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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.

Str. 6

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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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
serdecznie życzymy, żeby ten Wielkanocny Czas 

odnowił nadzieję, przyniósł pokój,
żeby był jednocześnie źródłem wypoczynku 

i prawdziwej radości 
przeżywanych w gronie najbliższych.przeżywanych w gronie najbliższych.

 W imieniu Rady Gminy Łuków, 
pracowników Urzędu Gminy oraz własnym

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. 

Festiwal Papieski 
„Barka”
GOK i parafi a pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Za-
rzeczu Łukowskim zapraszają 
na Festiwal Papieski „Barka”.

Str. 2

Nowa sieć szkół
W związku z reformą systemu 
oświaty, zostaną zlikwidowa-
ne gimnazja i powstaną 8-let-
nie szkoły podstawowe. Rada 
Gminy Łuków przyjęła w dniu 
30 marca uchwałę w sprawie 
nowej sieci szkół. Str. 3

Stypendia i nagrody 
w gminie Łuków 
Pięciu uczniów z gminy Łu-
ków otrzymało Stypendia 
Gminy Łuków oraz siedemna-
stu – Nagrody Wójta Gminy 
Łuków. Uroczystość wręcze-
nia odbyła się w dniu 23 mar-
ca w Urzędzie Gminy Łuków.

Str. 4

Kobieta Roku Gminy 
Łuków
Justyna Malon-Siwiak z Się-
ciaszki Pierwszej została Ko-
bietą Roku Gminy Łuków 
2017. Komisja konkursowa 
doceniła jej pracę społeczną 
z Klubem Młodych. Wyróż-
nienia odebrało także pięć 
pań aktywnie działających na 
rzecz swoich społeczności.  
 Str. 8

pracowników Urzędu Gminy oraz własnym

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Federczyk

Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak
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Katarzyna Oskroba – uczennica 
II klasy Zespołu Szkół w Świdrach 
została laureatką II miejsca w XI 
Międzynarodowym Konkursie In-
formatycznym „Bóbr”. 

Zakres konkursu obejmuje infor-
matykę oraz technologie informa-
cyjne i komunikacyjne i adreso-
wany jest do uczniów wszystkich 
typów szkół.  Głównym celem 
konkursu jest rozwój i kształtowa-
nie myślenia algorytmicznego oraz 
popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komu-
nikacyjną. 

Uroczyste podsumowanie kon-
kursu oraz wręczenie nagród laure-
atom odbyło się 10 marca na Wy-
dziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W uroczystości poza 
laureatką, udział wzięły Marzena 
Szczygielska – nauczyciel zajęć in-
formatycznych w ZS w Świdrach, 
przygotowująca uczennicę do kon-
kursu oraz mama Kasi. Fo
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Uczennica Zespołu Szkół w Świdrach laureatką 
XI Międzynarodowego Konkursu Informatycznego

IV FESTIWAL PAPIESKI

„BARKA”

„BARKA”

30 kwietnia 2017 (niedziela) 
godz.15.00

Kościół Parafialny pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Zarzeczu Łukowskim

-Koncert  szkolnych zespołów wokalnych
zespołów ludowych Gminy Łuków i Chóru Parafialnego

 przy Kościele pw.N.S.P.J.w Zarzeczu Łukowskim
-Recytacje dzieł i poezji Św.Jana Pawła II

-Wręczenie nagród
 w Gminnym Konkursie Plastycznym

„Portret Św.Jana Pawła II 
i w Gminnym Konkursie Wiedzy  o  Janie Pawle II”

w Gminie Łuków

Organizatorzy
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Zarzeczu Łukowskim

tradycyjne „ kremówki papieskie ”

www.lukow.ug.gov.pl  (GOK)

PLIK 2017
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INWESTYCJE

Pierwszy kwartał był czasem przy-
gotowań do inwestycji, które będą 
realizowane przez gminę Łuków 
w bieżącym roku, najwięcej z nich 
dotyczy dróg. Rozpoczęto przygo-
towywanie dokumentacji projekto-
wych na budowę dróg gminnych Za-
lesie – Dąbie, Sięciaszka Pierwsza 
– Zalesie oraz w miejscowości Tu-
rze Rogi. Inwestycje te mają na celu 
podniesienie parametrów istnieją-
cych dróg poprzez poszerzenie pasa 
drogowego, wykonanie nawierzchni 
bitumicznej i odwodnienia. Zanim 
jednak zostanie poszerzony pas dro-
gowy, w przypadku dróg Sięciaszka 
Pierwsza – Zalesie i Zalesie – Dą-
bie konieczne jest przeprowadzenie 
procedury wywłaszczeniowej. Rada 
Gminy przyjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
w kwocie 258 tys. zł województwu 
lubelskiemu. Środki te zostaną prze-
znaczone na budowę w bieżącym 
roku chodnika przy drodze woje-
wódzkiej nr 808 w miejscowości 
Świdry.  

Poza przygotowaniami do inwesty-
cji drogowych, zostało także zlecone 
opracowanie projektu budowlane-
go rozbudowy sieci wodociągowej 
w Świdrach i wodociągowo-kanali-
zacyjnej w Ryżkach. Realizacja in-
westycji przewidziana jest jeszcze na 
ten rok.

Gmina złożyła również wniosek 
do Lokalnej Grupy Działania „RA-

ZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁO-
ŚCI” na konkurs ogłoszony w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) 2014 – 2020. 
Wniosek dotyczy dofinansowania 
zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez wybudowanie 
miejsc przyjaznych rowerzystom”. 
W jego ramach zostaną urządzone 
m. in. lapidaria prezentujące głazy 
narzutowe występujące na terenie 
gminy Łuków. Zadanie to wpisuje 
się w działania gminy zmierzające 
do geoturystycznego zagospodaro-
wania jej obszaru.

Geoturystyka w gminie Łuków 
Gmina Łuków przed blisko dwo-

ma laty nawiązała współpracę 
z Muzeum Geologicznym Państwo-
wego Instytutu Geologicznego-Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 

w Warszawie. Współpraca ta zosta-
ła w lipcu ubiegłego roku potwier-
dzona stosownym porozumieniem 
o współpracy. W ramach porozumie-
nia zostały już zrealizowane pierw-
sze zadania - wspólna organizacja 
I Festiwalu Jurajskiego, który odbył 
się w Gręzówce i Klimkach w ubie-
głym roku, kilka wizyt pracowników 
Instytutu na terenie gminy  Łuków 
i przedstawicieli gminy w PIG –PIB 
w Warszawie, wizyta w Muzeum 
Geologicznym zwycięzców konkur-
sów Festiwalu Jurajskiego i darczyń-
ców amonitów w zbiórce ogłoszonej 
przez wójta gminy Łuków. Aktualnie 
w opracowaniu znajdują się materia-
ły promujące geologię i geoturysty-
kę w gminie. W przygotowaniu jest 
również organizacja II Festiwalu Ju-
rajskiego oraz projekt rekreacyjno-
edukacyjny nawiązujący do tematy-
ki geologicznej.

A
m

on
it.

 F
ot

. U
G

 Ł
uk

ów

Z dniem 1 września 2017 r. roz-
pocznie się okres przejściowy wdra-
żania reformy systemu oświaty, w 
wyniku którego zostaną zlikwidowa-
ne gimnazja na terenie gminy Łuków 
i powstaną 8-letnie szkoły podstawo-
we w budynkach każdej z dotychcza-
sowych 6-letnich szkół. Rada Gmi-
ny Łuków podjęła w dniu 24 lutego 
uchwałę w sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół do nowego ustroju 

Ustalenie planu sieci szkół gminnych 
w związku z reformą systemu oświaty

szkolnego. Uchwała otrzymała pozy-
tywne opinie zarówno Lubelskiego 
Kuratora Oświaty, jak i związków za-
wodowych. Na sesji w dniu 30 marca 
radni przyjęli ostateczną uchwałę w 
sprawie nowej sieci szkół. Zgodnie z 
nią od 1 września 2017 r. w szkołach 
podstawowych zaczną funkcjonować 
klasy VII, a od 2018 r. również klasy 
VIII. Równocześnie wygaszane będą 
obecne gimnazja. Od nowego roku 

szkolnego pozostaną już tylko klasy 
II i III gimnazjum, a od roku 2018 je-
dynie klasy III. Z dniem 1 września 
2019 r. będą funkcjonowały na terenie 
naszej gminy tylko szkoły podstawo-
we z klasami I-VIII oraz przedszkola 
i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych. Granice obwodów 
szkół podstawowych pozostaną bez 
zmian.

OŚWIATA
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W dniu 23 marca w ramach gminnego 
programu stypendialnego odbyło się uro-
czyste wręczenie Stypendiów Gminy Łu-
ków oraz Nagród Wójta Gminy Łuków. 
W bieżącej edycji 5 kandydatów speł-
niło wymagania do Stypendium Gminy 
Łuków oraz 17 kandydatów do Nagrody 
Wójta Gminy Łuków.

Kandydaci do stypendium wykazali 
się średnią ocen powyżej 4,5, co naj-
mniej bardzo dobrym zachowaniem oraz 
są laureatami miejsc punktowanych I-III 
krajowej lub wojewódzkiej imprezy ar-
tystycznej lub sportowej albo konkursu 
przedmiotowego. Stypendia otrzymali: 

Martyna Czerepińska - uczennica kla-
sy I Gimnazjum Nr 2 w Łukowie, zajęła 
II miejsce w Pucharze Polski Light Con-
tact i III miejsce w Pucharze Polski Point 
Fighting w kickboxingu (opiekun Zenon 
Pawlikowski).

Kacper Siwiak - uczeń Gimnazjum 
w Zalesiu, zajął I miejsce w kategorii 
gimnazjum w IV Wojewódzkim Przeglą-
dzie Recytatorskim Poezji i Prozy Patrio-
tycznej im. Gen. F. Kleeberga i I miejsce 
w XX jesiennym konkursie recytatorskim 
w Lublinie (opiekun Sławomir Żyłka).

Natalia Kryjer - uczennica Zespołu 
Szkół w Zalesiu (szkoła podstawowa), 
zajęła I miejsce w Otwartych Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego Mło-
dziczek w zapasach dziewcząt i I miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Siedleckiego 
Młodziczek w zapasach dziewcząt (opie-
kun Grzegorz Rychta).  

Aleksandra Anna Ciężka - uczenni-
ca klasy I Gimnazjum nr 2 w Łukowie, 
zawodniczka kadry województwa lubel-
skiego młodziczek w piłce ręcznej, zajęła 
I miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego w piłce ręcznej (opie-
kun Jerzy Kożuch).

Kamil Juszczyński - uczeń klasy 
I Gimnazjum w Strzyżewie, zajął I miej-
sce w Gwiazdkowym Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Siatkowej Kadetów 
i Młodzików i I miejsce w Lidze Woje-
wódzkiej Młodzików w piłce siatkowej 
(opiekun Paweł Mućka). 

Stypendia Gminy Łuków i Nagrody Wójta Gminy Łuków
Do uzyskania Nagrody Wójta Gmi-

ny Łuków konieczne było uzyskanie 
miejsca punktowanego I-VI w konkur-
sach, zawodach i innych imprezach na 
szczeblu krajowym oraz I-III na szcze-
blu wojewódzkim, rejonowym lub po-
wiatowym. Wysokość nagród została 
zróżnicowana w zależności od wyniku 
osiągniętego przez kandydatów. Na-
grody otrzymali:

Bartosz Pycka, Alicja Osiak, Rado-
sław Osiak i Jakub Stępnicki - ucznio-
wie Gimnazjum w Zalesiu, zajęli VI 
miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie 
w Szachach Drużynowych (opiekun 
Stanisław Zych).

Mateusz Sosnowski - uczeń Zespo-
łu Szkół w Świdrach, zajął I miejsce 
w Wojewódzkich Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych (opiekun Jolanta 
Conkała).

Dorian Siekierzyński - uczeń Zespołu 
Szkół w Dąbiu, zajął I miejsce w mię-
dzynarodowym Turnieju Kickboxingu 
Muszynianka CUP w wersji Pointfi-
ghting oraz II miejsce w wersji Light 
Contact.

Bartosz Prusinowski - uczeń Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie, 
zajął II miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Kadetów Młodszych w Kickboxin-
gu Light Contact, III miejsce w Pucha-
rze Polski Light Contact oraz II miejsce 
w Pucharze Polski Point Fighting.

Sebastian Izdebski - uczeń Zespołu 
Szkół nr 3 w Łukowie, zajął III miej-
sce w Mistrzostwach Polski kadetów 
starszych w kickboxingu Light Contact 
i III miejsce w Pucharze Polski Kick 
Light.

Opiekunem Doriana, Bartosza i Se-
bastiana był Zenon Pawlikowski.

Damian Kryjer - uczeń Gimnazjum 
w Zalesiu, zajął III miejsce w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w zapasach.

Julia Pracz - uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu, zajęła VII miej-
sce w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w zapasach dziew-

cząt i II miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Siedleckiego Młodzików w za-
pasach dziewcząt.

Klaudia Karwowska - uczennica 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu, zajęła 
VIII miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w zapa-
sach dziewcząt i III miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Siedleckiego Młodzi-
ków w zapasach dziewcząt.

Wiktoria Karwowska - uczennica Li-
ceum Sportowego w Warszawie, zajęła 
V miejsce w drugim Pucharze Polski 
Kadetek w zapasach.

Opiekunem Damiana, Julii, Klaudii 
i Wiktorii był Grzegorz Rychta.

Krzysztof Koper - uczeń Gimnazjum 
w Zalesiu, finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Kuratoryjnego z historii, za-
jął 16 miejsce w XXII Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym pt. „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego” (opie-
kun Stanisław Czajka).

Maksymilian Pawlak - uczeń Gimna-
zjum w Zalesiu, finalista Wojewódzkie-
go Konkursu Kuratoryjnego z języka 
angielskiego (opiekun Irena Kupryk).

Jakub Janasz - uczeń Gimnazjum nr 2 
w Łukowie, zajął II miejsce w powiato-
wych Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych i V miejsce w Finale Rejonu Bia-
ła Podlaska w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych (opiekun Robert Filip).

Zuzanna Sadło - uczennica Zespo-
łu Szkół w Rolach, zajęła III miejsce 
w konkursie przyrodniczym na szcze-
blu okręgowym (opiekun Waldemar 
Szczęśniak).

Mateusz Bancerz - uczeń I klasy 
Gimnazjum w Strzyżewie, zajął I miej-
sce w Gwiazdkowym Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Siatkowej Kadetów 
i Młodzików i V miejsce w Lidze Wo-
jewódzkiej Młodzików w piłce siatko-
wej (opiekun Paweł Mućka).

Stypendia oraz nagrody wręczyli: 
wójt Mariusz Osiak, zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł i dyrektor Gminne-
go Zespołu Oświatowego w Łukowie 
Bogdan Wiącek.
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Finał XIV edycji Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2017

VIII Memoriał Szachowy ks. Tadeusza Białeckiego

W dniu 12 lutego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łu-
kowie odbyło się zakończenie roz-
grywek XIV edycji Łukowskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej pod pa-
tronatem burmistrza miasta Łuków, 
organizowanej przez Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Łukowie i Stowa-
rzyszenie Społeczno – Kulturalne 
„Nasz Region”. Nieprzerwanie od 
początku turnieju bierze w nim 
udział drużyna gminy Łuków. Kil-
ku zawodników uczestniczyło we 
wszystkich edycjach Ligi. W se-
zonie 2016/17 ekipa reprezentują-
ca gminę Łuków zajęła 3 miejsce  
w I lidze rozgrywek. 

W sobotę 18 lutego w świetlicy wiej-
skiej w Krynce, z udziałem 48 zawod-
ników, odbył się VIII Memoriał Sza-
chowy Księdza Tadeusza Białeckiego. 
Zawodnicy pochodzący z Lublina, 
Lubartowa, Radzynia Podlaskiego, Sie-
dlec, Łomazów, Łukowa i Krynki rywa-
lizowali o zwycięstwo w trzech katego-
riach wiekowych: młodzików, juniorów 
oraz seniorów. Coroczne spotkania sza-
chistów mają na celu uczczenie pamięci 
zmarłego 13 lat temu proboszcza parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Krynce ks. 
Tadeusza Białeckiego, sympatyka kró-
lewskiej gry. Turniej został rozegrany 
systemem „szwajcarskim”, czas gry po 
15 minut na zawodnika, z komputero-
wym kojarzeniem par, tradycyjnie już 
sędziował Wojciech Szczygieł. W jego 
opinii poziom turnieju był bardzo wy-
soki, nie mogło być mowy o przypad-
kowych zwycięzcach. 

Wyniki turnieju 
przestawiają się następująco:

Kategoria seniorów:
1. Konrad Szczygieł 

(KSz Hetman Krynka)
2. Andrzej Rogoza 

(Luks Lubartów)
3. Andrzej Litwiniec 

(Radzyń Podlaski)
Kategoria juniorów:

1. Mateusz Bojczewski 
(LKsz Lublin)

2. Łukasz Bojczewski 
(LKsz Lublin)

3. Igor Księcio 
(KSz Hetman Krynka)

Kategoria juniorek:
1. Julia Piwowarczyk 

(SSz Szachpol Łuków)
2. Olga Plichta 

(KSz Skoczek Siedlce)
Kategoria młodzików:

1. Wojciech Kakowski 
(KSz Skoczek Siedlce)

2. Wojciech Cichosz 
(SSz Szachpol Łuków)

3. Piotr Piwowarczyk 
(SSz Szachpol Łuków)

Kategoria młodziczek: 
1. Zuzanna Mućka 

(Adamów)
Najlepszymi zawodnikami z parafii 

w Krynce w poszczególnych katego-
riach okazali się: Konrad Szczygieł, 
Igor Księcio i Mateusz Król. Najmłod-
szym uczestnikiem VIII Memoriału 
Szachowego ks. Tadeusza Białeckiego 
był Szymon Suska (SSz Szachpol Łu-
ków), zaś najstarszym Stanisław Mi-
chalak (KSz Skoczek Siedlce).

Organizatorami turnieju byli: ks. 
Szczepan Pawluczuk - proboszcz para-
fii pw. św. Jana Chrzciciela w Krynce, 
parafialny oddział Akcji Katolickiej, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Krynka, Klub Szachowy Hetman 
Krynka, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Krynce, zastępca wójta gminy Łu-
ków Wojciech Szczygieł oraz miejsco-
wi radni: Paweł Durka i Andrzej Soćko.

W drużynie wystąpili: Sławomir 
Bojar, Michał Gaj, Karol Gryczka, 
Rafał Janowski, Szymon Jezier-
ski, Piotr Kołodziejczyk, Tomasz 
Krukow, Mirosław Kurek, Marcin 
Magnuszewski, Dariusz Marek, 

Włodzimierz Michalak, Michał 
Nowicki, Andrzej Ochnio, Krzysz-
tof Skrzymowski, Krzysztof Sulej, 
Jakub Wajszczuk, Bogdan Wiącek, 
Andrzej Zarzycki, Łukasz Zemło. 
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W okresie noworocznym w kil-
ku miejscowościach gminy Łuków 
odbyły się spotkania choinkowe 
z Mikołajem oraz noworoczne za-
bawy karnawałowe dla dzieci i mło-
dzieży. Podczas nich dzieci brały 
udział w grach, zabawach i konkur-
sach z nagrodami, kulminacyjnym 
punktem każdego spotkania była 

Tradycyjnie od trzech lat, w stycz-
niu w Sięciaszce Pierwszej odbywa-
ją się jasełka pod nazwą „Betlejem 
na Podlasiu” w wykonaniu artystów 
Klubu Młodych, działającego przy 
świetlicy wiejskiej w Sięciaszce 
Pierwszej. Widowisko przygotowane 
przez panią Justynę Malon-Siwiak, 
połączone jest z koncertem kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołów 
wokalnych z gminy Łuków – „Jagó-
dek”, „Kumpeli”, „Niezapominajek” 
i „Zalesianek”. W tegorocznym kon-
cercie po raz pierwszy zaprezentował 
się Dziecięcy Zespół Tańca Ludowe-
go Gminy Łuków. Na zakończenie 
kolędowego spotkania wystąpiły 

„Kusaki” to w obrzędach ludowych 
ostatnie dni karnawału. W gminie 
Łuków obchodzone są w miejsco-
wości Dąbie pod nazwą „Kusaki na 
ludowo”. Tegoroczna – trzecia już 
edycja odbyła się 12 lutego w miej-
scowym Zespole Szkół. Przed licz-
nie zgromadzoną publicznością wy-
stąpiły zespoły i kabarety: kabaret ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbiu, pod 
kierunkiem Małgorzaty Brewczyń-
skiej i Moniki Machal, nawiązujący 
w swoim występie do kusakowych 
zwyczajów ludowych, Dziecięcy Ze-
spół Tańca Ludowego Gminy Łuków 
oraz „Jagódki” ze Żdżar, „Czerwona 
Jarzębina” ze Stanina, Grupa Śpie-
wacza Chodów, „Niezapominajki” 
z Dminina, „Kumpele” z Gręzówki, 
„Zalesianki” z Zalesia i „Świderzan-
ki„ ze Świderek. Okolicznościowe 

wizyta św. Mikołaja, który w asy-
ście Śnieżynek rozdawał prezenty. 
Organizatorami imprez, które od-
były się w Ławkach, Suchocinie, 
Malcanowie, Jeziorach, Karwaczu, 
Zalesiu, Sulejach, Szczygłach Gór-
nych i Urzędzie Gminy, były Gmin-
ny Ośrodek Kultury, rady sołeckie 
i stowarzyszenia.

panie Maria Smyk i Wacława Dyb-
ciak, które podziękowały wszystkim 
gościom i licznie zgromadzonej pu-
bliczności za udział w tym wydarze-
niu kulturalnym. Podczas spotkania 
nie mogło zabraknąć wspólnego 
dzielenia się opłatkiem i składania 
życzeń noworocznych oraz wizyty 
Św. Mikołaja.  Organizatorami „III 
Betlejem na Podlasiu” były organi-
zacje: Klub Młodych, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz sołtys Ewa Stęp-
niewska z Radą Sołecką Sięciaszki 
Pierwszej. Obsługę organizacyjno-
techniczną oraz wsparcie finansowo-
rzeczowe zapewnił Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie.

podziękowania zespołom wręczyli 
wójt Mariusz Osiak i zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł. Na zakończenie 
imprezy wszystkich zaproszono na 
poczęstunek tradycyjnymi pączkami 
i faworkami. Inicjatorką imprezy jest 
Elżbieta Dynek, radna Rady Gminy 

Łuków i jednocześnie kierowniczka 
zespołu wokalnego „Jagódki”. Or-
ganizatorami zaś uroczystości byli 
Gminny Ośrodek Kultury w Łuko-
wie, sołtys z Radą Sołecką i dyrekcja 
i pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Dąbiu.

Zabawy choinkowe z Mikołajem 
w świetlicach wiejskich

„Betlejem na Podlasiu 2017”

„Kusaki na ludowo w Dąbiu”

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



7
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Fo
t. 

G
B

P 
w

 Ł
uk

ow
ie

 

Ferie zimowe to dla uczniów 
okres wypoczynku, relaksu i zaba-
wy. Wzorem lat ubiegłych, biblio-
teki w gminie Łuków przygotowały 
dla dzieci i młodzieży szereg atrak-
cji pod hasłem „Ferie w Bibliotece”. 
Oferta była różnorodna, więc każdy 
mógł znaleźć interesujące dla sie-
bie zajęcia. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia plastycz-

Biblioteki w gminie Łuków odwie-
dzili w lutym artyści teatru Edu-Artis 
z Krakowa. W trakcie spotkania ak-
torzy w zabawny sposób angażowa-
li dzieci do aktywnego uczestnictwa 
w spektaklu. Teatr bowiem, zgodnie 
ze swoją nazwą, konsekwentnie re-

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łukowie ogłasza nabór na warsz-
taty dziennikarskie i filmowe, które 
odbędą się w nowo wybudowanym 
Centrum Kultury w Dąbiu (siedzi-
bie biblioteki w Dąbiu). Warsztaty 
poprowadzi Piotr Struczyk - dzien-
nikarz, obecnie pracujący w portalu 
Lukow24.pl i gazecie „Nowiny Łu-
kowskie”.

Ferie w bibliotece

Artyści teatru Edu-Artis z Krakowa 
w bibliotekach gminy Łuków

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DZIENNIKARSKO 
-FILMOWE W GBP FILIA W DĄBIU

ne z wykonywania orgiami i kart 
okolicznościowych, a także zabawy 
i konkursy wiedzy oraz turnieje gier 
planszowych.  

W filii biblioteki w Gręzówce pra-
wie 30 osób wzięło udział w warsz-
tatach dziennikarsko - filmowych 
prowadzonych przez dziennikarza 
portalu Lukow24.pl Piotra Struczy-
ka. Uczestnicy warsztatów poznali 

etapy powstawania filmu, samo-
dzielnie pracowali z kamerą oraz 
wystąpili w filmie - reportażu. 

Z oferty bibliotek skorzystała duża 
liczba osób. Zobaczyły one biblio-
tekę nie tylko jako miejsce, w któ-
rym można wypożyczyć książki, 
ale w którym można także zdobyć 
wiedzę, miło spędzić czas i dobrze 
się bawić.

alizuje ideę nauki poprzez sztukę. 
Prezentowany spektakl nawiązywał 
do klasyki literatury dziecięcej, tak 
więc mali widzowie wykazali się 
znakomitą znajomością deklamowa-
nych tekstów i świetnie poradzili so-
bie z proponowanymi im zadaniami, 

O przyjęciu decyduje kolejność zgło-
szeń. Plan zajęć i tematyka spotkań zo-
staną ustalone podczas spotkania orga-
nizacyjnego. 

Podobne zajęcia odbywały się już 
w filii biblioteki w Gręzówce i cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt osobisty w bibliotekach lub 
telefoniczny na podane poniżej numery: 

żywiołowo odpowiadając na kolejne 
pytania. Nagrodą za niecodzienne 
przeżycia i niezapomniane wrażenia 
wywołane kunsztem aktorskim, pięk-
ną scenografią i kolorowymi kostiu-
mami, były gromkie brawa pod adre-
sem artystów. 

GBP Łuków Alicja Śledź 
- tel. 509 252 503

GBP Filia Gręzówka 
- tel. 25 798 15 26

GBP Filia Aleksandrów 
- tel. 25 640 58 72

GBP Filia Dąbie - tel. 25 640 59 96
GBP Filia Dminin - tel. 25 640 52 82
GBP Filia Krynka - tel. 25 631 01 59
GBP Filia Strzyżew - tel. 25 796 23 74

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
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Justyna Malon-Siwiak z Sięciaszki Pierwszej została 
Kobietą Roku Gminy Łuków 2017. Ogłoszenie wyników 
i uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 5 marca 
w Łazach, w ramach gminnych obchodów Dnia Kobiet. 

Tegoroczna – trzecia już edycja konkursu, w odróżnieniu 
od poprzednich, odbyła się tylko w jednej kategorii „Super 
Kobiety”. Zostało do niej zgłoszonych 14 pań reprezen-
tujących koła gospodyń wiejskich, placówki oświatowe, 
sołectwa, stowarzyszenia, nieformalne grupy aktywności 
społecznej.  

Justyna Malon-Siwiak została nagrodzona za pracę spo-
łeczną z kilkudziesięcioosobowym Klubem Młodych, któ-
ry od trzech lat przygotowuje w gminie Łuków jasełka pod 
nazwą „Betlejem na Podlasiu”. Nagrodą dla „Super Ko-
biety” była statuetka – rzeźba wykonana przez gminnego 
artystę Roberta Sadło. Wykonał on także „Złote Tulipany 
Wójta Gminy Łuków”, które jako wyróżnienia otrzymały: 
Mariola Bartoszewska ze stowarzyszenia „Ryżkowiacy” 
w Ryżkach, Elwira Sosnowska – animatorka społeczna 
z Jezior, Beata Zarzycka – nauczycielka w Zespole Szkół 
w Strzyżewie,  Jadwiga Majek – animatorka społeczna 
działająca na rzecz Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego 

Gminy Łuków i Marianna Bogumiła Łukasik – animator-
ka pracy historyczno-patriotycznej z młodzieżą szkolną 
w Zespole Szkół w Świdrach. Specjalne dyplomy – no-
minacje odebrały pozostałe kandydatki: Aneta Pajdow-
ska z Łazów, Janina Milewska z Aleksandrowa, Bożena 
Karwowska z Sulejów, Elżbieta Borkowska z Karwacza, 
Barbara Krzyszczak ze Strzyżewa, Grażyna Szczygielska 
z Dminina, Zofia Jezierska – zgłoszona przez Urząd Gmi-
ny i Dorota Czerepińska z Zalesia. 

Nagrody i wyróżnienia panie odebrały z rąk wójta gmi-
ny Łuków Mariusza Osiaka, który jednocześnie patronu-
je wydarzeniu i sołtysa Łazów Radosława Nowickiego. 
Kandydatki oceniała kapituła konkursowa w składzie: za-
stępca wójta Wojciech Szczygieł, sekretarz gminy Janusz 
Jezierski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Henryk 
Wysocki.  

W części artystycznej wystąpiła Małgorzata Pikus, ak-
torka i piosenkarka „Sceny Polskiej” w teatrze w czeskim 
Cieszynie. Wraz z muzykami Tomaszem Palą – piano 
i Bartłomiejem Stuchlikiem - kontrabas, przedstawiła re-
cital z piosenkami Edith Piaf, Agnieszki Osieckiej, Ewy 
Demarczyk i Jacques`a Brel`a.  

III edycja konkursu 
„Kobieta Roku Gminy Łuków”


