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Drugi Dzień Edukacji Obywatelskiej
w Gminie Łuków

Wspólne zdjęcie uczestników Drugiego Dnia Edukacji Obywatelskiej

W ubiegłym roku Rada
Gminy Łuków przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
Dnia Edukacji Obywatelskiej.

Podczas uroczystej Sesji, najlepsi uczniowie oraz przewodniczący samorządów uczniowskich, mieli możliwość

przyjrzenia się, w jaki sposób
Rada Gminy podejmuje decyzje i tym samy tworzy lokalne
prawo.

Nowe zasady

Promocja Jaty

Książki od gminy

Od 1 lipca obwiązują nas
wszystkich nowe zasady gospodarowania
odpadami.
Firma, która odbierze odpady komunalne od mieszkańców jest już wybrana.
Przygotowała też już nowy
harmonogram odbioru odpadów. Znajdziecie go Państwo w naszej gazecie.
str. 2

Rezerwat Przyrody Jata jest
piękny i tajemniczy. Wart poznania i zapamiętania na całe
życie. Tutaj, jak nigdzie indziej, niezwykłość i różnorodność przyrody zachwyca, ale
również zastanawia, zmusza
do myślenia. Kto raz przyjechał do Rezerwatu Jata, z pewnością będzie do niego wracał.
str. 5

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Gminy Łuków pana Wojciecha Szczygła, od
nowego roku szkolnego Gmina Łuków, za pośrednictwem
dyrektorów szkół, zakupi
komplety podręczników (bez
zeszytów ćwiczeń) dla wszystkich uczniów pierwszych klas
gimnazjów.
str. 4

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

Fot. S. Mazurkiewicz

Dyżury radcy
prawnego
W każdy ostatni wtorek
miesiąca w godz. 15.30
– 17.00 w Urzędzie Gminy
Łuków, pokój nr 34, dyżur
pełni radca prawny, udzielając bezpłatnych porad
prawnych
mieszkańcom
Gminy Łuków.
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Rada Gminy Łuków

Z pracy Rady Gminy Łuków w II kwartale
W II kwartale br. Rada
Gminy kontynuowała prace,
rozpoczęte w I kwartale, nad
zmianami w Miejscowym
Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Podjęte w
tym zakresie uchwały dotyczą następujących miej-

scowości: Klimki, Ryżki,
Dąbie, Gołaszyn, Gręzówka,
Gręzówka-Kolonia, Jeziory,
Krynka, Ławki, Łazy, Malcanów, Świdry.
Inne ważne decyzje
podjęte przez Radę Gminy Łuków w II kwartale

br. dotyczyły utworzenia
przedszkoli w miejscowościach Role i Świdry, a w
konsekwencji – utworzenia zespołów szkół w tych
miejscowościach.
Poza
tym, Rada przyjęła uchwałami – program opieki nad

zwierzętami i zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łuków oraz
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Łuków.

Sposób segregacji
W poprzednim numerze
„Wieści z Gminy” informowaliśmy Państwa o zasadach
nowego systemu gospoda-

rowania odpadami. W bieżącym numerze podajemy
informacje o sposobie ich segregowania.

Odpady komunalne
Informujemy, że firmą, która
będzie świadczyła usługi w
zakresie odbioru i transportu
odpadów komunalnych na terenie Gminy Łuków jest firma

EKOLIDER Jarosław Wyglądała. Firma została wybrana
w drodze przetargu nieograniczonego.

Odpady opakowaniowe
zmieszane (tzw. „suche”)
WOREK
plastikowe butelki po:
- napojach,
- środkach czystości,
- środkach zmiękczających tkaniny,
- płynach do prania,
- środkach do pielęgnacji ciała,
metalowe puszki po:
- żywności, napojach,
- karmie dla zwierząt,
inne opakowania metalowe,
opakowania: tetrapack (wielomateriałowe), gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki,
torebki papierowe, tekturę i kartony,
tworzywa sztuczne,
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych,
opakowania z papieru powlekanego,
opakowania po słodyczach, ciastkach,
owocach, opakowania po mrożonkach,
małe opakowania ze styropianu itp.

Odpady ze szkła
opakowaniowego
WOREK

Pozostałe odpady
zbierane selektywnie
POJEMNIK

- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),
- szklane opakowania po kosmetykach,
- inne opakowania szklane itp.

Pozostałe odpady komunalne inne
niż wymienione, np.:
- zużyte ubrania, buty,
- worki z odkurzacza,
- sznurki i wstążki,
- kobiece artykuły higieniczne,
- zużyta wata,
- waciki,
- lustra,
- szkło zbrojone,
- szkło płaskie,
- spodki,
- ceramika,
- niedopałki papierosów,
- zmiotki (śmieci) itp.

Nie wrzucamy:
innego szkła gospodarczego,
np.:
- talerzy,
- szyb samochodowych i okiennych,
- stłuczonej szklanki,
- zbitych luster,
- porcelany,
- kryształów,
- butelek i innych pojemników
z zawartością.

Zaleca się !
Oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw i opakowań.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – PSZOK

Odpady wielkogabarytowe
należy dostarczyć do PSZOK

Odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin
i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i
meble, duże AGD-RTV, duże opakowania, w tym opakowania
syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych,
ze styropianu, itp.
środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i
tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące.
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Inwestycje

Inwestycje w II kwartale br.
Prace inwestycyjne w
ostatnim kwartale koncentrowały się na przygotowaniu
dokumentacji przetargowej
na budowę dwóch kolejnych
świetlic w Gminie oraz na budowę i remonty dróg.
Już w przyszłym roku
mieszkańcy Malcanowa i Karwacza – jednych z mniejszych
miejscowości Gminy Łuków,
będą mogli organizować życie
społeczne w nowych obiektach. Świetlica w Malcanowie
będzie budynkiem parterowym, o powierzchni użytkowej
liczącej niewiele ponad 80m².
W miejscowości Karwacz
natomiast, świetlica będzie
nieco większa, jej powierzchnia użytkowa to 125m². Oba
obiekty będą miały duże sale
na różnego rodzaju spotkania
oraz zaplecza kuchenne i sanitarne. Postawienie budynków
w stanie surowym przewidziane jest jeszcze w tym roku,
zaś ich wykończenie i oddanie
– na koniec września przyszłego roku. Na obie inwestycje Gmina pozyskała środki z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Świetlica w
Karwaczu zostanie dofinansowana kwotą 220 tys. zł, natomiast na świetlicę w Malcanowie dofinansowanie wyniesie

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Krynce, fot. S. Mazurkiewicz

125 tys. zł.
Inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok obejmują kilka miejscowości gminnych. Jedną z nich jest Zalesie.
Zaplanowano tu wykonanie
nawierzchni bitumicznej i poszerzenie drogi gminnej na
odcinku o długości 850m. Innym zadaniem drogowym, na
które została przygotowana
dokumentacja, jest wykonanie
nawierzchni wybranych odcinków dróg w miejscowościach:
Krynka – tu zaplanowano
dwa odcinki o łącznej długości 525m, Jadwisin – długość
planowanego odcinka to 715m
oraz Świdry – odcinek o długości 1100m. Poza wymienionymi inwestycjami, zostaną
również
przeprowadzone
remonty dróg tłuczniem kamiennym w miejscowościach
Dminin, Zarzecz Łukowski i
Ryżki – w części osiedlowej

Boisko w Jeziorach, fot. S. Mazurkiewicz

miejscowości. Wszystkie zadania drogowe zostaną wykonane w trzecim kwartale br.
W ostatnim kwartale
wykonane zostały także na
terenie Gminy dwa obiekty o
charakterze sportowo – rekreacyjnym. Jednym z nich jest
miejsce na spotkania integracyjne w Krynce. Znajduje się
ono przy zbiorniku wodnym
zwanym Kobyleńcem. Zostały tu wybudowane – altanka,
miejsce na ognisko i grilla oraz

parking. Drugim obiektem jest
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 37m x 18m w Jeziorach. Obie inwestycje zostały
dofinansowane, podobnie jak
wspomniane wyżej świetlice,
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z działania „Małe projekty”.
Dofinansowanie wynosi po 25
tys. na każdą z nich. Całkowity koszt obiektu w Krynce to
kwota 45 tys. zł, zaś boiska w
Jeziorach – 68 tys. zł.

Promocja Gminy

Wyróżnienie dla Gminy Łuków w Programie Promocji Gmin
Miło jest nam poinformować, że Gmina Łuków po
raz kolejny zdobyła wyróżnienie w Programie Promocji
Gmin „Business Excellence”
2012/2013, w kategorii: gmina przyjazna inwestorom.
Była to już ósma edycja
programu przygotowanego
przez Lubelski Klub Biznesu,
odbywającego się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Krzysztofa Hetmana i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie. Gmina
Łuków po raz drugi przystąpi-

ła do Programu.
Głównymi celami Programu są: promocja gmin tworzących sprzyjające warunki
do rozwoju inwestycyjnego,
zwiększenie zainteresowania
gminą oraz kreowanie pozytywnego wizerunku samorządów. Obejmował on dwa
etapy. W pierwszym – przystępujące do Programu gminy
składały do Lubelskiego Klubu Biznesu ankiety weryfikacyjne, na podstawie których
Komisja dokonywała oceny.
Oceniane obszary obejmowały: politykę inwestycyjną gminy, zarządzanie i promocję,

infrastrukturę techniczną i
okołobiznesową, politykę społeczną i ochronę środowiska
oraz wskaźniki ekonomiczno
– społeczne.
W gminach,
które zostały zakwalifikowane
do drugiego etapu, były przeprowadzane audyty.
W ramach Programu
zostały wyodrębnione kategorie: gmina wiejska, gmina
wiejsko – miejska i gmina
miejska. Dodatkowymi kategoriami były: gmina przyjazna inwestorom, gmina przyjazna mieszkańcom, gmina
przyjazna środowisku i gmina
innowacyjna.

Fot. E.K.Kuć
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Oświata

Nowe przedszkola i zespoły szkół
We wrześniu 2011 r. powstały 4 nowe przedszkola:
w Dąbiu, Gołaszynie, Krynce
i Zalesiu. Dołączyły one do
istniejących już przedszkoli w
Czerśli, Gręzówce i Łazach. W
okresie dwóch lat funkcjonowania tych przedszkoli, stale
rosło zainteresowanie nimi
rodziców, a tym samym liczba dzieci i liczba oddziałów.
Od nowego roku szkolnego
2013/14 w Dąbiu, Krynce i
Zalesiu będzie funkcjonował o jeden oddział dzieci
młodszych więcej niż w bieżącym roku szkolnym. Jest
nadzieja, że przełoży się to na
większą liczbę dzieci w gminnych szkołach, a także na to,
iż zmniejszy się liczba dzieci
gminnych uczęszczających do
przedszkoli niepublicznych w
Łukowie.

W
roku
szkolnym
2012/13 aż 79 dzieci z Gminy
Łuków uczęszczało do przedszkoli niepublicznych w mieście, co powoduje że w 2013 r.
Gmina zwróci Miastu dotację
dla tych przedszkoli za dzieci
gminne, w wysokości około
360 000 zł. W międzyczasie
dyrektorzy Szkół Podstawowych w Rolach i Świdrach
oraz dyrektor Zespołu Szkół w
Gołąbkach starali się o utworzenie przedszkoli przy swoich
szkołach. Po wielu analizach
demograficznych i finansowych, Rada Gminy Łuków
podjęła, w dniu 26 kwietnia
2013 r., uchwały o utworzeniu
dwóch nowych przedszkoli: w
Rolach i Świdrach, a następnie o utworzeniu w tych miejscowościach zespołów szkół,
obejmujących nowopowstałe

Fot. arch. UG Łuków

przedszkola i szkoły podstawowe. Łączny koszt funkcjonowania tych przedszkoli w
okresie od września do grudnia 2013 r. wyniesie około
140 000 zł, zaś koszt roczny
to kwota około 400 000 zł.
Warto dodać, że Gmina

Łuków już w chwili obecnej
ma ponad 40-procentowy
stopień
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej, co
daje jej jedno z najwyższych miejsc spośród gmin
wiejskich w województwie
lubelskim.

Konkursy na dyrektorów szkół
W bieżącym roku kończą się 5-letnie kadencje dyrektorów Zespołów Szkół w
Czerśli, Gołąbkach, Krynce i
Strzyżewie. Utworzone zostały
również dwie nowe jednostki - Zespoły Szkół w Rolach i
Świdrach, w których zgodnie
z ustawą o systemie oświaty
konieczne jest przeprowadzenie konkursów na dyrektorów,
mimo że dotychczasowi dyrektorzy nie zakończyli jeszcze

swoich kadencji.
W związku z powyższym
Wójt Gminy Łuków ogłosił 6
konkursów w wyżej wymienionych jednostkach. Komisje konkursowe pracowały w
dniach 4 i 5 czerwca br. i wyłoniły następujących kandydatów na dyrektorów:
1. Zespół Szkół w Czerśli – Dorota Goławska,
2. Zespół Szkół w Gołąbkach
– Anna Krzęcio,

3. Zespół Szkół w Krynce –
Wojciech Sobolewski,
4. Zespół Szkół w Rolach – Jerzy Lipiec,
5. Zespół Szkół w Świdrach
– Agnieszka Śledź.
Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżewie
podjęła uchwałę w sprawie
odmowy dopuszczenia, z przyczyn formalnych, do udziału w

konkursie jedynego kandydata
– pana Janusza Kozłowskiego.
W tej sytuacji, zgodnie z art.
36a, ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, Wójt Gminy Łuków
powierzy stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżewie
ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Wskazani wyżej dyrektorzy rozpoczną 5-letnie kadencje
1 września br.

Nieodpłatne podręczniki dla uczniów
pierwszych klas gimnazjów
Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy Łuków - pana Wojciecha
Szczygła, od nowego roku
szkolnego Gmina Łuków, za
pośrednictwem dyrektorów
szkół, zakupi komplety podręczników (bez zeszytów ćwiczeń) dla wszystkich uczniów
pierwszych klas gimnazjów.

Podręczniki pozostaną na
stanie bibliotek szkolnych, a
następnie będą wypożyczane
kolejnym rocznikom uczniów
pierwszych klas gimnazjów.
Koszt kompletu podręczników
to kwota około 400 zł.
Wójt i Rada Gminy Łuków mają nadzieję, że powyższa decyzja zachęci rodziców
uczniów, wysyłanych do gim-

nazjów łukowskich, do zapisywania ich do gimnazjów
gminnych. Dodatkową zachętą
powinien być fakt, że gimnazja
w Gminie Łuków są bardzo
dobrze wyposażone w sprzęt
i pomoce dydaktyczne, w tym
multimedialne (komputery,
projektory, tablice interaktywne, sieć bezprzewodową)
oraz zatrudniają wysoko kwa-

lifikowaną kadrę dydaktyczną, przeszkoloną w bieżącym
roku szkolnym z zakresu stosowania technologii multimedialnych. Rodzice mogą również na bieżąco monitorować
postępy swoich dzieci dzięki
elektronicznemu dziennikowi
lekcyjnemu, gdzie do danych o
uczniu mają dostęp po zalogowaniu się do sieci Internet.
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Rezerwat Jata

Malarsko – fotograficzna promocja
Rezerwatu Jata
Rezerwat Przyrody Jata
jest piękny i tajemniczy. Wart
poznania i zapamiętania na
całe życie. Tutaj, jak nigdzie
indziej, niezwykłość i różnorodność przyrody zachwyca, ale również zastanawia,
zmusza do myślenia. Kto raz
przyjechał do Rezerwatu Jata,
z pewnością będzie do niego
wracał.
Żeby jednak jak najwięcej osób mogło do niego trafić
i poznać, już od kilku lat trwa
jego promocja obejmująca
wiele różnych form i angażująca zarówno pasjonatów
przyrody i historii, jak również
Gminę Łuków, Nadleśnictwo
Łuków i Muzeum Regionalne.
Pierwszym elementem promocji były plenery fotograficzne w Rezerwacie, których pomysłodawcami byli panowie
– Robert Wysokiński i Paweł
Przeździak. Odbywały się one
w latach 2011 – 2013, uczestniczyli w nich zarówno profesjonalni fotografowie, jak również fotografowie hobbyści.
Efektem tych spotkań fotograficznych są setki zdjęć, prezentujących zarówno trudno
dostępne miejsca, w których
przyroda rządzi się swoimi
prawami, jak również piękne
okazy flory i rzadkie gatunki
fauny. Zdjęcia mogli podziwiać
mieszkańcy Łukowa, Siedlec
i Lublina – to właśnie w tych
miastach odbyły się wystawy

fotografii Rezerwatu. Poza
wystawami, atrakcyjną formą promocji Jaty jest album
fotograficzny, który właśnie
ukazał się. Jest on wspólnym
przedsięwzięciem Gminy Łuków, Nadleśnictwa Łuków i
Muzeum Regionalnego.
Jedna z form promocji
tego niezwykłego miejsca, została skierowana do uczniów
szkół Gminy Łuków. Był nią
plener malarsko – fotograficzny.
W dniu 22 maja uczniowie, zakwalifikowani do
udziału w plenerze w drodze
konkursu plastyczno – fotograficznego, malowali i robili
zdjęcia pięknej przyrody Rezerwatu Jata. Poza podziwianiem natury i jej utrwalaniem,
uczniowie otrzymali od leśników, pełniących jednocześnie funkcję przewodników po

Fot. R. Wysokiński
ścieżkach Rezerwatu, sporą
dawkę informacji, zarówno o
samej Jacie, jak również o życiu lasu. Pełną wrażeń i emocji leśną wyprawę zakończyło
wspólne spotkanie przy ognisku, podczas którego był czas
na dzielenie się spostrzeżeniami, obserwacjami, a także gry
i zabawy, w których nie brakowało motywów leśnych. Ak-

tywnym uczestnikiem zabaw z
uczniami był Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak – jeden
ze współorganizatorów pleneru. Poza Wójtem, organizatorami pleneru byli: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łuków – Grzegorz Uss oraz wspomniani już
organizatorzy
poprzednich
plenerów – Robert Wysokiński i Paweł Przeździak.

Sport

„III EKO-CZERWCÓWKA NA ROWERZE” w Żdżarach

W sobotę 15 czerwca br.
w Żdżarach odbyła się „EKOCZERWCÓWKA”. To organizowany już po raz trzeci, przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Żdżary „Żdżarzanie”, rajd rowerowy po rezerwacie Jata.
Rajd ma charakter rekreacyjno – rodzinny. Z roku na
rok bierze w nim udział więcej
osób. W tym roku było ich aż
88. Poza mieszkańcami Gmi-

ny Łuków i Miasta Łukowa,
w rajdzie wzięli udział mieszkańcy Radzynia Podlaskiego,
Wiśniewa i Okrzei. Najmłodszy jego uczestnik miał 4 lata,
najstarszy zaś 74.
Rowerzyści, pod opieką
leśniczego Jarosława Zwierkowskiego, pokonali trasę ok. 20 km, zatrzymując
się przy miejscach ważnych
historycznie.

Fot. R. Wysokiński
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Biblioteka w Strzyżewie
Biblioteka w Strzyżewie
istnieje od grudnia 1985r., jest
filią Gminnej Biblioteki Publicznej. Mieści się w świetlicy
wiejskiej. W chwili otwarcia
liczyła zaledwie 823 woluminy, obecnie jest 7000 woluminów. Księgozbiór jest nowy,
aktualny,
systematycznie
gromadzony i uzupełniany,
każdego roku powiększany,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych
środowiska. Zawiera literaturę piękną, popularnonaukową, naukową dla dorosłych,
dzieci i młodzieży. Biblioteka
prenumeruje również czasopisma dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Wyposażona jest
także w komputery, oferując
mieszkańcom stały dostęp do
Internetu. Chętnie korzystają
z niego zarówno młodzi, jak i
starsi czytelnicy.
Oprócz
podstawowych zadań gromadzenia,
opracowywania i udostępniania księgozbioru, biblioteka pełni rolę centrum informacyjnego i kulturalnego,

rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze. Prowadzone są w niej zajęcia z
dziećmi i młodzieżą. Są to różnego rodzaju konkursy, lekcje
biblioteczne, zajęcia w okresie ferii zimowych, spotkania
promujące książki, imprezy
okolicznościowe, zajęcia z
kultury regionu, na których
uczniowie poznają dawne
obyczaje, obrzędy i tradycje.
Dużym
zainteresowaniem
cieszą się spotkania autorskie.
Do tej pory biblioteka gościła
następujących autorów książek dla dzieci i młodzieży:
Irenę Landau, Krzysztofa Petka, Ewę Chotomską, Izabellę
Klebańską, Roberta Karwata,
Wiolettę Piasecką.
Biblioteka realizując zadania z zakresu edukacji i kultury, współpracuje z różnymi
instytucjami i organizacjami.
Należą do nich: Zespół Szkół w
Strzyżewie, Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach, Szkoła
Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim, Rada Sołecka Wsi
Strzyżew oraz Stowarzyszenie

Zajęcia w okresie ferii zimowych, fot. arch. biblioteki w
Strzyżewie

Artystów i Twórców Gminy
Łuków. Szczególnie korzystne jest położenie biblioteki
w bezpośrednim sąsiedztwie
Zespołu Szkół w Strzyżewie.
Szkoła, podobnie jak biblioteka, prowadzi szereg działań
z zakresu upowszechniania
czytelnictwa. Uczniowie dojeżdżający do szkoły, chętnie
oczekują w bibliotece na au-

tobus.
Czytelnikami biblioteki w Strzyżewie są mieszkańcy miejscowości: Strzyżew, Zarzecz Łukowski, Turze
Rogi, Kownatki, Suchocin,
Aleksandrów, Wagram i Szaniawy.
Biblioteka zaprasza od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Złote Gody w Gminie Łuków
W dniu 25 maja 2013 r.
pięć par małżeńskich z terenu Gminy Łuków świętowało
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Z tej okazji
Urząd Stanu Cywilnego zorganizował w sali konferencyjnej Urzędu Gminy uroczyste
spotkanie.
Uroczystość
rozpoczął
Marsz Mendelsona, po którym Wójt Gminy Łuków
- Mariusz Osiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- Jadwiga Niedziółka złożyli
małżonkom życzenia kolejnych lat wspólnego życia w
zdrowiu i miłości bliskich. Pogratulowali dochowania przysięgi małżeńskiej złożonej
przed pięćdziesięcioma laty.
Słowa uznania do dostojnych
Jubilatów skierował również
Przewodniczący Rady Gminy
Łuków - Tadeusz Federczyk.
Wójt, w imieniu Prezyden-

Fot. arch. UG Łuków

ta Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonał dekoracji medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Podniosłą chwilę
uczczono symboliczną lampką szampana i odśpiewano
gromkie „Sto lat”. Wszyscy
jubilaci otrzymali ciepłe pledy
i wiązanki kwiatów. Po części
oficjalnej goście, przy słodkim

poczęstunku, podzielili się
wspomnieniami z dnia swojego ślubu.
Swój jubileusz świętowały następujące pary:
1. Janina i Aleksander Mościccy z Zalesia,
2. Helena i Zenon Pawłowscy
z Sięciaszki Pierwszej,
3. Daniela i Jan Walczakowie

z Krynki,
4. Irena i Kazimierz Wiśniewscy ze Strzyżewa,
5. Kazimiera i Jan Woźniakowie ze Żdżar.
Następny jubileusz został
zaplanowany we wrześniu
2013 r. dla par, które zawierały związki małżeńskie w drugim półroczu 1963 roku.
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V Festyn Sołecki w Gminie Łuków
Tegoroczny Festyn Sołecki był już piątym świętem
sołtysów obchodzonym w
Gminie Łuków. Tym razem
gospodarzem uroczystości
była miejscowość Łazy. Okazją do świętowania w Łazach
było również poświęcenie
rozbudowanej świetlicy i
strażnicy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej. Festyn Sołecki jest każdego roku okazją
do złożenia sołtysom podziękowań za ich codzienny trud
pracy na rzecz mieszkańców,
za ich poświęcenie i wkład w
rozwój całej Gminy.
Festyn tradycyjnie rozpoczęła msza polowa w intencji sołtysów, po czym
nastąpiło poświęcenie nowo
wybudowanych
obiektów.
Na część artystyczną złożyły
się występy przedszkolaków
z Łazów oraz uczniów ze
szkół w Aleksandrowie i w
Gołąbkach, Turniej Sołecki
oraz II Powiatowy Przegląd
Piosenki Sołeckiej.
W Turnieju sołtysi zostali poddani konkurencjom sprawdzającym szerokie spektrum umiejętności.
Obejmowały one m. in. przygotowanie pisma do Urzędu
Gminy, wykonanie opatrunku, wyrecytowanie wiersza

Powiatowy Przegląd Piosenki Soleckiej, fot. arch. GOK

lub zaśpiewanie piosenki.
Zwycięzcą Turnieju został
sołtys Łazów – Radosław
Nowicki, II miejsce zajął
– Paweł Durka z Krynki, III
– Bożena Osiak sołtys Zalesia.
W Przeglądzie Piosenki
Sołeckiej, poza zespołami z
Gminy Łuków – „Jagódkami” ze Żdżar i „Zalesiankami” z Zalesia, wzięły udział:
zespół „Melodia” z Domaszewnicy, „Świderzanki” ze
Świderek i „Mroczkowiacy” z
Jeleńca.
Dodatkowymi atrakcjami Festynu były dmuchane
zjeżdżalnie dla najmłod-

Turniej Sołecki, fot. arch. GOK

szych, gry i zabawy dla dzieci, stoiska z lodami, watą
cukrową, popcornem i wiele

innych. Ostatnim punktem
programu była zabawa przy
muzyce zespołu „Spektrum”.

Zespół „Jagódki” na Eliminacjach Wojewódzkich
47 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
W maju br. zespół „Jagódki”, jako jedyny z powiatu łukowskiego, wziął udział
w Eliminacjach Wojewódzkich 47 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą. Eliminacje, w których
wzięło udział wiele zespołów
z województwa lubelskiego, odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy.
„Jagódki”
zaśpiewały
trzy piosenki: „Kasia”, „Za-

chodzi słoneczko”, „Koło
mego ogródeczka”, za które
otrzymały nagrodę pieniężną
i dyplom. Jedna z uczestniczek zespołu - Jadwiga Fornal ze Żdżar, wykonała trzy
utwory solowe a cappella:
„Siadła pszczółka”, „Jedzie
Janek”, „Tam na polu”, za
które otrzymała nagrodę
- „Śpiewnik Papieski” oraz
dyplom.
Gratulujemy
„Jagódkom” i życzymy dalszych
sukcesów!

„Jagódki” na eliminacjach w Kąkolewnicy, fot. arch. GOK



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

Dzień Edukacji Obywatelskiej

Drugi Dzień Edukacji Obywatelskiej
w Gminie Łuków
Tematem
tegorocznego - Drugiego Dnia Edukacji
Obywatelskiej, który odbył się
25 czerwca, były organizacje
pozarządowe jako ważny element rozwoju społecznego. Z
przedstawicielami organizacji
działających na terenie Gminy
Łuków – stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych,
Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowskich Klubów
Sportowych i Kół Gospodyń
Wiejskich, spotkali się uczniowie działający w samorządach
uczniowskich. - Działalność w
samorządzie uczniowskim jest
wyrazem szczególnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej. Taka motywacja
jest zbieżna z ideą działania
organizacji pozarządowych,
dla których najważniejszym
celem jest dbałość o poziom
życia wspólnoty obywatelskiej
w różnych jego wymiarach.
Jest zatem duża szansa, że dotychczasowa aktywność tych
młodych ludzi podejmowana
i realizowana w strukturach
samorządu szkolnego, znajdzie kontynuację w dorosłym
życiu i wyróżniającej się aktywności obywatelskiej - tak
na temat tegorocznego Dnia
Edukacji Obywatelskiej mówi
Wójt Gminy Łuków – Mariusz
Osiak.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, czym
takim są organizacje pozarządowe, jakie są ich formy,
co należy zrobić, żeby założyć
organizację oraz jakie zadania
realizują organizacje działające na terenie Gminy Łuków.
Stowarzyszenia reprezentował
Jarosław Michalak – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Ryżek „Ryżkowiacy”. Jest to jedna z najmłodszych organizacji działających
w Gminie Łuków, ale bardzo
aktywna. Ochotniczą Straż
Pożarną Biardy reprezentował jej naczelnik, jednocześnie
Gminny Komendant Ochrony
Przeciwpożarowej – Janusz
Przeździak. Opowiedział mło-

dym ludziom o działalności
OSP, szczególnie podkreślając
podstawowe działania straży
– walkę z pożarami i klęskami
żywiołowymi. Ludowe Zespoły
Sportowe były reprezentowane
przez Andrzeja Pulika – prezesa LZS „TUR” Turze Rogi, który opowiadając o działalności
kierowanej przez siebie organizacji, jednocześnie zachęcał
uczniów do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Reprezentantem Uczniowskich
Klubów Sportowych, na spotkaniu z uczniami, był Paweł
Mućka – nauczyciel w Zespole Szkół w Strzyżewie, jednocześnie członek Społecznej
Gminnej Rady Sportu. Podczas prezentacji UKS-owych
okazało się, że wielu spośród
uczniów obecnych na sali, jest
członkami UKS-owych. Ostatnią, prezentowaną formą organizacji, były Koła Gospodyń
Wiejskich. Reprezentowała je
Beata Pochman – przewodnicząca KGW „Kumpele” z Gręzówki. Powiedziała, że działania realizowane przez kobiety
z KGW są tak rozległe, że wykraczają poza typowo kobiece
zainteresowania takie, jak gotowanie i pieczenie, czy przygotowywanie stroików i różnorodnych ozdób. Przykładem
takich nietypowych działań
jest np. dbałość o dziedzictwo
religijne i kulturowe. Wielka
aktywność i charyzma kobiet
z Gręzówki spowodowały, że
do KGW zaczęli przyłączać się
również mężczyźni.
Gościem
specjalnym

Ela Przeździak opowiada o swojej przygodzie „Szkoła
pod żaglami”

Wystąpienie przewodniczącej KGW „Kumpele” z Gręzówki – Beaty Pochman

spotkania była uczennica III
klasy gimnazjum w Gręzówce
– Elżbieta Przeździak, która
jako jedna z trzydzieściorga
gimnazjalistów z całego kraju, uczestniczyła w projekcie
„Szkoła pod żaglami”. Uczennica opowiedziała rówieśnikom, w jaki sposób przygotowywała się wiele miesięcy,
by na pokładzie „Pogorii” popłynąć w rejs oceaniczny oraz
jak odbywała się sama podróż.
Dodatkową atrakcją była prezentacja zdjęć życia i pracy
na pokładzie oraz pięknych
miejsc zwiedzanych podczas
postojów w portach.

Uczestnicy Drugiego Dnia Edukacji Obywatelskiej

Podstawowym przesłaniem tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej była próba
pokazania młodym ludziom,
że każdy obywatel może mieć
ważny udział w kształtowaniu
swojego najbliższego otoczenia. Że każdy pomysł, projekt i
każde działanie może skutecznie przyczynić się do zmiany
rzeczywistości i czynić ją lepszą – bardziej przyjazną człowiekowi.
Pomysłodawcą Dnia Edukacji Obywatelskiej jest Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy
Łuków – Wojciech Szczygieł.

Fot. S. Mazurkiewicz

