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Dyżury radcy 
prawnego
W każdy ostatni wtorek 
miesiąca w godz. 15.00 
– 19.00 w Urzędzie Gminy 
Łuków, pokój nr 10, dy-
żur pełni radca prawny –  
p. Bogusław Dziubek, 
udzielając bezpłatnych po-
rad prawnych mieszkań-
com Gminy Łuków.
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Wieści z Gminy to najlepsze miesjce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć 

25 798 24 39 w.102 lub 501 493 934

Inicjatywy spo-
łeczne w Żdżarach
Żdżary to miejscowość, któ-
ra niewątpliwie wyróżnia się 
spośród pozostałych miej-
scowości Gminy Łuków, za-
równo pod względem liczby 
działających tu organizacji 
pozarządowych, jak również 
liczby przeprowadzonych 
działań społecznych. Wszyst-
kie działające w Żdżarach or-
ganizacje, łączy troska o roz-
wój miejscowości i dobro jej 
mieszkańców.

Oświatowe  
zadania
W poprzednich numerach ga-
zety pisaliśmy, że jednym z 
priorytetów gminnej oświaty, 
finansowanych ze środków 
pozabudżetowych, w tym ze 
środków unijnych, jest realiza-
cja projektów mających na celu 
podniesienie poziomu dydak-
tycznego. Konsekwentnie ze 
wskazanym priorytetem, gmin-
ne zadania oświatowe w drugim 
kwartale br. koncentrowały się 
zarówno na realizacji projek-
tów unijnych, jak również na 
przygotowaniu kolejnych wnio-
sków do finansowego wsparcia 
pozabudżetowego

Dnia 26 czerwca odby-
ła się bardzo nietypowa Se-
sja Rady Gminy Łuków.  Jej 
szczególny charakter polegał 
na tym, że w całości poświę-
cona była jednemu zagadnie-
niu – ustanowieniu w Gminie 
Łuków Dnia Edukacji Oby-
watelskiej, a jej obserwato-
rami były dzieci i młodzież 
ze szkół Gminy Łuków. Na 
uroczystą Sesję zostali zapro-
szeni: laureat wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z 
historii, uczniowie z najwyż-
szą średnią ocen, stypendy-
ści Wójta Gminy Łuków oraz 
przewodniczący samorządów 
uczniowskich, a także dyrek-
torzy szkół oraz opiekunowie 

samorządów uczniowskich.
Jeszcze jedną kwestią 

wyróżniającą tę sesję od in-
nych, były komentarze odczy-
tywane po poszczególnych jej 
częściach, wyjaśniające ko-
lejne elementy sesji. Kluczo-
wym zagadnieniem Sesji było 
ustanowienie dnia 26 czerwca 
Dniem Edukacji Obywatel-
skiej w Gminie Łuków. Decy-
zja w tej sprawie, podobnie jak 
większość decyzji podejmo-
wanych przez  Radę Gminy, 
zapadła w formie uchwały.

Chcemy przybliżyć mło-
dym ludziom, którzy być może 
w przyszłości będą aktywni w 
strukturach samorządowych, 
czym takim jest samorząd, ja-

kie są kompetencje Rady Gmi-
ny, jakie wójta, jakie zadania 
wykonuje Urząd Gminy oraz 
w jaki sposób następuje pro-
ces podejmowania uchwał, a 
tym samym proces tworzenia 
prawa lokalnego – tak Wójt 
Gminy Łuków Mariusz Osiak 
wyjaśnia powody podjęcia tej 
inicjatywy obywatelskiej.

Miłym gościem uro-
czystości był Senator RP 
Stanisław Gogacz, który po-
gratulował przedsięwzięcia 
i powiedział, że będzie je po-
dawał za wzór wszystkim, 
którzy dla których ważne jest 
kształtowanie postaw obywa-
telskich.

Dzień Edukacji Obywatelskiej 
w Gminie Łuków

czytaj str 2

Uczestnicy uroczystej Sesji Rady Gminy, fot. S. Mazurkiewicz
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Z prac Rady Gminy Łuków

Od pewnego czasu pol-
skie samorządy wyrażają 
żywe zainteresowanie od-
nawialnymi źródłami ener-
gii. Tak dzieje się również w 
Gminie Łuków. Żeby jednak 
odnawialne źródła energii 
przynosiły spodziewane ko-
rzyści, nie wpływając przy 
tym ujemnie na środowisko 
naturalne i życie mieszkań-
ców, potrzebna jest szczegó-
łowa o nich wiedza i szereg 
działań przygotowujących do 
ich wdrożenia w życie.

Władze Gminy Łuków 
stawiają na wykorzystanie na 

swoim terenie energii wia-
trowej i słonecznej. Jednym 
z działań mających na celu 
poznanie tematu elektrowni 
wiatrowych niejako u źródeł,  
była wizyta studyjna przed-
stawicieli Gminy Łuków w 
Gminie Kisielice (woj. war-
mińsko – mazurskie) – jednej 
z pierwszych w Polsce gmin, 
które uruchomiły na swo-
im terenie farmy wiatrowe. 
Rada Gminy, sołtysi i kilkoro 
pracowników Urzędu Gminy 
spotkali się z burmistrzem 
– Tomaszem Koprowiakiem 
oraz przedstawicielami firm 

zajmujących się wdrażaniem 
energii odnawialnych – Juwi, 
Windmatik, Windprojekt, 
którzy szczegółowo poinfor-
mowali o przedsięwzięciu 
od jego początków do chwili 
obecnej oraz odpowiedzieli 
na pytania i wątpliwości re-
prezentantów Gminy Łuków.

Po tej wizycie, po kon-
sultacjach i dyskusjach w 
komisjach, Rada Gminy Łu-
ków zdecydowała o podjęciu 
uchwały w sprawie przystą-
pienia do zmiany planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego we wsiach Podgaj, 

Jeziory, Gołąbki, Świdry, 
celem wyznaczenie terenu 
lokalizacji elektrowni wia-
trowych.

Kolejną uchwałą doty-
czącą tematu odnawialnych 
źródeł energii, przyjętą przez 
Radę Gminy, jest uchwała w 
sprawie zabezpieczenia bu-
dżetowych środków finanso-
wych na projekt pod nazwą 
„Budowa instalacji solarnych 
w gminie Łuków”. Przygoto-
wany projekt na dofinanso-
wanie ze środków unijnych 
został złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego.

Odnawialne źródła energii

Dzień Edukacji Obywatelskiej  
w Gminie Łuków

Ta wyjątkowa uroczy-
stość była również okazją 
do wręczenia podziękowań i 
upominków najlepszym ucz-
niom Gminy Łuków.

Pomysł ustanowienia 
Dnia Edukacji Obywatelskiej 
w Gminie Łuków zgłosił Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Wojciech 
Szczygieł. 

Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z historii:
Mariusz Goławski – Szkoła Podstawowa w Świdrach

Uczniowie z najwyższą średnią ocen:
- Iga Krasuska - Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie
- Anna Szczęsna - Szkoła Podstawowa w Czerśli
- Agata Stępniewska - Szkoła Podstawowa w Dąbiu
- Martyna Michalak - Szkoła Podstawowa w Gołaszynie
- Anna Grochowska - Szkoła Podstawowa w Gołąbkach
- Magdalena Grochowska - Gimnazjum w Gołąbkach
- Anna Wyganowska - Szkoła Podstawowa w Gręzówce
- Paulina Cabaj - Gimnazjum w Gręzówce
– Milena Kędziora - Szkoła Podstawowa w Krynce
- Aneta Wereszczyńska - Gimnazjum w Krynce
- Natalia Niedziółka - Szkoła Podstawowa w Rolach

- Julia Jezierska - Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
- Sylwia Izdebska - Gimnazjum w Strzyżewie
- Julia Świderska - Szkoła Podstawowa w Świdrach
- Hubert Krasuski - Szkoła Podstawowa w Zalesiu
- Aleksandra Czubaszek - Gimnazjum w Zalesiu
- Adrian Mądry - Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim
- Tomasz Juszkiewicz - Podstawowa Szkoła Filialna 
   w Turzych Rogach

Stypendyści Wójta Gminy Łuków:
- Monika Michalak
- Aleksandra Kopeć
- Hubert Krasuski

Laureat nagrody Wójta Gminy Łuków:
- Rafał Wielgosz

Podziękowania z rąk Wójta Gminy Mariusza Osiaka i Przewodniczącego Rady 
Tadeusza Federczyka odebrali:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków była wypełniona po brzegi…,  fot. S. Mazurkiewicz
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Inwestycje

Wszelkie zadania inwe-
stycyjne, zanim wejdą w fazę 
realizacji, zawsze poprzedzone 
są starannym planowaniem, 
przygotowaniem dokumenta-
cji oraz żmudnym procesem 
procedury zamówień publicz-
nych. Planowanie jest podsta-
wowym działaniem obejmu-
jącym często kilkuletni okres, 
pozostałe działania są jego 
konsekwencją. Zadania inwe-
stycyjne, poprzez ich wieloeta-
powość, obejmują zwykle dość 
długi – wielomiesięczny, cza-
sem wieloletni, okres czasu. Z 
uwagi na długoterminowość 
inwestycji, w kolejnych nu-
merach „Wieści z Gminy” bę-
dziemy nawiązywać do zadań, 
o których już informowaliśmy, 
pokazując jednocześnie na-
stępne ich etapy. Tak również 
będzie w numerze bieżącym.

W poprzednim numerze 

gazety informowaliśmy o wy-
łonieniu w procedurze prze-
targowej wykonawców budo-
wy świetlic w miejscowościach 
Krynka i Gołąbki oraz rozbu-
dowy świetlicy w Łazach. Po 
podpisaniu umów na wyko-
nanie inwestycji, wykonawcy 
przystąpili do pracy. Termin 
zakończenia inwestycji jest 
zaplanowany na dzień 15-go 
listopada br.

Zgodnie z informacją po-
daną w pierwszym numerze, 
w drugim kwartale br., zosta-
ła również przeprowadzona 
procedura przetargowa na 
inwestycje drogowe w miej-
scowościach Jeziory, Zalesie i 
Gołaszyn.

W Jeziorach zostanie 
wykonana nawierzchnia bi-
tumiczna na drodze gminnej, 
w Zalesiu – poza wykona-
niem nawierzchni bitumicz-

nej, zostanie poszerzony pas 
drogowy. Na wykonawcę obu 
inwestycji zostało wybrane 
Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjno-Drogowych S.A. z 
Łukowa. Wartość inwestycji 
to kwota blisko 550 tys. zł, w 
całości pochodząca z budżetu 
Gminy.

W miejscowości Goła-
szyn zaplanowano budowę 
drogi gminnej Nr 102764L. 
Prace obejmują wykonanie 
nawierzchni z tłucznia ka-
miennego o długości 680 m, 
utwardzenie zjazdów oraz 
budowę odwodnienia drogi. 
Wykonawcą inwestycji została 
Firma Handlowo – Usługowa 
TAMEX Jakub Kożuchowski, 
która złożyła najtańszą ofertę. 
Cena podana przez oferenta to 
kwota 269 492,27 zł.

Wskazane inwestycje 
drogowe zostały już rozpo-

częte, termin ich zakończenia 
został zaplanowany na koniec 
sierpnia br.

W omawianym okresie, 
została również opracowana 
dokumentacja na rozbudowę 
sieci wodociągowej w nastę-
pujących miejscowościach: 
Dminin, Jeziory, Świdry i Dą-
bie. Obecnie trwa procedura 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę wskazanych odcinków 
sieci wodociągowej.

W czerwcu została także 
zakończona budowa budyn-
ku OSP w miejscowości Grę-
zówka. Jest to pierwszy etap 
inwestycji, drugi etap - obej-
mujący prace wykończeniowe 
- zostanie wykonany przez 
grupę remontową działającą 
przy Urzędzie Gminy Łuków.

W trzecim kwartale będą 
kontynuowane zadania inwe-
stycyjne wskazane powyżej.

Inwestycje w Gminie Łuków

23 czerwca w Dmininie 
odbyło się oficjalne otwarcie 
nowego placu zabaw. Jego 
wykonanie było możliwe 
dzięki środkom z Funduszu 
Sołeckiego. Wstęgę przecinali 
wspólnie Wójt Gminy Łuków 
Mariusz Osiak i zgromadzone 
na spotkaniu dzieci.

Poświęcenia nowego 
placu dokonał ks. Dariusz 
Cabaj. Gościł on w Dmininie 
z konną pielgrzymką. Była to 
już druga wizyta jeźdźców w 
gminie. Przewodzący konnej 

pielgrzymce ks. Dariusz Ca-
baj pochodzi z Dminina. Ra-
zem z przyjaciółmi odwiedził 
swoją rodzinną miejscowość.

Otwarcie placu zabaw 
oraz pobyt jeźdźców były oka-
zją do wspólnej zabawy. Były 
przejażdżki konne i niekoń-
cząca się kolejka chętnych. 
Z programem artystycznym 
wystąpiły dzieci i młodzież z 
Dminina. Dzień zakończyła 
biesiada, podczas której przy 
dźwiękach akordeonu, zebra-
ni śpiewali pieśni religijne, 

patriotyczne i ułańskie.
Współorganizatorami 

spotkania byli: Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Niezapomi-
najki”, Sołtys Marcin Gro-

chowski, Rada Sołecka, radna 
Bogumiła Rozwadowska oraz 
Renata Niewęgłowska z miej-
scowego oddziału gminnej 
biblioteki.

Nowy plac zabaw w Dmininie

Budowa świetlicy w miejscowości Krynka, fot. A. Pulik  

Plac zabaw w Dmininie, fot. R. Niewęgłowska
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Oświata

W poprzednich nume-
rach gazety pisaliśmy, że jed-
nym z priorytetów gminnej 
oświaty, finansowanych ze 
środków pozabudżetowych, w 
tym ze środków unijnych, jest 
realizacja projektów mających 
na celu podniesienie poziomu 
dydaktycznego. Konsekwen-
tnie ze wskazanym prioryte-
tem, gminne zadania oświa-
towe w drugim kwartale br. 
koncentrowały się zarówno na 
realizacji projektów unijnych, 
jak również na przygotowaniu 
kolejnych wniosków do finan-
sowego wsparcia pozabudże-
towego.

W kwietniu br. rozpoczęła 
się realizacja projektu, o któ-
rym wspominaliśmy w pierw-
szym numerze gazety, pn. 
„Łuków – miejsce nowoczes-
nej oświ@ty”. Projekt uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 345 
923 zł w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Realizowany jest we wszyst-
kich szkołach Gminy Łuków. 
Jego zakres obejmuje wdroże-
nie elektronicznego dziennika 
lekcyjnego oraz szkolenia dla 
dyrektorów szkół, nauczycie-
li i pracowników szkolnych 
sekretariatów (łącznie 245 
osób), dotyczące stosowania 
technologii informacyjnych. 
W okresie kwiecień – czerwiec 

2012 r. zostały przeprowadzo-
ne procedury zamówień pub-
licznych na w/w zadania, zaś 
szkolenia zaplanowane są w 
okresie od czerwca 2012 r. do 
lutego 2013 r. Zostały już za-
kupione licencje na program 
dziennik elektroniczny oraz 
26 netbooków, które będą wy-
korzystywane do przeprowa-
dzenia szkoleń. Po zakończe-
niu projektu netbooki zostaną 
przekazane szkołom. Wdroże-
nie dziennika elektronicznego 
nastąpi we wrześniu nowego 
roku szkolnego. Wówczas na-
uczyciele, uczniowie i rodzice 
będą mieć bieżący wgląd, po-
przez Internet, w określony 
dla nich w programie zakres 
informacji o uczniu.

W kwietniu br., Gmina 
złożyła także wniosek o do-
finansowanie projektu dla 
szkół w ramach programu pi-
lotażowego „Cyfrowa Szkoła”. 
Projekt obejmował wszyst-
kie gminne szkoły, jednak 
wsparcie otrzymały cztery z 
nich tj. Szkoła Podstawowa w 
Aleksandrowie i zespoły szkół 
w Dąbiu, Gołąbkach i Zale-
siu. Należy uznać, że jest to 
bardzo dobry wynik, gdyż w 
woj. lubelskim, jedynie Mia-
sto Lublin uzyskało zbliżoną 
kwotę dofinansowania. W ra-
mach programu tylko 29 szkół 

w woj. lubelskim otrzymało 
wsparcie finansowe na utwo-
rzenie mobilnych pracowni 
internetowych. Nasze szkoły 
w projekcie wyposażone będą 
m. in. w: tablice interaktyw-
ne, projektory multimedialne, 
tablety z oprogramowaniem 
(łącznie 81 szt.) i szafką mo-
bilną, komputery dla nauczy-
cieli, urządzenia wielofunk-
cyjne z drukarką, skanerem 
i kopiarką oraz routery bez-
przewodowe. Całość budżetu 
programu w Gminie Łuków 
to kwota 126 000 zł, w tym 25 
200 zł (co stanowi 20% bu-
dżetu) to udział własny Gmi-
ny.

Kolejnym projektem 
przygotowanym, we współ-
pracy z Firmą AKME Consul-
ting z Rzeszowa (partner wy-
łoniony w wyniku konkursu), 
złożonym do Urzędu Marszał-
kowskiego, jest projekt pn. 
„Edukacja kluczem do przy-
szłości gimnazjalistów z Gmi-
ny Łuków”. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę formalną i 
został skierowany do oceny 
merytorycznej. Jego zakres 
obejmuje dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, 
zajęcia dla uczniów zdolnych 
z różnych przedmiotów oraz 
zajęcia z zakresu poradnictwa 
zawodowego, a także wyciecz-

Zadania oświatowe realizowane w drugim 
kwartale 2012 roku

Już dwadzieścia lat funk-
cjonuje koło plastyczne Gmin-
nego Ośrodka Kultury, prowa-
dzone przez panią Agnieszkę 
Czerską Pawlak w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kryn-
ce. Dzieci biorące udział w 
zajęciach mają możliwość po-
znania różnorodnych technik 
plastycznych oraz doskona-
lą umiejętności artystyczne: 
malują farbami i pastelami, 
zajmują się papieroplastyką, 
wykonują wycinanki, tworzą 
rysunki.

Uczestników zajęć jest 
tylko dwanaścioro, ale wszyscy 

bardzo uzdolnieni lub talent 
rozwijający: w ciągu ostatnich 
pięciu lat zdobyli aż 26 nagród 
w konkursach plastycznych, w 
tym pierwsze i trzecie miejsce 
w kraju. Na wniosek instruk-
tora Czerskiej Pawlak i dyrek-
tora GOK Wandy Szaniawskiej 
przyznano Mirelli Chromiń-
skiej stypendium artystycz-
ne Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Tegoroczne, do-
tychczasowe osiągnięcia to:
-wyróżnienie dla Izabeli Ko-
zioł (na zdjęciu) w wojewódz-
kim konkursie plastycznym 
„WRONkartun. Stan wojenny 

30 lat później”
-pierwsze miejsce w kategorii 
klas I-III dla Michała Pyrko 
i trzecie miejsce w kategorii 
klas IV-VI dla Izabeli Kozioł 
w powiatowym konkursie 
plastycznym „20 lat Państwo-
wej Straży Pożarnej - jak nas 
widzą, tak nas malują”. Praca 
Michała została przesłana na 
etap wojewódzki w/w konkur-
su.
-pierwsze miejsce dla Jakuba 
Robaka oraz wyróżnienia dla 
Julii Szczygieł i Bartosza Grafa 
w kolejnym konkursie organi-
zowanym na szczeblu powia-

tu – „Biblioteka: bezpieczna 
przystań”.
Wszystkie dzieci otrzymały 
cenne nagrody rzeczowe i dy-
plomy.

Koło plastyczne GOK w Krynce

ki oraz zakup pomocy dy-
daktycznych do prowadzenia 
zajęć. Budżet projektu został 
zaplanowany na kwotę ponad 
650 000 zł.

Poza realizacją oraz 
przygotowaniem projektów 
unijnych, ważną sprawą było 
zatwierdzenie, w maju br., 
projektów arkuszy organiza-
cyjnych szkół na rok szkol-
ny 2012/13. Jest to coroczna 
procedura, bardzo istotna dla 
budżetu gminy oraz budżetów 
szkół, ponieważ w arkuszach 
organizacyjnych zawarte są 
wstępne plany finansowe na 
wydatki płacowe. W przy-
szłym roku budżetowym będą 
one nieco mniejsze niż wy-
datki tegoroczne z uwagi na 
mniejszą liczbę oddziałów 
w szkołach i przedszkolach, 
spowodowaną zmniejszającą 
się liczbą dzieci.

Izabela Kozioł – wyróżniona 
w wojewódzkim konkursie 
plastycznym, fot. D. Soćko
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Sport

W kwietniu br., po raz 
pierwszy na terenie Gminy 
Łuków, odbyły się Otwarte 
Warsztaty i Pokazy Mo-
delarskie. Gospodarzem 
i jednocześnie jednym ze 
współorganizatorów imprezy 
był Zespół Szkół w Zalesiu.

Podczas spotkania, 
członkowie Klubu Modelar-
stwa Redukcyjnego ZTS z 
Lublina oraz łukowscy mode-
larze zaprezentowali modele 
maszyn i broni, w większości 
pochodzące z okresu II wojny 
światowej. Wśród nich były 
modele samolotów, wozów 
pancernych, czołgów i karabi-
nów maszynowych. Niewąt-
pliwą atrakcją imprezy były 
dynamiczne pokazy modeli 
latających, w tym samolotów 
z napędem spalinowym oraz 
pokazy samochodów stero-
wanych za pomocą radia.

Zainteresowanie poka-
zami było bardzo duże – or-
ganizatorzy szacują, że nawet 
pół tysiąca osób uczestniczyło 
w wydarzeniu. Najwięcej jed-
nak radości, zwłaszcza naj-
młodszym uczestnikom spot-

kania, sprawiła możliwość 
własnoręcznego wykonania 
modelu pod kierunkiem mo-
delarzy z wieloletnim do-
świadczeniem.

Uzupełnieniem warszta-
tów i pokazów była prelekcja 
nt. historii lotnictwa II RP, 
dostarczająca ich uczestni-

kom sporo interesujących in-
formacji m. in. na temat pre-
zentowanych modeli.

Organizatorami imprezy, 
poza Zespołem Szkół w Zale-
siu, byli: Wójt Gminy Łuków, 
Klub Modelarstwa Reduk-
cyjnego ZTS Lublin, Galeria 
Olimp w Lublinie, modelarze 

łukowscy.
Organizatorzy już teraz 

zapraszają wszystkich zain-
teresowanych modelarstwem 
do udziału w przyszłorocz-
nych warsztatach i pokazach.

Być może tegoroczna im-
preza była początkiem niejed-
nej wielkiej życiowej pasji?...

Otwarte Warsztaty i Pokazy Modelarskie

W maju br., w miejscowo-
ści Żdżary odbyła się impreza 
rowerowa pod nazwą „EKO-
MAJÓWKA”. Imprezę już po 
raz drugi zorganizowały sto-
warzyszenia - Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarza-
nie” oraz Lokalna Grupy Dzia-
łania „RAZEM KU LEPSZEJ 

PRZYSZŁOŚCI”. Podobnie jak 
przed rokiem, cieszyła się ona 
dużym zainteresowaniem.

Organizatorzy podkre-
ślają, że obok popularyzacji 
turystyki rowerowej i aktyw-
nych form wypoczynku, celem 
„EKO-MAJÓWKI” jest popu-
laryzacja walorów rezerwatu 

Jata, przez który przebiegała 
trasa imprezy. Rowerzyści, 
pilotowani przez przewodnika 
– leśniczego Jarosława Zwier-
kowskiego, pokonali trasę ok. 
20 km, zatrzymując się przy 
pomnikach upamiętniających 
ważne wydarzenia historyczne. 
Leśniczy wskazywał uczestni-

kom rajdu na piękno otaczają-
cej przyrody oraz opowiadał o 
historii, która rozegrała się w 
lasach rezerwatu „Jata”.

Wszyscy pomyślnie ukoń-
czyli rajd rowerowy. Na jego 
zakończenie, organizatorzy 
obdarowali uczestników drob-
nymi upominkami.

„II EKO-MAJÓWKA na rowerze” w Żdżarach

Najmłodsi uczestnicy warsztatów i pokazów modelarskich, fot. J. Gołębiowski

Zbiórka uczestników EKO-MAJÓWKI na Ranczu Pod Bocianami, fot. arch. LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”
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GOK i GBP

W tym roku sołtysi z Gmi-
ny Łuków już po raz czwarty 
uroczyście obchodzili Dzień 
Sołtysa. Z tej okazji, w dniu 
3 czerwca odbył się, w miej-
scowości Gołaszyn, Festyn 
Sołecki, który tradycyjnie po-
przedziła msza św. w intencji 
sołtysów.

Festyn był okazją, nie 
tylko do wspólnego święto-
wania, ale również do podzię-
kowania sołtysom za trud ich 
pracy oraz za dobro realizo-
wane na rzecz reprezentowa-
nych przez nich sołectw i ich 
mieszkańców. Podziękowania 
złożył Wójt – Mariusz Osiak, 
wręczając przy tym sołtysom 
okolicznościowe pisma w 
imieniu swoim, jak również 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny – Tadeusza Federczyka.

W części artystycznej  
uroczystości odbył się po 
raz pierwszy „Festiwal Pio-
senki Sołeckiej”, w którym 
młodzież szkolna zaprezen-
towała szerszej publiczności 
dorobek szkoły oraz umiejęt-
ności wokalno-muzyczne. W 

festiwalu, zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, udział wzięły następu-
jące szkoły: Zespół Szkół w 
Gręzówce wraz z opiekunem 
- Tomaszem Pirosem, Zespół 
Szkół w Zalesiu z opiekunem 
- Jarosławem Gołębiowskim, 
Zespół Szkół w  Gołaszynie z 
opiekunami - Martą Wierzej-
ską, Lidią Turską i Hanną 
Lisiewicz oraz Szkoła Podsta-
wowa w Świdrach z opiekuna-
mi - Bogumiłą Łukasik, Doro-
tą Mościcką i Elżbietą Soszka. 
Teksty piosenek nawiązywały 
do tradycji i obrzędów ludo-
wych, do tematyki sołeckiej i 
biesiadnej.

W festiwalu wzięły udział 
również dwa zespoły działają-
ce przy GOK-u: zespół tanecz-
no-wokalny „Jagódki” oraz 
Zespół wokalny „Zalesianki”. 
Zespół „Jagódki” przy akom-
paniamencie Leszka Kamo-
li wykonał piosenki  m.in. z 
repertuaru  Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, nato-
miast Zespół „Zalesianki”, 
przy akompaniamencie Prze-

mysława Nurzyńskiego wyko-
nał kilka piosenek o tematyce 
ludowej.

W festiwalu wzięła rów-
nież udział młoda mieszkan-
ka Zalesia - Ola Porębska, 
która pod kierunkiem Wan-
dy Szaniawskiej – dyr. GOK, 
samodzielnie opracowała 
aranżację i zaśpiewała solo 
piosenkę z repertuaru Maryli 
Rodowicz.

Wszyscy uczestnicy festi-
walu zostali obdarowani sło-
dyczami oraz pamiątkowymi 
dyplomami.

Poza formułą festiwa-
lową, wystąpił zespół „Caro 
Dance”.

Niewątpliwą atrakcją 
– nie tylko dla najmłodszych 
uczestników imprezy – był 
konkurs plastyczny pod nazwą 
„Malujemy swojego sołtysa”, 
przygotowany i prowadzony 
przez artystów zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Artystów i 
Twórców Gminy Łuków.

Po występach artystycz-
nych, biesiada sołecka przy 
muzyce Zespołu „Spektrum 
Live” , trwała do północy.

IV FESTYN SOŁECKI W GMINIE ŁUKÓW

Biblioteka w Aleksandro-
wie jest filią Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Łukowie z 
siedzibą w Dąbiu, o której pi-
saliśmy w pierwszym numerze 
„Wieści z Gminy”.

Powstała w 1950 r., 
pierwszą jej siedzibą była 
szkoła. Księgozbiór w tamtym 
czasie był bardzo skromny, 
liczył zaledwie 500 wolumi-
nów. Biblioteka w warunkach 
szkolnych funkcjonowała 25 
lat, po tym okresie została 
zlikwidowana. Jej pracownik 
znalazł zatrudnienie w biblio-
tece w Krynce, księgozbiór 
również został przeniesiony 
do Krynki.

Biblioteka w Aleksandro-
wie ponownie została otwarta 
w 1985 r. Jej siedzibą został 
budynek tzw. „agronomów-
ki”.

Obecny księgozbiór bi-
blioteki liczy 6000 wolumi-
nów i jest systematycznie po-
większany. Zbiory biblioteki, 
obok literatury pięknej i po-
pularnonaukowej, obejmują 
prasę zarówno regionalną, jak 
również ogólnopolską. Dzia-
łalność biblioteki nie ograni-
cza się do wypożyczania jej 
zbiorów, ale obejmuje rów-
nież działania o charakterze 
kulturalnym, oświatowym i 
integrującym mieszkańców, 
proponując zajęcia i imprezy 
dla każdej niemal grupy wie-
kowej. Przykładem ich są spot-
kania autorskie z pisarzami 
książek dla dzieci i młodzieży 
– biblioteka gościła autorów 

takich, jak Ewa Chotomska, 
Grzegorz Kasdepke, Izabella 
Klebańska, liczne konkursy, 
zajęcia plastyczne, pogadanki, 
wieczór andrzejkowy, kusako-
we ostatki. Dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
cieszyły się warsztaty arty-
styczne prowadzone w biblio-
tece przez członków Stowa-
rzyszenia Artystów i Twórców 

Gminy Łuków. Biblioteka 
zapewnia również bezpłatny 
dostęp do Internetu, z którego 
można korzystać w godzinach 
pracy biblioteki.

Czytelnikami biblioteki 
są nie tylko mieszkańcy Alek-
sandrowa, ale również miej-
scowości: Łazy, Rzymy-Las, 
Suchocin, Rzymy-Rzymki, 
Kępki.

Biblioteka w Aleksandrowie

Biblioteka w Aleksandro-
wie zaprasza wszystkich za-
interesowanych od ponie-
działku do piątku w godz. 
10 -18.

Ola Porębska – uczestniczka Festiwalu Piosenki Sołeckiej, 
fot. E.K. Kuć

Młodzi czytelnicy biblioteki w Aleksandrowie podczas  
jednej z imprez integracyjnych, fot. Anna Wąsiewicz
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Inicjatywy społeczne

Żdżary to miejscowość, 
która niewątpliwie wyróż-
nia się spośród pozostałych 
miejscowości Gminy Łuków, 
zarówno pod względem licz-
by działających tu organizacji 
pozarządowych, jak również 
liczby przeprowadzonych 
działań społecznych. Orga-
nizacjami działającymi od 
kilku lat w Żdżarach są: LZS 
„Jata”, KGW, Zespół Ludo-
wy „Jagódki” oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Żdżary 
„Żdżarzanie”. Mimo, że każ-
de z nich zostało powołane 
do realizacji innych celów, to 
wszystkie łączy troska o roz-
wój miejscowości i dobro jej 
mieszkańców.

Intensywny rozwój dzia-
łań społecznych w Żdżarach 
datuje się od 2007r. Wtedy 
to po raz pierwszy miesz-
kańcy zorganizowali „Festyn 
Transportowca”. (Żdżary to 
miejscowość będąca lokal-
nym „zagłębiem” firm trans-
portu samochodowego). Od 
tego czasu festyn organi-
zowany jest każdego roku. 
Mimo, że stał się już imprezą 
cykliczną, to jego organiza-
torzy dbają o to, żeby za każ-
dym razem wyglądał nieco 
inaczej, zapewniając różno-
rodne atrakcje mieszkańcom 
i przybyłym gościom.

Inną inicjatywą zreali-
zowaną w 2007 r. była bu-
dowa amfiteatru. Amfiteatr 
pomyślano jako miejsce 
imprez integracyjnych dla 
mieszkańców miejscowości. 
Fundusze na jego budowę 
w dużej części pochodziły z 
„Festynu Transportowców”, 
a większość prac wykonali 
sami mieszkańcy.

Poza inicjatywami o 
charakterze kulturalnym i 

podejmowanymi w trosce o 
integrację, mieszkańcy wiel-
ką dbałość wykazują również 
o dziedzictwo kulturowe. Jej 
przykładem jest odrestauro-
wanie zabytku - przydroż-
nego krzyża z lat 30-tych 
XX w. W wyniku remontu, 
wokół krzyża powstała oka-
zała kapliczka. Inwestycja 
była współfinansowana ze 
środków Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Wsi „Polska Wieś 
2000” im. Macieja Rataja.

Kolejne lata przyniosły 
kolejne pomysły na ciekawe 
działania służące mieszkań-
com i zachęcające turystów 
do przyjazdu na „chwilkę” 
lub nieco dłużej. Jednym z 
nich był remont świetlicy 
wiejskiej. Wprawdzie remont 
wykonywała grupa remonto-
wa działająca przy Urzędzie 
Gminy Łuków, jednak wiele 
prac mieszkańcy wykonali 
sami czynem społecznym. 
Efektem remontu było po-
wstanie zaplecza kuchenne-
go oraz dużej sali, która jest 
wykorzystywana na różnego 
rodzaju spotkania i imprezy. 
Zwieńczeniem prac prowa-
dzonych wokół świetlicy było 
zaadaptowanie na ogród te-
renu okalającego świetlicę.

Realizując swoje po-
mysły, organizacje ze Żdżar 
chętnie korzystają z możli-

wości finansowania ich z tzw. 
małych grantów (małe gran-
ty to fundusze na realizację 
inicjatyw społecznych). Poza 
funduszami na wspomniany 
wyżej remontem krzyża, LZS 
otrzymał grant w wysokości 
5 tys. zł z Fundacji J&S Pro 
Bono Poloniae w ramach 
konkursu „Aktywna Wios-
na”. Grant został przeznaczo-
ny na utworzenie trasy rowe-
rowej oraz miejsca postoju 
dla turystów rowerowych, z 
bezpiecznym miejscem na 
ognisko, murowanym gril-
lem, zadaszonymi miejsca-
mi siedzącymi, stoiskami na 
rowery oraz miejscami na-
miotowymi. Na polu biwa-
kowym umieszczono tablicę 
prezentującą mapę ze szla-
kiem ścieżki rowerowej oraz 
bocianie gniazdo. Miejsce 
zyskało nazwę „Ranczo pod 
bocianami”.

Utworzenie trasy rowe-
rowej nie było prostą sprawą, 
gdyż miała ona przebiegać 
nie tylko środkiem rezerwatu 
częściowego, lecz i ścisłego. 
Udało się jednak przeprowa-
dzić żmudny proces admini-
stracyjny, w wyniku którego 
powstała 17,5-kilometrowa 
trasa rowerowa biegnąca w 
pobliżu miejscowości Żdża-
ry, Dąbie, Gręzówka i Klim-
ki. Dzięki staraniom sto-
warzyszenia, miejscowość 
pozyskała również środki 
europejskie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w 
ramach konkursu ogłoszo-
nego przez Lokalną Grupę 
Działania ,,RAZEM KU LEP-
SZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Środ-
ki te zostały przeznaczone na 
oznakowanie trasy rowero-
wej, tablice z trasą, a także 
foldery, pocztówki i mapki 
promujące trasę.

Inicjatywy społeczne w Żdżarach

Rajd rowerowy po Jacie, fot. arch. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie”

Poświęcenie wyremontowanej kapliczki, fot. arch. Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie”Ogród wokół wiejskiej świetlicy, fot. E.K. Kuć

Wiata i grill na Ranczu Pod Bocianami, fot. E.K. Kuć
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Informacje różne

Kolejne stypendia dla 
uzdolnionych uczniów  
z terenu Gminy Łuków

W dniu 4 kwietnia 2012 
roku Wójt Gminy Łuków – Ma-
riusz Osiak wręczył  decyzje 
o przyznaniu jednorazowych 
stypendiów trzem uzdolnionym 
uczniom z Gminy Łuków: Mo-
nice Michalak, Aleksandrze 
Kopeć i Hubertowi Krasu-
skiemu oraz jednej nagrody 
Wójta Gminy Łuków – Rafało-
wi Wielgoszowi.

Stypendia, nagrody oraz 
wyróżnienia przyznawane są już 
dwa lata, od kiedy Rada Gminy  
Łuków przyjęła w grudniu 2009 
r. uchwałę w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu udzie-
lania pomocy dla uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Łuków, form i za-
kresu tej pomocy, w tym stypen-
diów, nagród i wyróżnień. 

Tegoroczni stypendyści le-

gitymują się osiągnięciami na 
szczeblu ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym.

Monika Michalak jest 
uczennicą Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Siedlcach. 
Jej specjalnością są zapasy. Poza 
wysokimi lokatami wywalczony-
mi w zapasach, zajęła I miejsce  
w Pucharze Polski Młodzieżow-
ców kobiet w Sumo. Jej trenera-
mi są Grzegorz Rychta i Wła-
dysław Świętochowski.

Aleksandra Kopeć - uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Gen. Wł. Sikorskiego w 
Łukowie, odnosi sukcesy w pły-
waniu. Trenuje pływanie od 2,5 
roku i przez ten czas odniosła już 
wiele sukcesów na szczeblu mię-
dzynarodowym, krajowym i wo-
jewódzkim. Jednym z licznych 
osiągnięć Aleksandry jest zajęcie 
2 miejsca w Międzynarodowych 
Otwartych Mistrzostwach War-
szawy. Trenerem Aleksandry 
jest Anna Krzyszycha.

Hubert Krasuski i Rafał 
Wielgosz - obaj są uczniami 
Zespołu Szkół w Zalesiu i obaj 
odnoszą sukcesy w zapasach. 
Zarówno Hubert, jak i Rafał, w 
związku z zajmowanymi wysoki-
mi lokatami w zawodach na róż-
nym szczeblu, zostali powołani 
do Kadry Wojewódzkiej Mło-
dzików w zapasach. Uczniów  
trenuje Grzegorz Rychta.

Miło jest nam poinfor-
mować, że Gmina Łuków 
otrzymała w ostatnim czasie 
dwa prestiżowe wyróżnienia.

Pierwsze z nich to tytuł 
Samorządowy Menedżer Re-
gionu  przyznane w ramach 
rankingu Filary Polskiej Go-
spodarki prowadzonego przez 
redakcję dziennika „Puls Bi-
znesu” i agencję badawczą 
TNS Pentor. Podstawą do 
przyznania wyróżnienia była 
ilość głosów oddanych przez 
samorządy na jedną wybra-
ną jednostkę samorządową, 
przy czym samorządy nie 
mogły oddać głosu na siebie. 
Wśród kryteriów, którymi 
kierowali się głosujący znala-
zły się: tempo rozwoju, ilość 
pozyskanych przez samorząd 
środków unijnych, wspiera-
nie przedsiębiorczości oraz 
konsolidacja społeczności lo-
kalnej.

Drugim jest wyróżnienie 
w I edycji Programu Promocji 
Gmin „Business Excellence” 
2011/2012 w kategorii: Gmi-
na Przyjazna Inwestorom.

Program Promocji Gmin 
„Business Excellence” jest 
inicjatywą Stowarzyszenia 
Lubelski Klub Biznesu ma-
jącą na celu z jednej strony 
ocenę działań sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości 
w lubelskich samorządach, z 
drugiej strony – ich promocję 
i kreowanie pozytywnego wi-
zerunku.

Inicjatywa miała formę 
konkursu składającego się z 
dwóch etapów. W pierwszym 
etapie samorządy, które za-
deklarowały uczestnictwo w 
programie, wypełniały ankie-
tę weryfikacyjną zawierającą 
szczegółowe pytania doty-
czące niemal wszystkich sfer 
funkcjonowania samorządu. 
Na podstawie ankiet Komi-
sja Programu dokonała oceny 
gmin. W gminach, które zo-
stały zakwalifikowane do dru-
giego etapu, przedstawiciele 
Kapituły i Komisji Programu 
przeprowadzili audyty wery-
fikujące dane przedstawione 
w ankietach składanych w 
pierwszym etapie.

Wyróżnienia dla Gminy 
Łuków

DZIEŃ MATKI
Dzień Matki jest świętem od 
lat uroczyście obchodzonym 
w wielu miejscowościach 
Gminy Łuków. Jedną z nich 
jest Zalesie. Tutaj uczniowie, 
przy wsparciu Koła Gospo-
dyń Wiejskich, przygotowali 
wszystkim mamom, piękną 
uroczystość. Były wiersze i 
piosenki o mamie z repertu-
aru Mieczysława Fogga, Ele-

ni, Kazimierza Kowalskiego, 
występ zespołu wokalnego 
„Zalesianki” z wiązanką tra-

dycyjnych, ludowych pieśni o 
matkach, tańce oraz wytwor-
na kolacja przy świecach.
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Wprowadzenie do energe-
tyki odnawialnej

Powszechne źródła infor-
macji donoszą o konieczności 
rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii na świecie, które mają 
być alternatywą dla wyczerpu-
jących się złóż ropy naftowej, 
gazu, czy węgla. Świat stanął 
przed koniecznością wyboru: 
albo otworzymy się na rozwój 
Odnawialnych Źródeł Energii, 
albo wyeksploatujemy dotych-
czas dostępne źródła. Unia Eu-
ropejska nakłada coraz to nowe 
dyrektywy zobowiązujące pań-
stwa członkowskie do rozwoju 
alternatywnych źródeł energii. 
Założeniem jest osiągnięcie 
pułapu 15% udziału energii od-
nawialnej w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2020 roku.

Energetyka wiatrowa na 
terenie gminy Łuków

Polska posiada ogromny 
potencjał do rozwoju energe-
tyki wiatrowej. Zostały opraco-
wane krajowe, jak i regionalne 
programy wspierające eks-

pansję odnawialnych źródeł 
energii. Według Wojewódz-
kiego Programu Rozwoju Al-
ternatywnych Źródeł Energii 
dla Województwa Lubelskiego 
gmina Łuków znalazła się w 
pierwszej dziesiątce najbardziej 
uprzywilejowanych obszarów 
wskazanych do lokalizacji si-
łowni wiatrowych. Potwierdza-
ją to również badania instytucji 
(IMiGW) zajmujących się ba-
daniem zasobów wiatru.

Dlatego też w gminie Łu-
ków planuje się budowę pię-
ciu turbin wiatrowych o mocy 
ok. 2MW każda. Lokalizacja 
trzech z nich planowana jest 
na gruntach rolnych miejsco-
wości Łazy, a dwóch Jeziory. 

Przygotowanie projektu in-
westycyjnego trwa już ponad 
2 lata. W tym czasie udało się 
uzyskać warunki przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej, 
jak i opracować raporty środo-
wiskowe (w tym ornitologiczne 
i chiropterologiczne). Analizy 
wykluczyły negatywny wpływ 
inwestycji na środowisko (w 
tym na zdrowie i życie ludzi 
oraz zwierząt), w tym wyklu-
czyły również występowanie 
innych efektów (hałas aku-
styczny, efekt stroboskopowy, 
migotania cienia). Propono-
wane lokalizacje posadowienia 
turbin wiatrowych znajdują się 
w odległości co najmniej 500 
metrów od istniejącej zabu-
dowy. Dodatkowo, otrzymano 
zgodę Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego oraz Służb Ruchu Lot-
niczego Sił Zbrojnych. Obecnie 
proces inwestycyjny znajduje 
się na etapie uwzględnienia 
turbin wiatrowych w projek-
cie studium oraz miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego. Dnia 25 maja 
2012 r. została podjęta przez 
Radę Gminy Łuków Uchwa-
ła w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łuków 
w obszarze wsi Podgaj, Gołąb-
ki, Jeziory, Świdry w celu wy-
znaczenia terenu dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych wraz z 
infrastrukturą techniczną.

Ze względu na potencjał 
energetyczny gminy Łuków, 
Radni Gminy i sołtysi wraz z 
Wójtem Mariuszem Osiakiem 
dnia 27 marca 2012 r. w celu 
bliższego poznania elektrowni 
wiatrowych udali się do Kisie-
lic – jednej z pierwszych gmin 
w Polsce, w której powstały 
turbiny wiatrowe. Podczas 
tego wyjazdu Radni zostali 
zapewnieni przez miejscowe-
go Burmistrza o zaletach farm 
wiatrowych, a także mogli za-
poznać się z pracą turbin oraz 
opinią okolicznych miesz-
kańców. Wizyta ta w pełni 
przekonała Władze Gminy o 
konieczności rozwoju energe-
tyki wiatrowej na terenie gmi-
ny Łuków: „Uważam, że po-
winniśmy, jako radni gminni, 
zgodzić się na wyodrębnienie 
w naszym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miejsc 
pod tego typu działalność, a 

tym samym uważam, że powin-
niśmy godzić się na powsta-
wanie wiatraków na naszym 
terenie, oczywiście przy zacho-
waniu wszelkich norm i zasad, 
a przede wszystkim szeroko i 
rzetelnie informując o wszyst-
kim mieszkańców.” stwierdził 
Przewodniczący Rady Gminy 
p. Tadeusz Federczyk. Także 
pozostali przedstawiciele gmi-
ny Łuków byli pod wrażeniem 
elektrowni wiatrowych i w peł-
ni poparli projekt budowy far-
my wiatrowej w gminie, gdyż z 
pewnością przyniesie ona dla 
gminy i jej mieszkańców ko-
rzyści. Pełną informację na te-
mat opisanego wyjazdu można 
znaleźć na stronie interneto-
wej gminy Łuków.

Projekt wiatrowy w gminie 
Łuków jest realizowany przez 
firmę Windmatik. Uczestniczy 
ona na każdym etapie two-
rzenia projektów, począwszy 
od pozyskiwania terenów pod 
inwestycje, aż do momentu 
uzyskania prawomocnego po-
zwolenia na budowę. Spółka 
jest częścią wyłącznie polskiej 
grupy kapitałowej i tworzy ją 
grupa profesjonalistów, którzy 
zrealizowali swoją pierwszą 
inwestycję w turbiny wiatrowe 
w 2008 roku (woj. kujawsko-
pomorskie). Założyciele Win-
dmatik otrzymali w 2009 roku 
33.7 milionów złotych dotacji 
na realizację budowy czterech 
elektrowni wiatrowych o mocy 
8MW w gminie Błaszki (woj. 
łódzkie). Budowa farmy wia-
trowej rozpoczęła się w listo-
padzie 2011 roku.

Korzyści wynikające z roz-
woju energii odnawialnej 

Rozwój energetyki wia-
trowej niesie ze sobą korzyści 
zarówno dla gminy jak i jej 
mieszkańców. Obecność tur-
bin wiatrowych służy nie tylko 
proekologicznemu wizerun-
kowi gminy, a także generuje 
wpływy do jej budżetu. Jest on 
zasilany podatkiem od nieru-
chomości, który każdy inwe-
stor zobowiązany jest uiszczać. 
Stopa podatkowa wynosząca 
2% wartości budowli oznacza 
coroczny wpływ do budże-
tu gminy na poziomie około 
100.000zł za każdą posado-
wioną elektrownię wiatrową o 
mocy 2MW.„Jeśli inwestycja 
doszłaby do skutku, wpływy z 

podatku z pewnością stanowi-
łyby dodatkowy zastrzyk dla 
naszego budżetu” - tak spra-
wę komentuje Wójt Gminy, 
Mariusz Osiak. Ponadto insta-

lacje elektrowni wiatrowych 
przynoszą dochody z tytułu 
dzierżawy gruntów rolnych, co 
z kolei wpływa na stabilizację 
dochodów rolników, a pośred-
nio ma wpływ na płatność po-
datku rolnego. Trzeba również 
podkreślić, że inwestorzy, któ-
rzy realizują przedsięwzięcia 
na terenie danej gminy anga-
żują się w działalność pro bono 
wspierając rozwój i edukację 
społeczności lokalnej. Roz-
wój energii odnawialnej jest 
także nieodłącznie związany 
z rozwojem przemysłowym, 
komunikacyjnym oraz techno-
logicznym w danym rejonie, a 
to z kolei wiąże się z rozwojem 
lokalnych przedsiębiorstw. 

Energetyka wiatrowa to 
także szansa dla właścicie-
li nieruchomości położonych 
w łukowskiej gminie. Wyko-
rzystanie wiatru nie wymaga 
dużych powierzchni, elek-
trownie wiatrowe na lądzie 
mogą współistnieć z rolniczym 
wykorzystaniem gruntu, zaj-
mując jedynie niewielką po-
wierzchnię pod fundamenty 
urządzeń i drogi serwisowe. 
Turbina wiatrowa nie wyma-
ga więc zmiany przeznaczenia 
gruntu, na którym się znajdu-
je. Ponadto właściciele nieru-
chomości, na których realizo-
wana jest inwestycja znacznie 
zwiększają swoje dochody 
poprzez  otrzymywany od in-
westora czynsz dzierżawny lub 
wynagrodzenie za ustanowio-
ne służebności. Dzięki budo-
wie farmy wiatrowej, gmina 
Łuków może stać się jednym z 
pionierów z zakresu energety-
ki wiatrowej w skali kraju oraz 
dać świadectwo regionu nowo-
czesnego, rozwojowego, któ-
ry dba zarazem o środowisko  
naturalne.

Przedmiot: Odnawialne źródła energii w Gminie Łuków
Autor: Olga Ziemiak



Parków wiatrowych przy-
bywa na terenie całego kraju, 
krajobraz z wiatrakami w tle 
pomału przestaje być „nowym 
zjawiskiem”, a jednak wciąż 
mało o nich wiemy. Na pytania 
czym są elektrownie wiatrowe 
i dlaczego są nam potrzebne 
odpowie pan Tomasz Wójcik 
– kierownik projektu w firmie 
juwi Energia Odnawialna Sp. 
z o.o., która na terenie naszej 
gminy planuje budowę parku 
wiatrowego.  

Dlaczego warto inwesto-
wać w energię pochodzą-
cą z wiatru?

TW: Energia pochodzą-
ca z wiatru jest energią naj-
bardziej atrakcyjną spośród 
energii pochodzącej z OZE.
W porównaniu do energii sło-
necznej i bioenergii, elektro-
wnie wiatrowe w stosunku do 
zajmowanej powierzchni pro-
dukują najwięcej prądu. Z ko-
lei rozwój technologii sprawia, 
że dzisiejsze turbiny wiatro-
we są nie tylko coraz bardziej 
efektywne, ale przede wszyst-
kim ciche i bezpieczne dla lu-
dzi, a wytwarzana przez nie 
zielona energia przyjazna dla 
środowiska. Ponadto wytwa-
rzanie energii z wiatru nie sta-
nowi konkurencji dla upraw 
rolnych i produkcji żywności, 
jak to może mieć miejsce np. 
w przypadku pozyskiwania 
energii z biomasy.

Jaki rozmiar inwesty-
cji planujecie Państwo w 
Gminie Łuków? 

W projekcie zaplanowali-
śmy 19 elektrowni wiatrowych 

o mocy od 2 do 3 MW każda. 
Ostateczna wielkość inwesty-
cji zależy jednak od szeregu 
decyzji administracyjnych, 
uwarunkowań ekologicznych  
oraz uzyskanych warunków 
przyłączenia do sieci elektro-
energetycznej. 

Jakie korzyści z posiada-
nia parku wiatrowego zy-
ska gmina i jej mieszkań-
cy? 

Posiadanie parku wia-
trowego wiązać się będzie z 
czerpaniem szeregu korzyści 
zarówno przez gminę jak i spo-
łeczność lokalną. Najważniej-
szą z nich są wpływy z tytułu 
podatku od nieruchomości, 
które wynoszą przeciętnie 60 – 
100 tysięcy złotych rocznie od 
każdej elektrowni. Wysokość 
podatku zależy przede wszyst-
kim od typu zainstalowanej 
turbiny, a także towarzyszącej 
jej infrastruktury technicznej. 
Z typowych korzyści dodatko-
wych, należy wymienić: możli-
wość zatrudnienia oraz korzy-
stania z usług lokalnych firm 
oraz mieszkańców na etapie 
projektowania, budowy oraz 
eksploatacji farmy wiatrowej. 
Wymierną korzyścią jest rów-
nież  modernizacja i rozbudo-
wa sieci i urządzeń energetycz-
nych jak również modernizacja 
istniejących i budowa nowych 
dróg dojazdowych do elektro-
wni wiatrowych (w tym dróg 
gminnych). Wspomnieć należy 
również o przychodach właś-
cicieli terenów objętych inwe-
stycją z tytułu czynszu dzier-
żawnego lub innych opłat za 
pozyskanie praw do realizacji 

na ich terenach inwestycji. Nie 
możemy również zapomnieć o 
tzw. miękkich korzyściach, ta-
kich jak: tworzenie wizerunku 
gminy ekologicznej, nastawio-
nej na realizację zasad zrów-
noważonego rozwoju, dbałości 
władz gminy o ochronę środo-
wiska oraz wzrost świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców.

Proszę powiedzieć jakie 
jest stanowisko lokalnej 
władzy na temat tej inwe-
stycji, a także jakie działa-
nia podjęliście Państwo, 
aby przekonać gminę, że 
energetyka wiatrowa to 
dobra i bezpieczna inwe-
stycja?

Projekt został zaprezen-
towany władzom gminy na 
początku 2011 roku, co za-
owocowało podpisaniem  listu 
intencyjnego pomiędzy spółką 
juwi Energia Odnawialna, a 
reprezentującym Gminę Łu-
ków Wójtem. W tym samym 
czasie, również w ubiegłym 
roku podjęta została uchwała 
Rady Gminy o przystąpieniu 
do zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
w celu umożliwienia realizacji 
inwestycji w zakresie pozyski-
wania energii ze źródeł odna-
wialnych. Ponadto projekt oraz 
jego założenia zostały szczegó-
łowo zaprezentowane podczas 
jednej z sesji Rady Gminy. 
Radni mieli również możli-
wość uczestniczenia w wyjeź-
dzie studyjnym na istniejącą 
farmę wiatrową w Kisielicach 
w województwie warmińsko 
– mazurskim. Wyjazd ten był 
doskonałą okazją do rzeczy-
wistej oceny pracy elektrowni 
wiatrowej. Była to także okazja 

do rozmowy i wymiany opinii 
pomiędzy władzami gminy i 
lokalną społecznością, która 
elektrownie wiatrowe posiada 
już kilka lat. Z pewnością po-
mógł on radnym w wypraco-
waniu własnej opinii na temat 
tego typu urządzeń. 

Terenami pod elektro-
wnie wiatrowe w Gminie 
Łuków interesuje się kil-
ku inwestorów, proszę 
powiedzieć dlaczego war-
to współpracować z juwi? 

To prawda, zaintereso-
wanie rozwojem energetyki 
wiatrowej jest bardzo duże, a 
terenów ciekawych niestety 
coraz mniej. Dlatego też często 
kilku inwestorów planuje roz-
wój projektu na tym samym 
obszarze. W przypadku Gmi-
ny Łuków każdy z inwestorów 
działa na innym obszarze, wy-
brane lokalizacje nie nachodzą 
na siebie. A  dlaczego warto 
inwestować z  juwi? Wypra-
cowane na przestrzeni 16 lat 
doświadczenie pozwoliło nam 
określić standardy, których 
podstawowym założeniem jest 
bezpieczna lokalizacja elektro-
wni. Już na wstępnych etapach 
projektu rozmieszczenie tur-
bin jest optymalnie zaplano-
wane. Ponadto doświadczenie 
wielu ekspertów, wieloletnia 
współpraca i umowy ramowe 
z największymi producentami 
turbin wiatrowych oraz insty-
tucjami finansowymi, a prze-
de wszystkim postawienie 540 
turbin wiatrowych na całym 
świecie gwarantuje realizację 
projektu w oparciu o najno-
wocześniejsze rozwiązania 
technologiczne, który jedno-
cześnie będzie opłacalny eko-
nomicznie.

„Gmina Łuków - zielony krok w przyszłość”


