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serdecznie życzymy, aby Rok 2014 przyniósł Państwu
realizację wszystkich planowanych zamierzeń,
a także wiele radości z codziennych zdarzeń.
Życzymy również dobrego zdrowia i pokoju.

Co dalej ze Szkołą Podstawową w Zarzeczu Łukowskim?
W Gminie Łuków funk-

cjonuje 12 szkół podstawo-
wych sześcioklasowych oraz 
1 szkoła fi lialna (razem 1 
185 uczniów w 82 oddzia-
łach, w tym 4 łączonych), 5 
gimnazjów (545 uczniów w 
27 oddziałach), 5 oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych (82 dzieci) i 9 
przedszkoli (584 dzieci w 26 
oddziałach).

Od chwili przejęcia szkół 
przez gminę w 1996 r., Szko-
ła Podstawowa w Zarzeczu 
Łukowskim jest najmniejszą 
tego typu jednostką gminną. 
Liczy obecnie 39 dzieci (31 w 
szkole i 8 w oddziale „0” – 2 
sześciolatków i 6 pięciolat-
ków). Pozostałe, małe szko-

ły podstawowe liczą od 70 
do 100 uczniów w klasach 
I-VI. Władze samorządowe 
corocznie analizują sytuację 
w oświacie pod kątem wy-
ników w nauce, warunków 
pracy oraz wydatków fi nan-
sowych, bacznie przyglądając 
się właśnie szkole w Zarzeczu 
Łukowskim.

Ze względu na zbyt ni-
ską subwencję (wsparcie z 
budżetu państwa) na zada-
nia oświatowe, Gmina dofi -
nansowuje bieżące wydatki 
szkół z dochodów własnych. 
Największe wsparcie w tym 
zakresie otrzymuje placówka 
w Zarzeczu.  Już w 2004 r. 
planowano obniżenie stopnia 
organizacyjnego tej szkoły do 

klas I-III, wraz z klasą „0” i 
przeniesienie dzieci z klas IV-
VI do sąsiedniej, oddalonej o 
ok. 3 km jednostki – Zespołu 
Szkół w Strzyżewie. Jednak 
wówczas szkoła liczyła łącznie 
69 uczniów, w tym 10 w od-
dziale przedszkolnym. Mimo 
przeprowadzonych spotkań 
z kadrą dydaktyczną, rodzi-
cami i mieszkańcami, osta-
tecznie nie doszło do zmiany 
stopnia organizacyjnego.

Tymczasem liczba ucz-
niów szkoły systematycznie 
spadała aż do osiągnięcia 39 
dzieci w bieżącym roku szkol-
nym.

Istotny jest tutaj fakt, że 
do 2009 r. liczba dzieci uro-
dzonych była bliska liczbie 

dzieci uczęszczających do 
szkoły. Jednak od 2010 r. sy-
tuacja zaczęła się zmieniać i 
dzieci uczęszczających do Za-
rzecza było już o ok. 20 mniej 
w każdym roku szkolnym, niż 
urodziło się w tych samych 
rocznikach. Ta niepokojąca 
tendencja doprowadziła do 
znacznego obniżenia liczby 
dzieci do ok. 30 w klasach 
I-VI i łączenia sąsiednich 
oddziałów na części zajęć dy-
daktycznych.
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Rada Gminy Łuków

Budżet na 2014 r. Rada 
Gminy uchwaliła na Sesji w 
dniu 20 grudnia. Tegoroczne 
szacunkowe dochody wyno-
szą ponad 45 mln 800 tys. 
złotych, natomiast wydatki 
zamykają się kwotą 47 mln 
170 tys. złotych. W ich ramach 
zostały zaplanowane wydatki 
na zadania inwestycyjne w 
kwocie 4,5 mln złotych. Jed-
ną z ważniejszych inwestycji 
zaplanowanych do realizacji 
w bieżącym roku będzie bu-
dowa drogi łączącej podstre-
fę ekonomiczną w Łazach z 
drogą krajową Nr 63. Obec-
nie są trzy drogi prowadzące 
z Łukowa na teren podstrefy, 

jednak żadna z nich nie za-
pewnia dogodnego transpor-
tu pod potrzeby terenu prze-
mysłowego. Pieniądze na 
tę inwestycję Gmina będzie 
się starała pozyskać z Naro-
dowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Inne 
inwestycje drogowe będą w 
dużej mierze kontynuacją 
działań poczynionych w la-
tach poprzednich, kiedy to 
wiele dróg gminnych zosta-
ło utwardzonych tłuczniem. 
Teraz zostaną pokryte asfal-
tem. Należą do nich drogi: 
w Sulejach – łącząca Gminę 
Łuków i Gminę Trzebieszów, 
w Gołaszynie „za rzeką” łą-

cząca drogę gminną z drogą 
krajową Nr 63, w Gołąbkach, 
w Aleksandrowie – w jego 
starej części oraz w Dąbiu 
– za cmentarzem. Zapla-
nowany jest także remont 
chodnika w Nowej Grę-
zówce. Poza tym, Gmina na 
mocy porozumienia zawar-
tego z powiatem łukowskim, 
będzie realizowała inwesty-
cje na drogach powiatowych 
leżących na jej terenie. Na-
leżą do nich - przebudowa 
drogi pomiędzy Suchocinem 
i Kownatkami oraz remont 
chodnika w Strzyżewie. Na 
bieżące utrzymanie dróg 
została zaplanowana kwota  

1 mln złotych.
Oprócz inwestycji dro-

gowych, Gmina będzie reali-
zowała również inne. Są to – 
rozpoczęte w ubiegłym roku 
budowy świetlic wiejskich w 
Malcanowie i Karwaczu (pi-
saliśmy o nich w poprzednim 
numerze gazety), rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej.

Od kilku lat w budże-
cie Gminy planowana są 
również środki na Fundusz 
Sołecki (to pieniądze na in-
westycje służące poprawie 
życia mieszkańców). W tym 
roku kwota ta wynosi blisko  
575 tys. złotych.

Z pracy Rady Gminy Łuków w IV kwartale ur.
Praca Rady Gminy w 

ostatnich miesiącach każde-
go roku zdominowana jest 
dwiema kwestiami dotyczą-
cymi kolejnego roku – wy-
sokością stawek podatków i 
budżetem Gminy.

W bieżącym roku staw-

ki podatków nie ulegają 
zmianie, pozostają na ubie-
głorocznym poziomie. Je-
dyne, co podlega zmianie, 
to cena za ścieki. Taryfa za 
wodę pozostaje bez zmiany 
i wynosi 2,28 zł za 1 m³, ta-
ryfy zaś za odbiór ścieków 

wzrastają. Taryfa za odbiór 
ścieków do oczyszczalni w 
Ryżkach wynosi 9,75 zł za 1 
m³, zaś do oczyszczalni w 
Łukowie – 8,78 zł za 1 m³. 
Do tych stawek Gmina do-
płaca z własnego budżetu, co 
zmniejsza koszty ponoszone 

przez mieszkańców. Dopłata 
do ścieków dostarczanych do 
oczyszczalni w Ryżkach wy-
nosi 2,35 zł brutto do 1 m³, 
natomiast dopłata do ście-
ków dostarczanych do Łuko-
wa wynosi 0,95 zł brutto do 
1 m³.

Budżet Gminy w 2014r.

Już pół roku funkcjonuje 
nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z nim gmina ponosi 
odpowiedzialność za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów, 
zaś właściciele nieruchomo-
ści ponoszą na rzecz gminy 
opłatę. Poniżej podajemy 
kilka informacji z dotych-
czasowego funkcjonowania 
systemu.

Do końca maja ur. właś-
ciciele nieruchomości byli 
zobowiązani do złożenia w 
Urzędzie Gminy deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Takie deklara-
cje zostały złożone dla 3101 
nieruchomości, w których 
zgodnie z nimi, zamieszku-
je 12 274 osoby. Z tej liczby,  

11 802 osoby prowadzi se-
lektywną zbiórkę odpadów, 
472 osoby nie prowadzi se-
lektywnej zbiórki odpadów. 
Nie dla wszystkich jednak 
nieruchomości zostały zło-
żone deklaracje. Brakuje ich 
dla 987 nieruchomości - za-
mieszkałych i nie zamiesz-
kałych. Jeśli mimo upomnie-
nia, deklaracje nie zostaną 
złożone, zostaną wszczęte 
procedury administracyjne, a 
w ich wyniku obciążenie tych 
nieruchomości opłatą, jak za 
śmieci niesegregowane.

Wydatki poniesione 
przez Urząd Gminy na funk-
cjonowanie nowego systemu 
to kwota 289 342,20 zł. Obej-
mują one opłatę za zakup i 
użytkowanie specjalistyczne-
go oprogramowania, koszty 

procedury przetargowej na 
wyłonienie firmy odbierają-
cej odpady, odbiór i transport 
odpadów, ich składowanie, 
odbiór odpadów w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK 
funkcjonuje w Łukowie, przy 
ul. Świderskiej 128 – dawne 
składowisko miejskie).

Dotychczasowe opłaty 
za odpady wynosiły: 12 zł od 
osoby za miesiąc za odpady 
niesegregowane, za odpa-
dy segregowane miesięcznie 
– po 5 zł od osoby w nieru-
chomości do 4 osób, powyżej 
4 osób – 2 zł za każdą następ-
ną osobę. W październiku 
ur. Rada Gminy zmniejszyła 
opłatę za odpady segrego-
wane. Obecnie jest to kwo-
ta 4 zł miesięcznie od osoby 

w nieruchomości do 4 osób, 
za każdą następną osobę 
– 2 zł. Bez zmiany pozostała 
opłata za odpady niesegrego-
wane. W związku z tą zmia-
ną, konieczna jest korekta  
deklaracji.

Właściciele nieru-
chomości proszeni są 
do 1 marca br. o korektę 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi. Korektę należy 
złożyć w Urzędzie Gminy 
Łuków, w pokoju nr 2.

Informujemy również, że 
Urząd Gminy zakupił pojem-
niki na odpady do świetlic 
oraz do nauki segregacji dla 
szkół, a także na przystanki 
autobusowe.

Gospodarka odpadami komunalnymi
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Inwestycje

GOK

Na terenie Gminy Łuków 
w 2013 roku zrealizowano 
operację pn.: „Oznakowanie 
szlaku rowerowego na terenie 
Gminy Łuków”.

Celem operacji jest pod-
niesienie atrakcyjności tury-
stycznej Gminy Łuków poprzez 
utworzenie i oznakowanie 
szlaku rowerowego. Realizacja 
operacji umożliwi społeczno-
ści wiejskiej – mieszkańcom 
Gminy Łuków - rozwój rekre-
acyjny i turystyczny dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Zakres robót obejmuje 
oznakowanie szlaku rowero-
wego na terenie Gminy Łuków 
o łącznej długości 45 km 350 
m, zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym projektem 
stałej organizacji ruchu. Ozna-
kowanie szlaku rowerowego 
obejmuje rozmieszczenie wg 
projektu 241 znaków.

Operacja była realizowana 
w oparciu o umowę o przyzna-
nie pomocy nr 01755-6930-
UM0343260/13, która zosta-
ła podpisana dnia 4 września 
2013 r. w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013.

Środki finansowe pocho-
dziły z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” z programu 

LEADER, działanie „Małe 
projekty”. Całkowita wartość 
operacji wyniosła 12.269,00 
zł. Wartość dofinansowania: 
9.815,00 zł.

Przebieg szlaku jest za-
znaczony na mapie turystycz-
nej wydanej w ubiegłym roku 
przez Lokalną Grupę Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZY-
SZŁOŚCI”. Mapy dostępne są 
w Urzędzie Gminy Łuków, po-
kój nr 39. 

Informacje na temat 
szlaku dostępne są także na 
stronie  internetowej Lokal-
nej Grupy Działania „RAZEM 
KU LEPSZEJ PRZYSŁOŚCI” 
www.lgdrazem.pl, w zakładce 
„Szlak Ziemi Łukowskiej” oraz 
na stronie dotyczącej szlaków 
na Lubelszczyźnie, pod adre-
sem: www.szlaki.lublin.pl/in-
dex.php/powiat-lukowski

„Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie”

Oznakowanie szlaku rowerowego

Fot. arch. UG Łuków

W świetlicach w Żdża-
rach i w Łazach odbyły się 
pierwsze zajęcia Zumby, in-
augurujące cykl comiesięcz-
nych spotkań z tą formą za-
bawy ruchem i tańcem.   

Zumba – to taniec łączący 
elementy tańców latynoame-
rykańskich oraz elementów 
fitness. Został opracowany w 
Kolumbii, w latach 90. XX 
wieku. Choreografia Zumby 
łączy hip-hop, sambę, salsę, 
mambo, sztuki walki oraz 
elementy Bollywood i tańca 
brzucha. Wykorzystywane są 
także elementy treningu siło-
wego.

Zajęcia w świetlicach 
prowadzone są przez licen-
cjonowaną instruktorkę. Już 
dzisiaj zapraszamy wszyst-
kich chętnych - dzieci, mło-
dzież i ich rodziców do wspól-
nej zabawy ruchem i tańcem.

Kolejne spotkania z Zum-
bą planowane są na dzień 25 
stycznia br. w świetlicach w 
Żdżarach i Łazach. Udział w 
zajęciach jest bezpłatny.

Zainteresowane oso-
by proszone są o kontakt 
z dyrektorem GOK – p. 
Henrykiem Wysockim, tel. 
25 798 24 39 w. 101, kom.  
502 321 982.

Zumba – świetna zabawa dla wszystkich

fot. arch. GOK
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Oświata

Co dalej ze Szkołą Podstawową w Zarzeczu Łukowskim?
Liczba uczniów przekła-

da się bezpośrednio na koszty 
funkcjonowania szkoły. Śred-
ni roczny koszt na ucznia w 
szkole gminnej wynosi 9 715 
zł, natomiast w Zarzeczu - 21 
054 zł. Kolejna, po Zarzeczu 
szkoła, ma te koszty na pozio-
mie 12 777 zł, a więc o ponad 
8 200 zł niższe. We wszyst-
kich pozostałych placówkach 
wydatki na ucznia wynoszą 
od 8 000 do 11 500 zł.

Subwencja oświatowa, 
którą gmina otrzymuje na 
funkcjonowanie szkół jest 
obliczana na każdego ucznia, 
natomiast samorząd musi 
sfinansować koszt oddziału 
(klasy), na który składają się 
wynagrodzenia nauczycieli i 
proporcjonalnie pracowni-
ków administracji i obsługi 
oraz wydatki rzeczowe. Od-
dział liczący 3 czy 5 dzieci 
musi realizować tyle samo 
godzin dla ucznia, co klasa 24 
osobowa, a więc koszty funk-
cjonowania tych oddziałów 
będą zbliżone.

W roku 2013 r. plan fi-
nansowy dla SP w Zarzeczu 
wynosi 821 000 zł, a sub-
wencja na dzieci z Zarzecza, 
przekazana gminie, to kwo-
ta ok. 250 000 zł. To ozna-
cza, że samorząd dokłada ze 
swojego budżetu 570 000 zł, 
aby zapewnić szkole środki 
na bieżące potrzeby. Zmniej-
szają się tym samym wydatki 
gminy na oczekiwane przez 
mieszkańców inne zadania.

Edukacja w małych kla-
sach ma swoje zalety, jak in-
dywidualna praca z uczniem, 
czy poczucie bezpieczeństwa, 
ale ma również istotne wady 
np. nie są zaspokojone na op-
tymalnym poziomie potrze-
by przynależności do grupy. 
Wyniki przeprowadzanych w 
tym zakresie badań dowodzą, 
że stosunkowo najlepsze wa-
runki rozwojowe dla uczniów 
klas I-III stwarzają średnio 
liczne grupy klasowe od 14 do 
27 uczniów. Powyższe wnio-
ski pokazują, że nie należy się 
obawiać większych klas, tym 
bardziej że w Strzyżewie nie 
powinny one (w większości 

przypadków) przekraczać 20-
25 uczniów, łącznie z dziećmi 
z Zarzecza.

Obecnie, zdaniem przed-
stawicieli samorządu, jest 
najlepszy czas na przeprowa-
dzenie procedury likwidacyj-
nej. Jest ku temu kilka powo-
dów:

1. W Zespole Szkół w 
Strzyżewie zostały zmoder-
nizowane pomieszczenia klas 
I – III, a tym samym zosta-
ły zapewnione warunki do 
przyjęcia uczniów z Zarzecza. 
Gmina zapewnia uczniom 
również nieodpłatne dowoże-
nie do szkoły.

2. Pojawiła się szansa 
na zagospodarowanie obec-
nego budynku szkolnego 
przez Firmę Centrum lub 
inną, która wygra przetarg. 
Firma Centrum na piśmie 
poinformowała Wójta Gmi-
ny Łuków o zamiarze zakupu 
budynku i placu szkolnego z 
przeznaczeniem na zorgani-
zowanie ośrodka medyczne-
go dla osób przewlekle cho-
rych. Dałoby to możliwość 
poprawy stanu technicznego, 
a nawet rozbudowy obecnego 
budynku szkoły. Powstałyby 
również nowe miejsca pracy 
w tym ośrodku dla mieszkań-
ców Zarzecza i Kownatek, po 
ich odpowiednim przeszkole-
niu.

3. Istniej również moż-
liwość zapewnienia pracy 
obecnym nauczycielom SP w 
Zarzeczu w innych szkołach 
gminnych. W kolejnych la-
tach sytuacja w tym zakresie 
będzie coraz gorsza ze wzglę-
du na zmniejszającą się liczbę 
dzieci i oddziałów w niektó-
rych szkołach.

Mając na względzie po-
wyższe uwarunkowania, wła-
dze Gminy Łuków podjęły roz-
mowy z nauczycielami szkoły, 
rodzicami i mieszkańcami, 
zmierzające do przeprowa-
dzenia procedury likwidacyj-
nej z dniem 31 sierpnia 2014 
r., ogłoszenia przetargu na 
sprzedaż obecnego budynku 
szkolnego oraz zorganizowa-
nia odpowiednich warunków 
w Zespole Szkół w Strzyże-

wie, a także zapewnienia do-
wożenia dzieci z Kownatek i 
Zarzecza.

Odbyły się dotychczas 2 
spotkania w tej sprawie: z na-
uczycielami w dniu 26 wrześ-
nia 2013 r. oraz z rodzicami, 
gronem pedagogicznym i 
mieszkańcami w dniu 4 grud-
nia 2013 r. W spotkaniach 
uczestniczyły władze gminne, 
na czele z Wójtem Mariuszem 
Osiakiem, radni Rady Gminy 
Łuków, a także prezes zarzą-
du Firmy Centrum Paweł Żuk 
oraz pracownicy odpowie-
dzialni za oświatę gminną. 
W trakcie spotkań przedsta-
wiono mieszkańcom wszelkie 
dane statystyczne, finansowe 
i propozycje zmian. Odbyła 
się również dyskusja, w czasie 
której mieszkańcy opowie-
dzieli się za pozostawieniem 
szkoły w obecnym stanie, a w 
przypadku jej likwidacji nie 
zgodzili się na sprzedaż bu-
dynku.

Podstawowymi argu-
mentami przedstawicieli lo-
kalnej społeczności były:
- fakt fizycznego udziału 

mieszkańców przy budowie 
szkoły,
- bliskość szkoły dla uczniów 

i wysoka jakość nauczania,
- określenie szkoły jak cen-

trum kulturalnego wsi, któ-
rego miejscowość bardzo po-
trzebuje.

Zdaniem przedstawicieli 
Gminy, uzasadnienia miesz-
kańców są niewystarczające, 
aby pozostawić szkołę z tak 
małą liczbą dzieci z realną 
perspektywą, że będzie ich 
jeszcze mniej w kolejnych la-
tach, co wynika z danych de-

mograficznych.
W przypadku zakupienia 

budynku przez Firmę Cen-
trum lub inną o podobnym 
zakresie działalności, wieś Za-
rzecz mogłaby wiele zyskać, a 
sam budynek zamiast chylić 
się ku upadkowi, byłby wyre-
montowany, dostosowany do 
potrzeb nowej działalności, a 
być może również rozbudo-
wany. Dzieci uczęszczałyby 
do większej, lepiej wyposa-
żonej szkoły z salą sportową, 
kompleksem boisk, stołówką 
i świetlicą, z bardzo dobrą 
kadrą dydaktyczną i obsługo-
wą. Część mieszkańców, po 
odpowiednim przeszkoleniu 
mogłaby zyskać zatrudnienie 
w nowopowstałym ośrodku. 
Dla dzieci zostałby wybudo-
wany plac zabaw i boisko na 
terenie Zarzecza, aby mogły 
korzystać z nich po zajęciach.

Nadmienić należy, że 
wieś dysponuje bardzo funk-
cjonalnym budynkiem świet-
licy, oddalonym o ok. 50 m od 
budynku szkolnego. Obiekt 
ten byłby wówczas lepiej wy-
korzystany na potrzeby lokal-
nej społeczności. 

Dnia 10 stycznia br. od-
było się kolejne spotkanie 
Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu, nauczycieli i przed-
stawicieli mieszkańców. Ze 
strony mieszkańców padła 
propozycja utworzenia sto-
warzyszenia, które poprowa-
dzi szkołę.  

Rada Gminy będzie kon-
tynuowała rozmowy i spot-
kania w powyższej sprawie i 
poinformuje mieszkańców o 
swojej ostatecznej decyzji w 
lutym 2014 r.

Zdjęcie: B. Wiącek
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Sport

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łuków
Sympatycy królewskiej 

gry w szachy spotkali się w so-
botę 28 grudnia w świetlicy w 
Krynce, gdzie rozegrany został 
Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Łuków. W zawo-
dach wzięło udział 78 zawod-
ników w różnym wieku, w tym 
osiemnastu z rankingiem mię-
dzynarodowym. Najstarszym 
zawodnikiem był 87-letni 
Zbigniew Świderski z Siedlec, 
najmłodsi uczestnicy Turnieju 
mieli po kilka lat.

Turniej obył się już po raz 
trzeci, jednak po raz pierwszy 
włączono go do cyklu rozgry-
wek w ramach Grand Prix Zie-
mi Łukowskiej oraz podzielo-
no na dwie główne kategorie: 
open i zawodników do lat 12. 
Niektóre dzieci są tak bardzo 
zaawansowane w grze w sza-
chy, że postanowiły rywalizo-
wać z dorosłymi w turnieju A. 
Należy do nich Patrycja Wasz-
czuk z Międzyrzeca Podlaskie-
go - medalistka Mistrzostw 
Polski, będąca w ścisłej czo-
łówce szachistów Polski w 
kategorii do lat 10. Wśród 
zawodników z Gminy Łuków 
nie zawiódł trzykrotny aka-
demicki mistrz województwa 
lubelskiego w szachach - Kon-
rad Szczygieł, który po zaciętej 
rywalizacji zajął II miejsce. 
Zwycięzcą został Zenon Ko-
peć - utytułowany zawodnik 
KS MOK „64” Biała Podlaska. 
Trzecie zaś miejsce wywalczył 
Krzysztof Niewęgłowski, re-
prezentujący MUKS „Gambit” 
Międzyrzec Podlaski.

Wysoki poziom sportowy 
oraz organizacyjny Turnieju 
Szachowego w Krynce spra-
wia, że każdego roku bierze 
w nim udział większa liczba 
zawodników z różnych części 
Polski. Zwiększa się również 
liczba zawodników z Gminy 
Łuków, co dowodzi, że popula-
ryzacja „królewskiej gry” w tej 
okolicy przynosi oczekiwane 
rezultaty.

Organizatorami rozgry-
wek byli wójt Gminy Łuków 
- Mariusz Osiak, Stowarzysze-
nie na rzecz rozwoju wsi Kryn-
ka oraz nauczyciel  - Wojciech 
Szczygieł. Nagrody zostały za-
kupione ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych.

Fot. W. Szczygieł
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Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy
Gminny Konkurs Bo-

żonarodzeniowy jest już 
tradycją w Gminie Łuków, 
w bieżącym roku odbył się 
po raz 14. Adresowany jest 
do uczniów szkół i przed-
szkoli Gminy Łuków. Jego 
organizatorem jest Gminna 
Biblioteka Publiczna. Przez 
lata zmieniała się tematyka 
konkursu – były nią szopki 
bożonarodzeniowe, ozdoby 
i karty świąteczne. W tym 
roku tematem konkursu 
były witraże bożonarodze-
niowe. Na konkurs zgłoszo-
no 121 prac wykonanych 
przez 127 autorów.

Dnia 12 grudnia w 
Urzędzie Gminy odbyło 
się uroczyste podsumowa-
nie konkursu i wręczenie 
nagród i wyróżnień jego 
uczestnikom. Zostały one 
przyznane w czterech kate-
goriach: kategoria I: przed-
szkole i klasa „0”, katego-
ria II:  klasy I – III szkoły 
podstawowej, kategoria 
III – klasy IV – VI szkoły 
podstawowej, kategoria IV: 
gimnazja. 

Uroczystość umilił wy-
stęp zespołu „Bel Canto” z 
Zespołu Szkół w Gręzówce. 

Nie zabrakło również ży-
czeń bożonarodzeniowych 
od Wójta Gminy Łuków 

– Mariusza Osiaka i dy-
rektora Gminnej Bibliote-
ki Publicznej – Alicji Śledź 

oraz tradycyjnego dzielenia 
opłatkiem.

Kategoria I – Przedszkole i kl. 0:
1. Kacper Zając – ZS w Świdrach, kl. 
„0”, opiekun  p. Dorota Mościcka 
2. Patrycja Jerzy – ZS w Zalesiu, gr.  
5-latków, opiekun p. Iwona Kucharska
3. Izabela Szmulik, Kalina Kowalczyk, 
Ola Gawrońska - Przedszkole  w Ła-
zach, gr. 4-latków, opiekun p. Magda-
lena Szumilak

Wyróżnienia:
1. Eryk Kucharski – Szkoła Filialna w 
Turzych Rogach, kl. „0”, opiekun p. Ur-
szula Bojar
2. Julia Niedziółka- Domańska  – Szko-
ła Filialna w Turzych Rogach, kl. „0”, 
opiekun  p. Urszula Bojar
3. Gabrysia Królak – ZS w Zalesiu, kl. 
„0”, opiekun p. Małgorzata Staszewska

Kategoria II – kl. I-III szkoły pod-
stawowej:
1. Natalia Cegiełka – Szkoła Filialna w 

Turzych Rogach, kl. III, opiekun p. Be-
ata Łukasik
2. Roksana Zarzycka – SP w Zarzeczu 
Łukowskim, kl. II, opiekun p. Marzena 
Czerska
3. Magdalena Czubaszek – ZS w Dąbiu, 
kl. III, opiekun p. Agnieszka Pniewska

Wyróżnienia:
1. Klaudia Kryjer – ZS w Zalesiu, kl. II, 
opiekun p. Jolanta Stolarczyk
2. Julia Szewczyk – ZS w Aleksandro-
wie, kl. II, opiekun p. Renata Zabłocka
3. Piotr Szczygielski – ZS w Świdrach, 
kl. III, opiekun p. Elżbieta Soszka
4. Monia Salvatore i Maja Sosnowska 
– ZS w Czerśli, kl. III, opiekun p. Ju-
styna Ksok

Kategoria III – kl. IV-VI szkoły 
podstawowej:
1. Mateusz Milewski – ZS w Zalesiu, kl. 
VIB, opiekun p. Elżbieta Kot

2. Angelika Mościcka – ZS w Świdrach, 
kl. V, opiekun p. Elżbieta Soszka
3. Katarzyna Czubek – ZS w Krynce, kl. 
V, opiekun p. Bożena Głębicka
Wyróżnienia:
1. Emilia Gajek – ZS w Świdrach, kl. V, 
opiekun p. Barbara Gajo
2. Diana Rola – ZS w Rolach, kl. IV, 
opiekun p. Małgorzata Lipiec
3. Karolina Celińska – Jakubowicz 
– ZS w Gręzówce, kl. IVB, opiekun p. 
Urszula Jurzyk

Kategoria IV – gimnazja:
1. Paulina Jankowska – ZS w Strzyże-
wie, kl. I, opiekun p. Renata Pycka
2. Paulina Dybciak – ZS w Zalesiu, kl. 
II, opiekun p. Małgorzata Mościcka
3. Sylwia Kacprzak – ZS w Strzyżewie, 
kl. III, opiekun p. Renata Pycka

Lista nagrodzonych uczniów:

Fot. arch. GBP
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Boże Narodzenie – w tra-
dycji chrześcijańskie to świę-
to upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Święto 
niosące miłość, dobro, pokój, 
pojednanie… Jednocześnie 
święto radosne, rodzinne i 
pełne nadziei.

W tę magiczną atmosfe-
rę Świąt Bożego Narodzenia 
wprowadził mieszkańców 
Gminy Łuków i Miasta Łuków 
Jarmark Bożonarodzeniowy. 
W tym roku odbył się już po 
raz szósty. Tradycyjnie, na 
Placu Wolności i Solidarności 
w Łukowie wystawcy z Gminy 
Łuków, Miasta Łuków oraz 
innych miejscowości, ustawili 
stoiska oferując uczestnikom 
Jarmarku potrawy świątecz-
ne, ozdoby bożonarodzenio-
we, wyroby rękodzielnicze, 
miody, jemiołę. Wśród wy-
stawców najliczniejszą gru-
pę stanowiły koła gospodyń 
wiejskich działające w Gmi-
nie Łuków: „Niezapominaj-
ki” z Dminina, „Kumpele” z 
Gręzówki, „Zalesianki” z Za-
lesia, „Gołaszynianki” z Goła-
szyna, KGW z Gołąbek, KGW 
ze Żdżar, KGW z Turzych 
Rogów. Poza nimi stoiska 
przygotowały również: Klub 
Młodzieży Wcześnie Urodzo-
nej ze Szczygłów Górnych, 
Sołectwo Karwacz, Stowarzy-
szenie Artystów i Twórców 
Gminy Łuków, zespoły szkół 
z Gołaszyna i ze Świdrów. Nie 
zabrakło również wystawców 
z Łukowa. Byli to: Łukowskie 
Stowarzyszenie Wspierania 
Osób z Autyzmem i ich Ro-
dzin „Labirynt”, Zespół Placó-

wek w Łukowie, Przedszkole 
Niepubliczne Sióstr Nazare-
tanek, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej, Galeria „Ramka”.

Oficjalną część uroczy-
stości rozpoczęło odczytanie 
ewangelii według św. Łuka-
sza, która mówi o narodzeniu 
Pańskim. Po niej Wójt Gmi-
ny Łuków – Mariusz Osiak 
i Burmistrz Miasta Łuków 
złożyli życzenia mieszkańcom 
Gminy Łuków, Miasta Łu-
ków oraz przybyłym gościom 
i podzielili opłatek pomiędzy 
uczestników Jarmarku.

Z koncertami kolęd wy-
stąpili: uczniowie Zespołu 
Szkół w Gołaszynie, istniejący 
od kilku lat w Gminie Łuków 
Zespół „Zalesianki” z Zalesia 
oraz założone w sierpniu tego 
roku zespoły „Kumpele” z 
Gręzówki i JMJ z Ról. Na Jar-
marku Bożonarodzeniowym 
nie mogło także zabraknąć 
Mikołaja z upominkami dla 

najmłodszych gości.
Ważnym elementem 

każdego Jarmarku Bożona-
rodzeniowego jest rozstrzyg-
nięcie bożonarodzeniowego 
konkursu kulinarnego. Tego-
roczny konkurs miał formułę 
otwartą, każdy mógł zgłosić 
produkt w dwóch katego-
riach: potrawa świąteczna i 
wypiek świąteczny. Organi-
zatorzy otrzymali 12 zgłoszeń 
w kategorii potrawa świątecz-
na i 11 zgłoszeń w kategorii 
wypiek świąteczny. Komisja 
konkursowa w ocenie brała 
pod uwagę zarówno walory 
smakowe, jak również este-
tykę wykonania i zachowanie 
tradycji bożonarodzeniowej. 
Wyłoniła po pięciu laureatów 
w każdej kategorii. Są nimi, w 
kategorii potrawa świąteczna: 
KGW i Zespół „Zalesianki” 
z Zalesia za potrawę zwaną 
zawijańcem bożonarodzenio-
wym, KGW „Kumpele” z Grę-

zówki za kapustę wigilijną, 
pani Ewa Kobojek z Gręzówki 
za pierogi wigilijne, KGW z 
Gołąbek za rybę w ananasach 
i pani Anna Jakubowska z 
Łukowa za rybę w sosie słod-
ko – kwaśnym. Laureatami w 
kategorii wypiek świąteczny 
zostali: Zespół Szkół w Goła-
szynie za ciasto „jeż”, KGW 
i Zespół „Zalesianki” za tort 
„choinka”, pani Maria Dołę-
ga z Gręzówki za makowiec, 
KGW z Gołąbek za sernik bo-
żonarodzeniowy i pani Anna 
Jakubowska za makowiec z 
bakaliami. Laureaci otrzyma-
li talony nagrody rzeczowej w 
postaci sprzętu AGD o warto-
ści 300 zł.

Organizatorami VI Jar-
marku Bożonarodzeniowego 
byli Gmina Łuków i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łuko-
wie. Kolejny jarmark – wiel-
kanocny, odbędzie się już  
w kwietniu.

VI Jarmark Bożonarodzeniowy

Fot. arch. UG Łuków

Fot. arch. UG Łuków
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