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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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Odbiór odpadów 
Od kwietnia obowiązuje 
nowy harmonogram odbioru 
odpadów na terenie gminy 
Łuków. Zamieszczamy har-
monogram oraz informację 
dotyczącą segregacji odpa-
dów komunalnych na terenie 
gminy Łuków. 
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Program „Rodzina 
500+”
Od kwietnia można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w wyso-
kości 500 zł miesięcznie na 
drugie i kolejne dzieci.

Str. 3

Odnawialne źródła 
energii
W gminie Łuków trwają 
przygotowania do budowy 
instalacji związanych z od-
nawialnymi źródłami energii. 

Str. 4     

Usuwanie wyrobów 
azbestowych
W dniach od 18 do 29 kwiet-
nia w Urzędzie Gminy 
będą przyjmowane wnioski 
o udzielenie dofi nansowania 
na pokrycie kosztów związa-
nych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. 
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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. 

Elżbieta Dynek – działaczka społeczna, radna i kierowniczka zespołu wokalnego 
„Jagódki” ze Żdżar zdobyła tytuł „Super Kobiety Roku Gminy Łuków 2016”. Pod-
sumowanie konkursu, organizowanego po raz drugi w gminie Łuków, odbyło się 
6 marca w Łazach, podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet.
                        Str. 8
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Kobiety Roku Gminy Łuków
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ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW OD KWIETNIA 2016 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2016 
RODZAJ ODPADÓW PIERWSZA 

ŚRODA 
MIESIĄCA 

DRUGI 
PONIEDZIAŁEK 

MIESIĄCA 

DRUGA 
ŚRODA 

MIESIĄCA 

CZWARTY 
PONIEDZIAŁEK 

MIESIĄCA 
Aleksandrów 

Dminin 
Gołąbki 
Jadwisin 
Jeziory 
Łazy 

Malcanów 
Podgaj 

Rzymy Las 
Rzymy Rzymki 

Świdry 
Szczygły Górne 
Szczygły Dolne 

Gołaszyn 
Karwacz 
Kownatki 

Role 
Strzyżew 

Suleje 
Suchocin 
Turze Rogi 

Wólka Świątk. 
Wagram 

Zarzecz Łukow. 

Biardy 

Gręzówka 

Gręzówka Kol. 

Nowa Gręzówka 

Klimki 

Krynka 

Ławki 

Czerśl 

Dąbie 

Ryżki 

Sięciaszka Pierwsza 

Sięciaszka Druga 

Sięciaszka Trzecia 

Zalesie 

Żdżary 

UWAGA!!! 
Poniższy harmonogram obowiązuje od kwietnia do końca grudnia 2016r. 

Zmiany w regulaminie odnośnie odbioru poszczególnych frakcji: 
 POPIÓŁ – tylko w miesiącach kwiecień i grudzień! 
 BIODEGRADOWALNE – kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik 
 SZKŁO – czerwiec, wrzesień, listopad 
 SUCHA FRAKCJA – co miesiąc 
 POZOSTAŁE Z SEGREGACJI – co miesiąc 
 NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY NIESEGREGOWANE ODPADY 

– co miesiąc 

O harmonogramie na 2017 r. będziemy informować  
pod koniec bieżącego roku! 

06.04.2016 11.04.2016 13.04.2016 25.04.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE, POPIÓŁ 

04.05.2016 09.05.2016 11.05.2016 23.05.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE 

01.06.2016 13.06.2016 08.06.2016 27.06.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE, SZKŁO 

06.07.2016 11.07.2016 13.07.2016 25.07.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE 

03.08.2016 08.08.2016 10.08.2016 22.08.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE 

07.09.2016 12.09.2016 14.09.2016 26.09.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE, SZKŁO 

05.10.2016 10.10.2016 12.10.2016 24.10.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, BIODEGRADOWALNE 

02.11.2016 14.11.2016 09.11.2016 28.11.2016 frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, SZKŁO 

07.12.2016 12.12.2016 14.12.2016 28.12.2016 (środa) frakcja sucha, pozostałe z segregacji, niesegregowane, POPIÓŁ 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Łuków 

Odpady opakowaniowe zmieszane  
(tzw. „suche") - worek ŻÓŁTY 

Odpady ze szkła 
opakowaniowego - 
worek ZIELONY 

Pozostałe odpady  
zbierane selektywnie  

POJEMNIK LUB WOREK 

Uwaga dodatkowe odbiory ODPADÓW 
BIODEGRADOWALNYCH oraz POPIOŁU  

(patrz harmonogram) 
POJEMNIK LUB WOREK 

plastikowe butelki po: 
 napojach 
 środkach czystości 
 środkach zmiękczających tkaniny 
 płynach do prania 
 środkach do pielęgnacji ciała 
metalowe puszki po: 
 żywności, napojach 
 karmie dla zwierząt 
 inne opakowania metalowe 
 wieczka po słoikach 
opakowania: 
 tetrapack (wielomateriałowe np. po 

sokach i mleku) 
 gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, 

papier szkolny, biurowy, książki, torebki 
papierowe, tektura i kartony, pudełka 
kartonowe 
 tworzywa sztuczne 
 plastikowe  i papierowe  opakowania 

po produktach  
 opakowania z papieru powlekanego, 

opakowania po słodyczach, ciastkach, 
owocach, opakowania po mrożonkach, 
małe opakowania ze styropianu itp.  

 
 

UWAGA!!! 
Opakowania mają być opróżnione 

z zawartości, niezamoczone  
i niezawilgocone nadmiernie.  
Zaleca się oczyszczanie silnie 

zabrudzonych tworzyw i opakowań oraz 
zgniecenie opakowań. 

 butelki i szklane 
opakowania po 
napojach i żywności 
 butelki po napojach 

alkoholowych 
 słoiki (bez nakrętek, 

zacisków, gumowych 
uszczelek) 
 szklane opakowania 

po kosmetykach, 
perfumach 
 inne opakowania 

szklane podobne 
 

Pozostałe odpady komunalne inne 
niż wymienione, itp.:  
 zużyte i zbędne ubrania, buty 
 tekstylia (niezamoczone 

i niezawilgocone nadmiernie) 
 worki z odkurzacza 
 sznurki i wstążki 
 kobiece artykuły higieniczne 
 pampersy, zużyta wata, waciki 
 niedopałki papierosów 
 zmiotki (śmieci) itp. 
 zabawki (bez baterii) 
 plastikowe wiadra, miski, 

skrzynki doniczki, szlaufy (węże) 
itp. 
 lustra (także zbite) 
 szkło zbrojone 
 szkło płaskie 
 ceramika 
 porcelana 
 kryształy 
 szyby samochodowe i okienne  

(w ilościach nie wskazujących na 
pochodzenie z budowy i 
rozbiórek) 
 inne szkło gospodarcze w całości 

lub uszkodzone itp.: 
 talerze 
 spodki 
 szklanki 
 butelki i inne pojemniki z 

zawartością (z wyjątkiem 
zawartości substancji 
niebezpiecznych) 

Odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji 
terenów zielonych: 
kompostować, dostarczyć do PSZOK lub wystawić w 
dniu objazdu w okresie IV - X 
 odpadki kuchenne (stałe) 
 skorupki jaj 
 odpadki z ryb 
 odpadki z mięsa i kości 
 skorupki z orzechów 
 resztki owoców i warzyw 
 zepsuta żywność (bez opakowań) 
 filtry do kawy i herbaty z zawartością 
 kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa  
 przycięte części drzew i krzewów 
 ręczniki papierowe 
 chusteczki 
 papier toaletowy 
 serwetki 
 odchody zwierząt domowych (psy, koty, chomiki, 

ptaki itp.) wraz ze ściółką i resztkami karmy 

NIE WRZUCAMY!!! 
Innego szkła 
gospodarczego np.: 

 talerzy 
 szyb samochodowych 

i okiennych 
 stłuczonej szklanki 
 zbitych luster 
 porcelany 
 kryształów 
 innych pojemników z 

zawartością 
 
 

UWAGA!!! 
Opakowania 
powinny być 

całkowicie 
opróżnione  

z zawartości. 

Popioły 
zagospodarować we własnym zakresie, dostarczyć do 
PSZOK lub wystawić w dniu objazdu w kwietniu i w 
grudniu 
 popioły paleniskowe 
 popioły z węgla i koksu 
 popiół drzewny. 

Wyłącznie z palenisk i pieców wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych opalanych czystym 
drewnem lub paliwem dopuszczonym do obrotu 
handlowego.  

Do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Świderska 128 w Łukowie - dawne wysypisko śmieci) bezwzględnie trafić muszą 
wymienione poniżej: 

Odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po 
aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach 

ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do 
drukarek i tonery, odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu. 

Odpady wielkogabarytowe  
meble, duże AGD-RTV, duże opakowania, w tym 

opakowania ze styropianu, itp. 
(przewidywane są zbiórki akcyjne 

w miejscowościach gminy). 
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GOPS

Celem Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa, do którego przy-
stąpiła gmina Łuków,  jest dotarcie 
z pomocą żywnościową do osób naj-
bardziej potrzebujących.

Z dniem 9 marca br. rozpoczę-
ła  się realizacja Podprogramu 2015, 
w ramach którego osoby najbardziej 
potrzebujące zamieszkałe na terenie 
gminy Łuków, będą mogły skorzy-
stać ze wsparcia w postaci żywności, 
jak również będą mogły uczestniczyć 
w różnych działaniach wspierających, 
edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014 - 2020 jest współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2016 r. Lokalne 
Stowarzyszenie Rozwoju „Nasza Mała 
Ojczyzna”, we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy w Łuko-
wie, zajmie się dystrybucją żywności. 
Z pomocy skorzystają osoby, które 
otrzymają skierowanie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W pacz-
kach żywnościowych znajdą się pro-
dukty następującego typu: makaron 
świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, 
mleko UHT, ser żółty, groszek z mar-

Od 1 kwietnia 2016 r. można skła-
dać wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego.

Jednostką odpowiedzialną za reali-
zację tego zadania dla mieszkańców 
gminy Łuków jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. 
Świderska 12 (pokoje nr: 17 i 17A, 
tel. 25 798 21 59 w. 151 i 152).

Świadczenie wychowawcze w wy-
sokości 500 zł miesięcznie rodzice 
otrzymają niezależnie od dochodu na 
drugie i kolejne dzieci do ukończenia 
przez nie 18 roku życia. W przypad-
ku rodzin z dochodem poniżej 800 zł 
netto miesięcznie na osobę w rodzi-
nie, wsparcie otrzyma rodzina także 
na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla 
rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym kryterium dochodowe wynosi 
1200 zł netto.

chewką, koncentrat pomidorowy, mie-
lonka wieprzowa, klopsiki w sosie 
własnym, cukier biały, olej rzepako-
wy, sok jabłkowy. Miejscem dystrybu-
cji jest magazyn przy Urzędzie Gminy 
Łuków, ul. Świderska 12.

Oprócz wsparcia żywnościowego, 
Program przewiduje również działania 
współtowarzyszące. Osoby korzysta-
jące z jego wsparcia w gminie Łuków 
mogły wziąć udział w warsztatach 
edukacyjnych dotyczących wzmac-
niania samodzielności i kompetencji 
w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Wsparcie działaniami to-
warzyszącymi, pozwoli na zwiększe-
nie wymiaru realizowanej w ramach 
Programu pomocy żywnościowej. 
W dniu 9 marca w świetlicy wiejskiej 
w Łazach odbyły się warsztaty diete-
tyczne pn.  „Zasady zdrowego żywie-
nia”. Prowadzili je dietetyk i kucharz 
skierowani przez Lubelski Bank Żyw-
ności.

Pomoc żywnościowa, w posta-
ci paczki żywnościowej, może być 
przekazywana osobom spełniających 
kryteria kwalifikowalności do statusu 
osób najbardziej potrzebujących, tj.: 
osób i rodzin znajdujących się w trud-

W przypadku złożenia wniosku 
w okresie od 1 kwietnia 2016 roku 
do 30 czerwca 2016 roku prawo do 
świadczenia wychowawczego ustala 
się od wejścia w życie ustawy – czyli 
od 01.04.2016r. 

Z tego względu w trosce o Pań-
stwa czas apelujmy, aby z rozwagą 
podejść do wyboru terminu skła-
dania wniosku - można go złożyć 
nawet na początku maja czy czerw-
ca, nie tracąc świadczeń należnych 
za miesiąc kwiecień. Proponowane 
rozwiązanie pozwoli uniknąć ko-
lejek, szczególnie w pierwszych, 
najbardziej nasilonych tygodniach 
funkcjonowania programu. 

Ustalenie i wypłata świadcze-
nia wychowawczego dla złożonych 
w tym terminie wniosków, następuje 
w czasie 3 miesięcy od daty złożenia 

nej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, i których do-
chód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego uprawniającego do sko-
rzystania z pomocy społecznej (951 
zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na 
podstawie skierowania wystawionego 
przez  Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Kontakt w sprawie paczki żywno-
ściowej: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łukowie, tel. 25 798 21 
59.

wniosku (prawo do świadczenia wy-
chowawczego przysługuje nie wcze-
śniej niż od dnia urodzenia dziecka 
do dnia ukończenia przez dziecko 18 
roku życia). Natomiast osoby, które 
złożą wnioski po 30.06.2016 r., nabę-
dą prawo do świadczenia wychowaw-
czego od miesiąca złożenia wniosku.

Druki do pobrania na stronie inter-
netowej gminy Łuków: www.lukow.
ug.gov.pl (zakładka Rodzina 500+). 
Druki w wersji papierowej są również 
wydawane od 29 marca 2016r. 

Informacje dotyczące świadcze-
nia wychowawczego dostępne są 
również na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej.
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-
rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus
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Gmina Łuków przystąpiła do Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w gminie Łuków
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INWESTYCJE

W zakresie inwestycji w pierw-
szym kwartale tego roku trwały 
w gminie Łuków przygotowania do 
budowy instalacji związanych z od-
nawialnymi źródłami energii (oze). 

W lutym gmina przeprowadziła 
badanie ankietowe, którego celem 
było zbadanie zainteresowania mon-
tażem kolektorów słonecznych i pa-
neli fotowoltaicznych. Chęć zain-
stalowania kolektorów słonecznych 
zadeklarowało 1365 mieszkańców, 
natomiast paneli fotowoltaicznych 
– 390 mieszkańców. W terminie od 
7 marca do 15 kwietnia przeprowa-
dzany jest na terenie gminy audyt, 
którego celem jest sporządzenie do-
kumentacji technicznej koniecznej 

do przygotowania wniosku o do-
fi nansowanie budowy instalacji 
oze. Audyt przeprowadza, na zle-
cenie wójta, fi rma AZEnergia Da-
mian Dobrowolski z siedzibą przy 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 48 w Łu-
kowie. Po ogłoszeniu terminu kon-
kursu przez Urząd Marszałkowski 
w Lublinie, gmina będzie składała 
wniosek o dofi nansowanie inwesty-
cji ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego.

Innym zadaniem realizowanym 
w zakresie inwestycji było przygo-
towanie wniosku na budowę biblio-
teki w Dąbiu. Zakłada on budowę 
obiektu o powierzchni 233m² z za-

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Łuków 
AZBEST - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Łuków przy ul. Świderskiej 12, pok. nr 38, będą przyj-
mowane wnioski o udzielenie dofi nansowania dla osób fi zycznych na pokrycie kosztów związanych z usuwa-
niem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach z terenu Gminy Łuków w ra-
mach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego 
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, realizowanego przez 
Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi województwa lubelskiego, w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Do dofi nansowania nie kwalifi kują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Łuków, pok. nr 38, 
oraz na stronie internetowej www.lukow.ug.gov.pl lub www.azbest.lubelskie.pl. w zakładce „do pobrania”.

Wnioski złożone po 29 kwietnia 2016 r. nie będą przyjmowane. 

Szczegółowe procedury dot. naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie 
przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie dostępnym w Urzędzie Gminy Łuków, pok. 38 i na stronach internetowych 
www.lukow.ug.gov.pl, www.azbest.lubelskie.pl.

Łuków, dnia 24 marca 2016 roku.

pleczem, salą multimedialną i infra-
strukturą towarzyszącą. Obiekt bę-
dzie przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Poza funkcją 
biblioteczną, będzie pełnił funkcję 
centrum kulturalno – oświatowego 
dla mieszkańców Dąbia. Wniosek 
o dofi nansowanie Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Łukowie złożyła do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu 
Infrastruktura Bibliotek 2016 – 
2020. Całkowity budżet planowanej 
inwestycji to kwota 1 278 000 zł, 
z czego wnioskowana kwota wyno-
si 956 000 zł, pozostałą kwotę będą 
stanowiły środki z budżetu gminy.    



5

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Łuków

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

W dniu 16 lutego, w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 
w Łukowie, dzięki uprzejmości dyrektora placówki - Ta-
deusza Federczyka, został rozegrany VI Halowy Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łuków. W kategorii 
szkół podstawowych wystąpiło 7 drużyn, a w kategorii 
gimnazjów 4 drużyny. 

Wśród szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Pod-
stawowa w Dąbiu. Ostateczna kolejność zawodów była 
następująca:

1. SP Dąbie 
2. SP Strzyżew
3. SP Zalesie 
4. SP Czerśl
5. SP Gręzówka 
6. SP Świdry
7. SP Gołaszyn
Królem strzelców z liczbą 11 bramek został uczeń ze 

Strzyżewa Mateusz Ponikowski, a najlepszym zawodni-
kiem - Mariusz Sadło z Dąbia. W składzie zwycięskiej 
drużyny ze SP Dąbie wystąpili: Damian Czubaszek, Da-
wid Rybka, Bartek Borek, Damian Pytlak, Dawid Ro-
mańczyk, Adrian Sadło, Mariusz Sadło i Paweł Sadło. 
Opiekunem drużyny była Iwona Pudło.

W kategorii gimnazjów zdecydowanie, bez straty 
bramki, zwyciężyła drużyna z Krynki, ostateczna tabela 
jest następująca:

1. Krynka
2. Zalesie
3. Gręzówka
4. Gołąbki.
Marek Sawicki z Krynki uzyskał 4 bramki i został 

królem strzelców, a Radosław Osiak z Zalesia - najlep-
szym piłkarzem turnieju. W drużynie z Krynki wystąpi-
li: Aleksander Jurek, Marek Sawicki, Patryk Konstanty, 
Rafał Rola, Kacper Chruściel, Tomasz Stelmach, Hubert 
Niedziółka i Mateusz Walczak. Opiekunem zespołu był 
Jacek Ksieniewicz. 

W imieniu wójta Mariusza Osiaka, Turniej podsumo-
wali i wręczyli nagrody sekretarz gminy Łuków Janusz 
Jezierski i dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego 
w Łukowie Bogdan Wiącek.  Najlepsze drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary i piłki, pozostałe zespoły 
otrzymały dyplomy, a wszyscy uczestnicy posiłek i na-
pój.

SPORT
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Ferie w bibliotece

Fo
t. 

G
B

P

Każdego roku, biblioteki na czas ferii zimowych przy-
gotowują szereg atrakcji dla czytelników. Tak było rów-
nież w tym roku.  Oferta spędzania wolnego czasu była 
bardzo bogata, zarówno młodsi, jak i starsi mogli znaleźć 
dla siebie interesujące propozycje. 

Biblioteka w Krynce oferowała zajęcia plastyczne i ru-
chowe, przebieranki i teatrzyk, gry planszowe i zręczno-
ściowe, zagadki, łamigłówki, tenis stołowy i piłkarzyki, 
a także zajęcia związane z postacią wielkiego klasyka 
literatury dziecięcej Jana Brzechwy w 50. rocznicę jego 
śmierci. Były wśród nich wystawa książek Brzechwy, de-
klamacja jego poezji, przygotowanie makiety ZOO, za-
bawy literackie, quiz dotyczący jego życia i twórczości 
oraz zabawa w teatr inspirowana wierszami Brzechwy. 

Czytelnicy biblioteki w Gręzówce mogli uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych orgiami, w zajęciach robienia 
pisanek metodą karczochową, szycia zabawek i podu-
szek. Wielu chętnie brało udział w maratonach filmo-
wych, konkursach wiedzy, turniejach gier planszowych 
i zabawach sprawdzających wiedzę. Prawie 40 osób 
wzięło także udział w warsztatach dziennikarsko - filmo-
wych pn. „Dziennikarstwo i film”, prowadzonych przez 
Piotra Struczyka. Mogły one poznać etapy powstawania 

filmu, samodzielnie pracować z kamerą, wystąpić w roli 
reżysera, scenarzysty, operatora, dźwiękowca, aktorów, 
statystów, montażystów oraz innych osób związanych 
z przygotowaniem nagrania filmowego. 

W obu bibliotekach odbyły się także warsztaty arty-
styczne prowadzone przez członków Stowarzyszenia Ar-
tystów i Twórców Gminy Łuków. W ich ramach uczono 
się różnych technik rzeźbiarskich, artystycznego zdobie-
nia przedmiotów metodą decoupage oraz wykonywania 
pisanek.
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KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY
Gminne kolędowanie  2016

 W Dzień Chrztu Pańskiego 10 
stycznia, w remizie OSP w Sięciasz-
ce Pierwszej, po raz drugi odbyła się 
uroczystość pn. „Betlejem na Podla-
siu”. Grupa teatralna Klubu Młodych 
działającego w Sięciaszce Pierwszej 
zaprezentowała gościom jasełka i za-
prosiła do wspólnego kolędowania. 

Z repertuarem kolęd i pastorałek 
wystąpiły także zespoły gminy Łu-
ków „Jagódki” ze Żdżar, „Kumpele” 
z Gręzówki, „Zalesianki” z Zalesia 
i „Niezapominajki” z Dminina. 

Kusaki w Gminie Łuków
W ostatnią niedzielę karnawału 7 lu-

tego blisko trzysta osób uczestniczyło 
w „Kusakach na Ludowo w Gminie 
Łuków 2016”. We wspólnej zabawie 
na ludową nutę udział wzięły zespoły 
z gminy Łuków „Jagódki”, „Niezapo-
minajki”, „Zalesianki”, „Kumpele” 
oraz zaproszone zespoły - „Czerwona 
Jarzębina” ze Stanina, „Świderzanki” 
ze Świderek, „Modry Len” z Adamo-
wa. W tegorocznym programie „Ku-
saków” wzięli udział również ucznio-

wie - ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu 
z widowiskiem obrzędowym „Kolędni-
cy-wędrownicy” oraz zaproszone dzie-
cięce zespoły ludowe „Kropelki Rosy” 
z Łukowa  i „Lipka” z Zespołu Szkół 
w Gręzówce oraz solistki Ola i Asia  
Kożuchowskie z Dąbia. Po raz pierwszy 
na „kusakowej scenie” zaprezentowała 
się grupa kabaretowa  Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wsi Dąbie. Uroczystość za-
kończyła się tradycyjnym poczęstun-
kiem pączkami i faworkami.

Jak co roku, od ośmiu już lat, w Pal-
mową Niedzielę, odbył się w Łukowie 
Jarmark Wielkanocny. Na Placu Solidar-
ności i Wolności stanęli wystawcy z gmi-
ny i miasta oferujący kulinaria i ozdoby 
świąteczne. Były wśród nich swojski 
chleb, wędliny, bigos, wielkanocne baby, 
mazurki i inne ciasta, a także stroiki wiel-
kanocne, baranki, zające i pisanki. Nie 
mogło również zabraknąć barszczyku 
wielkanocnego, którym częstowała Rada 
Rodziców Dziecięcego Zespołu Tańca 
Ludowego Gminy Łuków. 

Tradycyjne życzenia świąteczne złoży-
li mieszkańcom wójt gminy Łuków Ma-
riusz Osiak i zastępca burmistrza miasta 
Łuków Marcin Mateńko oraz poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysz-
tof Głuchowski. 

Jarmark był także okazją do ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród laureatom 
konkursu na pisankę i symbole wielka-
nocne, zorganizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie. Spośród 
157 nadesłanych prac, jury przyznało 
nagrody i wyróżnienia w czterech kate-
goriach:  

W kategorii - przedszkole:
I miejsce – Lena Cielemęcka, Turze Rogi
II miejsce – Emilia Krasuska, Czerśl
III miejsce – Maria Mikołajczuk, Turze Rogi

Wyróżnienia:

Jarmark wielkanocny
Bartosz Szczygieł, Gręzówka
Szymon Włoczewski, Gęzówka

W kategorii - SP klasy I – III:
I miejsce – Zuzanna Kachniarz, Czerśl
II miejsce – Jakub Skwarek, Czerśl
III miejsce – Paulina Konieczna, Aleksan-
drów

W kategorii - SP klasy IV – VI:
I miejsce – Szymon Bojanek, Gręzówka
II miejsce – Gabriela Mazurek, Gołąbki
III miejsce – Kinga Mazurek, Strzyżew

W kategorii - gimnazja:
I miejsce – Dominika Kopeć, Zalesie
II miejsce – Patrycja Kisiel, Zalesie
III miejsce – Zuzanna Mazurek, Gołąbki

Wyróżnienie:
Ewelina Wawrzyńczak, Zalesie

Atrakcją dla najmłodszych była wiej-
ska zagroda z żywymi zwierzętami oraz 
obdarowujące maluchy słodyczami 
wielkanocny zając i kurczęta.

Stoiska na tegoroczny Jarmark przy-
gotowały następujące organizacje: 
Stowarzyszenie Mieszkańców Ławek - 
Koło Kobiet w Ławkach, Rada Sołecka 
z Malcanowa, Rada Rodziców Dziecię-
cego Zespołu Tańca Ludowego Gmi-
ny Łuków, Zespół Szkół w Gręzówce, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Biard, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łuko-
wie, Klub Młodzieży  Wcześnie Uro-
dzonej ze Szczygłów Górnych, Koło 

Gospodyń Wiejskich z Gołąbek, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Zalesia, Zespół 
Szkół w Gołaszynie, Sołectwo Karwacz, 
Stowarzyszenie Artystów i Twórców 
Gminy Łuków, Rada Sołecka z Sulejów, 
Nieformalna Grupa Aktywności Społecz-
nej z Sulejów, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Gręzówki, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Rada Sołecka z Dminina, Rada Sołec-
ka z Łazów, Robert Janowski NaturaTur 
z Turzych Rogów, Miody Ziemi Łukow-
skiej, Warsztat Terapii Zajęciowej z mia-
sta Łuków, Stowarzyszenie Wspierania 
Osób z Autyzmem ich Rodzin „Labirynt” 
z miasta Łuków, Stowarzyszenie „Jeste-
śmy sobie potrzebni” z miasta Łuków 
i Zespół Placówek w Łukowie.    

Jarmark zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie i gmina Łuków. Fo
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Do tegorocznej edycji konkursu „Super Kobiety Roku Gminy Łu-
ków 2016” zostało zgłoszonych 21 kobiet z 14 sołectw. Rywalizowały 
one w czterech kategoriach. W kategorii „rolnictwo” tytuł „Kobiety 
Roku” otrzymała Ewa Stępniewska – sołtys miejscowości Sięciaszka 
Pierwsza, w kategorii „oświata” tytuł zdobyła Agnieszka Śledź – dy-
rektor Zespołu Szkół w Świdrach. W kategorii „kultura” nagrodzona 
została Agnieszka Kaptejna – twórczyni ludowa, jednocześnie człon-
kini Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Tytuł „Ko-
biety Roku” w kategorii „samorząd” otrzymała Agnieszka Wysokiń-
ska z Łazów.

Wśród nominowanych były także, w kategorii „rolnictwo”: Ewa Nu-
rzyńska z Ról, Monika Wąsiewicz z Dminina, w kategorii „oświata”: 
Jolanta Bożena Osiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu 
Łukowskim, w kategorii „kultura”: Małgorzata Izdebska z Dmini-
na, Elżbieta Kudlak z Gołąbek, Jadwiga Majek ze Strzyżewa, Alicja 
Szczygielska z Zalesia i  Anna Wąsiewicz z Aleksandrowa, w kategorii 
„samorząd”: Barbara Kępka ze Strzyżewa, Stanisława Matejuk z Za-
lesia, Justyna Trochym z Ról, Beata Pochman z Gręzówki, Bogumiła 
Rozwadowska z Dminina, Beata Suchodolska z Dąbia, Małgorzata 
Wysokińska z Czerśli i Sylwia Zarzycka z Zarzecza Łukowskiego. 

Wszystkie panie otrzymały dyplomy i upominki, laureatki zaś zesta-
wy kosmetyków ufundowane przez firmy kosmetyczne „Mary Kay” 
i „Avon”. Z okazji Dnia Kobiet nie mogło zabraknąć życzeń. Złożyli je 
wójt Mariusz Osiak, poseł Krzysztof Głuchowski, a także radny z Ła-
zów Antoni Szaniawski i sołtys Radosław Nowicki.  

W części artystycznej wystąpili  uczniowie z gminy Łuków  oraz  Te-
atr Poezji z Łukowskiego Ośrodka Kultury. W „Etiudzie dla Kobiet”, 
opracowanej przez Sławomira Żyłkę, wystąpili: Bartłomiej  Niewę-
głowski, Kacper Siwiak i Rafał Nurzyński. Poza nimi, publiczność 
bawiły także Małgorzata Cegłowska z Gimnazjum w Strzyżewie, trio 
wokalne w składzie Anna Grochowska, Wiktoria Świderska i Nata-
lia Sulowska z Zespołu Szkół w Gołąbkach, pod kierunkiem Adama 
Białowąsa oraz Olga Wideńska, Gabriela Celińska, zespoły wokalne 
„Fermata” i „Wiolinki ” z Zespołu Szkół w Gręzówce,  pod kierun-
kiem Tomasza Pirosa. O kobietach  i dziewczynach śpiewali  również 
„Śpiewograj Łukowski” i duet gitarowo-wokalny „Leszek i Jarek”. 

Uroczystość zakończyła się symboliczną lampką szampana i odśpie-
waniem przez panów „Sto Lat”.  

Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Łuko-
wie, we współpracy z Radą Sołecką miejscowości Łazy. 

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

Fo
t. 

G
O

K


