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Nabór wniosków
3 listopada w Urzędzie Gmi-
ny Łuków rusza nabór wnio-
sków o udzielenie dofi nanso-
wania na demontaż, odbiór i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest.

Str. 3

Nowy klub sza-
chowy w Krynce
W sierpniu został utworzo-
ny w Krynce klub szachowy 
„Hetman Krynka”. Klub dzia-
ła w formie stowarzyszenia. 
Do jego zarządu zostali wy-
brani: Konrad Szczygieł - peł-
niący funkcję prezesa, Antoni 
Szczygieł - wiceprezesa, Pa-
weł Soćko - skarbnika oraz 
Wojciech Szczygieł.

Str. 5

„Narodowe 
czytanie” 
w Gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łukowie po raz dru-
gi włączyła się do akcji pn. 
„Narodowe czytanie”, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego. Podobnie, jak przed 
rokiem, czytanie odbyło się 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach.
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Dożynki w Gminie Łuków

W tym roku Dożynki w Gminie Łuków odbyły się w niedzielę 31 sierpnia i były to już piąte 
Dożynki Gminne. Gospodarzami ich były dwie miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Zalesie.

Wieniec miejscowości Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych. 
Fot. UG Łuków
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Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łuków,
mamy wielką przyjemność złożyć Państwu 

serdeczne życzenia noworoczne.

Życzymy, żeby 2017 Rok był dla Państwa dobrym, 
bezpiecznymi i szczęśliwym czasem, 

przeżywanym w pełni zdrowia i w otoczeniu 
bliskich osób. Niech będzie także czasem realizacji 

wszystkich planów i zamierzeń osobistych i zawodowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Federczyk

Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak

Dyżury radcy prawnego
W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy 
Łuków, pokój nr 34, dyżur pełni radca prawny, udzielając bezpłatnych porad 
prawnych mieszkańcom gminy Łuków. 

Budżet na 2017r.
Rada  Gminy  jednogłośnie 
przyjęła budżet na 2017r. Za-
kłada on dochody na poziomie 
73 mln i 900 tys. zł i wydatki 
w kwocie 75 mln i 700 tys. zł, 
z czego blisko 8 mln 800 tys. 
zł  to  wydatki  na  inwestycje.
  Str. 2
Jubileusz szkoły 
w Gręzówce
Szkoła  w  Gręzówce  świę-
towała  jubileusz  100-le-
cia  istnienia.  Z  tej  okazji 
10 grudnia odbyła się uroczy-
stość,  poprzedzona Mszą  Św. 
w miejscowym kościele.

Str. 4
Imię i sztandar dla 
szkoły w Zarzeczu 
Łukowskim 
Zespół Szkolno  - Przedszkol-
ny  w  Zarzeczu  Łukowskim 
otrzymał imię św. Jana Pawła 
II  oraz  sztandar  ufundowany 
przez  mieszkańców  Zarze-
cza  Łukowskiego,  Kownatek 
i Strzyżewa.   Str. 5
Inauguracja Roku 
Kulturalnego 
W listopadzie odbyła się uro-
czysta Inauguracja Roku Kul-
turalnego  2016/2017  w  gmi-
nie  Łuków.  Była  ona  okazją 
do  podziękowań  wszystkim 
wspierającym kulturę w  gmi-
nie  Łuków  i  nagrodzenia  za-
służonych w tej dziedzinie.

Str. 7

Nowy Rok 2017



2 Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Z pracy Rady Gminy
W  czwartym  kwartale  każdego 

roku  praca  Rady  Gminy  koncen-
truje  się  wokół  podatków  i  budże-
tu  na  kolejny  rok.  Tegoroczne  po-
datki  decyzją  radnych  pozostaną 
na  poprzednim  poziomie.  Jedyną 
zmianą  jest  obniżenie  średniej  ceny 
skupu  żyta  z  kwoty  52,44  zł  za  
1 dt  (dt  -  decytona) do kwoty 40,00 
zł za 1 dt. Stawka ta jest podstawą do 
obliczania podatku rolnego. 

Budżet na 2017r.
Na  sesji  w  dniu  29  grudnia  ubie-

głego  roku  radni  jednogłośnie 
uchwalili  budżet  na  2017  r.  Zakła-
da  on  dochody  na  poziomie  73  mln  
i 900 tys. zł i wydatki w kwocie 75 mln  
i 700 tys. zł, z czego blisko 8 mln 800 
tys. zł to wydatki na inwestycje. Prawie 
4 mln zł radni przeznaczyli na budowę, 
przebudowę i modernizację dróg. Naj-
więcej, bo 3 mln zł będzie kosztowa-
ła budowa drogi Dąbie – Klimki, jest 
jednak  szansa  na  jej  dofinansowanie 
z narodowego programu przebudowy 
dróg  lokalnych.  Innymi  inwestycjami 
drogowymi zaplanowanymi na 2017 r.  
są:  modernizacja  drogi  Sięciasz-
ka  Pierwsza  –  Zalesie  przy  szkole 
–  szacowany  koszt  tego  zadania  to 
kwota  350  tys.  zł,  przebudowa  dro-
gi  w  Sięciaszce  Drugiej  –  zaplano-
wano  na  nią  400  tys.  zł,  położenie 
nawierzchni  asfaltowej  w  Łazach 
–  szacowany  koszt  to  100  tys.  zł, 

Ponad 40-osobowa grupa uczniów 
z gminy Łuków wzięła udział w wy-
jeździe do Muzeum Geologicznego 
Państwowego  Instytutu  Geologicz-
nego – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego (PIG-PIB) w Warszawie. 
Wycieczka  była  nagrodą  dla  laure-
atów konkursów w ramach Festiwa-
lu  Geologicznego,  który  odbył  się 
w czerwcu ubiegłego roku oraz dla 
darczyńców skamieniałości przeka-
zanych gminie w odwiedzi na apel 
wójta dotyczący zbiórki amonitów.  
Po  Muzeum  oprowadzili  gru-

pę  przewodnicy  zwracając  uwagę 
na  różne  zagadnienia  geologiczne. 
Były wśród  nich:  historia  życia  na 
Ziemi, minerały i skały, a także su-

położenie  nawierzchni  asfaltowej  
w  Krynce  przy  powstającym  zakła-
dzie  opiekuńczo  –  wychowawczym 
–  zabezpieczono  na  nią  130  tys.  zł. 
W  budżecie  na  nowy  rok  znalazł  się 
także  wydatek  w  kwocie  200  tys. 
zł  na  opracowanie  dokumentacji  do 
budowy  kanalizacji,  którą  w  naj-
bliższych  latach  gmina  chce  rozbu-
dowywać.  Przebudowa  boisk  wie-
lofunkcyjnych  w  miejscowościach: 
Dąbie,  Gołaszyn,  Role,  Strzyżew  
i Świdry za kwotę 1 mln 200  tys.  zł, 
 z której 300 tys. zł gmina będzie się 
starła  pozyskać  z Ministerstwa  Spor-
tu, to kolejna inwestycja zaplanowana 
na 2017  r. Zadaniem  inwestycyjnym, 
na  które  gmina  stara  się  otrzymać 
dofinansowanie w kwocie 700  tys.  zł 
z  Regionalnego  Programu  Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego,  jest 
modernizacja  oświetlenia  ulicznego. 
Szacunkowa  wartość  całego  zadania 
wynosi 1 mln 50 tys. zł. Wybudowanie  
ok. 1 km wodociągu w Krynce będzie 
gminę  kosztować  110  tys.  zł.  W  te-
gorocznym  budżecie  zapisano  także 
wydatki: w kwocie 120 tys. zł na za-
kup  używanego  samochodu  pożar-
niczego  dla  OSP  Biardy,  120  tys.  zł  
na  wytyczenie  i  oznakowanie  na 
terenie  gminy  szlaku  geoturysty-
czego,  200  tys.  zł  na  dokończenie 
budowy  świetlicy  wiejskiej  w  Klim-
kach,  400  tys.  zł  na  budowę  świe-

rowce  mineralne  występujące  na 
terenie  Polski.  Poza  zwiedzaniem, 
uczniowie wzięli udział w warszta-
tach  geologicznych  poświęconych 
rozpoznawaniu skał i minerałów. 
Końcowym  elementem  wizyty 

było  uroczyste  wręczenie  nagród 
osobom,  które  przekazały  najcie-
kawsze  okazy  skamieniałości  i  po-
dziękowań wszystkim darczyńcom. 
Wręczyli  je  kierownik  Muzeum 
Geologicznego  PIG-PIB  dr  hab. 
Włodzimier Mizerski – przewodni-
czący  komisji  oceniającej  skamie-
niałości i zastępca wójta gminy Łu-
ków Wojciech Szczygieł. 
Gmina  Łuków  podpisała w  lipcu 

2016r.  porozumienie  o  współpracy 

tlicy  w  Zalesiu,  a  w  2018r.  jeszcze  
380 tys. na tę inwestycję.     

Zmiany w segragacji odpadów
Ważną kwestią  jest  także uchwale-

nie  przez  Radę  „Regulaminu  utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy  Łuków”  oraz  szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w  zakresie  odbierania  odpadów  ko-
munalnych  od  właścicieli  nierucho-
mości  i  zagospodarowania  tych  od-
padów. Zgodnie z nimi, od 1 stycznia 
nieco inaczej należy segregować od-
pady. Do tej pory odpady segregowa-
ne były na frakcję suchą i zmieszaną. 
Teraz z frakcji suchej wydzielona jest 
i  zbierana  do  oddzielnych  worków 
tektura  i  papier.  Odpady  biodegra-
dowalne były odbierane od kwietnia 
do  października,  teraz  będą  odbie-
rane  raz w miesiącu  przez  cały  rok, 
popiół  natomiast  będzie  odbierany 
w  lutym,  maju  i  grudniu,  a  nie  jak 
dotąd  –  w  lutym,  kwietniu  i  grud-
niu. Wprowadzone  zmiany  są  odpo-
wiedzią  na  potrzeby  mieszkańców. 
Stawki opłat  za odbiór  śmieci  pozo-
stają bez zmian i wynoszą – w przy-
padku odpadów segregowanych 5  zł 
miesięcznie  od mieszkańca w  nieru-
chomościach  zamieszkałych  przez  
1, 2, 3 lub 4 osoby i 2 zł za każdą na-
stępną osobę, w przypadku odpadów 
zmieszanych – 12 zł od osoby.

z  Państwowym  Instytutem  Geolo-
gicznym – Państwowym Instytutem 
Badawczym. W  jej  ramach  są  po-
dejmowane  działania  zmierzające 
do  geoturystycznego  zagospodaro-
wania gminy Łuków. 

Wizyta uczniów w Muzeum Geologicznym w Warszawie
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INWESTYCJE

Ostatni  kwartał  ubiegłego  roku  to 
czas  zarówno  realizowania  inwe-
stycji, jak i przygotowywania doku-
mentacji planowanych inwestycji. 
Na  mocy  porozumienia  ze  Staro-

stwem  Powiatowym  w  Łukowie, 
na  terenie  gminy wykonane  zostały 
następujące  odcinki  dróg  powiato-
wych: w miejscowości Malcanów na 
długości  ok.  1200  m  droga  została 
poszerzona  oraz  wykonana  na  niej 
nawierzchnia  bitumiczna,  w  miej-
scowości Szczygły Dolne  także po-
szerzono  drogę  i  położono  na  niej 
nawierzchnię  bitumiczną.  To  ostat-
nie zadanie było zrealizowane w ra-
mach  Programu  Rozwoju  Gminnej 
i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogo-
wej  2016  –  2019. W  ramach  poro-
zumienia  z  Nadleśnictwem  Łuków 
utwardzono tłuczniem odcinek 770m 
  w  miejscowości  Gręzówka.  Na-
wierzchnie bitumiczne dróg wykona-
ne zostały także w miejscowościach: 
Aleksandrów, Krynka, Jeziory – Go-

łąbki. W Świdrach została wykonana 
nawierzchnia  na  tłuczniu,  w Wólce 
Świątkowej  nawierzchnia  na  tłucz-
niu i podbudowie cementowej. 
W  Klimach  została  wybudowana 

świetlica i z końcem grudnia oddana 
przez  wykonawcę  –  firmę  IRBUD, 
w  stanie  surowym  zamkniętym. 
Koszt  inwestycji  to  kwota  285  tys. 
zł. W dniu 2 grudnia został złożony 
do  Lokalnej Grupy Działania  „RA-
ZEM  KU  LEPSZEJ  PRZYSZŁO-
ŚCI”  wniosek  na  dofinansowanie 
w  ramach  Programu  Rozwoju  Ob-
szarów Wiejskich  (PROW)  2014  – 
2020  budowy  świetlicy  w  Zalesiu. 
Całkowity budżet przedsięwzięcia to 
kwota ok. 800 tys. zł, z czego wnio-
skowana kwota to blisko 500 tys. zł. 
W  przypadku  pozytywnego  rozpa-
trzenia wniosku,  zakończenie  inwe-
stycji  jest zaplanowane na czerwiec 
2018 r. 
W  listopadzie  został  przez  gminę 

złożony  wniosek  w  ramach  Regio-

nalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Lubelskiego  (RPO 
WL)  2014  –  2020,  Działanie  5.2. 
Efektywność  energetyczna  sektora 
publicznego,  na  realizację przedsię-
wzięcia  pn.  „Głęboka  termomoder-
nizacja i modernizacja energetyczna 
budynku Zespołu Szkół w Czerśli”. 
Szacowany koszt całej inwestycji to 
kwota 1,8 mln zł. Realizacja zadania 
zaplanowana jest na 2018 r. 
Na 2017 r. w planach jest moderni-

zacja oświetlenia ulicznego na  tere-
nie całej gminy, w celu zwiększenia 
jego  efektywności.  Spodziewany-
mi  efektami  inwestycji  są mniejsze 
koszty  oświetlenia  i  zmniejszenie 
szkodliwych  związków  wydziela-
nych do atmosfery. Wniosek na do-
finansowanie  zadania  z  RPO  WL, 
Działanie  5.5  Promocja  niskoemi-
syjności,  został  w  grudniu  złożony 
przez gminę do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego.         
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Bożonarodzeniowe przesłanie Mat-
ki  Teresy  z  Kalkuty  rozpoczęło  IX 
Jarmark  Bożonarodzeniowy.  Jak  co 
roku,  odbył  się  on  w  Łukowie,  na 
Placu  Solidarności  i  Wolności,  gro-
madząc wystawców z gminy i miasta 
oferujących  świąteczne  smakołyki 
i  ozdoby.  Zgodnie  z  tradycją,  pro-
wadzący  Jarmark  odczytali  ewange-
lię mówiącą  o Narodzeniu  Pańskim, 
życzenia złożyli wójt Mariusz Osiak 
i  zastępca  burmistrza  Marcin  Ma-
teńko, którzy następnie podzielili się 
opłatkiem  z  mieszkańcami  gminy 
i miasta. 
Każdy przybyły na świąteczny jar-

mark,  mógł  skosztować  barszczyku 
z  uszkami,  którym częstowały panie 
z  Koła  Gospodyń  Wiejskich  „Nie-
zapominajki”  z  Dminina.  Najmłod-
si  mieli  okazję  zobaczyć  szopkę, 
a w niej  żywe owce,  gęsi,  perliczki, 
gołębie. 
Podczas  Jarmarku  zostali  również 

nagrodzeni zwycięzcy konkursu pla-
stycznego  na  ozdobę  choinkową, 

IX Jarmark Bożonarodzeniowy
ogłoszonego przez Gminny Ośrodek 
Kultury.  Dyplomy  i  upominki  wrę-
czyli zastępca wójta Wojciech Szczy-
gieł i św. Mikołaj. 
Wystawcami  były  następujące  or-

ganizacje  i  jednostki:  Koło  Gospo-
dyń  Wiejskich  „Niezapominajki”  
z   Dminina, Stowarzyszenie   Miesz-
kańców  Ławek,  Koło  Gospodyń 
Wiejskich  z  Turzych  Rogów,  Koło 
Gospodyń  Wiejskich  „Kumpele” 
z Gręzówki, Rada Sołecka z Malcano-
wa, sołectwo Karwacz, Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Zalesianki” z Zalesia, 
Koło  Gospodyń  Wiejskich  z  Gołą-
bek,  Gminna  Biblioteka  Publiczna 
w  Łukowie,  Zespół  Szkół  w  Grę-
zówce,  Zespół  Szkół  w  Gołaszynie, 
Stowarzyszenie Artystów i Twórców 
Gminy  Łuków,  Stowarzyszenie  „Je-
steśmy  sobie  potrzebni”  z  Łukowa, 
V  Łukowska  Grunwaldzka  Drużyna  
ZHP, Niepubliczne Przedszkole Inte-
gracyjne z Łukowa, Zespół Placówek 
w  Łukowie,  Stowarzyszenie  „Labi-
rynt”, Warsztat  Terapii Zajęciowej.
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OŚWIATA

Wyjątkowy  jubileusz  świętowała 
Szkoła w Gręzówce – stulecie jej ist-
nienia. Tak zacna rocznica wymagała 
odpowiedniej oprawy,  toteż 10 grud-
nia  2016  r.  odbyła  się  uroczystość, 
która była okazją do wspomnień, po-
dziękowań, spotkań i wzruszeń. 
Obchody  rocznicowe  rozpoczęły 

się od Mszy Świętej w kościele Mat-
ki  Boskiej  Częstochowskiej,  którą 
odprawił  ks.  Adam  Krasuski.  Wraz 
z nim Liturgię koncelebrowali kapła-
ni  związani  w  przeszłości  z  parafią 
i  szkołą  -  ks.  kanonik  Józef Sobotka 
i ks. kanonik Adam Turemka. Potem 
wszyscy  zgromadzeni  udali  się  uli-
cami  Gręzówki  do  budynku  szkoły, 
gdzie  odbyła  się  okolicznościowa 
akademia.  Słowo  wstępne  wygłosili 
prowadzący:  pani  Regina  Olszew-
ska - nauczycielka szkoły i jej dawny 
wychowanek - pan Paweł Lucht. Na-
stępnie  głos  zabrała  dyrektor  szkoły 
pani  Leokadia  Kozioł.  Przedstawiła 
i  przywitała  licznie  przybyłych  go-
ści,  którymi  byli:  poseł  na  Sejm RP, 
przedstawiciele władz gminy Łuków, 

W ramach programu „Pływam z Delfinkiem”, każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie gminy Łuków 
otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek”. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście 
w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian. Zmienia się forma biletowania.
Każda uprawniona osoba otrzyma 2 karnety na cały rok: jeden na okres styczeń - czerwiec i drugi na okres październik 

- grudzień – zamiast dotychczasowej formy jednorazowych biletów miesięcznych.
Niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a  te z okresu styczeń-czerwiec można 

będzie również wykorzystać na basenach letnich „Delfin” w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r. Bilety będzie można 
odbierać, tak jak dotychczas - w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 45.

Jubileusz 100-lecia szkoły w Gręzówce

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2017 r.

starosta  powiatu  łukowskiego,  lubel-
ski  wicekurator  oświaty,  dyrektorzy 
placówek  oświatowych  i  zaprzyjaź-
nionych  instytucji,  obecni  i  emery-
towani  pracownicy  szkoły,  rodzice, 
uczniowie oraz absolwenci. Ważnym 
punktem  uroczystości  było  odsłonię-
cie  tablicy  upamiętniającej  obchody 
100–lecia  szkoły.  Odsłonięcia  doko-
nała pani dyrektor w asyście włodarzy 
gminy  Łuków,  starosty  łukowskiego 
oraz wicekuratora oświaty. Poświęce-
nia dokonał ks. Adam Krasuski. 
Po  części  oficjalnej  nastąpiła  część 

artystyczna, w której zostały przedsta-
wione scenki z historii szkoły w Grę-
zówce. Występom towarzyszyły tańce 
i piosenki. Zaprezentowali się w nich 
dawni  i  obecni  uczniowie  oraz  na-
uczyciele i pracownicy placówki. Ko-
lejnym punktem w przebiegu uroczy-
stości była prezentacja multimedialna 
przygotowana  przez  panią  Urszulę 
Jurzyk. Pokaz slajdów wraz ze słow-
nym  komentarzem  autorki  pozwolił 
przybliżyć  dzieje  szkoły  w  Gręzów-
ce od jej założenia do chwili obecnej. 

W końcowej części uroczystości głos 
zabrali  zaproszeni  goście.  Złożyli  na 
ręce  pani  dyrektor  najserdeczniejsze 
życzenia  dalszych  sukcesów  oraz 
przekazali  upominki  dla  szacownej 
jubilatki.
Na  zakończenie  wniesiono  okaza-

ły  tort,  którym  zostali  poczęstowani 
wszyscy obecni goście. Wręczono im 
także  pamiątkowe  długopisy,  ulotki 
i  pocztówki.  Organizatorzy  zaprosili 
przybyłych  do  zwiedzania  okolicz-
nościowych  wystaw.  Przygotowano 
ekspozycję  fotografii,  wystawę  prac 
uczniowskich związanych z obchoda-
mi  jubileuszowymi, wyeksponowano 
kroniki szkolne oraz wyłożono Księ-
gę Gości, w której przybyło wiele pa-
miątkowych wpisów. 
Dyrekcja  szkoły  oraz  organizato-

rzy  składają  szczere  podziękowa-
nia  wszystkim,  którzy  uczestniczyli 
w obchodach tak ważnego święta oraz 
służyli wsparciem materialnym i logi-
stycznym podczas jego organizacji. 

Opracowały: Hanna Ślusarczyk, 
Urszula Jurzyk, Beata Wysokińska 
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Uroczystość nadania imienia szkole w Zarzeczu Łukowskim

VI Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łuków

Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny 
w  Zarzeczu  Łukowskim  otrzymał 
imię św. Jana Pawła II. Uroczystość 
nadania  imienia  odbyła  się  w  dniu  
7  listopada.  Rozpoczęła  ją  Msza 
Św. w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim, 
celebrowana przez Jego Ekscelencję 
Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę, 
przy koncelebrze ks. Antoniego Pie-
truszki – dziekana i proboszcza par. 
Przemienienia  Pańskiego  w  Łuko-
wie, w asyście ks. Mariana Banasiu-
ka – proboszcza par. Najświętszego 
Serca  Pana  Jezusa  w  Zarzeczu  Łu-
kowskim oraz ks. dr Leszka Borysiu-
ka.  Na  uroczystość  przybyli  zapro-
szeni goście, wśród których znalazły 
się  władze  państwowe,  samorządo-
we  i  oświatowe,  nauczyciele,  dy-
rektorzy szkół gminnych i szkół pa-
pieskich,  zaprzyjaźnione  instytucje 
i sponsorzy szkoły.
Podczas  Mszy  został  poświęcony 

sztandar ufundowany przez uczniów, 
rodziców, nauczycieli, mieszkańców 
Zarzecza  Łukowskiego,  Kownatek, 

W  dniu  28  grudnia  w  świetlicy 
w  Krynce  odbył  się  szósty  Turniej 
Szachowy  o  Puchar  Wójta  Gminy 
Łuków. Organizatorem zawodów był 
miejscowy  klub  szachowy  Hetman 
Krynka  i Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
która  była  jednocześnie  fundatorem 
nagród.  Turniej  każdego  roku  cie-
szy  się dużym powodzeniem wśród 
szachistów,  na  co  wskazuje  liczba 
uczestników – w tym roku było to 55 
osób, z czego aż 19 z gminy Łuków, 
i miejscowości,  z których oni przy-

bywają:  Warszawa,  Radzyń  Podla-
ski,  Węgrów,  Międzyrzec  Podlaski 
oraz  inne.  Zawodnicy  rywalizują 
w  trzech  kategoriach:  open,  gimna-
zjum  i  podstawówka.  Wysoka  fre-
kwencja  w  Turnieju  jest  wynikiem 
dobrej  atmosfery,  jaka  wytworzyła 
się  ostatnio  wokół  tej  dyscypliny, 
szczególnie  w  kontekście  ujęcia 
szachów w podstawie  programowej 
w szkołach podstawowych. W gmi-
nie  Łuków  Szkoła  Podstawowa 
w  Gręzówce  od  trzech  lat  uczest-
niczy  w  programie  ogólnopolskim 

„Szachy w szkole”, gdzie prowadzo-
ne  są  systematyczne  zajęcia w  kla-
sach 1 - 3. 
Z wynikami VI Turnieju Szacho-

wego o Puchar Wójta Gminy Łuków 
można się zapoznać pod adresami: 
www.chessarbiter.com/turnieje
oraz na profilu klubu Hetman Krynka: 
www.facebook.com/szachykrynka/ 

Strzyżewa  oraz  prywatnych  spon-
sorów,  który  podczas  uroczystości 
został przekazany przez rodziców na 
ręce  dyrektora  szkoły  –  pani  Jolan-
ty  Osiak.  Pani  dyrektor  ostatecznie 
przekazała sztandar uczniom, którzy 
złożyli uroczyste ślubowanie. Hono-
rowi  goście  oraz  fundatorzy  sztan-
daru  dokonali  symbolicznego  aktu 
wbicia gwoździ w drzewce. Ważnym 
punktem  uroczystości  było  odsło-
nięcie przez J. E. ks. bp Kazimierza 
Gurdę,  ks.  proboszcza Mariana Ba-
nasiuka,  ks.  dziekana  –  Antoniego 
Pietruszkę  oraz  dyrektora  szkoły 
–  panią  Jolantę  Osiak  pamiątkowej 
tablicy  i  poświęcenie  jej.  Podczas 
uroczystości  uczniowie  zaprezento-
wali montaż słowno – muzyczny na-
wiązujący do osoby patrona szkoły. 
Na  zakończenie  dyrektor  szkoły 

podziękowała  wszystkim  za  udział 
w  uroczystości  oraz  pomoc  w  jej 
przygotowaniu:  wicedyrektorowi 
szkoły  -  pani  Annie  Szmulik,  na-
uczycielom,  pracownikom,  rodzi-
com oraz sponsorom.
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W dniach 30 listopada, 1 i 2 grud-
nia  Gminna  Biblioteka  Publiczna 
w Łukowie gościła Edytę Zarębską 
–  pisarkę  i  ilustratorkę  książek  dla 
dzieci  oraz  Roberta  Zarębskiego  - 
muzyka  i  kompozytora.  Spotkania 
odbyły  się w 6 filiach w: Aleksan-
drowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzów-
ce, Krynce i Strzyżewie. 
Podczas spotkań autorka opowie-

działa dzieciom o początkach swo-
jej pisarskiej pasji oraz wspominała 
przygody z dzieciństwa. Dzieci ak-

Gminny Konkurs Bożonarodzenio-
wy jest już tradycją w gminie Łuków, 
w  grudniu  odbył  się  już  po  raz  17. 
Adresowany  jest  do  uczniów  szkół 
i  przedszkoli  gminy  Łuków  oraz  do 
najmłodszych czytelników filii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łukowie. 
Tematy konkursu zmieniały się przez 
lata – były nimi szopki bożonarodze-
niowe, ozdoby, karty świąteczne, ale 
zawsze były to motywy bożonarodze-
niowe.  Tematem  ostatniego  konkur-
su,  na  który  zgłoszonych  zostało  77 
prac wykonanych  przez  78  autorów, 
były ozdoby choinkowe. 
Oceny  prac  dokonała  komisja  

w składzie:
1. Agnieszka Czerska-Pawlak – prze-
wodnicząca komisji,
2. Edyta Katarzyna Kuć – członek ko-
misji,
3. Sławomir Żyłka – członek komisji.
W  dniu  15  grudnia  w  Bibliotece 

Publicznej  w  Gręzówce  odbyło  się 
uroczyste  podsumowanie  konkursu 
oraz  wręczenie  nagród  i  wyróżnień 
laureatom. 

Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

Kategoria I: przedszkola i klasy 0
Prace nagrodzone:
■  Aleksandra  Szczygielska,  Zespół 
Szkół w Świdrach,  5-6  -  latki,  opie-
kun: Dorota Mościcka 
■  Lena  Goławska,  Zespół  Szkół 
w Gołąbkach, 5 lat, opiekun: Patrycja 
Skolimowska, Grażyna Zielińska 
Prace wyróżnione:
■ Jakub Wysocki, Biblioteka Publicz-

Spotkania autorskie z Edytą Zarębską 

Podsumowanie XVII Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego

tywnie i chętnie brały udział w spo-
tkaniach odpowiadając na zadawane 
im pytania oraz odgadując zagadki, 
z których jedna polegała na odgady-
waniu powstającego etapami rysun-
ku. W zabawę z dziećmi włączył się 
również  muzyk  grając  i  śpiewając 
autorskie  piosenki.  W  czasie  spo-
tkań  dzieci  miały  również  możli-
wość  obserwowania  jak  powstaje 
ilustracja do książki. Powstałe pod-
czas spotkania rysunki zostały prze-
kazane bibliotekom.

na w Gręzówce, 6 lat, kl. 0 A
Kategoria II: klasy I-III szkoły 
podstawowej:
Prace nagrodzone:
■ Bartłomiej Łukasik, Biblioteka Pu-
bliczna w Dąbiu,  kl.  III A,  opiekun: 
Henryka Sadło 
■  Eryk  Kucharski,  Szkoła  Filialna 
w Turzych Rogach,  kl.  III,  opiekun: 
Urszula Bojar 
Prace wyróżnione:
■ Weronika Zarzycka, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Zarzeczu Łukow-
skim, kl. III, opiekun: Justyna Ksok 
■ Aleksandra Bajdziak, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Zarzeczu Łukow-
skim, kl. III, opiekun: Justyna Ksok 
■  Paulina Borkowska,  Zespół  Szkół 
w Strzyżewie, kl. III, opiekun: Beata 
Zarzycka 
Kategoria III: klasy IV-VI szkoły 
podstawowej:
Prace nagrodzone:
■ Julia Ługowska, Gabriela Korlaga, 
Biblioteka  Publiczna  w  Gręzówce, 
kl. IV, opiekun: Anna Korlaga, Alicja 
Ługowska  
■  Mikołaj  Korlaga,  Zespół  Szkół 
w Gręzówce, kl. V, opiekun: Tomasz 
Piros 

Prace wyróżnione:
■  Mikołaj  Korlaga,  Biblioteka  Pu-
bliczna w Gręzówce, kl. V, opiekun: 
Anna Korlaga 
■   Olga Smyk, Biblioteka Publiczna 
w  Dąbiu,  kl.  VI,  opiekun:  Henryka 
Sadło 
Kategoria IV: gimnazjum:
Prace nagrodzone:
■  Anna  Pniewska,  Biblioteka  Pu-
bliczna w Dąbiu, kl. III Gimnazjum, 
opiekun: Henryka Sadło 
■  Karolina  Wereszczyńska,  Zespół 
Szkół  w  Strzyżewie,  kl.  II  Gimna-
zjum, 15 lat, opiekun: Renata Pycka
■  Bartosz  Borkowski,  Zespół  Szkół 
w Strzyżewie,  kl.  I   Gimnazjum, 13 
lat, opiekun: Renata Pycka 
Prace wyróżnione:
■ Konrad Czechowski, Zespół Szkół 
w Gołąbkach, kl. III Gimnazjum, 15 
lat, opiekun: Elwira Sosnowska 
Uroczystość  umilił  występ  ze-

społu  „Bel  Canto”  z  Zespołu  Szkół 
w  Gręzówce.  Nie  zabrakło  również 
tradycyjnego dzielenia się opłatkiem 
i życzeń bożonarodzeniowych złożo-
nych przez zastępcę wójta Wojciecha 
Szczygła i dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej Alicję Śledź.  
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Dzień Seniora w Strzyżewie

Kulturalniak gminy Łuków 2016

Laury dla  „Niezapominajek” z Dminina

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Od trzech lat  w Strzyżewie orga-
nizowane  jest  integracyjne  spotka-
nie seniorów  pod nazwą „Senioria-
da”.  Uroczystość  odbywa  się  przy 
słodkim  poczęstunku  przygotowy-
wanym przez członków Rady Sołec-
kiej  i  rodziców  uczniów  ze  szkoły 

w Strzyżewie  oraz  przy występach 
dzieci i młodzieży szkolnej i zespo-
łów z gminy Łuków.  W tegorocznej 
uroczystości  Dnia  Seniora,  uczest-
niczyli  również podopieczni Domu 
Seniora  „Aleksandria”  z  Aleksan-
drowa.

W  ostatnią  niedzielę  listopada 
w Zespole Szkół w Świdrach odbyła 
się  Inauguracja  Roku  Kulturalnego 
2016/2017 w gminie Łuków. W trak-
cie uroczystości   wręczono   okolicz-
nościowe  statuetki  w  postaci  rzeźby 
przedstawiającej  jelonka  widnieją-
cego w herbie  gminy Łuków, wyko-
nane  na  tę  okoliczność  przez  rzeź-
biarza  z  Gręzówki  Roberta  Sadło. 
Tytuł „Kulturalniak 2016” otrzymali: 
Dziecięcy  Zespół  Tańca  Ludowego 
Gminy Łuków, Janina Krasuska z ze-
społem „Zalesianki” z Zalesia, Beata 
Pochman z KGW i zespołem „Kum-
pele”  z  Gręzówki,  Elżbieta  Dynek 

Na  przełomie  października  i  listopada  ubiegłego  roku 
zespół „Niezapominajki” z Dminina  brał udział w elimi-
nacjach,  następnie w    finale XVII  Jesiennego  Przeglądu  
Twórczości Artystycznej Seniorów woj. lubelskiego, który 
odbył się w Dęblinie. Na blisko 60 zespołów  uczestniczą-
cych w przeglądzie,  przyznano    pięć    głównych nagród. 
„Niezapominajki” uhonorowano w finale wyróżnieniem.

z zespołem „Jagódki” ze Żdżar, Bogu-
miła Rozwadowska z zespołem „Nie-
zapominajki”  z Dminina.  Sponsorzy, 
darczyńcy, lokalne media i  instytucje 
państwowe uhonorowane zostały cer-
tyfikatami „Życzliwy Kulturze Gminy 
Łuków  2016”.  Podczas  uroczystości 

rozstrzygnięty  został  także  konkurs 
na Najaktywniejszą Świetlicę Wiejską 
w  gminie Łuków 2016. Równorzędne 
pierwsze miejsca otrzymały świetlice 
z miejscowości: Biardy, Strzyżew, Za-
lesie,  Malcanów,  Jeziory,  Sięciaszka 
Pierwsza i Gręzówka.

KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY

Już po  raz  trzeci odbył  się w Za-
rzeczu  Łukowskim  Gminny  Fe-
stiwal  Pieśni  Niepodległościowej. 
Wzięły w nim udział szkolne zespo-
ły  wokalne.  Poza  konkursem  wy-
stąpili  Kacper  Siwiak  z  Sięciaszki 
Pierwszej  recytując  wiersze  o  te-
matyce  niepodległościowej  oraz 
Jan  Janusz  Jastrzębski  z  Łukowa 
prezentując  własną  twórczość  pa-
triotyczną.  Podczas  uroczystości 
został  także  rozstrzygnięty konkurs 
na plakat niepodległościowy. Hono-
rowymi  gośćmi  Festiwalu  byli  Ry-

szard Grafik  -  prezes    Światowego 
Związku  Żołnierzy  Armii  Krajo-
wej Koło Łuków wraz z małżonką, 
wójt gminy Łuków Mariusz Osiak, 
sprawujący patronat nad obchodami  
Święta  Niepodległości i ks. Marian 
Banasiuk,  proboszcz  parafii  Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Za-
rzeczu Łukowskim,  który  odprawił 
przed  Festiwalem  uroczystą  Mszę 
Św. za Ojczyznę. Laureatem I miej-
sca w  III Festiwalu Pieśni Niepodle-
głościowej  został zespół „Wiolinki” 
z Zespołu Szkół w Gręzówce.

Ryszard Grafik – prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków z mał-
żonką Stefanią.
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Trzydzieści  jeden par małżeńskich z  terenu gminy Łu-
ków obchodziło w ubiegłym roku jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. Z tej okazji uroczyste spotkanie jubila-
tów odbyło się dnia 26 października w Pałacyku „Fantazja” 
w  Sięciaszce  Pierwszej. W  imieniu  Prezydenta  Rzeczy-
pospolitej  Polskiej  dekoracji  medalami  „Za  Długoletnie 
Pożycie  Małżeńskie”  dokonał  wójt  gminy  Łuków  Ma-
riusz Osiak,  składając  jednocześnie  jubilatom  gratulacje  
i życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie 
i wzajemnej miłości. 
W  uroczystości  wzięli  udział  także  przewodniczący 

Rady Gminy Łuków Tadeusz Federczyk,  zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Zemło.  
Tegorocznymi jubilatami są:
1. Elżbieta i Henryk Borkowscy z Karwacza
2. Helena i Edward Buczkowie z Krynki
3. Cecylia i Wiesław Cichoszowie z Sięciaszki Pierwszej
4. Halina i Eugeniusz Czubaszkowie z Dąbia
5. Maria i Jerzy Dołęgowie z Gręzówki
6. Jadwiga i Zdzisław Dołęgowie ze Żdżar
7. Bogumiła i Franciszek Domańscy z Turzych Rogów 
8. Jadwiga i Marian Domańscy z Kownatek

9. Krystyna i Tadeusz Domańscy ze Świdrów
10. Teresa i Andrzej Gołębiowscy z Wólki Świątkowej
11. Danuta i Kazimierz Hutowie z Suchocina
12. Krystyna i Julian Jankowscy z Dminina
13. Lucyna i Stanisław Jasińscy z Ról
14. Renarda i Józef  Jezierscy z Jezior
15. Kazimiera i Tadeusz Jodełkowie z Ryżek
16. Krystyna i Edward Jóźwiakowie z Jadwisina
17. Weronika i Stanisław Kozłowscy z Gręzówki-Kolonii
18. Janina i Jan Krasuscy z Zalesia
19.Anna i Stanisław Kurkowie z Krynki
20. Irena i Henryk Kurowscy z Aleksandrowa
21. Eugenia i Tadeusz Kurowscy z Gołaszyna
22. Irena i Eugeniusz Mądrzy z Wólki Świątkowej
23. Agata i Kazimierz Mądrzy z Wólki Świątkowej
24. Wiesława i Eugeniusz Nowakowie z Gołąbek
25. Marianna i Henryk Nurzyńscy z Krynki
26. Krystyna i Zdzisław Osiakowie z Zalesia
27. Jadwiga i Stanisław Panaszowie z Rzymego-Lasu 
28. Helena i Michał Przegalińscy z Rzymów-Rzymków
29. Jadwiga i Sylwester Szmulikowie z Łazów
30. Irena i Kazimierz Soćkowie z Dąbia
31. Elżbieta i Henryk Sosnowscy z Ryżek

Złote Gody w gminie Łuków


