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na lata 2007 – 2013, z osi 4
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Do konkursu zostało nominowanych 27 pań, w pięciu kategoriach: rolnictwo – gospodyni wiejska, przedsiębiorczość – działalność gospodarcza na wsi, samorząd, kultura,
oświata. Poza wyłonieniem laureatek w poszczególnych kategoriach, kapituła konkursu przyznała także tytuł Super Kobiety Gminy Łuków.
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Wieniec miejscowości Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych.
Dyżury radcy prawnego
Fot. UG Łuków

W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy Łuków,
W tym roku Dożynki w Gminie Łuków odbyły się w niedzielę 31 sierpnia i były to już piąte
pokój
34, dyżur
pełni radca prawny,
udzielając
bezpłatnych
porad
prawnych
mieszDożynkinrGminne.
Gospodarzami
ich były dwie
miejscowości
Sięciaszka
Pierwsza
i Zalesie.
kańcom Gminy Łuków.
Ciąg dalszy str. 8

Wieści zz Gminy
Gminyto
to najlepsze
najlepsze miejsce
miejsce na
na Państwa
Wieści
Pañstwa reklamę
reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna
Katarzyna Kuć
kontakt:
Kuć
25tel.
798
lub 501
501493
493
934
2524
7983924w.
39139
w. 139,
934

Gminna
Biblioteka Publiczdami komunalnymi
w
na
w
Łukowie
powraz
druGminie Łuków
2014r.
gi włączyła się do akcji pn.
Na temat kosztów
funkcjo„Narodowe
czytanie”,
zaininowania gospodarki
odpacjowanej
przez Prezydenta
dami,Bronisława
ilości odpadów
– seRP
Komorowgregowanych
i zmieszanych
skiego.
Podobnie,
jak przed
oraz dostarczanych
do Punkrokiem,
czytanie odbyło
się
tu Domu
Selektywnej
Odw
PomocyZbiórki
Społecznej
padów
Komunalnych, możw
Ryżkach.
na przeczytać na str. 5 Str. 6
Wydawca:
Wydawca:
Urząd
Łuków
UrządGminy
Gminy
Łuków
Adres
ul. Świderska
12,
Adresredakcji:
redakcji:
ul. Świder21
– 400
Łuków
ska
12, 21
- 400 Łuków
Tel.
2424
39 39
w. 139;
Tel.2525798
798
w. 139,
e-mail:
e-mail:kuc@lukow.ug.gov.pl
kuc@lukow.ug.gov.pl
Redaktor
naczelny:
Readaktor
naczelny:
Edyta
Katarzyna
KućKuć
Edyta Katarzyna
Skład
grafi
czny:
Skład graficzny: Foto-Video
Drukarnia
Standruk
Art. Jacek
Jakubowski

2

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

Wybory sołtysów Stanisław Czubaszek
Sołtys jest przedstawicielem lokalnej spo- - długoletni sołtys Dąbia
łeczności wiejskiej. Od roku 1990 jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej
gminy, jaką jest sołectwo. Wybierany jest
przez zebranie wiejskie na 4-letnią kadencję.
Wybory sołtysów powinny zostać przeprowadzone w okresie pół roku po wyborach
samorządowych.
W Gminie Łuków odbyły się już we wszystkich sołectwach. W 12 nastąpiła zmiana sołtysa. Poniżej podajemy aktualną listę sołtysów Gminy Łuków.
1. Aleksandrów – Krzysztof Kurowski
2. Biardy - Edyta Charczuk
3. Czerśl - Małgorzata Wysokińska
4. Dąbie - Beata Suchodolska
5. Dminin - Marcin Grochowski
6. Gołaszyn - Przemysław Izdebski
7. Gołabki - Marek Kudlak
8. Gręzówka - Leszek Kobojek
9. Jeziory - Iwona Rogala
10. Jadwisin - Mariusz Gałach
11. Karwacz - Elżbieta Borkowska
12. Klimki - Krzysztof Kędziora
13. Krynka - Mariusz Celiński-Jakubowicz
14. Kownatki - Stanisław Mądry
15. Ławki - Elżbieta Durka
16. Łazy - Radosław Nowicki
17. Malcanów - Janusz Mazurek
18. Podgaj - Marek Salomończyk
19. Role - Jacek Radomyski
20. Ryżki - Stanisław Skwarek
21. Rzymy Rzymki - Paweł Wysokiński
22. Rzymy Las - Jan Milewski
23. Sięciaszka Pierwsza - Ewa Stępniewska
24. Sięciaszka Druga - Piotr Kiryła
25. Strzyżew - Barbara Kępka
26. Suchocin - Zbigniew Strzyżewski
27. Suleje - Franciszek Karwowski
28. Świdry - Antoni Laskowski
29. Szczygły Dolne - Michał Guzek
30. Szczygły Górne - Mariola Krasnodębska
31. Turze Rogi - Sławomir Turski
32. Wagram - Joanna Domańska
33. Wólka Świątkowa - Wacław Śledź
34. Zarzecz Łukowski - Jan Zarzycki
35. Zalesie - Kazimierz Karwowski
36. Żdżary - Sławomir Rybka

W tym roku zakończył pełnić funkcję sołtysa Stanisław Czubaszek
z Dąbia. Był on najdłużej urzędującym sołtysem w historii Gminy
Łuków. Mieszkańcy wybrali go na sołtysa w 1975r. po śmierci jego
ojca Stanisława, także sołtysa. Pan Stanisław urodził się w 1946r.
i całe życie mieszka w Dąbiu.
Zapytany o to, jak wspomina blisko 40-letni okres pełnienia funkcji
sołtysa, tak odpowiada: więcej mam dobrych wspomnień niż przykrych. Zawsze starałem się pomóc ludziom, ufałem ludziom, ludzie
ufali mi.
Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w tym czasie
w sołectwie pan Stanisław zalicza: Pierwszą inwestycją w sołectwie
przeprowadzoną w okresie, kiedy pełniłem funkcję sołtysa, była wymiana słupów elektrycznych z drewnianych na betonowe. Było to
w 1976r. W tamtym czasie praca wyglądała inaczej niż obecnie. Do
sołtysa należało zakwaterować ludzi z firmy, która była wykonawcą zadania, zabezpieczyć im wyżywienie, zorganizować magazyny
na sprzęt i ludzi do pomocy. Innym ważnym zadaniem była budowa
kościoła. Cały materiał na kościół – cegły, cement, żwir, mieszkańcy
sami musieli przywieźć ciągnikami za stacji kolejowej i wykonywali też wszystkie prace niefachowe. Gospodynie natomiast szykowały obiad dla wszystkich pracujących. Pan Stanisław bardzo mocno
podkreśla zaangażowanie mieszkańców we wszystkie zadania realizowane we wsi. Mówi, że zadaniem sołtysa była organizacja pracy,
wykonawcami w dużej mierze byli ludzie ze wsi. Wspólna praca była
czynnikiem silnie integrującym ludzi. I co ważne – ludzie chętnie
angażowali się w te społeczne prace, wierząc, że robią to dla dobra
wspólnego. Dziś proces inwestycyjny wygląda zupełnie inaczej.
Pan Stanisław wymienia też inne zadania realizowane w czynie
społecznym. W latach 80-tych była to budowa chodnika. Materiały
na niego przekazało PZU, natomiast układali sami mieszkańcy pod
nadzorem technicznym. Podobnie w czynie społecznym wykonywane
były drogi gruntowe oraz cztery przystanki autobusowe, które służą
mieszkańcom do dziś. Mówiąc o inwestycjach, które poprawiły jakość życia w Dąbiu, nie można pominąć także budowy wodociągu
w latach 90-tych. Pieniądze na jego budowę pochodziły z Fundacji
Kościelnej i od mieszkańców.
Pan Stanisław wspomina także taką zwykłą pomoc ludziom w potrzebie. Wielu starszych, schorowanych ludzi nie było w stanie dotrzeć do Urzędu Gminy, więc pomagałem załatwić różne sprawy, np.
pozwolenie na wycinkę drzewa. Podobnie było z podatkiem, chodziłem do tych ludzi, którzy nie mogli przyjść do mnie, żeby zapłacić ratę
podatku.
Za długie lata pracy na rzecz sołectwa serdeczne podziękowania
Panu Stanisławowi składają: Rada Gminy Łuków, Wójt, Zastępca
Wójta, sołtys Dąbia, Rada Sołecka Dąbia oraz mieszkańcy sołectwa.
Ze Stanisławem Czubaszkiem rozmawiała Edyta Katarzyna Kuć.

Wybory uzupełniające w Krynce
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łuków, które odbyły się w dniu 15 marca w Krynce, radnym został
wybrany Paweł Durka, uzyskując 173 głosy. Wybory uzupełniające były konieczne, ponieważ radny z Krynki –
Wojciech Szczygieł został powołany na zastępcę wójta.
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Działania zrealizowane na terenie Gminy Łuków
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013.
Zakończył się okres programowania unijnego na lata
2007 – 2013. W tym czasie zostało zrealizowanych na
terenie Gminy Łuków wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Najwięcej z nich zostało
dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z osi 4 Leader, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.
PROW był największym programem pomocowym
dla sektora rolno-spożywczego. Tworzyły go środki
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz środki z budżetu krajowego.
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Gminny
2013 Ośrodek
Kultury

Budowa małej infrastruktury
turystycznej w miejscowości
Klimki.
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez
remont świetlicy wiejskiej
w Dąbiu.
Budowa pełnowymiarowego
trawiastego boiska sportowego
do piłki nożnej w Wólce Świątkowej.

Wdrażany był przez samorządy wojewódzkie i Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ramach wspomnianej osi Leader funkcjonowały następujące działania: małe projekty, odnowa i rozwój wsi,
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Na terenie Gminy Łuków ze środków PROW skorzystał zarówno samorząd, jak też przedsiębiorcy. Poniżej
podajemy w zestawieniu tabelarycznym projekty zrealizowane przez lokalny samorząd i jego jednostki organizacyjne:

Zakres zrealizowanych działań

Całkowita
wartość
projektu

Nazwa działania i wartość
dofinansowania
z Leader`a

Urządzenie placu zabaw, w skład którego wchodzą urządzenia: piaskownica, karuzela, huśtawki, stolik z ławkami; wykonanie: placu utwardzonego na samochody i rowery, wiaty
drewnianej, grilla murowanego, stoku zjazdowego.

44 936,20 zł

Małe projekty
24 900,00 zł

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej
49 826,89 zł
i wykonanie przyłącza wody.

Małe projekty
24 900,00 zł

Wybudowanie boiska trawiastego o powierzchni 9750 m².

Odnowa i rozwój
wsi
47 018,00 zł

76 483,68 zł

Budowa skweru w miejscowości Zakup i montaż 11 szt. ławek, montaż 6 szt. lamp oświetlenio19 800,00 zł
Dąbie.
wych, nasadzenia 300 szt. roślin.
Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzne instalacje wodnokanalizacyjne, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, wentylacja
Budowa świetlicy wiejskiej
mechaniczna i instalacja gazowa, przyłącze wodociągowe
w miejscowości Krynka.
i kanalizacyjne).
Powierzchnia zabudowy: 368,83 m², powierzchnia użytkowa:
293,03 m², kubatura: 1986,98 m³.
Rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukBudowa świetlicy wiejskiej
turą towarzyszącą. Powierzchnia zabudowy rozbudowanej
w miejscowości Łazy.
części: 279,40 m², powierzchnia użytkowa rozbudowanej
części: 236,19 m², kubatura rozbudowanej części: 1811,20 m³.
Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukBudowa świetlicy wiejskiej
turą towarzyszącą. Powierzchnia zabudowy: 180,01 m²,
w miejscowości Gołąbki.
powierzchnia użytkowa: 150,90 m², kubatura: 829,09 m³.
Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej
Budowa boiska wielofunkcyjnenawierzchni syntetycznej o wymiarach 27 m x 18 m, tj. o pogo w miejscowości Jeziory.
wierzchni użytkowej 486 m².
Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Łuków
Oznakowanie szlaku roweroweo łącznej długości 45 350 m, zgodnie z opracowanym i zago na terenie Gminy Łuków.
twierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
Wykonanie małej infrastruktury turystycznej składającej się
Budowa małej infrastruktury
z: altany o konstrukcji drewnianej, 3 siedzisk drewnianych,
turystycznej w miejscowości
paleniska wraz z metalowym, masztowym, trwale związanym
Strzyżew.
z gruntem obrotowym grillem, stojaka na rowery przewidzianego na 10 miejsc, o konstrukcji stalowej ocynkowanej.
Zagospodarowanie terenu
w miejscowości Krynka –
Wykonanie zjazdu z drogi publicznej, utwardzonych miejsc
budowa małej infrastruktury
parkingowych, altany drewnianej, polany na ognisko.
turystycznej.

Małe projekty
11 268,00 zł

Odnowa i rozwój
791 482,52 zł wsi
440 000,00 zł

Odnowa i rozwój
633 321,29 zł wsi
330 000,00 zł
Odnowa i rozwój
349 335,55 zł wsi
173 900,00 zł
68 628,29 zł

Małe projekty
25 000,00 zł

12 269,00 zł

Małe projekty
9 815,00 zł

36 966,75 zł

Małe projekty
24 043,41 zł

44 859,18 zł

Małe projekty
25 000,00 zł
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2014
Publiczna
w Łukowie

Wykonanie budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy: 152,80 m², powierzchni użytkowej: 125,11 m², kubaturze: 776,34 m³ oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 8,00
m³, a także utwardzenie placu, ogrodzenie terenu, obsługa
geodezyjna i nadzór inwestorski.
Wykonanie budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni
zabudowy: 108,84 m², powierzchni użytkowej: 83,41 m², kuBudowa świetlicy wiejskiej
baturze: 492,50 m³ oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Malcanów.
sanitarnych o przepustowości 5,00 m³/dobę, a także utwardzenie placu oraz wjazdu z drogi publicznej, ogrodzenie terenu,
obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski.
Urządzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu, dostarczenie
Budowa placu zabaw w miejscoi montaż ławki, kosza na śmieci, tablicy na regulamin, stojaka
wości Suleje.
na rowery, huśtawek, zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią.
Urządzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu, dostarczenie
Budowa placu zabaw w miejscoi montaż ławki, kosza na śmieci, tablicy na regulamin, stojaka
wości Szczygły Dolne.
na rowery, huśtawek, zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią.
Urządzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu, dostarczenie
Budowa placu zabaw w miejscoi montaż ławki, kosza na śmieci, tablicy na regulamin, stojaka
wości Zarzecz Łukowski.
na rowery, huśtawek, zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią.
Zakup podlaskich strojów luZakupienie 40 kompletów podlaskich strojów ludowych,
dowych dla członków Dziecięw tym 20 kompletów dla grupy młodszej i 20 kompletów dla
cego Zespołu Tańca Ludowego
grupy starszej.
Gminy Łuków.
Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Karwacz.

Odnowa i rozwój
468 443,90 zł wsi
220 000,00 zł

Odnowa i rozwój
369 451,23 zł wsi
125 000,00 zł

38 347,34 zł

Małe projekty
24 941,36 zł

36 394,90 zł

Małe projekty
23 671,48 zł

31 661,43 zł

Małe projekty
20 592,80 zł

43 800,05 zł

Małe projekty
25 000,00 zł

Obchody 70-lecia powstania
Koncert zespołu De Press, zaproszenia, ulotki, banery, plakaobozu żołnierzy AK w Rezerwaty, grochówka, dmuchańce.
cie Jata.

28 889,00 zł

Małe projekty
19 072,00 zł

Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnych dotyczących Gminy
Łuków.

38 223,00 zł

Małe projekty
25 000,00 zł

Publikacje prezentujące walory przyrodnicze, historyczne,
kulturowe i turystyczno-rekreacyjne Gminy Łuków. Składają
się na nie: katalog- 1000 szt., karty pocztowe – 1000 op.,
w każdym po 12 szt., ulotka – 2000 szt.

Także przedsiębiorcy zrealizowali projekty w ramach osi Leader. Trzy z nich z działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”, kwota dofinansowania: 800 000,00 zł. W ich wyniku powstało 8 miejsc pracy. Również
trzy projekty zrealizował jeden przedsiębiorca z działania „Małe projekty”, kwota dofinansowania: 56 801,00 zł.

V Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łuków

Królem strzelców z liczbą 9 bramek został uczeń z Krynki Kacper Chruściel, a najlepszym zawodnikiem wybrano
Jakuba Rybkę z Zalesia. W składzie zwycięskiej drużyny
z Zalesia wystąpili: Bartosz Osiak, Paweł Bajora, Bartłomiej Karwowski, Bartosz Wielgosz, Juliusz Zborowski,
Rafał Kopeć, Tomasz Szczygielski, Kacper Komorek,
Mateusz Koper i Jakub Rybka. Opiekunem drużyny był
Rafał Janowski.
W kategorii gimnazjów również zwyciężyła drużyna z
Zalesia, a ostateczna tabela przedstawia się następująco:
1. Gimnazjum w Zalesiu
2. Gimnazjum w Gręzówce
3. Gimnazjum w Krynce
4. Gimnazjum w Gołąbkach.

Najwięcej bramek – 6, zdobył Jakub Dołęga z Gręzówki
i został królem strzelców, z kolei Mateusz Machowiec z
Zalesia został wybrany najlepszym piłkarzem Turnieju.
W drużynie z Zalesia wystąpili: Kacper Gajda, Damian
Ostrysz, Marcin Rybka, Sebastian Romańczyk, Mateusz
Machowiec, Dawid Stępnicki, Sebastian Sadło, Dawid
Czubaszek, Patryk Milczarek i Radosław Osiak. Opiekunem zespołu był Paweł Grula.
W imieniu Wójta Gminy Mariusza Osiaka, Turniej podsumowali i wręczyli nagrody Zastępca Wójta Wojciech
Szczygieł i Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w
Łukowie Bogdan Wiącek. Najlepsze drużyny otrzymały
pamiątkowe puchary i piłki, pozostałe zespoły wyróżnione zostały dyplomami, a wszyscy uczestnicy rozgrywek
otrzymali posiłek i napój.

Fot. GZO

W dniu 13 lutego, w hali sportowej Zespołu Szkół Nr
1 w Łukowie, został rozegrany V Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łuków.
W kategorii szkół podstawowych wystąpiło 8 drużyn, w
kategorii gimnazjów 4 drużyny.
Wśród szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
Ostateczna kolejność zawodów była następująca:
1. SP w Zalesiu
5. SP w Gołaszynie
2. SP w Krynce
6. SP w Gołąbkach
3. SP w Czerśli
7. SP w Dąbiu
4. SP w Gręzówce
8. SP w Rolach.

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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SYSTEM FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁUKÓW W 2014
Poniżej podajemy informacje dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Łuków.
L.P.

Rodzaj kosztów

Koszt za
2014

Średni miesięczny koszt

Średni miesięczny koszt na
1 mieszkańca gminy Łuków*

1.

Koszt odbioru i transportu odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Adamkach (RIPOK)

240 000,00 zł

20 000,00 zł

1,32 zł

2.

Koszt zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK

315 105,67 zł

26 258,81 zł

1,74 zł

3.

Koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

129 600,00 zł

10 800,00 zł

0,71 zł

4.

Koszty administracyjne

99 058,43 zł

8 254,87 zł

0,55 zł

783 764,10 zł

65 313,68 zł

4,32 zł

RAZEM
*biorąc pod uwagę liczbę osób wykazanych w deklaracjach „śmieciowych”

Z wykresu obok wynika, że największy udział w kosztach funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łuków w 2014 roku, aż 39%
- miały nakłady poniesione na zagospodarowanie
i unieszkodliwianie odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Adamkach), do którego trafiają śmieci zebrane przez
firmę EKOLIDER od mieszkańców naszej Gminy. Niewiele mniej - aż 31 % wszystkich kosztów Gmina Łuków zapłaciła firmie EKOLIDER za odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców. 17 % kosztów z całości budżetu „śmieciowego” zostało poniesionych na
funkcjonowanie PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych). Można zatem obliczyć, że
średni miesięczny koszt na 1 mieszkańca Gminy Łuków wyniósł w 2014 roku 4,32 zł.
Miesiąc

Zmieszane odpady
opakowaniowe suche tony [Mg ]

Opakowania ze szkła
tony [Mg]

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne tony [Mg]

Styczeń

11,20

18,48

89,12

Luty

10,42

13,16

80,38

Marzec

11,72

17,12

85,64

Kwiecień

12,62

18,70

87,50

Maj

15,04

20,40

110,18

Czerwiec

12,20

14,70

78,30

Lipiec

14,12

16,30

94,82

Sierpień

18,46

21,54

90,62

Wrzesień

13,38

15,10

95,34

Październik

11,86

14,10

97,42

Listopad

12,92

16,92

103,64

Grudzień

9,36

12,92

80,28

RAZEM

153,30

199,44

1093,24

Dodatkowo do PSZOKu mieszkańcy Gminy Łuków w 2014 roku wywieźli następujące rodzaje odpadów:
popiół – 8,5 t
zużyte opony – 0,7 t
odpady biodegradowalne – 3,3 t
farby, tusze – 0,1 t
gruz –11,8 t
leki – 0,3 t
zmieszane odpady budowlane – 0,4 t żelazo i stal – 0,1 t
elektroodpady – 1,1 t
materiały izolacyjne – 1 t
odpady wielkogabarytowe – 1,9 t

Problem bezdomności zwierząt wciąż aktualny

Informujemy mieszkańców, że z początkiem roku 2015,
znacznie wzrosły koszty odbierania i przyjmowania do
schroniska bezpańskich psów z terenu Gminy Łuków.
Obecnie za każdego odebranego psa, Urząd Gminy ponosi koszt w wysokości 1 599 zł. W skali roku jest to wydatek rzędu około 75 000 zł. Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Gminy „Programem opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łuków na rok 2015”, Urząd Gminy
ponosi również koszty leczenia i opieki weterynaryjnej
bezpańskich zwierząt poszkodowanych w wypadkach

komunikacyjnych, a także pokrywa koszty sterylizacji
i kastracji bezpańskich zwierząt, które zostaną zaadoptowane. Łączne koszty z tego tytułu w roku 2014 wyniosły
ogółem 107 665,09 zł.
W związku z powyższym, przypominamy mieszkańcom o obowiązku trzymania psów na uwięzi i zachęcamy do korzystania z możliwości zabiegów sterylizacji
i kastracji dla zwierząt bezpańskich, które zdecydują się
Państwo przygarnąć. Aby uzyskać zlecenie na bezpłatny
zabieg, należy zgłosić się do Urzędu Gminy – pokój 38,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w pierwszym kwartale
wiele zajęć dla osób w każdym wieku.

W bibliotece w Dąbiu systematycznie spotykają się uczestnicy
koła historycznego pod opieką
Agnieszki Pniewskiej, którzy poznają różnorodne zagadnienia historyczne np. Polacy na frontach II
Wojny Światowej, medale i odznaczenia zasłużonych na polu chwały,
czy broń chemiczna i jądrowa.

W okresie ferii zimowych biblioteki organizowały zajęcia głównie dla
dzieci. Były wśród nich gry, konkursy, zabawy, maraton filmowy,
zajęcia plastyczne i komputerowe,
robótki na drutach i szydełku.

W ostatnią sobotę karnawału w bibliotece w Aleksandrowie odbyła
się impreza pod nazwą „Kusakowe
ostatki”. Było to dziesiąte - jubileuszowe spotkanie czytelniczek,
na które zostali zaproszeni goście
w osobach: instruktora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Magdaleny Wójcikiewicz, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie Ewy Wiśnickiej, instruktora
powiatowego Renaty Zienkiewicz,
dyrektora GOK w Łukowie Henryka Wysockiego oraz dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie Alicji Śledź. Spotkanie
było okazją do wspólnego miłego
spędzenia czasu.

W ramach tegorocznego Dnia
Kobiet, biblioteka zorganizowała dla mieszkanek Gręzówki oraz
okolicznych miejscowości „Babski
Wieczorek”. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaproszeni goście w osobach Wójta
gminy Łuków Mariusza Osiaka
oraz dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Łukowie Henryka Wysockiego złożyli paniom okolicznościowe życzenia. Podczas słodkiego poczęstunku, spotkanie umilały
występy zespołu „Kumpele” z Gręzówki. Zaproszone panie wzięły
udział w konkursach i zabawach,
w których nagrodami były akcesoria gospodarstwa domowego. Jedną
z atrakcji był zorganizowany przez
konsultantki firmy kosmetycznej
TIANDE pokaz kosmetyków, połączony z możliwością wypróbowania produktów, konsultacjami na
temat sztuki makijażu oraz loterią
konkursową.

Fot. GBP

Dla najmłodszych zorganizowała w dniach 20 lutego i 4 marca
w Gręzówce zajęcia z edukacji czytelniczej. Dzieci z klas „0” i z grupy przedszkolnej Zespołu Szkół
w Gręzówce oraz z Niepublicznego
Przedszkola Artystycznego KOALA
w Łukowie podczas bibliotecznego
spotkania poznały regulamin biblioteki, zasady zachowania w niej oraz
ciekawe pozycje książkowe, a także
dowiedziały się, w jaki sposób można stać się czytelnikiem biblioteki.
Przedszkolaki poznały również budowę książek, ich rodzaje, zasady
dbania o nie oraz dowiedziały się
o możliwościach poznawczych, jakie daje czytanie. W ramach zajęć
dzieci wykonały zakładki. Celem
zajęć było zachęcenie dzieci do czytania książek oraz kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania
ze zbiorów bibliotecznych.

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

Gminny Ośrodek Kultury
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Betlejem na Podlasiu w Gminie Łuków
Jasełka w wykonaniu Klubu Młodych z Sięciaszki
Pierwszej oraz występy zespołów wokalnych „Jagódki” „Niezapominajki”, ”Zalesianki”, ”Kumpele” z terenu Gminy Łuków i młodzieży szkolnej, wypełniły program wspólnego kolędowania w ramach „I Betlejem
na Podlasiu” w Gminie Łuków. Spektakl wystawiony
przez blisko 40-osobową grupę teatralną przedstawiał sceny biblijne z realiami obecnej rzeczywistości,
a opowiedziany w żartobliwej formie oddał obraz naszych grzechów i słabości. Całość uzupełniło wspólne
odśpiewanie kolęd. Wójt Gminy Mariusz Osiak przywołany przez Anioła oddał hołd Jezusowi narodzonemu w „Betlejem na Podlasiu” wygłaszając słowa:

„Będzie mi przyjemnie pokłon oddać Tobie
Obiecuję oficjalnie - w „Betlejem” wystąpię,
Radnych i sołtysów skrzyknę,
Darów nie poskąpię”.

Kusaki na ludowo
Kusaki zwane także ostatkami, zapustami, bachusami to
ludowe zwyczaje związane z końcem karnawału. Zgodnie z tradycją przypadają na ostatnie trzy dni przed środą
popielcową i wypełnione są zabawą, radością, beztroską.
W takiej właśnie atmosferze Gmina Łuków świętowała
Kusaki w niedzielę 15 lutego. Miejscem spotkania był
Zespół Szkół w Dąbiu.
Ludowy repertuar nawiązujący do ostatkowych obrzędów zaprezentowały następujące zespoły wokalne:
„Jagódki” ze Żdżar, „Czerwona Jarzębina” ze Stanina, „Kumpele” z Gręzówki, „Modry Len” z Adamowa,
„Zalesianki” z Zalesia, „Świderzanki” ze Świderek,
„Melodia” z Domaszewnicy. Dwa z nich, poza piosenkami,
przedstawiły także skecze: „Modry Len” skecz pt. „Kusaki
na wsi” i „Świderzanki” skecz pt. „Panienka i babka”.
Na kusakowe spotkanie przybyło wielu mieszkańców
Dąbia i Żdżar, a także zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Nadleśniczy Nadleśnic-

twa Łuków – Grzegorz Uss, Sekretarz Powiatu – Jerzy
Siwiec, Proboszcz parafii w Dąbiu – ks. Antoni Sulich,
radni Rady Gminy Łuków z przewodniczącym Tadeuszem Federczykiem.
W tym roku impreza odbyła się po raz pierwszy, ale jej
organizatorzy zapewniają, że na trwałe wpisze się w kalendarz imprez Gminy Łuków.
Inicjatorką i współorganizatorką imprezy „Kusaki na
ludowo” jest radna Rady Gminy Łuków – Elżbieta Dynek. Organizatorami są także: Gminny Ośrodek Kultury
w Łukowie, Zespół Szkół w Dąbiu, sołtys Dąbia Beata
Suchodolska, Rada Sołecka Dąbia w osobach Elżbieta
Kisiel, Andrzej Sadło, Mirosław Czubaszek, Wiesław
Sadło, Stanisław Czubaszek.

Karnawałowo w świetlicach
Karnawał to czas zabaw, spotkań towarzyskich, radosnych uroczystości. Takie też odbyły się w sołectwach:
Karwacz, Malcanów, Zalesie, Żdżary, Dminin i Suleje.
Okazją do świętowania były dzień babci i dziadka, choinki noworoczne dla dzieci, bale karnawałowe. Imprezy miały charakter integracyjny, uczestniczyli w nich
mieszkańcy w różnym wieku.

Klub Młodych z Sięciaszki Pierwszej prosi o przekazywanie plastikowych nakrętek i korków, które pomogą w zakupie nowego wózka inwalidzkiego dla Andrzeja
Blicharza, członka grupy teatralnej z Sięciaszki Pierwszej. W tym celu ustawiony
został specjalny pojemnik w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
(budynek Urzędu Gminy, ul. Świderska 12).
Dwa worki nakrętek już trafiły do Andrzeja.

Fot. GOK

Apel Klubu Młodych z Sięciaszki Pierwszej
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Kobieta Roku Gminy Łuków 2015

sem przyznanego im tytułu oraz statuetką i bukietem
kwiatów, wręczonych przez tancerzy z Dziecięcego
Zespołu Tańca Ludowego Gminy Łuków. Gratulacje
dla wszystkich pań biorących udział w konkursie oraz
życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli Wójt Gminy
Mariusz Osiak, radny Rady Gminy Antoni Szaniawski
oraz sołtys z Łazów Radosław Nowicki.
Uroczystość dopełnił występ aktorów łódzkiego teatru
„Zwierciadło” z programem kabaretowym pn. „Z kobietkami o kobietkach”.

Fot. GOK

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Kobiet odbyły
się 6 marca w świetlicy w Łazach. W ramach tej uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu „Kobieta Roku Gminy Łuków 2015” organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury, sołtysa i radę sołecką miejscowości Łazy.
Do konkursu zostało nominowanych 27 pań w pięciu
kategoriach:
I Rolnictwo - gospodyni wiejska: Maria Smyk z Sięciaszki Pierwszej, Renata Borkowska z Gołąbek, Jolanta Osińska z Łazów, Justyna Trochym z Ról,
II Przedsiębiorczość - działalność gospodarcza na
wsi: Zofia Walczak z Sięciaszki Pierwszej, Monika
Grochowska z Dminina,
III Samorząd: Agnieszka Wielgosz z Malcanowa, Bogumiła Rozwadowska z Dminina, Stanisława Matejuk
z Zalesia, Monika Jezierska z Turzych Rogów, Teresa
Sadło z Sięciaszki Pierwszej, Urszula Celińska z Ról,
IV Kultura: Agnieszka Kaptejna z Gręzówki, Janina
Krasuska z Zalesia, Elżbieta Sadło z Gręzówki, Barbara
Siemionek ze Strzyżewa, Aneta Goławska z Dminina,
Anna Lipka z Łukowa, Beata Pochman z Gręzówki,
Alicja Śledź z Gręzówki, Justyna Malon – Siwiak z Sięciaszki Pierwszej, Marlena Kachniarz z Malcanowa,
V Oświata: Małgorzata Marzena Goławska z Ławek,
Elwira Sosnowska z Jezior, Wioleta Kępka z Gołąbek,
Marta Kulik z Dąbia, Małgorzata Lipiec z Ról.
Kapituła Konkursowa, której przewodniczył Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Henryk Wysocki wyłoniła laureatki w poszczególnych kategoriach. W kategorii „Rolnictwo-gospodyni wiejska” tytuł kobiety roku
zdobyła Renata Borkowska z Gołąbek. W kategorii
„Przedsiębiorczość - działalność gospodarcza” - Zofia
Walczak z Sięciaszka Pierwszej, która wraz z mężem
prowadzi firmę transportową i zajmuje się dystrybucją sprzętu AGD. W kategorii „Samorząd” laureatką
została Agnieszka Wielgosz z Malcanowa, która była
inicjatorką budowy świetlicy w swojej miejscowości.
W kategorii „Kultura” zwyciężyła Beata Pochman
z Gręzówki, która jest przewodniczącą Koła Gospodyń
Wiejskich i kierownikiem zespołu wokalnego „Kumpele”. W kategorii „Oświata” tytuł kobiety roku zdobyła
Małgorzata Lipiec z Ról – nauczycielka, która jest inicjatorką i organizatorką wielu imprez integracyjnych.
Tytuł Super Kobiety Gminy Łuków 2015 otrzymała Bogumiła Rozwadowska z Dminina – wieloletnia
radna, z inicjatywy której odbywa się wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym.
Wszystkie nominowane Panie otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz symboliczny kwiatek i słodkości. Panie
zaś, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach
uhonorowane zostały specjalnymi szarfami z napi-

