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 Ulga w opłacie  
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
Od stycznia obowiązuje 
stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi z ulgą na kompostownik. 
Str. 3

 Konkurs ofert  
rozstrzygnięty
Organizacje pozarządowe 
z terenu gminy Łuków otrzy-
mały łącznie 162 tys. zł na 
realizację zadań gminy o cha-
rakterze pożytku publicznego. 
Str. 4

 Budowa oczyszczalni 
ścieków
Wkrótce rozpocznie się 
budowa gminnej oczyszczalni 
ścieków i pierwszego odcinka 
sieci kanalizacyjnej. Str. 5

 Narodowy Spis 
Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021
W  dniach 1 kwietnia – 30 
września trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Spisu można 
dokonać samemu przy uży-
ciu interaktywnego formula-
rza spisowego dostępnego 
na stronie GUS. Str. 5

Wieści z Gminy 
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć

tel. 25 798 24 39 w. 139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl 

Beata Bajdziak  
– członkini Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kownat-
kach została tegoroczną 
laureatką konkursu Ko-
bieta Roku Gminy Łu-
ków. Jury składające się 
z  przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych 
i  Henryka Wysockiego 
– dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury, jed-
nocześnie organizato-
ra konkursu, doceniło 
panią Beatę za inspiro-
wanie i  podejmowanie 
działań kulturotwór-
czych, organizację im-
prez i zajęć kulturalno-
-społecznych w  swojej 
miejscowości, udział 
w promocji i nobilitacji 
kultury wiejskiej Gminy 
Łuków na forum powia-
tu i Lubelszczyzny oraz 
współinicjatywę powo-
łania do życia Etnoza-
grody w  Kownatkach. 
Poza tytułem, laureatka 
otrzymała honorową sta-
tuetkę w postaci rzeźby 
popiersia kobiety. 

Fot. GOK 

Kobieta Roku 
           Gminy Łuków
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ODPADY OPAKOWANIOWE Z PLASTIKU, 
TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI, 

WIELOMATERIAŁOWE
worek ŻÓŁTY

SZKŁO OPAKOWANIOWE 
worek ZIELONY

ODPADY BIODEGRADOWALNE
pojemnik lub worek BRĄZOWY

(dozwolone także kompostowanie)

• plastikowe butelki po napojach
• opakowania po środkach czystości (płyny do 

mycia naczyń, do płukania, proszkach itp.)
• opakowania po środkach do pielęgnacji 

ciała (szampony, żele, płyny itp.)
• opakowania po żywności (jogurty, śmietana 

itp.)
• metalowe puszki po żywności, napojach 

(konserwy, karmy dla zwierząt itp.)
• wieczka po słoikach i kapsle
• kartony wielomateriałowe np. po sokach 

i mleku tzw. TetraPak
• plastikowe opakowania po produktach
• inne opakowania metalowe
• foliowe reklamówki i woreczki
• folia aluminiowa
• plastikowe zakrętki
• opakowania z papieru powlekanego, 

opakowania po słodyczach, ciastkach, 
owocach, opakowania po mrożonkach

• małe opakowania ze styropianu 
(niebudowalny!) 

• tworzywa sztuczne (miski, doniczki 
plastikowe, wiaderka)

• inne podobne
UWAGA!!!
Opakowania mają być opróżnione 
z zawartości, niezamoczone i niezawilgocone 
nadmiernie. 
Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych 
tworzyw  
i opakowań oraz zgniecenie opakowań.

• szklane butelki i opakowania  
po napojach i żywności

• butelki po napojach alkoholowych
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych 

uszczelek)
• szklane opakowania  

po kosmetykach, perfumach
• szklane wazony (nie ze szkła kryształowego!)
• inne opakowania szklane podobne

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 i bez nakrętek.

Odpady biodegradowalne kuchenne:
• odpadki kuchenne (stałe)
• skorupki jaj
• odpadki z ryb, mięsa i kości
• skorupki z orzechów
• resztki owoców i warzyw
• zepsuta żywność  

(bez opakowań)
• łubianki po owocach
• fusy oraz filtry do kawy i herbaty 

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (tzw. 
zielone):
• kwiaty i pozostałości roślin 
• liście
• skoszona trawa 
• przycięte części drzew i krzewów
• drobne elementy z niemalowanego 

i nieimpregnowanego drewna

O ile to możliwe odpady kuchenne powinny 
być oddzielone od odpadów zielonych.

POZOSTAŁE ODPADY  
ZBIERANE SELEKTYWNIE 

pojemnik lub worek

MAKULATURA
worek NIEBIESKI

POPIOŁY
worek  lub pojemnik SZARY

(wystawić w dniu objazdu wg harmonogramu lub 
można dostarczyć do PSZOK)

Pozostałe odpady komunalne inne niż 
wymienione, itp.: 

• pampersy, zużyta wata, waciki 
• kobiece artykuły higieniczne
• jednorazowe maszynki do golenia
• zbędne ubrania, buty
• tekstylia (niezamoczone i niezawilgocone 

nadmiernie)
• worki z odkurzacza
• sznurki i wstążki
• niedopałki papierosów
• zmiotki (śmieci) itp.
• zabawki (bez baterii)
• skrzynki, szlaufy (węże) itp.
• lustra (także zbite)
• szkło zbrojone
• szkło płaskie
• ceramika
• porcelana
• kryształy
• szyby okienne (w ilościach nie wskazujących 

na pochodzenie z budowy i rozbiórek)
• inne szkło gospodarcze w całości 

lub uszkodzone itp.:
• talerze
• spodki
• ręczniki papierowe
• chusteczki
• papier toaletowy
• serwetki
• odchody zwierząt domowych (psy, 

koty, chomiki, ptaki itp.) wraz ze ściółką 
i resztkami karmy

 • paragony

• gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, 
papier szkolny, biurowy, zeszyty, książki, 
torebki papierowe, tekturę i kartony, pudełka 
kartonowe

• papierowe opakowania po produktach

• 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  
tel. 25 798 32 74 czynne: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek-piątek 8.00–16.00, sobota 
9.00–14.00) bezwzględnie trafić muszą:

ODPADY NIEBEZPIECZNE w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, 
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, 
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 
przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 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, opony itp. (przewidywane są również 
zbiórki akcyjne w miejscowościach gminy), 

oraz zużyta odzież, tekstylia, obuwie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

na terenie Gminy Łuków
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Urząd Gminy Łuków weryfikuje dane zawarte w zło-
żonych deklaracjach  o wysokości opłaty za odpady, 
dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nie-
ruchomości na terenie Gminy Łuków.

  Sprawdzana jest zgodność deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi ze stanem faktycznym. W przypadku uzasadnio-
nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz 
do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmia-
ny liczby osób, prowadzi do wydania decyzji admini-
stracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości 
i odsetek podatkowych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklara-
cję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komu-
nalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi lub określonej w dekla-
racji ilości odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Łuków, 
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość ulgi została wyliczona w oparciu o analizę 
wydatków jakie ponosi Gmina na odbiór i zagospodaro-
wanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 
pochodzących z nieruchomości położonych na terenie 
gminy Łuków. 

W związku z tym wysokość ulgi wynosi 1 zł od osoby 
na miesiąc. 

U W A G A !!!
Od STYCZNIA 2021 obowiązuje stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z ulgą na 
kompostownik 
• w przypadku selektywnego gospodarowania 14 zł 

miesięcznie bez ulgi
• 13 zł z ulgą od jednego mieszkańca w zadeklarowa-

nej nieruchomości do czterech osób i 10 zł za każdą 
następną osobę bez ulgi

• 9 zł za każdą następną osobę z ulgą (według poniż-
szej tabeli):

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  
56 zł miesięcznie od jednego mieszkańca do czterech osób oraz 40 zł miesięcznie za każdą piątą i następną 
osobę w zadeklarowanej nieruchomości. 
Opłaty należy wnosić w systemie kwartalnym, w terminach: 
• za I kwartał [ I – III ] do 15 marca 
• za II kwartał [ IV – VI ] do 15 maja 
• za III kwartał [ VII – IX ] do 15 września 
• za IV kwartał [ X – XII ] do 15 listopada

 Ilość osób Kwota
miesięczna Kwota kwartalna Kwota miesięczna  

z ulgą
Kwota kwartalna  

z ulgą

1 osoba 14 zł 42 zł 13 zł 39 zł 

2 osoby 28 zł 84 zł 26 zł 78 zł 

3 osoby 42 zł 126 zł 39 zł 117 zł 

4 osoby 56 zł 168 zł 52 zł 156 zł 

5 osób 66 zł 198 zł 61 zł 183 zł 

6 osób 76 zł 228 zł 70 zł 210 zł 

7 osób 86 zł 258 zł 79 zł 237 zł 

8 osób 96 zł 288 zł 88 zł 264 zł 

9 osób 106 zł 318 zł 97 zł 291 zł 

10 osób 116 zł 348 zł 106 zł 318 zł 

11 osób 126 zł 378 zł 115 zł 345 zł 
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O Ś W I A T A

W dniu 4 marca Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łuków przyznała uzdolnionym uczniom 
zamieszkałym na terenu gminy, Stypendia Gminy Łuków i Nagrody Wójta Gminy Łuków za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauki, kultury i sportu. 

Stypendia Wójta Gminy Łuków otrzymali:

• Maurycy Antoni Wolny uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim pn. „Zwariowana historia” i III miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Technicznym „Eko-Zabawka”.

• Mikołaj Prusinowski uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski 
PONTFIGHTING KADETÓW MŁODSZYCH.

• Emilia Krasuska uczennica kl. IV Zespołu Szkół w Czerśli za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski PONTFIGHTING 
KADETÓW MŁODSZYCH.

• Zofia Bekulard uczennica kl. VIII Zespołu Szkół w Zalesiu za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w szachach.

• Bartosz Bekulard uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Zalesiu za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w szachach i dojście do finału Kuratoryjnego Konkursu z Fizyki.

Nagrody Wójta Gminy Łuków otrzymali:

• Michał Paszkowski uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie I miejsca w XXIX Turnieju Mikołajkowym 
Minisiatkówki rangi Wojewódzkiej.

• Roland Fronc uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie I miejsca w XXIX Turnieju Mikołajkowym 
Minisiatkówki rangi Wojewódzkiej.

• Rafał Wierzchowski uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie I miejsca w XXIX Turnieju Mikołajkowym 
Minisiatkówki rangi Wojewódzkiej.

• Hubert Ognik uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie I miejsca w XXIX Turnieju Mikołajkowym 
Minisiatkówki rangi Wojewódzkiej.

• Alex Siekierzyński uczeń kl. I Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski PONT-
FIGHTING DZIECI.

• Karol Leszkowicz uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Zalesiu za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w szachach. 

• Cezary Strzałek uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Zalesiu za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w szachach.

• Cezary Kot uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Zalesiu za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w szachach.

STYPENDIA I NAGRODY DLA UCZNIÓW

W  marcu zostały ogłoszone 
wyniki otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań gminy o charakte-
rze pożytku publicznego w 2021 r. 
Środki w wysokości 162 tys. zł zostały 
przyznane na zadania w zakresach: 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej; kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego; turystyki i  krajoznawstwa. 
W zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej 12 organizacji 
otrzymało łącznie 143 tys. zł na reali-
zację następujących zadań: szkole-
nia sportowe w piłce nożnej, udział 
w rozgrywkach ligowych, utrzyma-
nie obiektów sportowych; szkolenia 
sportowe dzieci i młodzieży w zapa-
sach oraz udział w zawodach; szko-
lenia sportowe dzieci i  młodzieży 
w  tenisie stołowym oraz udział 
w  zawodach; szkolenia sportowe 
dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce 

oraz udział w zawodach; szkolenia 
sportowe dzieci i młodzieży w siat-
kówce oraz udział w zawodach; szko-
lenie w szachach, udział w zawodach 
i  turniejach szachowych; zajęcia 
sportowo-rekreacyjne – ogólnoroz-
wojowe. W zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i  dziedzic-
twa narodowego przyznano środki 
w wysokości 17 tys. zł na realizację 
zadania o nazwie: krzewienie kultury 
ludowej wśród dzieci i  młodzieży, 
udział w  konkursach i  festiwalach 
folklorystycznych. W zakresie tury-
styki i krajoznawstwa dwa zadania 
otrzymały finansowanie w  łącznej 
kwocie 2 tys. zł. Jedno z nich to orga-
nizacja rekreacyjnej imprezy rowero-
wej promującej walory turystyczne 
gminy Łuków, drugie to organizacja 
rajdu rowerowego. 

Fot. UG Łuków

Konkurs ofert rozstrzygnięty 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY  
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

I N W E S T Y C J E
Okres zimowy jest zwykle czasem na 

przygotowanie inwestycji, które będą 
realizowane w ciągu roku. Tak też było 
w pierwszym kwartale br. Gmina przy-
gotowała i w marcu złożyła wniosek 
do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu o dofinansowa-
nie na wymianę nawierzchni na pięciu 
szkolnych boiskach. O planach w tym 
temacie pisaliśmy w poprzednim nume-
rze gazety. Chodzi o boiska w miejsco-
wościach: Czerśl, Gołąbki, Gręzówka, 
Krynka i Zalesie. Zostanie na nich 
ułożona nawierzchnia poliuretanowa. 
Całość zadania została oszacowana na 
blisko 1 mln, z czego 50 procent będzie 
stanowiło dofinansowanie. 

Gmina złożyła także wniosek do Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych na 
budowę drogi na osiedlu w Ryżkach. To 
nie jest jedyne zaplanowane na ten rok 
zadanie drogowe w Ryżkach. Kolejne 
to budowa ciągu pieszo-rowerowego 
i chodnika przy drodze wojewódzkiej 
807. Z uwagi na to, że inwestycja doty-
czy drogi wojewódzkiej, będzie realizo-
wana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie. Podobnie – we współpracy 
z województwem, będzie budowany 
chodnik przy drodze wojewódzkiej 808 
w Świdrach. Gmina przekaże samorzą-

dowi wojewódzkiemu dokumentacje 
obu inwestycji.

Ruszyły także przygotowania do 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków 
w Gołaszynie. Obecnie trwa proce-
dura przetargowa. Jeśli uda się wyłonić 
wykonawcę, to jeszcze w maju zosta-
nie podpisana umowa i zaraz po tym 
rozpocznie się budowa oczyszczalni. 
Wkrótce gmina ogłosi także przetarg 

na budowę pierwszego odcinka sieci 
kanalizacyjnej obejmującego miejsco-
wości: Wólka Świątkowa, Role i Krynka. 
Planowana jest również budowa dru-
giego odcinka kanalizacji w miejsco-
wościach: Gołaszyn, Ławki i Gręzówka. 
O tych inwestycjach będziemy Państwa 
na bieżąco informować.  

Fot. UG Łuków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łuków!  
Informujemy, że trwa Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2021. Główny Urząd Statystyczny 
realizuje Spis w dniach 1 kwietnia – 30 września br. 

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne 
stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, jak 
również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszka-
nia, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i  inne zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.   

Spisu można dokonać samemu przy użyciu interak-
tywnego formularza spisowego dostępnego na stronie 
GUS. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ma możliwości 
wykonania tego w domu, może zgłosić się do Urzędu 
Gminy, gdzie jest przygotowane do tego celu specjalne 
stanowisko. Jeśli natomiast osoba objęta obowiązkiem 
spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elek-
tronicznego, rachmistrze spisowi skontaktują się z tą 
osobą telefonicznie lub osobiście w celu dopełnienia 
obowiązku spisowego.

Szczegółowe informacje na temat Spisu dostępne 
są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod 
numerem infolinii +48 22 279 99 99. Z wykazem pytań 
formularza spisowego można się zapoznać pod adre-
sem:  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 
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K W A R T A L N Y  K A L E J D O S K O P  K U L T U R A L N Y

Zespół „Niezapominajki” z Dminina działający pod kierownictwem Bogumiły Rozwadow-
skiej i akompaniatora Mirosława Łukasika, został laureatem 21. Wojewódzkiego Jesiennego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów - Lublin 2020. Zespół otrzymał jedną z trzech 
głównych nagród w kategorii „Zespoły i chóry”. W przeglądzie uczestniczyło 56 podmiotów 
wykonawczych w sześciu kategoriach artystycznych. Tegoroczny przegląd ze względu 
na panującą epidemię koronawirusa miał charakter wirtualno-internetowy i polegał na 
przesłaniu nagrania wideo z występem zespołu obejmującym dwa utwory.

Fot. GOK

„Niezapominajki” z nagrodą  
w XXI Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej  Seniorów  
Lublin - 2020  

„CZTERY PORY ROKU – W GOKu” 
- INTERNETOWY  KONKURS PLASTYCZNY „ZIMA 2021”

W czasie tegorocznych ferii zimowych, 
które dzieci i młodzież w większości spę-
dzała w domu, GOK zorganizował inter-
netowy konkurs plastyczny pn. „Zima”. 
Wzięło w nim udział 60 młodych miesz-
kańców gminy Łuków. Jury oceniając 
prace brało pod uwagę ich ogólną formę 
artystyczną, stopień samodzielności, 
kreatywność i  pomysłowość. Nagrody 
główne w  postaci bonów towarowych 
o wartości 300 zł odebrali: Jakub Luty, 
lat 13 ze Żdżar w  kategorii „rysunek 
o tematyce zimowej” i Zuzanna Osińska, 
lat 8 z Gołaszyna w kategorii „zabawka, 
postać, figurka zimowa”. Wśród pozosta-
łych uczestników konkursu rozlosowano 
10 nagród specjalnych w postaci masko-
tek i słodyczy. Konkurs odbył się w ramach 
cyklu „Cztery pory roku – w GOKu”.

Pieniądze na warsztaty artystyczne
Wzorem ubiegłego roku, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca 

„Jata”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łuko-
wie, pojadą we wrześniu na warsztaty artystyczne. Grupa 
młodsza będzie szlifowała umiejętności wokalno – taneczne 
w mazurskich Wilkasach (gmina Giżycko), starsza zaś poje-
dzie do Szczyrku. Pieniądze na warsztaty w wysokości 17 tys. 
zł zostały przyznane prowadzącemu Zespół Stowarzyszeniu 
Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze 
pożytku publicznego.  

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jata” działa od 
2014 r. uświetniając swoimi występami uroczystości gminne, 
uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim oraz promując gminę Łuków 
w kraju i zagranicą. Ważniejszymi sukcesami Zespołu były 
występy na międzynarodowych festiwalach folklorystycz-
nych w Bułgarii i Grecji. 

Fot. GOK
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INTERNETOWA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
W czasie trwania epidemii biblio-

teki większość swojej aktywności pro-
wadzą w sieci. W mediach społeczno-
ściowych i na oficjalnym profilu GBP 
prowadzą działalność informacyjną, 
edukacyjną i  promocyjną. W  ich 
ramach organizują wystawy książek, 
przedstawiają nowości czytelnicze, 
prezentują różnorodność księgo-

zbioru, zachęcając tymi działaniami 
do czytelnictwa. W podobny sposób 
tj. on-line odbywają się szkolenia pra-
cowników bibliotek. Uczestnicząc 
w internetowych seminariach poznają 
oni pomysły na promocję czytelnictwa 
oraz zdobywają wiedzę w jaki sposób 
prowadzić działalność biblioteczną 
w lokalnych środowiskach.

PRZYJAZNA BIBLIOTEKA 
Nie oznacza to, że biblioteki są 

zamknięte dla czytelników. Cały czas 
można korzystać z księgozbiorów, acz-
kolwiek preferowaną formą zamawia-
nia książek jest kontakt telefoniczny 
lub elektroniczny. Biblioteka w Dąbiu 
oferuje seniorom i osobom niepełno-
sprawnym  nawet usługę dostarcza-
nia książek do domu. Usługa jest bez-
płatna, żeby ją zamówić, wystarczy 

zadzwonić w godz. pracy biblioteki  
tj. pomiędzy 8 a 16 pod numer 25 640 
59 96. Od początku roku taką drogą 
trafiło do czytelników już ponad 
70 woluminów. Proces wypoży-
czeń i zwrotów książek odbywa się 
w  reżimie sanitarnym, a  zwracane 
książki poddawane są kilkudniowej 
kwarantannie.     

Wszystkie filie biblioteczne oferują najmłodszym czy-
telnikom tj. dzieciom w wieku przedszkolnym, udział 
w ogólnopolskiej kampanii pn. „Mała książka - wielki 
człowiek”. Polega ona na założeniu przedszkolakowi 
Karty Małego Czytelnika oraz na nagradzaniu specjalną 
naklejką za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki. Po zebraniu dziesię-
ciu naklejkowych nagród, projekt kończy się wydaniem 
imiennego dyplomu potwierdzającego czytelnicze zain-
teresowania przedszkolaka. Książki oferowane najmłod-
szym w ramach kampanii spełniają najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek, a pod 
względem treści i formy dostosowane są do możliwości 
poznawczych dziecka.

Oferta dla najmłodszych  

W listopadzie ur. Sejm wybrał patronów 2021 r. Są nimi 
literaci Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, a także kard. Stefan 
Wyszyński. Decyzją Sejmu bieżący rok jest również rokiem 
Konstytucji 3 Maja. Nawiązując do tego, biblioteki gminy 
Łuków przygotowują okolicznościowe wystawy, konkursy 
i wydarzenia poświęcone patronom.    

źródło: Internet

Patroni 
roku 2021 
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O tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków 
ubiegało się 12 pań z 10 sołectw. Jury 
przyznało poza nagrodą główną, 
nagrody w postaci „Złotych Tulipa-
nów Wójta Gminy Łuków”. Otrzymały 
je: Beata Romańczyk z Jezior, Aneta 
Goławska z Dminina, Joanna Zarzycka 
z Zarzecza Łukowskiego, Paulina Wil-
czyńska ze Strzyżewa i Stanisława 
Matejuk z Zalesia.  Honorowe zaś 
dyplomy nominacji w konkursie ode-
brały następujące panie: Marzena 
Domańska z Zalesia, Elżbieta Kudlak 
z Gołąbek, Małgorzata Golba z Goła-
szyna, Elżbieta Dynek ze Żdżar, Wio-
letta Kopeć z Sięciaszki Pierwszej i 
Grażyna Szczygielska z Dminina. 

Nagrody wręczali dyrektor GOK-u, 
przewodniczący Rady Gminy Łuków 
Tadeusz Federczyk i zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł. 

Tegoroczna uroczystość, podczas 
której ogłoszono wyniki konkursu, 
odbyła się w niedzielę 7 marca w 
świetlicy wiejskiej w Łazach. Uświetnił 
ją recital gitarowy Wiktora Wilczaka – 
absolwenta Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
laureata konkursów krajowych i zagra-
nicznych. Towarzyszyła mu wokalistka 
Kamila Wróbel. 

Podczas uroczystości nagrodę 
Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej Seniorów 
2020 odebrał zespół „Niezapominajki” 
z Dminina. 

Z uwagi na obostrzenia wprowa-
dzone z powodu pandemii, uroczy-
stość odbyła się w ścisłym reżimie 
sanitarnym i przy ograniczonej liczbie 
osób. Ci, którzy nie mogli być na gali, 
jej transmisję mogli obejrzeć w Inter-
necie.   

Fot. GOK

Kobieta Roku Gminy Łuków

Wójt Mariusz Osiak i skarb-
nik Alina Baka podpisali w pią-
tek 12 marca porozumienie 
gminno-powiatowe dotyczące 
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (MOF) Łukowa. Poza 
Gminą Łuków, MOF tworzą 
Miasto Łuków, Gmina Stanin 
i Powiat Łukowski w  ich gra-
nicach administracyjnych. 
Podpisanie porozumienia 
poprzedziło podpisanie przez 
partnerów listu intencyj-
nego w  sprawie współpracy 
w ramach MOF oraz podjęcie 
uchwał potwierdzających przy-
stąpienie do MOF. Pierwszym 
zadaniem stojącym przed 
partnerami jest opracowanie 

„Strategii Rozwoju Ponadlokal-
nego dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Łukowa na lata 
2021 – 2030”. Po opracowaniu 
Strategii zostanie przygoto-
wany plan działań w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), w którym 
znajdą się propozycje wspól-
nych projektów współfinanso-
wanych ze środków unijnych. 
Po zaakceptowaniu planu 
przez radnych, zostanie on 
przekazanych do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, który będzie dzie-
lił środki unijne w ramach ZIT.  

Fot. Urząd Miasta Łuków

Podpisanie porozumienia gminno-powiatowego 


