotkania nie tylko ze Św.
Mikołajem, ale również z
królewną śnieżką i krasnoludkami, Babą Jagą oraz
z kolędnikami.

Sukcesy zespołów wokalnych „Zalesianki” i „Jagódki”
Zespoły wokalne „Zalesianki”
i „Jagódki”, działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w
Łukowie zakwalifikowały się
do półfinału „XIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej”, organizowanego
przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie. Do finału
zakwalifikowały się już tylko
„Zalesianki” wykonując piosenkę „Polka siedlecka”. Nagrodzony zespół otrzymał wyróżnienie - pamiątkowy dyplom
oraz kronikę. Gratulujemy!

Zdjęcie

Zespół „Zalesianki”, fot. arch. GOK
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Inicjatywy społeczne

Inicjatywy społeczne w Gręzówce

Figurka św. Huberta postawiona w miejscowości

Występ zespołu „Babska biesiada” podczas „Dnia Jagody”

Sołectwo Gręzówka jest
jednym z największych sołectw
Gminy Łuków. Liczy ponad 1400
osób. Mimo, że w skład sołectwa
wchodzą trzy miejscowości:
Gręzówka, Gręzówka Kolonia i
Nowa Gręzówka, to jest to podział funkcjonujący na poziomie
administracyjnym, dla mieszkańców prawie nie zauważalny.
Mieszkańcy są bardzo aktywnymi ludźmi, chętnie zrzeszają się i
wspólnymi siłami realizują wiele
ciekawych pomysłów.
Organizacjami działającymi w Gręzówce są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gręzówka, Stowarzyszenie Artystów
i Twórców Gminy Łuków, Koło
Gospodyń Wiejskich „Kumpele”, Ochotnicza Straż Pożarna
- obok drużyny męskiej, istnieje
tu drużyna żeńska, Ludowy Zespół Sportowy „Gręzovia” i Akcja Katolicka przy parafii. Poza
organizacjami pozarządowymi,
ważnymi instytucjami kształtującymi życie oświatowe i kulturalne w sołectwie, są szkoła i
biblioteka. Wprawdzie każda z
organizacji i instytucji została
powołana do realizacji innych
zadań i ma nieco inne cele, to
istnieje ścisła współpraca między nimi i wiele przedsięwzięć
wspólnie realizują. Przykładem
wspólnych działań są duże imprezy integracyjne w sołectwie
– festyny parafialne, festyn
sołecki pn. „Dzień Jagody”,
Dożynki Gminne. Poza imprezami gromadzącymi nie tylko
mieszkańców sołectwa, ale również mieszkańców okolicznych
miejscowości, a nawet Łukowa,

gręzowianie podejmują szereg
działań skierowanych do różnych grup mieszkańców. Są to
spotkania kobiet z okazji ich
święta, uroczyste świętowanie
dnia dziecka, dnia matki i dnia
ojca, spotkania dla dziadków.
Biblioteka i KGW wspólnie organizowały zajęcia aerobiku dla mieszkańców, wyjazdy
mieszkańców do Świętej Lipki,
Reszla, Gierłoży, Mikołajek, wyjazdy do kina i teatru, kursy tańca, dekorowania potraw, ozdabiania przedmiotów.
Działające tu Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy
Łuków organizuje, w Gręzówce i
innych miejscowościach Gminy
Łuków, warsztaty artystyczne zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i starszych. Poza
warsztatami dla mieszkańców,
Stowarzyszenie organizowało w
ubiegłym roku plenery malarskie i rzeźbiarskie, z których jeden odbył się w Gręzówce.
Jedną z prężniej działających tu organizacji jest również
LZS „Gręzovia”. Dzięki jego
staraniom i współpracy z OSP,
w Gręzówce powstało boisko.
Środki finansowe na jego budowę pochodziły z funduszu sołeckiego, jednak wiele prac mieszkańcy wykonali we własnym
zakresie.
Mieszkańcy nie zapominają również o dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Jego wyrazem jest pielęgnowanie miejscowego cmentarza
wojennego oraz kapliczki tzw.
groty znajdującej się w centrum
miejscowości.

Warsztaty rzeźbiarskie

Mieszkańcy ustawili tablice opisujące historię najciekawszych miejsc Gręzówki, 		

Widowisko przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Gręzówka i Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków pn. „Od ziarenka do bochenka” na Dożynkach Gminnych			
Fot. E.K. Kuć
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Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręzówce
Początki biblioteki w
Gręzówce sięgają 1949 r. W
październiku tego roku została wypełniona karta rejestracyjna biblioteki. Jej właściwa
nazwa brzmiała - Publiczna Biblioteka Gromadzka w
Gręzówce, a podlegała bezpośrednio pod Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i
mieściła się w jej budynku. W
dniu rejestracji zbiory biblioteczne liczyły 1876 książek i 1
czasopismo. Korzystało z nich
181 czytelników.

W 1955 r. biblioteka została przeniesiona do lokalu
prywatnego Józefa Tarczyńskiego. Pierwszą kierowniczką biblioteki była Jadwiga
Wiącek, następnie funkcję
tę pełniła Marianna Olek. W
roku 1964 nastąpiło przekazanie biblioteki Sabinie Kuszpit, po czym stanowisko
to obejmowali kolejno: Wiesław Kopczyński, Genowefa
Kopeć, Regina Borkowska,
Wiesława Ciołek, Alicja Moskwiak, Regina Przegalińska,
Zofia Bilińska i Krystyna

Witkowska. Od roku 1989
kierownikiem biblioteki, następnie dyrektorem Gminnej
Biblioteki Publicznej jest Alicja Śledź.
Obecnie biblioteka mieści się w budynku świetlicy
wiejskiej. Księgozbiór, liczący ok. 9000 woluminów,
zajmuje trzy pomieszczenia.
Obejmuje on literaturę piękną, popularnonaukową, lektury szkolne oraz czasopisma
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Poza statutowym gromadzeniem książek i udostępnianiem ich czytelnikom, do
stałych form pracy biblioteki
należą: organizowanie uroczystości okolicznościowych z
okazji np. dnia dziecka, dnia
kobiet, organizowanie imprez
dla najmłodszych czytelników
pod hasłem dnia bociana, czy
dnia postaci z bajek, balu
przebierańców, a także organizowanie zajęć podczas ferii
zimowych i nocy w bibliotece.
Stałą formą pracy są również
lekcje biblioteczne dla dzieci i
młodzieży, wspólne czytanie

Dzień bociana, fot. arch. Biblioteki w Gręzówce

książek, wystawy książek i gazetki tematyczne. Przez wiele
lat biblioteka w Gręzówce
była także organizatorem
Gminnego Przeglądu Szopek
Bożonarodzeniowych.
Biblioteka podejmuje również
działania we współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Przykładem jest tu festyn
pod nazwą „Dzień Jagody”
zorganizowany wspólnie z
Kołem Gospodyń Wiejskich,
czy współpraca z Łukowskim
Stowarzyszeniem Rozwoju w
ramach projektu „Międzypo-

koleniowe Centrum Rozwoju
60+”.
Jego uczestnicy – osoby powyżej 60-go roku życia
mają możliwość skorzystania
z zajęć sportowych, obejmujących zajęcia z nordic walking
i basen, oraz mogą korzystać
ze specjalnie utworzonego
punktu informatycznego.
Biblioteka
zaprasza
wszystkich chętnych do korzystania z księgozbioru i
uczestnictwa we wszystkich
proponowanych mieszkańcom formach aktywności.

Sport

Dziecięca Akademia Futbolu
Dziecięca Akademia Futbolu „DAF” powstała w lipcu
2012r. z inicjatywny panów
- Przemysława Wereszczyńskiego i Marka Zabłockiego. W Akademii trenuje 110
dzieci, w wieku 5 – 12 lat, z
terenu miasta Łuków i gminy
Łuków oraz innych gmin powiatu łukowskiego. Zajęcia
prowadzone są w kilku grupach wiekowych i odbywają
się w Łukowie oraz w Krynce
i Zalesiu.
15 grudnia ubiegłego
roku Dziecięca Akademia
Futbolu „DAF” zorganizowała I Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci, w którym
wzięło udział 200 dzieci. Do
udziału w zawodach zostały
zaproszone drużyny z powiatu łukowskiego oraz gminy

Zbuczyn. Turniej przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych. Zawodnicy „DAF” po raz pierwszy
zaprezentowali się w jednolitych strojach sportowych,
które zostały zakupione
dzięki ludziom dobrej woli.
Turniej przebiegał w atmosferze sportowej rywalizacji
połączonej z dobrą zabawą.
Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy
oraz słodkie nagrody. Zawodnicy Dziecięcej Akademii
Futbolu „DAF” zajęli następujące miejsca:
- w kategorii rocznik 20042005 - I miejsce,
- w kategorii rocznik 20022003 - II miejsce,
- w kategorii rocznik 20002001 - I miejsce.
Zwycięskim drużynom

wręczone zostały puchary,
zaś dzieciom, które wywalczyły tytuł najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca w
swoich kategoriach, dodatkowo nagrody rzeczowe oraz
statuetki. Wszyscy zawodni-

cy podziękowali sobie za grę
i wzajemnie gratulowali udanego występu. Dzieci oraz
ich rodzice, którzy gorąco
kibicowali, z niecierpliwością czekają na kolejną taką
imprezę.

