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Dożynki w Gminie Łuków
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łuków,
serdecznie życzymy, żeby 2018 Rok
spełnił wszystkie Państwa plany, nadzieje i zamierzenia.
Żeby przyniósł nowe marzenia, wyzwania i cele,
do realizacji których warto dążyć.
Życzymy także zdrowia i wszelkiego dobra
realizowanego w otoczeniu bliskich osób.

Wójt Gminy Łuków

Tadeusz Federczyk

Mariusz Osiak

Fot. freepik.com

Przewodniczący Rady Gminy

Dyżurymiejscowości
radcy prawnego
Wieniec
Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych.
Fot. UG Łuków
W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy
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Dożynki Gminne. Gospodarzami ich były dwie miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Zalesie.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
W GMINIE ŁUKÓW NA 2018 r.
PIERWSZA
ŚRODA
MIESIĄCA

DRUGI
PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA

Aleksandrów

Gołaszyn

Dminin

Karwacz

Gołąbki
Jadwisin
Jeziory

Kownatki
Role

Łazy

Strzyżew

Malcanów

Suchocin

Podgaj
Rzymy Las
Rzymy Rzymki
Szczygły Górne

DRUGA
ŚRODA
MIESIĄCA
Biardy
Gręzówka
Gręzówka Kol.

Wagram

Klimki
Krynka

Szczygły Dolne Wólka Świątkowa
Świdry

Czerśl
Dąbie

Zarzecz Łukowski Ławki

ODPADY WYSTAWIAMY W DNIU OBJAZDU
DO GODZINY 7:00 !
Odbiór poszczególnych frakcji wg regulaminu:
• ŻÓŁTY WOREK - OPAKOWANIA Z PLASTIKU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH, WIELOMATERIAŁOWE – co
miesiąc
• NIEBIESKI WOREK – MAKULATURA – co miesiąc

Ryżki

• BRĄZOWY WOREK/POJEMNIK - BIODEGRADOWALNE – co
miesiąc

Sieciaszka Pierwsza

• ZIELONY WOREK - SZKŁO – raz na kwartał: styczeń, kwiecień,
lipiec, październik

Sięciaszka Druga

• SZARY WOREK - POPIÓŁ – 3 razy w roku: w miesiącu lutym,
maju i grudniu

Nowa Gręzówka

Suleje
Turze Rogi

CZWARTY
PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA

• POZOSTAŁE Z SEGREGACJI – co miesiąc
Sięciaszka Trzecia
Zalesie
Żdżary

03.01.2018

08.01.2018

10.01.2018

22.01.2018

07.02.2018

12.02.2018

14.02.2018

26.02.2018

07.03.2018

12.03.2018

14.03.2018

26.03.2018

04.04.2018

09.04.2018

11.04.2018

23.04.2018

02.05.2018

14.05.2018

09.05.2018

28.05.2018

06.06.2018

11.06.2018

13.06.2018

25.06.2018

04.07.2018

09.07.2018

11.07.2018

23.07.2018

01.08.2018

13.08.2018

08.08.2018

27.08.2018

05.09.2018

10.09.2018

12.09.2018

24.09.2018

03.10.2018

08.10.2018

10.10.2018

22.10.2018

07.11.2018

12.11.2018

14.11.2018

26.11.2018

05.12.2018

10.12.2018

12.12.2018

24.12.2018

• NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY NIESEGREGOWANE ODPADY – co miesiąc
W PRZYPADKU SEGRGACJI ODPADÓW
W POJEMNIKACH LUB INNYCH WORKACH
NALEŻY OZNACZYĆ JAKA TO FRAKCJA
REKLAMACJE NALEŻY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ
DWA DNI PO OBJEŹDZIE!
SZKŁO, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
POPIÓŁ, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
SZKŁO, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
POPIÓŁ, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
SZKŁO, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
SZKŁO, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane
POPIÓŁ, żółty worek, makulatura, biodegradowalne,
pozostałe z segregacji, niesegregowane

UWAGA! OD STYCZNIA 2018 OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW
Nieruchomości niezamieszkałe (ﬁrmy, instytucje itp.):
Nieruchomości zamieszkałe:
• w przypadku selektywnego gospodarowania 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca do czterech osób w rodzinie i 2
zł za każdą następną osobę (według poniższej tabeli):
Ilość osób
1 osoba

Kwota
6 zł

2 osoby

12 zł

3 osoby

18 zł

4 osoby

24 zł

5 osób

26 zł

Ilość osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób

Kwota
28 zł
30 zł
32 zł
34 zł
36 zł
38 zł

• w przypadku nieselektywnego gospodarowania - 14 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca

Wielkość
pojemnika

Kwota

Wielkość
pojemnika

Segregowane

Kwota

Niesegregowane

110 l

6 zł

110 l

14 zł

240 l

14 zł

240 l

28 zł

1 100 l

50 zł

1 100 l

110 zł

2 500 l

110 zł

2 500 l

220 zł

7 000 l

311 zł

7 000 l

600 zł
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Z PRACY RADY GMINY
Najważniejszymi sprawami, którymi Rada Gminy
zajmuje się w czwartym kwartale każdego roku są
stawki podatków i budżet na kolejny rok. Tak było
i tym razem. Radni zdecydowali o pozostawieniu
stawek podatków na poziomie roku ubiegłego. Żeby
jednak podatek rolny mógł pozostać bez zmiany i jak
dotychczas wynosić 100 zł za hektar przeliczeniowy,
radni obniżyli średnią cenę skupu żyta z 52,50 zł do
40 zł.
Budżet gminy na 2018r. radni przyjęli jednogłośnie w dniu 28 grudnia. Zaplanowane w nim dochody
wynoszą prawie 81 mln 200 tys., natomiast wydatki
ponad 87 mln. Na realizację inwestycji została zabezpieczona kwota blisko 16,5 mln. W jej ramach będą
realizowane inwestycje, wśród których najważniejszymi są: zakup i montaż instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, modernizacja oświetlenia
ulicznego w ponad połowie miejscowości i rozbudowa szkoły w Dąbiu. Szacunkowy koszt projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii wynosi 10 mln
700 tys. zł, z czego ponad 7 mln 660 tys. będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL). Ze środków tych
zostanie zakupionych i zamontowanych ponad 980 zestawów kolektorów słonecznych i 6 instalacji fotowol-

taicznych. Na wymianę oświetlenia ulicznego w 24
miejscowościach zabezpieczono kwotę 1 mln 300 tys.
zł, z czego 700 tys. zł także będzie pochodziło z RPO.
Rozbudowa szkoły w Dąbiu będzie kosztować ponad
500 tys. zł. Planowane są również inwestycje, choć na
mniejszą skalę, w szkołach w Aleksandrowie, Gołaszynie i Świdrach. Poza zadaniami własnymi, gmina
wesprze finansowo zdania realizowane na terenie gminy Łuków przez samorządy powiatowy i wojewódzki.
Powiat łukowski otrzyma 870 tys. zł na przebudowę
blisko 2,5 km drogi Ławki – Klimki oraz wybudowanie chodników w Krynce i Podgaju. Samorząd zaś województwa - kwotę 500 tys. zł na budowę ciągu pieszo
– rowerowego przy trasie Łuków – Świdry – Serokomla – Kock. W budżecie znalazły się także środki finansowe na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych
dla jednostek OSP w Gręzówce – 200 tys. zł i Turzych
Rogach – 100 tys. zł.
Ważną decyzją Rady było także podniesienie wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, które pozostawione na ubiegłorocznym
poziomie, nie wystarczają na pokrycie kosztów obsługi systemu. Na sąsiedniej stronie podajemy stawki odbioru odpadów obowiązujące od stycznia 2018r.

INWESTYCJE
Czwarty kwartał ubiegłego roku
upłynął na przygotowaniach do inwestycji, które będą realizowane
w 2018r.
W dniu 11 grudnia gmina podpisała umowę z wykonawcą zadania
pod nazwą „Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Dąbiu”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych, wykonawcą zadania została firma Usługi
Budowlane Zbysław Burdach z siedzibą w Łukowie. W terminie do 31
maja br. wykonawca zobowiązał
się umownie wykonać stan surowy
otwarty rozbudowy. Wartość robót
oszacowano na kwotę 510 976,29
złotych brutto. W ramach rozbudowy powstanie dwukondygnacyjny
budynek o powierzchni użytkowej
321,52 m² i kubaturze 2440,44 m³.
Prace wykończeniowe i instalacyjne wykona grupa remontowo –
budowlana Urzędu Gminy Łuków.
Szacowany termin oddania budynku do użytkowania to 1 września
2018 roku.

W ubiegłym kwartale gmina otrzymała oficjalne informacje o przyznaniu dofinansowania do projektów
„Czysta energia w gminie Łuków
I i II” i „Modernizacja oświetlenia
ulicznego pod kątem zwiększenia
jego efektywności”. Projekty będą
realizowane w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020. W bieżącym roku nastąpi
rzeczowa ich realizacja.
W ramach rozbudowy oświetlenia
ulicznego wykonane zostało oświetlenie na odcinku Wólka Świątkowa
– Role i w miejscowości Łazy.

Projekt rozbudowy ZS w Dąbiu.
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Projekt „Nowe przedszkolaki w Gminie Łuków”
Jak informowaliśmy w poprzednich numerach gazety, nasz samorząd realizuje już projekt EFS pn.
„Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”, w którym
uczestniczy 12 szkół podstawowych
i gimnazjów. Projekt będzie kontynuowany aż do 31 lipca 2019 r.,
a jego budżet wraz z udziałem własnym wynosi 1 941 966 zł. Aktualnie realizowane są szkolenia dla
nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia
dla uczniów.
Działania projektu obejmują okres
od 1 marca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
W listopadzie 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Lublinie rozstrzygnięto konkurs w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna,

w ramach którego dofinansowanie
otrzymał projekt pn. „Nowe przedszkolaki w Gminie Łuków”. Projekt jest realizowany w okresie od 1
września 2017 r. do 31 lipca 2018
r. i obejmuje refundację wydatków
poniesionych przed podpisaniem
umowy. Umowa została podpisana
w grudniu 2017 r. Łączna wartość
programu wynosi 691 851,25 zł,
z czego 15-procentowy wkład własny gminy to kwota 103 777,69 zł.
Wydatki projektu dotyczą utworzenia 2 nowych oddziałów dla
dzieci 3-4 letnich w przedszkolach
w Rolach oraz w Turzych Rogach.
Wydatki programu obejmują:
• adaptację mieszkania w Rolach

oraz sali lekcyjnej w Turzych Rogach na potrzeby przedszkola;
• doposażenie w/w przedszkoli
w tablice interaktywne, projektory, laptopy, stoliki, krzesełka,
pomoce dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw oraz zabawki dla dzieci;
wynagrodzenia nauczycieli pracujących w nowoutworzonych grupach oraz nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla dzieci;
wyżywienie dzieci.
W projekcie mogły wziąć udział
tylko jednostki, w których utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne zwiększające liczbę najmłodszych wychowanków przedszkoli.

Dotacje w ramach projektu „Aktywna tablica”
oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną
W programie dotyczącym wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej 7 szkół w miejscowościach: Czerśl, Gołąbki, Gręzówka,
Krynka, Strzyżew, Świdry i Zalesie,
otrzymało dofinansowanie o wartości od 5 100 zł do 6 700 zł. Szkoły zakupiły specjalistyczny sprzęt
i wyposażenie medyczne, z którego będą korzystać uczniowie oraz
obsługujący szkoły lekarze i pielęgniarki SPZOZ Łuków. Będą to:
wagi ze wzrostomierzem, stetoskopy, aparaty do pomiaru ciśnienia,
kozetki, parawany, biurka, stoliki

i szafki kartoteczne oraz tablice do
badania wzroku i siatki centylowe.
W drugiej turze naboru wniosków
dofinansowanie otrzymały także
szkoły w: Aleksandrowie, Dąbiu,
Gołaszynie, Rolach. Na uzupełnienie zakupów do kwoty 6700 zł
wsparcie otrzymały również zespoły szkół w Strzyżewie i Zalesiu.
Wnioski o dofinansowanie przygotowano w Gminnym Zespole
Oświatowym w Łukowie.

fot. A Śledź

fot. ZS Krynka

Zespoły szkół w: Czerśli, Dąbiu
i Krynce otrzymały dofinansowanie,
w programie MEN pn. „Aktywna
tablica”, na zakup tablic interaktywnych, projektorów oraz interaktywnych monitorów dotykowych. Kwota dofinansowania dla jednej szkoły
to 14 000 zł, a wkład własny 3 500
zł. Zakupy były zrealizowane do
końca 2017 r. Dzięki programowi
poszerzona zostanie baza sprzętowa szkół, a właściwe wykorzystanie
w/w pomocy wpłynie na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz
poprawę wyników nauczania.

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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Jarmark Bożonarodzeniowy już po raz dziesiąty
możliwość zobaczenia żywej szopki ze zwierzętami gospodarskimi
oraz spotkania Świętego Mikołaja,
który obdarowywał słodkimi upominkami. Nie mogło też zabraknąć
życzeń bożonarodzeniowych. Złożyli je wójt gminy Łuków Mariusz
Osiak i burmistrz miasta Łuków
Dariusz Szustek, którzy następnie
podzielili się opłatkiem z mieszkańcami gminy i miasta przybyłymi na
Jarmark. Podczas Jarmarku zostały
ogłoszone wyniki gminnego kon-

kursu na ozdobę choinkową, a jego
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Prace
konkursowe każdy mógł nabyć ofiarowując dobrowolny datek na rzecz
jednej z dziewczynek - podopiecznej fundacji „Zdążyć z pomocą”.
Organizatorem Jarmarku był Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie,
który przygotował wydarzenie przy
współpracy z miastem Łuków.

Fot. GOK

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się już po raz dziesiąty. Na Placu Solidarności i Wolności stanęły stoiska kół gospodyń
wiejskich, stowarzyszeń, sołectw
i placówek szkolnych, na których
można było nabyć zarówno świąteczne smakołyki, jak i ozdoby
bożonarodzeniowe. Wszyscy mogli poczęstować się barszczykiem
z uszkami przygotowanym przez
panie z koła gospodyń wiejskich
z Dminina. Najmłodsi zaś mieli

Świąteczna pomoc w gminie Łuków
W świąteczną pomoc potrzebującym włączyły się także wszystkie
szkoły gminy Łuków dostarczając
produkty do paczek przygotowywa-

nych w ramach akcji patronowanej
przez senatora Stanisława Gogacza
„Polacy Rodakom”.

Fot. UG Łuków

Po raz pierwszy w gminie Łuków
została przygotowana szlachetna
paczka w ramach ogólnopolskiej
akcji o tej samej nazwie. Przygotowali ją wspólnie pracownicy
Urzędu Gminy Łuków, Gminnego
Zespołu Oświatowego w Łukowie,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie i członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatorką akcji w gminie była
Magdalena Sokołowska z Gminnego Zespołu Oświatowego.
Przygotowanie paczki było dla
nas samych cennym doświadczeniem, ponieważ uruchomiło w nas
wrażliwość, pozwoliło bliżej przyjrzeć się potrzebom innych ludzi
nie z pozycji pracowników samorządowych, lecz bardzo ludzkiej
i nauczyło pracy w grupie na rzecz
wspólnego celu o charakterze społecznym – tak o akcji mówi wójt
Mariusz Osiak.
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Sołeckie Spotkanie Seniorów w Strzyżewie

W listopadzie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Seniora.
Z tej okazji od kilku już lat organizowane jest w gminie Łuków,
w miejscowości Strzyżew, Sołeckie
Spotkanie Seniorów „Senioriada”.
W części artystycznej tegorocznej
„Senioriady” wystąpiły zespoły
z gminy Łuków, a także Jadwiga

Stelmach wykonując starą, ludową piosenkę „Czy wolno dziewczę
kochać”. Odbył się także konkurs
o tytuł „Seniora Gminy Łuków
2017”, w którym należało wykazać
się wiedzą na temat praw i przywilejów seniorów. Zwycięzcą konkursu został Grzegorz Karwowski
z Zalesia.

XIV Gminny Przegląd Recytatorski w Gołaszynie

„Jestem pediatrą w literaturze, na
receptach wypisuję uśmiech” - tak
pisała Wanda Chotomska - jedna
z najsłynniejszych polskich pisarek, która swą twórczość poświęciła
dzieciom. Organizatorzy tegorocznego XIV Gminnego Przeglądu Recytatorskiego zdecydowali, że będzie on poświęcony tej znakomitej

poetce. W Przeglądzie wzięło udział
64 recytatorów z klas I-VII z dwunastu szkół gminy. Gośćmi specjalnymi Przeglądu byli dyrektor GOK
Henryk Wysocki, radny z Gołaszyna
Dariusz Borkowski i sołtys Gołaszyna Przemysław Izdebski - fundatorzy
nagród książkowych dla bibliotek
szkolnych.

Święto Niepodległości w gminie Łuków

Obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości w gminie Łuków
rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu
Łukowskim. Po niej odbył się koncert chóru parafialnego „Corde Christi”, a następnie IV Gminny Festiwal Niepodległościowy, w którym

pieśni i wiersze patriotyczne zaprezentowali uczniowie ze szkół w Zarzeczu Łukowskim, Gołaszynie, Zalesiu, Aleksandrowie, Dąbiu, Krynce, Gręzówce, Strzyżewie, Czerśli
i Gołąbkach. Uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć plakaty
przygotowane przez uczniów w ramach Gminnego Konkursu na Plakat
Patriotyczny pt. „11 Listopada”.

Zespoły z gminy Łuków na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Radomyśli
Polsko” w Radomyśli. W kategorii
zespołów ludowych „Niezapominajki” zdobyły II miejsce, zaś „Jagódki” uhonorowane zostały wyróżnieniem.

„Kulturalniak” Gminy Łuków 2017

Po raz czwarty w gminie Łuków
odbyła się uroczystość Inauguracji
Roku Kulturalnego, podczas której
wręczone zostały nagrody „Kulturalniak” Gminy Łuków za rok 2017.
Uroczystość podsumowująca działalność Gminnego Ośrodka Kultury w minionym roku, połączona
z prezentacją dorobku kulturalnego
i występami artystycznymi, odbyła się w ostatnią niedzielę listopada
w Zespole Szkół w Rolach. Była ona
okazją do podziękowań wszystkim
realizującym działania o charakterze
kulturalnym w gminie Łuków oraz
tym, którzy wspierają te działania
zarówno finansowo, jak i rzeczowo.

Ci ostatni otrzymali podziękowania
z tytułem „Szczodra ręka”.
Najważniejsze zaś nagrody w dziedzinie kultury za działalność w gminie Łuków w 2017r. tzw. Kulturalniaki w postaci rzeźby wykonanej
rzeźbiarza Roberta Sadło, otrzymali:
• dziecięce zespoły „Lipka” i „Folklor” z Zespołu Szkół w Gręzówce
działające pod kierunkiem Doroty
Sójki i Roberta Marcinka
• Aneta Pajdowska – animatorka
kultury z Łazów
• gazeta „Wspólnota Łukowska”
reprezentowana przez redaktor
Magdalenę Oknińską
• Katolickie Radio Podlasie repre-

zentowane przez redaktor Annę
Kupińską
• Janusz Mazurek – sołtys wsi Malcanów
• Lokalna Grupa Działania „Razem
Ku Lepszej Przyszłości” reprezentowana przez prezesa Sylwię Romańską-Węzik.

Fot. GOK

„Kumpele” z Gręzówki, „Niezapominajki” z Dminina i „Jagódki”
ze Żdżar reprezentowały gminę Łuków na II Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Śpiewam Ci
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Warsztaty filmowe w Dąbiu
Wysokiński, zapoznał ich z walorami przyrodniczymi i historycznymi rezerwatu. Wycieczkę zakończyło
ognisko przygotowane przez podleśniczego w leśnictwa
Róża Adama Madekę.

Fot. W. Wysokińska

W październiku uczestnicy warsztatów filmowych
odbywających się w filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbiu udali się na wycieczkę do rezerwatu Jata. Tam,
poza nauką filmowania, prowadzący warsztaty Robert

Wyprawa do Jaty w Święto Niepodległości
Uczestnicy warsztatów filmowych oraz uczniowie
zespołów szkół w Gręzówce i Dąbiu oddali w przeddzień Święta Niepodległości hołd poległym za Ojczyznę. Udali się w miejsca ważne historycznie na terenie
gminy Łuków – pod pomnik żołnierzy Armii Krajowej, na teren byłego obozu partyzanckiego w rezerwacie Jata oraz na cmentarz parafialny w Gręzówce,
na którym znajdują się mogiły żołnierzy poległych we
wrześniu 1939r. Symbolicznym gestem wyrażającym

pamięć o bohaterach Ziemi Łukowskiej było złożenie
w tych miejscach kwiatów i zapalenie zniczy. Dopełnieniem tej ważnej „lekcji patriotycznej” była prelekcja
obecnego na spotkaniu zastępcy wójta gminy Łuków
Wojciecha Szczygła na temat historii rezerwatu Jata
oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na temat przyrody rezerwatu – jej flory i fauny opowiedziała
uczniom nauczycielka Zespołu Szkół w Gręzówce Urszula Jurzyk.

W dniu 6 grudnia w bibliotece
w Gręzówce odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe z wykonywania ozdób choinkowych
i ozdobnych pudełek. Prowadziły je członkinie Stowarzyszenia
Twórców i Artystów Gminy Łuków – Elżbieta Sadło i Agnieszka
Kaptejna, które poza prezentacją

technik wykonywania dekoracji,
opowiedziały uczestnikom warsztatów o tradycjach ludowych
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W takim dniu nie
mogło zabraknąć wizyty Świętego
Mikołaja i upominków dla wszystkich uczestników warsztatów.

Fot. GBP

Warsztaty bożonarodzeniowe
pn. „Ozdoby choinkowe i ozdobne pudełka”
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Samochód dla OSP Szczygły Górne
wnętrznych i Administracji, 110 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 23 000,00 zł z Gminy Łuków.

Fot. OSP Szczygły Górne

W listopadzie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach
Górnych zakupiła nowy strażacki samochód ratowniczo gaśniczy. Środki na niego w całości pochodziły ze źródeł
zewnętrznych - 150 000,00 zł z Ministerstwa Spraw We-

Złote Gody w gminie Łuków

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2017 roku
obchodzili:
1. Barbara i Józef Bartosiewiczowie z Krynki
2. Jadwiga i Józef Borkowscy z Gołaszyna
3. Cecylia i Eugeniusz Dadaczowie z Nowej Gręzówki
4. Teresa i Jerzy Dybciakowie z Sięciaszki Pierwszej
5. Maria i Jan Głuchowscy ze Żdżar
6. Danuta i Benedykt Jastrzębscy z Ryżek

7. Janina i Wiesław Jurkowie z Jezior
8. Zofia i Jan Krasuscy z Zalesia
9. Teresa i Henryk Lendzionowie z Łazów
10. Teresa i Stanisław Nurzyńscy z Malcanowa
11. Jadwiga i Jacek Olszewscy z Krynki
12. Krystyna i Witold Perytowie z Gręzówki-Kolonii
13. Teresa i Antoni Pycek z Gręzówki
14. Krystyna i Marian Pyckowie z Gręzówki
15. Alicja i Jan Sergielowie z Aleksandrowa
16. Anna i Wacław Siwiakowie z Gołąbek
17. Wanda i Stanisław Szmulikowie z Kownatek
18. Stanisława i Wacław Śledziowie z Wólki Świątkowej
19. Janina i Antoni Świętońscy z Wólki Świątkowej
20. Alfreda i Czesław Turscy z Turzych Rogów
21. Halina i Tadeusz Wiąckiewiczowie z Sięciaszki Pierwszej
22. Zofia i Kazimierz Wielgoszowie z Sięciaszki Drugiej
23. Marianna i Bronisław Wielgusowie z Aleksandrowa
24. Krystyna i Jeremi Zakrzewscy z Zarzecza Łukowskiego
25. Alina i Władysław Zalewscy z Dminina

Fot. UG Łuków

25 par małżeńskich z terenu gminy Łuków obchodziło w ubiegłym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie Jubilatów odbyło się 25 października w Parisel Palace w miejscowości Klimki. Z tej
okazji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wójt gminy Łuków Mariusz Osiak udekorował jubilatów
medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Złożył
także gratulacje oraz życzenia kolejnych lat w zdrowiu
i pomyślności.

