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WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 stanowi podstawowy  

i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju, 

prowadzonej w przestrzeni miasta.  

W nawiązaniu do nowatorskich zasad rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat 

rozwoju regionalnego), Strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty miejskiej, 

promując współpracę pomiędzy samorządem oraz sektorem gospodarczym, organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami, mającymi wpływ na realizację celów strategicznych Miasta 

Łuków. Strategia pełni istotną rolę nie tylko, jako główny plan postępowania władz samorządu, lecz 

także, jako narzędzie współpracy z innymi partnerami samorządowymi, prywatnymi i 

pozarządowymi. Współdziałanie oraz tworzenie partnerstwa na etapie realizacji poszczególnych 

kierunków priorytetowych niniejszej Strategii będzie miało kluczowe znaczenie dla pozyskiwania 

zewnętrznych zasobów finansowych.  

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 jest narzędziem wspierania 

pozytywnych zmian w całej przestrzeni miejskiej oraz zmniejszania barier pojawiających się  

w otoczeniu. W tym kontekście szczególnie ważna jest współpraca z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, zwłaszcza w ramach utworzenia Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

METODOLOGIA  

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków została przeprowadzona zgodnie  

z zasadami: 

 wieloletniego planowania rozwoju przy uwzględnieniu dotychczas obowiązującej Strategii  

i efektów jej realizacji, zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

rozwoju, 

 spójności zapewniającej zgodność nowej Strategii z dokumentami strategicznymi rozwoju 

województwa lubelskiego oraz na poziomie kraju, czy też dokumentów wyższego rzędu,  

 partnerstwa, oznaczającą aktywną współpracę środowisk i instytucji zainteresowanych 

rozwojem miasta oraz władz miejskich przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta oraz 

prowadzenia konsultacji społecznych. Jest to najlepszy sposób, aby zbudować Strategię,  

z którą będzie utożsamiać się znaczna część społeczności lokalnej, co da szansę na lepszą jej 

realizację przez różnych aktorów życia społeczno-gospodarczego miasta, 

 otwartości i przejrzystości, zapewniającą mieszkańcom Łukowa wiedzę w zakresie 

sporządzanej Strategii przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.  
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Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 opracowana została w oparciu  

o metodę partycypacyjną, poprzez konsultacje społeczne oraz zaproszenie do procesu planowania 

przedstawicieli branż społeczno-gospodarczych, Radnych Miasta Łuków oraz przedstawicieli Urzędu 

Miasta Łuków.   

Zasadnicze prace nad diagnozą stanu społeczno-gospodarczego Miasta Łuków prowadził zespół 

konsultantów Kancelarii Doradczej Synergia Sp. z o.o. Spotkania zespołu ds. opracowania aktualizacji 

Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków zostały poprowadzone w siedzibie Urzędu Miasta Łuków 

w dniach 15 października 2014 r. oraz 20 listopada 2014 roku. Łącznie 8 godzin warsztatów. Pozostałe 

konsultacje z Zespołem prowadzone były drogą mailową. Celem spotkań i konsultacji mailowych było 

przedyskutowanie wyników diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta Łuków, dokonanie analizy 

SWOT, opracowanie tożsamości marki Łuków, wskazanie problemów Miasta oraz wytyczenie celów 

Strategii. W wyniku prac zespołu nastąpiło wyjaśnienie i jakościowe rozszerzenie zebranych 

informacji diagnostycznych. Warsztaty umożliwiły uspołecznienie procesu strategicznego, poprzez 

zebranie w jednym miejscu przedstawicieli różnych środowisk, którzy jednocześnie będą naturalnymi 

rzecznikami Strategii w swoich lokalnych środowiskach, wykorzystano, bowiem wiedzę i 

doświadczenie uczestników, którzy żyją i pracują w mieście.  

 

DIAGNOZA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA MIASTA ŁUKÓW 

1. Podstawowe informacje 

1.1. Położenie 

Miasto Łuków leży w północno-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie 

łukowskim. Pod względem fizycznogeograficznym miasto położone jest w makroregionie Niziny 

Środkowe i Wschodnie, w mezoregionie Równina Łukowska1. Rozciąga się ona od okolic Jedlanki, 

Adamowa i Kocka, aż po dolinę Bugu pomiędzy Terespolem a Mielnikiem. Jej północna granica 

prowadzi od okolic Domanic, przez Biardy, Kornicę w stronę Mielnika. Wzdłuż niej ciągną się 

wzniesienia strefy marginalnej wyznaczającej zasięg zlodowacenia Warty (młodszego ze zlodowaceń 

środkowopolskich). Równinna wysoczyzna łagodnie obniża się stamtąd do Pradoliny Wieprza i Krzny 

– od ok. 180 do ok. 140 m n.p.m. Pod względem kulturowym natomiast, miasto leży na pograniczu 

trzech krain historycznych – Podlasia, Mazowsza i Polesia Lubelskiego.  

 

                                                           
1
 Kondracki J., 1994, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa. 
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Rysunek 1. Położenie Łukowa na tle powiatu łukowskiego 

 
 

Miasto jest dobrze skomunikowane. Przebiega przez nie najważniejsza obecnie transeuropejska 

magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Moskwa-Władywostok. Znajduje się ono także  

w pobliżu skrzyżowania głównych szlaków drogowych z północy na południe i ze wschodu na zachód. 

 
 

Łuków zajmuje powierzchnię 3 575 ha, w tym: 

 Użytki rolne - 2027 ha; 

 Grunty leśne - 531 ha; 

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - 956 ha; 

 Tereny różne - 15 ha; 

 Nieużytki - 12 ha; 

 Wody - 34 ha. 
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Rzeźba terenu w okolicach Łukowa jest mało zróżnicowana. Dominuje krajobraz równiny ze słabo 

zaznaczonymi dolinami rzek. Tereny miasta zalicza się do obszarów staroglacjalnych, tzn. 

ukształtowanych przez lądolód skandynawski, ale później zniszczonych przez procesy denudacyjne, 

wyrównujące. 

 

Przez miasto przepływa rzeka Krzna Południowa, natomiast przez jego północne krańce Krzna 

Północna. Obie rzeki biorą początek w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łącząc 

się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę - największy lewy dopływ Bugu. 

 

W Łukowie w 2013 roku znajdowało się 140 ha obszarów prawnie chronionych oraz 2 pomniki 

przyrody, ich ilość i wielkość nie uległa zmianie od 2008 roku. 

 

Rysunek 2. Centrum Miasta Łuków 

 
Źródło: fot. W. Mularczyk 

 

1.2. Rys historyczny2 

 Nazwa miasta Łuków pochodzi prawdopodobnie od prasłowiańskiego rdzenia łąk-ług lub łuk 

– oznaczającego nizinę, obszar bagnisty wzdłuż rzeki. 

Pierwsze wzmianki o Łukowie pochodzą z 1233 roku. Łuków był wówczas wczesnośredniowiecznym 

grodem kasztelańskim strzegącym w XII-XIV wieku granicy przed napadami Jaćwingów i Litwinów. 

Leżący wówczas na pograniczu, wśród lasów i bagien Łuków stanowił ważny punkt strategiczny.  

W połowie XIII w. za sprawą księcia Bolesława Wstydliwego osadzono w Łukowie templariuszy3  

i utworzono biskupstwo misyjne. Jednak po interwencji Krzyżaków papież cofnął pełnomocnictwo 

                                                           
2
 www.lukow-historia.pl 

3
 http://old.templariusze.org/lukow.php 
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niedawno mianowanemu biskupowi,  Bartłomiejowi z Pragi. Stąd diecezja łukowska formalnie istniała 

tylko w latach 1254–1257.  

Miasto było wielokrotnie niszczone: przez Prusów,  Tatarów,  Jaćwingów i Litwinów. To w okolicach 

Łukowa najpierw Bolesław Wstydliwy a potem Leszek Czarny stoczyli zwycięskie bitwy z Jaćwingami.  

Sytuacja uspokoiła się nieco po podpisaniu w 1385 roku unii polsko-litewskiej. W 1369 roku Kazimierz 

Wielki nadał Łukowowi prawa wolnego miasta. W 1403 roku Władysław Jagiełło „dodał” Łukowowi 

prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim.  

Największy rozkwit miasto przeżywało w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, kiedy to Łuków słynął  

z targów i produkcji sukna.  Miejscowe jarmarki przyciągały kupców z odległych stron Korony i Litwy, 

a nawet z zagranicy. Stąd biegły szlaki handlowe na Mazowsze, Litwę, na południe Małopolski i na 

Ruś. Łuków był wówczas miastem odgrywającym bardzo dużą rolę gospodarczą w życiu kraju. 

Niestety wojna polsko-szwedzka w XVII wieku przyniosła jego upadek. 

Ponowne ożywienie gospodarcze przyniósł wiek XVIII, kiedy Łuków na powrót stał się kasztelanią. 

Dobrą passę przerwał jednak pożar w 1782 roku. 

Łuków ma znaczne tradycje edukacyjne. W roku 1701 zakon Pijarów założył kolegium o wysokim 

poziomie nauczania. W roku 1733 uczelnię rozbudowano o internat. Szkoła ta, jako jedna z 

pierwszych w kraju wprowadziła reformy Komisji Edukacji Narodowej. Wychowankami kolegium byli 

m.in. Franciszek Salezy Jezierski4 Bronisław Ferdynand Trentowski5 i Jan Krzysztof Kluk6. 

Mimo nienajlepszych warunków życia ludność Łukowa odznaczała się zawsze postawą patriotyczną  

i brała czynny udział w powstaniach i ruchach niepodległościowych. Po powstaniu listopadowym  

(w 1839 r.) działał w Łukowie Związek Patriotyczny, zorganizowany przez młodzież łukowską  

i warszawską. Organizacji przewodniczył Karol Levittoux – wychowanek gimnazjum łukowskiego. 

Szkołę średnią w Łukowie zlikwidowano po wykryciu przez Rosjan „spisku”, wówczas szkołę 

przeniesiono do Siedlec. 

W 1902 r. za zgodą kuratora otwarto w Łukowie 4-klasową szkołę o poziomie czterech niższych klas 

gimnazjalnych z językiem polskim, jako przedmiotem nieobowiązkowym. W 1899 r. powstała  

2-klasowa prywatna szkoła dla dziewcząt (pensja żeńska). Od roku szkolnego 1911/1912 w Łukowie 

zaczęła funkcjonować Szkoła Handlowa. Była to czteroklasowa placówka prywatna, istniejąca obok 

starszej czteroklasowej szkoły miejskiej. W 1916 r. została przemianowana na sześcioklasową Szkołę 

Realną. Z kolei w 1919 r. przekształcono ją w Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki. 

                                                           
4
 Franciszek Salezy Jezierski herbu Nowina (ur. 1740 w Gołąbkach, zm. 14 lutego 1791 w Warszawie) – 

duchowny, kaznodzieja, powieściopisarz, publicysta polityczny i działacz społeczno-oświatowy 

okresu Oświecenia. 

5
 Bronisław Ferdynand Trentowski (ur. 21 stycznia 1808 r. we wsi Opole, zm. 16 czerwca 1869 r.) – 

polski filozof i pedagog, mesjanista, wolnomularz. 

6
 Jan Krzysztof Kluk (ur. 13 września 1739  r. w Ciechanowcu, zm. 2 lipca 1796 r. tamże) – polski przyrodnik 

i ksiądz katolicki. 
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Po II wojnie światowej ożywienie gospodarcze przyniosła budowa dwóch dużych zakładów: fabryki 

obuwia Łukbut i dużych zakładów mięsnych.  

 

1.3. Zabytki w Łukowie  

Łuków, jako miejsce historyczne posiada również wiele zabytków, które przypominają  

o ważnych wydarzeniach i okresach w historii Miasta. Niestety wskutek licznych napadów oraz 

zniszczeń, na terenie Łukowa zachowała się jedynie część budowli, które powstały w jego wczesnych 

okresach. 

Do głównych zabytków Łukowa zalicza się przede wszystkim: 

1. Zespół klasztorny pobernardyński z 2 poł. XVIII wieku, do którego przynależy: 

 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w stylu barokowym z lat 1665-1770. W ołtarzu 

głównym kościoła znajduje się figura Chrystusa na krzyżu, zaś pod nią umieszczona została, 

uważana za cudowną figurka Pana Jezusa Miłosiernego (nabożeństwa odpustowe 

odbywają się we wtorki po świętach Wielkanocy). W ołtarzach bocznych znajduje się osiem 

obrazów przypisywanych Franciszkowi Smuglewiczowi przedstawiających: NMP 

Niepokalanie Poczętą, św. Franciszka Serafickiego, Antoniego z Padwy, Rocha i Jana z Dukli, 

Annę, Teklę oraz Franciszka Ksawerego; 

 dzwonnica z 1766 r.; 

 klasztor Bernardynów. 

2. Zespół klasztorny popijarski z XVIII i XIX wieku w stylu późnobarokowym. Kościół został 

wzniesiony w latach 1733 – 1762 według projektu Antoniego Solariego, kierownika budowy 

Zamku Królewskiego. Budowla posiada trzy nawy i dwie wieże. W nawach bocznych znajdują 

się trzy ołtarze. Ołtarz główny został ozdobiony posągami św. Mojżesza i św. Eliasza. Zarówno 

ołtarz, jak i ławki w nawie głównej pochodzą z XVIII wieku. Wysokie schody wieńczy rzeźba 

Chrystusa dźwigającego krzyż wykonana w 1883 r. przez B. Syrewicza. W 1856 roku na 

fasadzie budynku umieszczono zegar słoneczny z napisem SOLI TEMPERO SOLI. Pod zegarem 

znajduje się tablica poświęcona pamięci ks. Stanisława Brzóski oraz druga upamiętniająca 

działalność dr Bronisława Chącińskiego.  

 

3. Kościół pw. Świętego Rocha znajdujący się na cmentarzu parafialnym, wzniesiony w 1838 

roku. Obok budynku znajduje się murowana dzwonnica.  

 

4. Konwikt Szaniawskich w stylu barokowym z lat 1728–1733 z fundacji biskupa Konstantego 

Felicjana Szaniawskiego. Jest to murowany budynek, w którym obecnie mieści się Muzeum 

Regionalne. Konwikt Szaniawskich został wzniesiony dla dziesięciu uczniów z tej rodziny.  

Po zlikwidowaniu Szkoły Wojewódzkiej Rada Administracyjna podjęła decyzję o przeniesieniu 

konwiktu do Siedlec.  

 

5. Budynek Starostwa Powiatowego zbudowany w połowie XIX wieku według projektu 

Mateusza Chiaratellego, krewnego Napoleona I. Na fasadzie znajdują się tablice poświęcone 

pamięci żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej 
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6. Budynek dworca kolejowego, który pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Jest zbudowany  

z cegły z wysokim czterospadowym dachem. Częściowo zniszczony w okresie I wojny 

światowej został odbudowany w latach dwudziestych XX wieku.   

   

1.4. Geologia 

Obszar Łukowa położony jest na południowo-zachodnim skraju starej prekambryjskiej 

platformy wschodnioeuropejskiej, na zrębie Łukowa, w obrębie struktury zrębowej podlasko-

lubelskiej. Obszar ten cechuje się budową dwupiętrową. Na głębokości około 910 m p.p.m. występują 

prekambryjskie skały krystaliczne (łupki, gnejsy, amfibolity). Na cokole krystalicznym osadzone  

są skały osadowe paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne zalegają w Łukowie 

na powierzchni w postaci osadów okruchowych. Dominującymi są osady polodowcowe zlodowacenia 

Odry. W obrębie tych osadów na teren Łukowa i okolic zostały przetransportowane przez lądolód 

skandynawski fragmenty kry jurajskiej, zawierające skamieniałości jurajskie (m.in. amonity). 7  

Powiat łukowski, miasto Łuków należy do Środkowoeuropejskiej prowincji geotermalno-

ropo-gazonośnej, gdzie występują już na 2000 m źródła geotermalne o 65oC, 3000 m – 80oC, a na 

4000 m temperatury dochodzą do 100oC8. 

 

1.5. Hydrologia 

Sieć wód powierzchniowych i podziemnych okolic Łukowa należy w całości do dorzecza Bugu. 

Teren miasta odwadniany jest przez górny odcinek Krzny Południowej i jej dopływ oraz Krzny 

Północnej, której dolina stanowi północną granicę miasta. Krzna należy do rzek średniej wielkości  

i powstaje z połączenia Krzny Północnej i Południowej. Przepływająca przez Łuków Krzna Południowa 

latem utrzymuje poziom wody wynoszący zaledwie kilkanaście centymetrów, przy szerokości koryta 

do 3 metrów. Krzna Północna jest natomiast znacznie węższa. 

W granicach miasta znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, z których największym jest 

zasilany wodami Krzny Południowej, zbiornik retencyjny "Zimna Woda". 

  

1.6. Klimat 

Teren Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej Chełmsko-Podlaskiej wchodzącej 

w skład Klimatów Wielkich Dolin. Nad miasto docierają masy powietrza polarnomorskie, polarno 

kontynentalne, podzwrotnikowe oraz arktyczne i atlantyckie. Ruchy mas powietrza wywołują zmiany 

ciśnienia atmosferycznego, które przy średniej 991.08 mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się  

w okolicach 995-1000 mb. 

Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich, odznaczające się większą prędkością  

i przynoszące wilgotne powietrze oceaniczne, ze znacznym zachmurzeniem, opadami i obniżką 

temperatury latem oraz jej wzrostem zimą.  

Średnia temperatura dla obszaru Łukowa wynosi 7-7,5°C (dla porównania, średnia temperatura dla 

Polski wynosi 7,24°C). 

                                                           
7
 www.lukow.pl 

8
 Źródło ,,Atlas Geosynoptyki Polski” autorstwa prof. J. Sokołowskiego. Stan badań 2008 r. 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 12



 

12 
 

Średnie opady atmosferyczne w Łukowie wynoszą 500 mm i są niższe niż średnie wartości w kraju 

(600 mm).  

Liczba dni ze śniegiem waha się pomiędzy 50 a 70. Najczęściej opady śnieżne występują w grudniu  

i styczniu. Trwałość pokrywy śnieżnej w opisywanym obszarze wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu 

kilkunastu centymetrów. 

  

1.7. Gleby 

W mieście, na obszarach użytkowanych rolniczo, przewagę stanowią gleby średnio korzystne 

(IV klasa bonitacyjna) i korzystne (III klasa) do produkcji rolnej. W okolicach Łukowa gleby składają się 

z glin zwałowych oraz piasków i żwirów polodowcowych, związanych z cofaniem się lądolodu 

plejstoceńskiego w okresie zlodowaceń środkowopolskich. Wśród gleb średniej, jakości dominują 

gleby brunatne i bielicowe żytnie dobre, z małym udziałem zbożowo-pastewnych słabych IVa i IVb 

klasy bonitacyjnej, a pod użytkami zielonymi gleby organiczne klasy III i IV (zlokalizowane w dolinie 

Krzny Południowej). Gleby korzystne do produkcji rolnej (gleby brunatne lub bielicowe pszenno-

żytnie i pszenne klasy IIIa i IIIb oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym) 

występują płatami na południe i na zachód od zwartej zabudowy miasta. 

  

1.8. Lasy 

Grunty leśne stanowią 14,85% ogólnej powierzchni miasta. Wśród lasów dominuje bór 

świeży i bór mieszany świeży. Są to lasy ochronne. Bory świeże występują w północno-wschodniej  

i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna z domieszką brzozy. Bory mieszane świeże rosną 

w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na wschód od zabudowań miasta. 

Zieleń miejską tworzą parki i skwery, ogródki działkowe, tereny zieleni osiedli i obiektów rekreacyjno-

sportowych. W znacznej mierze zieleń miejska połączona jest z posiadającą duże walory przyrodnicze 

doliną Krzny Południowej i stanowi razem strefę ekologiczną. 

Na terenie miasta znajdują się 3 parki miejskie zadrzewione: 

 Park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie; ul. 700-lecia, szpital, koryto rzeki. 

Park powstał w czynie społecznym w okresie powojennym, 

 Park miejski, położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów OSiR-u, stanowiący 

teren tylko częściowo wykorzystywany przez mieszkańców, 

 Park wchodzący w skład szpitala. 

W mieście funkcjonują również ogródki działkowe: 

 "Niedźwiadek" położony pomiędzy ul. Międzyrzecką a oczyszczalnią ścieków, 

 "Promyk" położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Stodolną, 

 "Słonecznik" położony pomiędzy ul. Parkową i Al. Wojska Polskiego, 

 "Kamieniak" położony pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej oraz korytem Krzny 

Południowej. 

Część miasta wchodzi w skład "Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu", który w przyszłości 

ma wejść w obręb "Łukowskiego Parku Krajobrazowego". 

Na zachód od Łukowa znajduje się Rezerwat Przyrody Jata, który pod względem długości istnienia 

ustępuje tylko Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.  
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2. Sfera gospodarcza 

2.1. Struktura lokalnej gospodarki  

 Stan lokalnej gospodarki odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Znaczenie ma nie tylko wielkość gospodarki, mierzona liczbą podmiotów prowadzących działalność 

ekonomiczną, lecz także ich struktura branżowa, wielkościowa oraz własnościowa. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku na terenie Łukowa działalność prowadziło 3540 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON. W stosunku do 2008 roku liczba jednostek gospodarczych 

w mieście wzrosła o 131 podmiotów. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Łukowie w latach 

2008–2013 zobrazowano w tabeli 1. Miasto Łuków jest największym i najważniejszym ośrodkiem 

gospodarczym w powiecie łukowskim. Z ogółu podmiotów gospodarczych w Łukowie (w 2013 roku) 

3% (105 jednostek) należało do sektora publicznego, a 97% (3 435 jednostek) do sektora prywatnego. 

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w latach 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 3409 3419 3618 3509 3517 3540 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W sektorze publicznym znaczną liczbę podmiotów stanowią instytucje działające w zakresie edukacji. 

Należy do nich 46,7% jednostek z całego sektora oraz instytucje administracji publicznej i prowadzące 

działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości. 

 
Tabela 2. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej w sektorze publicznym wg sekcji PKD 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sektor publiczny - ogółem - 96 97 97 104 105 

Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

- 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

- 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Sekcja F - budownictwo - 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,9% 

Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa - 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

- 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,9% 

Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

- 16,7% 16,5% 16,5% 15,4% 15,2% 

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

- 1,0% 1,0% 1,0% 1,9% 1,9% 

Sekcja O - administracja publiczna i obrona 
narodowa 

- 14,6% 14,4% 15,5% 15,4% 15,2% 

Sekcja P - edukacja - 44,8% 45,4% 45,4% 46,2% 46,7% 

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 10,4% 10,3% 9,3% 9,6% 9,5% 

Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

- 5,2% 5,2% 5,2% 4,8% 4,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Na podstawie informacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON,  

w Łukowie wyodrębniono kluczowe gałęzie gospodarki (kolejność wg skali ważności): 

 handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (w większości jednak jest to 

branża handlowa); 

 budownictwo; 

 transport i gospodarka magazynowa; 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

 

Tabela 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym wg sekcji PKD 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sektor prywatny - ogółem - 3323 3521 3412 3413 3435 

Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo i rybactwo - 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 

Sekcja B - górnictwo i wydobywanie - 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe - 8,8% 9,0% 9,0% 9,0% 9,1% 

Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

- 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Sekcja F - budownictwo - 12,4% 12,5% 11,5% 11,1% 10,7% 

Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych 

- 37,8% 36,9% 36,0% 35,1% 34,2% 

Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa - 7,9% 7,9% 8,5% 8,6% 8,4% 

Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

- 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% 

Sekcja J - informacja i komunikacja - 1,5% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 3,4% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 

Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

- 2,1% 2,1% 2,3% 2,3% 2,4% 

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

- 6,6% 7,0% 7,2% 7,2% 7,4% 

Sekcja N - działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

- 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 2,1% 

Sekcja P - edukacja - 1,6% 1,6% 1,6% 2,4% 2,8% 

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 5,1% 5,2% 5,9% 6,2% 6,5% 

Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

- 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 

Sekcje S i T - inne - 6,9% 6,6% 6,9% 7,0% 7,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Do głównych pracodawców na terenie miasta należą m.in.: 

 Zakłady Mięsne ŁMEAT- ŁUKÓW S.A.; 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A.; 

 INŻYNIERIA S.A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych; 

 Zakład Mleczarski LUMIKO Sp. z o.o. 
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2.2. Podstrefa Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan 

 Podstrefa Łuków w Mieście Łuków przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz została ustanowiona  

w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren 

Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej 

powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę 

techniczną, w związku, z czym teren przeznaczony do sprzedaży obejmuje pięć działek geodezyjnych  

o łącznej powierzchni 11,8092 ha.  

 

Teren Podstrefy położony jest na obrzeżach Miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym 

na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni 

urządzonej. 

Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 136 km, zaś od najbliższej drogi 

krajowej o numerze 76 wynosi 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Teren (dz. nr 1258/3, 

1256/16) przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Działka nr 1256/14 oddalona jest od drogi 

publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do niej jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest 

Skarb Państwa, a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się 

najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków, Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje 

się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków. 

Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków 

przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania  

w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń 

wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można 

traktować, iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW. 

W ulicy, Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia  

o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy 

gazowych.  

 

W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy 

Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury: 

 sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.)  

i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m, 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE 

śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią 

rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków, 

 sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przykanalikami dł. 124,5 m wraz ze 

studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym 

(1szt.), 

 kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 

m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą,  

 wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami 

nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś,  
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 oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej – linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni 

oświetleniowych.  

Rysunek 3. Podstrefa Łuków TSSE 

  
Źródło: fot. UM Łuków 

 

2.3. Instytucje otoczenia biznesu 

 Przedsiębiorczość mieszkańców Łukowa jest jednym z istotnych czynników rozwoju miasta. 

Współczesne realia i możliwości sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej 

działalności gospodarczej i pracę na własny rachunek. Każda taka aktywność pozytywnie skutkuje 

zarówno na poziom rozwoju miasta, jak również na stan jego finansów, gdyż podatki stanowią jedno  

z podstawowych źródeł dochodów Miasta. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców Łukowa nie byłby 

możliwy bez obecności instytucji otoczenia biznesu w mieście. Jako pierwsze w tym gronie warto 

wymienić placówki i oddziały bankowe, które świadczą usługi finansowe dla przedsiębiorców.  

W mieście funkcjonują: Bank Spółdzielczy w Łukowie, PKO BP, Pekao S.A., Meritum Bank, Bank BGŻ, 

Santander Consumer Bank, Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie o. w Łukowie, Bank Zachodni WBK, 

Placówka Partnerska Alior Bank, Credit Agricole. Każdy z tych banków w swojej ofercie ma kredyty  

i instrumenty finansowe przygotowane dla przedsiębiorców.  

W Łukowie działa także Cech Rzemiosł Różnych, który zrzesza rzemieślników branż: spożywczej, 

motoryzacyjnej, elektrycznej, handlowej, instalacyjnej, stolarskiej, budowlanej i fryzjerskiej. Firmy 

zrzeszone w cechu współpracują ze sobą w zakresie rozwoju zawodów rzemieślniczych oraz 

popularyzacji wykształcenia zawodowego rzemieślniczego. Oprócz tego Cech Rzemiosł Różnych 

prowadzi szkołę rzemieślniczą zawodową, która kształci młodych rzemieślników.  W mieście działa 

także filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, której misją jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. 

Taki zasób infrastruktury powinien być wciąż poszerzany i rozwijany, ponieważ od jakości instytucji 

otoczenia biznesu zależy w dużej mierze wzrost przedsiębiorczości i rozwój miasta w najbliższych 

latach. Ciekawą inicjatywą w tym względzie jest zakładanie lokalnych inkubatorów 

przedsiębiorczości, które wspierają małe, często jednoosobowe biznesy w kwestiach formalnych, 

związanych z księgowością, obsługą informatyczną, prawną lub też po prostu poprzez wynajmowanie 

powierzchni biurowych. 

Prace nad powstaniem w Łukowie Inkubatora Przedsiębiorczości, którego zadaniem będzie wsparcie  

i piecza nad rozpoczynającymi działalność gospodarczą mieszkańcami miasta, prowadzi Fundacja 

„Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości”. 
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Zarówno na terenie powiatu łukowskiego jak i na terenie samego miasta Łukowa działa 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej, które w swoich celach statutowych ma m.in.: 

wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości, popieranie prywatnej przedsiębiorczości, 

oddziaływanie na rozwój inicjatyw gospodarczych, reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w 

sprawach związanych z ich działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi 

organizacjami, organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów 

związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, współdziałanie w upowszechnianiu 

nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych, promocja członków Stowarzyszenia oraz 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

W tym punkcie warto także wspomnieć o Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie. Jest  

to co prawda firma prywatna, jednak świadczy swoje usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc  

w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i ich rozliczanie przedsiębiorcom m.in. z Łukowa. Firma  

ta aktywnie włącza się w promowanie przedsiębiorczości w mieście. Jest m. in. współorganizatorem 

Łukowskiego Forum Gospodarczego dla Regionu, którego celem jest m.in. szukanie nowych 

możliwości rozwoju gospodarczego miasta oraz promocja przedsiębiorczości. W organizację 

cyklicznego Forum włącza się również Loża Siedlecka Business Centre Club, która ma także swoich 

członków z regionu łukowskiego. 

 

2.4. Łukowska Rada Biznesu 

 Na terenie Miasta Łuków, od stycznia 2012 roku, funkcjonuje Łukowska Rada Biznesu.  

Jej członkami są osoby reprezentujące duże przedsiębiorstwa, jak również prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą w Mieście Łuków. 

 

Głównym założeniem programowym Łukowskiej Rady Biznesu poza czynną współpracą  

z samorządem miejskim w sprawach rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta, jest rozwiązywanie 

podstawowych problemów związanych z prowadzeniem biznesu w Łukowie i regionie. 

 

Do Łukowskiej Rady Biznesu akces może zgłosić każdy przedsiębiorca działający na terenie Miasta 

Łuków. Z tytułu członkostwa w Radzie nie są pobierane żadne opłaty.  

 

 

3. Infrastruktura drogowa i techniczna 

 Pojęcie infrastruktura techniczna jest na ogół rozumiane jako urządzenia oraz sieci 

przesyłowe, a także związane z nimi obiekty, świadczące niezbędne usługi zarówno dla mieszkańców 

jednostek osadniczych, jak również zlokalizowanych na ich terenie działalności gospodarczych. Należy 

zwrócić uwagę na fakt, iż nagromadzenie infrastruktury technicznej, a także jej stan jakościowy, nie 

tylko wpływają na poziom życia ludności, ale też stanowią istotny czynnik atrakcyjności inwestycyjnej. 
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3.1. Komunikacja 

Miasto leży przy transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona-Moskwa, od której właśnie  

w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski. 

Ponadto w Łukowie zbiegają się dwie linie kolejowe w kierunku Dęblina i Lublina. 

Łuków pełni także funkcję regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego. W mieście zbiegają 

się 2 drogi krajowe o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, 

Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy). 

Poniżej podano odległości dzielące miasto Łuków od innych najbliżej położonych miast Polski: 

 Warszawa - 120 km, 

 Lublin - 100 km, 

 Terespol/Brześć - 97 km, 

 Biała Podlaska - 58 km, 

 Siedlce - 30 km. 

Miasto położone jest w pobliżu szlaków drogowych łączących: 

 Europę Zachodnią z Europą Wschodnią: Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Terespol-Brześć, 

 Europę Południową z Europą Północną: Barwinek-Rzeszów-Lublin-Białystok-Ogrodniki lub 

Kuźnica Białostocka. 

Na terenie miasta zlokalizowane są dwie stacje kolejowe - Łuków i Łuków Łapiguz oraz jeden 

przystanek kolejowy - Łuków Zapowiednik (we wschodniej części miasta). 

Ponadto przez teren miasta przechodzi łącznica kolejowa, umożliwiająca przewóz 

towarów/prowadzenie pociągów od strony Pilawy w kierunku Siedlec z pominięciem głównej stacji 

Łuków. 

 

Łuków leży w sąsiedztwie projektowanej trasy autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią granicę 

Polski. 

Instytucją odpowiedzialną za drogi w mieście jest  Zarząd Dróg Miejskich, będący jednostką 

budżetową wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur Miasta Łuków. Obszar działania ZDM9 obejmuje 

sieć dróg gminnych o długości 66 km i części powiatowych o długości 11 km znajdujących się na 

obszarze administracyjnym miasta Łuków. 

 

3.2. Gospodarka odpadami 

W 2013 roku na terenie miasta funkcjonowały dwie oczyszczalnie ścieków, w tym jedna  

z podwyższonym usuwaniem biogenów. Pomimo znaczącego spadku mieszkańców korzystających  

z oczyszczalni ścieków w 2010 roku, od 2011 roku można zauważyć stały wzrost użytkowników. Od 

2012 roku liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków pozostaje niezmienna. 

 

 

                                                           
9
 http://www.zdm.lukow.pl/Informacje.htm 
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Wykres 1. Liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków w latach 2008-2013 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 

 

W 2012 roku na terenie miasta istniały dwa dzikie wysypiska śmieci o łącznej powierzchni 150m2.  

W porównaniu do roku 2011 liczba dzikich wysypisk zmalała o dwa, a ich powierzchnia zmniejszyła 

się o 200m2. 

 

Wykres 2. Powierzchnia dzikich wysypisk śmieci w m
2
 w latach 2008-2012 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 3. Liczba dzikich wysypisk śmieci w latach 2008-2012 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

3.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

 W latach 2008-2013 w Łukowie powstało zaledwie 3,5 km wodociągów. W tym samym czasie 

wybudowano także 12,3 km sieci kanalizacyjnej, a jej długość całkowita na koniec 2013 roku wyniosła 

79 km. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zwiększył się także odsetek mieszkańców korzystających  

z sieci wodnej i kanalizacyjnej. Na koniec 2012 roku ponad 78% mieszkańców powiatu mogło 

korzystać z sieci wodociągowej, natomiast dostęp do sieci kanalizacyjnej miało prawie 38% 

mieszkańców powiatu. 

 

Wykres 4. Długość czynnej sieci wodociągowej w km w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W Łukowie w latach 2008–2013 długość czynnej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 12,3 km. 
Znaczący wzrost nastąpił na przestrzeni 2011–2012 roku.  
 

Wykres 5. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 

3.4. Sieć gazowa 

 W 2012 roku długość czynnej sieci gazowej wynosiła 73459m i wzrosła od 2008 roku  

o 1525m. 

 

Wykres 6. Długość czynnej sieci gazowej ogółem w m w latach 2008–2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Zdecydowana większość mieszkańców Łukowa korzysta z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 

gazowej. W szczególności dotyczy to sieci wodociągowej, z której korzysta prawie każda osoba 

mieszkająca w mieście.  

 

 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 22



 

22 
 

Wykres 7. Liczba osób korzystających z instalacji w % ogółu ludności w latach 2008–2012 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

 

Na przestrzeni 2008 – 2012 roku można zauważyć stały wzrost osób, które korzystają zarówno z sieci 

kanalizacyjnej, jak i wodociągowej, co z pewnością ścieśle wiąże się z wciąż rosnącą długością sieci 

wodociągowej. 

 

Wykres 8. Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i kanalizacji w latach 2008–2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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3.5. Zasoby mieszkaniowe  

 Na przestrzeni 6 ostatnich lat zasoby mieszkaniowe w Łukowie zwiększyły się o 4,35% z 9929 

mieszkań w roku 2008 do 10361 w roku 2013. 

Mieszkańcy Łukowa posiadają najczęściej mieszkania 4-izbowe, jest to tendencja stała i na przestrzeni 

ostatnich sześciu lat się nie zmieniła. 

Zwiększyła się natomiast o prawie 2m2 powierzchnia użytkowa mieszkań. W 2008 roku średnia 

powierzchnia mieszkań Łukowian wynosiła 69,56 m2, natomiast w 2013 roku wzrosła do 71,48 m2 

Wykres 9. Ilość mieszkań w Łukowie w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Wykres 10. Średnia liczba izb w mieszkaniach w Łukowie w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 11. Średnia wielkość mieszkań w Łukowie w latach 2008-2013 (w m
2
) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W 2008 roku 96,9% mieszkań w Łukowie miało dostęp do sieci wodociągowej, natomiast w 2013 

roku takich mieszkań było 97,4%. Wynika z tego, iż 2,6% mieszkań w Łukowie wciąż nie ma dostępu 

do miejskiej sieci wodociągowej.  

W 2008 roku 92,9% mieszkań wyposażonych było w ustęp spłukiwany, w 2013 roku liczba mieszkań  

z takim wyposażeniem wzrosła o 2,5% i wynosiła 95,4%. 

W łazienki wyposażone było w 2008 roku 92,3% mieszkań w Łukowie. Także w tym przypadku widać 

nieznaczny progres, gdyż w 2013 roku 94,1% mieszkań było wyposażonych w łazienkę. 

Wśród badanych zasobów wyposażenia mieszkań znajduje się także sieć centralnego ogrzewania  

w mieszkaniach. W tym przypadku w 2008 roku 88,1% mieszkań w Łukowie miało centralne 

ogrzewanie. Do końca 2013 roku taką instalację posiadało 89,9% mieszkań w mieście.  

Najsłabiej wypada wyposażenie mieszkań w gaz sieciowy, ponieważ w 2008 roku nieco ponad  

¾ mieszkań w Łukowie miało taką instalację (78,3%). Przez ostatnie 6 lat wyposażenie mieszkań  

w taką instalację wzrosło tylko o 1,7% i na koniec 2008 roku wynosiło 80%. 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 25



 

25 
 

Wykres 12. Mieszkania zaopatrzone w urządzenia sanitarno – techniczne w latach 2008-2012 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

3.6. Potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii 

 

W ostatnich latach bardzo ważnym tematem stały się odnawialne źródła energii, do których 

zaliczamy m. in. energię wody, słońca, wiatru oraz energię pozyskiwaną z biomasy. Głównym 

powodem tego zjawiska jest stałe wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł (węgiel kamienny, ropa 

naftowa, gaz) co w efekcie prowadzi do ich deficytu. Kolejnym argumentem przemawiającym za 

wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii jest konieczność ochrony środowiska, którego stan 

w skutek globalizacji i rozwoju przemysłu uległ znacznemu pogorszeniu.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się również ściśle z zatrzymaniem rosnących cen 

energii. Co więcej, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, Polska w najbliższych latach będzie musiała 

zwiększyć udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, w przeciwnym razie zostanie 

pociągnięta do odpowiedzialności finansowej, co może przynieść kolejne wzrosty cen. 

Również na terenie Łukowa, jak i całego powiatu rośnie popularność odnawialnych źródeł energii. W 

największym stopniu dotyczy to energii wiatrowej, zainteresowaniem cieszy się jednak również 

energetyka słoneczna oraz biogazownie. 

 

Do potencjału, który sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii, można zaliczyć: 

 położone na terenie powiatu: Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Radzyński Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz obszary objęte programem NATURA 2000. Z czego 140 ha 

przynależących do Miasta Łuków; 

 liczne sieci rzeczne, w tym przebiegająca przez Łuków Krzna Południowa i Północna; 

 duże nasłonecznienie występujące na terenie powiatu (potencjał energii promieniowania 

słonecznego w powiecie łukowskim wynosi 1340,715 TWh); 
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 korzystne zasoby wiatru, w szczególności do uprzywilejowanych obszarów wskazanych do 

lokalizacji siłowni wiatrowych, należą: Stoczek Łukowski i Łuków o zasobach energii wiatru 

wynoszących 1100 kWh/m2/rok; 

 złoża źródeł geotermalnych. 

 

 

4. Sfera społeczna  

4.1.  Demografia 

 W mieście w 2013 roku faktycznie mieszkających osób było 30 757, w tym 15 972 kobiet  

i 14 785 mężczyzn. Jak wskazują dane, w mieście występuje asymetryczna struktura płci, jest to 

jednak typowe zjawisko dla całego kraju. Na przestrzeni lat 2008 i 2010 odnotowano wzrost ludności 

mieszkającej w Łukowie. W roku 2011 w mieście faktycznie zameldowanych było 30 971osób i od 

tamtego roku do 2013 odnotowano spadek o 214 osób.  

 
Wykres 13. Ludność Miasta Łuków w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Struktura ludności w całym powiecie łukowskim jest podobna do struktury Miasta Łuków. W 2013 

roku liczba osób mieszkających na terenie powiatu wynosiła 109 325 i spadła o 289 osób  

w porównaniu z 2011 rokiem. Co więcej długoterminowe prognozy wskazują dalszy spadek liczby 

mieszkańców powiatu do 103 038 osób w 2020 roku. Pozwala to wysunąć wniosek, iż w najbliższych 

latach podobnie będzie kształtowała się struktura ludności miasta, gdzie również będzie notowany 

stały spadek liczby mieszkańców. 
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Wykres 14. Ludność powiatu łukowskiego w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Przyrost naturalny określa stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów i w 2013 roku wynosił 1,4‰. 

Warto zwrócić uwagę, że przyrost naturalny w mieście jest większy niż w powiecie (1,0‰) oraz  

w województwie (-1,4‰). 

 

Pomimo tego, że na przestrzeni lat 2008–2010 można było zaobserwować wzrost przyrostu 

naturalnego ludności Łukowa, kolejne lata pokazują stały spadek wskaźnika. Tendencja ta jednak 

występuje zarówno w powiecie jak i w województwie. 

 

 
Wykres 15. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 osób w latach 2008–2013 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Kolejnym wskaźnikiem determinującym liczbę mieszkańców miasta jest saldo migracji 2013 roku 

saldo migracji wewnętrznych wynosiło -152, natomiast saldo migracji zagranicznych kształtowało się 

na poziomie 15. 

Od 2008 roku obserwujemy ciągły wzrost salda migracji zagranicznej. Najczęściej zjawisko to dotyka 

młodych mieszkańców miasta, którzy oprócz wyjazdów zarobkowych decydują się także  

np. na edukację poza granicami Polski. 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 28



 

28 
 

Wykres 16. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w latach 2008 – 2013 w Łukowie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W mieście Łuków obserwuje się zróżnicowaną strukturę wiekową.  
 
Wykres 17. Struktura wiekowa ludności w 2013 roku w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w populacji stolicy powiatu łukowskiego, wzrósł 

z 13,2% w 2008 roku do 17,5% w 2013 roku. W analogicznym okresie udział osób w wieku 

produkcyjnym zmniejszył się z 65,3% do 62,8%. Przemiany struktury ludności miasta według 

ekonomicznych grup wieku, jakie zilustrowano na wykresie 14., są dowodem zachodzenia 

systematycznego procesu starzenia się lokalnej społeczności. Warto zaznaczyć, iż jest to trend, jaki 

obserwuje się w skali całej Polski. Proces starzenia się społeczeństwa to zjawisko szczególnie 

niekorzystne. W przyszłości będzie ono skutkować koniecznością podjęcia przez władze 

samorządowe dodatkowych działań na rzecz wzrastającej liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

(np. zwiększenia nakładów finansowych na zadania z zakresu ochrony zdrowia czy opieki społecznej), 

przy jednoczesnym spadku wpływów generowanych w budżecie przez osoby pracujące. Dodatkowo 

proces ten może wpłynąć negatywnie na możliwości rozwojowe miasta, z uwagi na konieczność 

spotęgowania wydatków na cele socjalne, kosztem redukcji środków finansowych na inwestycje.  
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W 2013 roku struktura ludności kształtowała się następująco: 

ogółem - 30 757 osób, w tym: 

 19,7 % - ludność w wieku przedprodukcyjnym; 

 62,8 % - ludność w wieku produkcyjnym; 

 17,5 % - ludność w wieku poprodukcyjnym. 

Wykres 18. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2008–2013  

w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Przy omawianiu struktury wiekowej nie można pominąć ważnego miernika, jakim jest wskaźnik 

obciążenia demograficznego pokazujący liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 

osób w wieku produkcyjnym. Według danych od 2010 roku odnotowuje się stały wzrost wskaźnika.  

W 2013 roku wskaźnik obciążenia demograficznego kształtował się na poziomie 59,3 osób. 

Wykres 19. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2008-2013 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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4.2. Zatrudnienie i rynek pracy 

Aktywność ekonomiczna ludności wywiera ogromny wpływ na poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego określonych regionów, gmin czy miast, ale także kierunki jego zmian w czasie. Ludzie 

aktywni zawodowo tworzą rynek pracy, który najczęściej charakteryzowany jest w wymiarze 

ilościowym (rozmiary zatrudnienia oraz bezrobocia), a także jakościowym (poziom wykształcenia 

zasobów siły roboczej oraz nabyte przezeń umiejętności i kwalifikacje zawodowe). 

W 2013 roku w mieście zatrudnionych było 9 271 osób. Liczba zatrudnionych mężczyzn była wówczas 

większa o ponad 800 osób w porównaniu z pracującymi kobietami. 



Wykres 20. Pracujący wg płci w Łukowie w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu 6 lat liczba pracujących mieszkańców 

Łukowa wzrosła o prawie 4,5%, z 8879 osób pracujących w roku 2008 do 9271 osób w roku 2013. 

Wzrost zatrudnionych mieszkańców Łukowa dotyczy mężczyzn, ponieważ na przestrzeni 6 lat 430 

mieszkańców Łukowa znalazło zatrudnienie. Natomiast w przypadku kobiet nastąpił spadek 

zatrudnienia z 4247 pracujących mieszkanek w 2008 roku do 4211 pracujących w roku 2013. 

 

Wykres 21. Pracujący na 1000 ludności w Łukowie w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 31



 

31 
 

W ciągu ostatnich 6 lat zmieniała się także liczba pracujących osób na 1000 ludności. W 2008 roku 

292 mieszkańców Łukowa na 1000 pracowało. Najgorsza sytuacja wystąpiła rok później (2009 r.), 

kiedy to 287 na 1000 mieszkańców pracowało. Najlepszy rezultat osiągnięty został w 2013 roku, 

wtedy to przekroczona została granica 300 mieszkańców (301 osób) pracujących na 1000 

mieszkańców. 

 
Tabela 4. Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach w 2013 roku w województwie lubelskim  

Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 8 403 

Sekcja: B+C+D+E Przemysł 96 273 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 70 642 

Sekcja F Budownictwo 25 533 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 62 158 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 17 115 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 4 778 

Sekcja J Informacja i komunikacja 2 738 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 355 

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 355 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 269 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 4 351 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 33 110 

Sekcja P Edukacja 61 891 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 39 416 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5 055 

Sekcja S Pozostała działalność usługowa 4 950 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Według danych w województwie lubelskim najwięcej osób pracuje:  

 w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe; 

 w sekcji G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych; 

 w sekcji P – edukacja. 

 
Warto zwrócić uwagę, że do sekcji G należy również najwięcej podmiotów gospodarki narodowej z 
Łukowa10.

                                                           
10

 Z powodu braku statystyk dotyczących Miasta Łuków oraz powiatu łukowskiego dane przedstawione zostały 

na poziomie wojewódzkim. 
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Główne źródła utrzymania w powiecie łukowskim11. 

Wykres 22. Główne źródła utrzymania mieszkańców powiatu łukowskiego w 2011 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Z danych Powszechnego Spisu Narodowego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny  

w 2011 roku wynika, iż w powiecie łukowskim 25,58% mieszkańców utrzymywało się z pracy 

najemnej (wyłączając rolnictwo), co przekłada się na liczbę 28 149 osób. Pracę na rachunek własny 

poza rolnictwem lub dochody z wynajmu, jako główne źródło utrzymania zadeklarowało 3 923 osoby 

(3,56%). Z pracy w rolnictwie utrzymywało się 10 058 osób (9,14%). Emeryturę, jako główne źródło 

utrzymania, wskazało 19 534 osoby (17,75%), a rentę 6 261 osób (5,69%). 2 795 osób (2,54%) 

zadeklarowało pozostałe źródła, jako główne źródła utrzymania. Najwięcej, bo aż 37 189 osób 

(33,79%) jest utrzymywanych przez inne osoby, dotyczy to przede wszystkim dzieci, młodzieży oraz 

osób bezrobotnych, którym nie przysługują żadne świadczenia. 2 149 osób (1,95%) nie podało  

w ogóle swoich głównych źródeł utrzymania. Mimo, iż dane dotyczą całego powiatu łukowskiego, to 

przyjąć można, iż dane procentowe są zbieżne z głównymi źródłami utrzymania mieszkańców Miasta 

Łukowa, nie wliczając do tego pracy w rolnictwie z racji miejskiego terenu.  

W 2008 roku przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosił 880,62 

złote. Do 2013 w gospodarstwach domowych zauważono wzrost dochodów o 224,96 złotych. Należy 

                                                           
11

 Dane dotyczą całego powiatu łukowskiego i pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 

przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 roku.  
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jednak zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem dochodów następuję stały wzrost cen, co nie przekłada 

się na wzrost siły nabywczej konsumentów (dochód realny) 12. 

Wykres 23. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 

województwie lubelskim w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

4.3. Bezrobocie  

 W latach 2008–2012 odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Obecnie daje się jednak 

zauważyć spadek odsetka mieszkańców pozostających bez pracy. W 2013 roku w mieście 

niezatrudnionych było 1 666 osób i w porównaniu z 2012 rokiem liczba bezrobotnych zmniejszyła się 

o 62 osoby. 

Wykres 24. Bezrobotni zarejestrowani w latach 2008-2013 w Łukowie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

                                                           
12

 Z powodu braku statystyk dotyczących Miasta Łuków oraz powiatu łukowskiego dane przedstawione zostały 

na poziomie wojewódzkim. 
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W latach 2008 – 2013 nie było znaczących różnic pomiędzy liczbą bezrobotnych kobiet i mężczyzn. 
 
Wykres 25. Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W roku 2008 bezrobocie wynosiło 6,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 roku 

wynosiła 8,6 %. Na przestrzeni lat 2008-2013 bezrobocie wzrosło o 2%. Za wzrost bezrobocia 

odpowiedzialny jest w dużej mierze kryzys gospodarczy panujący w całej Europie, który spowodował, 

że wiele osób, które wyemigrowały za granicę w celach zarobkowych musiało powrócić w rodzinne 

strony. 

 

4.4. Formy aktywizacji bezrobotnych13 

 W Łukowie funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy, który swoje usługi świadczy mieszkańcom 

Łukowa i powiatu łukowskiego.  Głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie jest 

świadczenie pośrednictwa pracy pomiędzy bezrobotnymi a pracodawcami zarówno z terenu miasta, 

powiatu, jak i województwa czy kraju. Oprócz tego PUP ma możliwość przyznawania dotacji na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Łukowie mogą 

korzystać z poradnictwa i informacji zawodowej. Każdy bezrobotny może skorzystać z programu 

stażowego. Istnieje także możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych oraz szkoleń z kompetencji 

miękkich, a także studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje. 

Oprócz tego dla wszystkich bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej ofercie EURES 

(Europejskie Służby Zatrudnienia), które świadczą swoje usługi bezrobotnym chcącym podjąć pracę 

poza granicami Polski. Bezrobotni tacy mają zapewnione doradztwo i pomoc indywidualną, udzielone 

informacje na temat warunków życia i przepisów prawa w danym kraju.  

Jako dodatkowe formy aktywizacji bezrobotnych proponowane są: bony stażowe, bony 

zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie oraz bony szkoleniowe. Z tych instrumentów pomocowych 

korzystać mogą bezrobotni do 30. roku życia. 

                                                           
13

 Uwzględniono dane dla powiatu łukowskiego, w założeniu formy aktywizacji bezrobotnych dotyczą także 

mieszkańców siedziby powiatu łukowskiego. 
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4.5. Edukacja i poziom wykształcenia 

W dzisiejszych czasach pośród najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, 

podkreśla się istotne znaczenie kapitału ludzkiego, który kształtowany jest począwszy od wczesnych 

lat szkolnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż w procesie rozwoju placówki edukacyjne  

i wychowawcze odgrywają niezmiernie ważną rolę, nie tylko ze względu na przekazywaną wiedzę, ale 

także jako miejsca kształtowania właściwych wzorców życiowych oraz postaw obywatelskich dzieci  

i młodzieży. Poza tym dostęp do usług oświatowych oraz ich jakość mają istotny wpływ na poziom  

i jakość życia mieszkańców określonych miejscowości.  

Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku na obszarze Łukowa  

w skład infrastruktury edukacyjnej wchodziło:  

 13 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1 313 dzieci,  

 3 szkoły podstawowe, do których uczęszczało 2 060 dzieci,  

 3 szkoły gimnazjalne, do których uczęszczało 1 230 dzieci,  

 3 zasadnicze szkoły zawodowe, w których kształciło się 491 osób,  

 5 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym 1 liceum profilowane (29 uczniów),  

3 technika (1 411 uczniów) i 1 szkoła artystyczna (76 uczniów),  

 4 licea ogólnokształcące (1 486 uczniów),  

 4 licea ogólnokształcące dla dorosłych (138 uczniów), 

 1 szkoła policealna dla młodzieży (141 uczniów),

 5 szkół policealnych dla dorosłych (188 uczniów).  
Ponadto w Łukowie działa Ochotniczy Hufiec Pracy14, który posiada także ofertę edukacyjną 

skierowaną do młodzieży chętnej do zdobycia zawodu na etapie gimnazjum i zasadniczej szkoły 

zawodowej. Oferta OHP 3-10 w Łukowie skierowana jest do młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 

lat, która ma trudności z nauką w gimnazjum  lub  już ukończyła gimnazjum i chce kontynuować 

dalszą edukację w szkole zawodowej. Kształcenie ogólne odbywa się na etapie gimnazjum w cyklu 

dwuletnim, a w szkole zawodowej w trzyletnim cyklu dydaktycznym w zależności od wybranej 

specjalności zawodowej. Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu 

w zakładach rzemieślniczych na terenie Łukowa i okolic. Uczestnicy OHP zawierają z pracodawcami 

„Umowę o pracę w celu nauki zawodu” i świadczą pracę na statusie pracownika młodocianego. 

Zakończenie kształcenia zawodowego potwierdza dyplom ukończenia kształcenia zawodowego  

w wybranej specjalności lub tytuł czeladnika. Młodzież ma możliwość kształcenia się w zawodach: 

 piekarz, 

 kucharz, 

 murarz- tynkarz, 

 stolarz, 

 fryzjer,  

 cukiernik,   

 mechanik pojazdów samochodowych,  

                                                           
14

 www.lukow.pl 
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 monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

 elektryk, 

 wulkanizator, 

 sprzedawca. 

Nauka jest bezpłatna, natomiast młodzież odbywająca praktyki w ramach hufca otrzymuje 

comiesięczne wynagrodzenie, regulowane przez prezesa GUS. 

Jak dotąd sytuacja demograficzna w mieście powoduje, że liczba uczniów stale spada. Systematyczny 

spadek ilości uczniów odzwierciedla niekorzystne zmiany demograficzne, jakie zachodzą w skali 

całego kraju, w szczególności zaś stale zmniejszającego się udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. W konsekwencji takie zjawisko prowadzi do 

wzrostu kosztów realizacji zadań edukacyjnych, jak również likwidacji części placówek szkolnych, co z 

kolei wpłynie na obniżenie dostępności usług edukacyjnych bądź pogorszenie ich jakości (np. ze 

względu na konieczność łączenia oddziałów szkolnych).  

 

Wykres 26. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Jednym z podstawowych mierników w zakresie edukacji jest współczynnik skolaryzacji, informujący 

także pośrednio o poziomie usług oświatowych, jak również problemach społecznych występujących 

na obszarze poszczególnych jednostek osadniczych. Dla celów niniejszej diagnozy, zastosowano 

współczynnik skolaryzacji netto w odniesieniu do szkół gimnazjalnych. Wskaźnik skolaryzacji netto 

mówi, jakie są relacje między liczbą uczących się na danym poziomie kształcenia (w określonej grupie 

wiekowej) a liczbą ludności odpowiadającą temu poziomowi nauczania. Za osoby podlegające 

obowiązkowi edukacyjnemu w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego, przyjmuje się mieszkańców  

w wieku od 13 do 16 lat. Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku 

wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół w Łukowie przyjął wartość 109,13 %, co oznacza, iż taki właśnie 

odsetek młodzieży w wieku 13–16 lat, kontynuował edukację w gimnazjach położonych w granicach 

miasta. Relatywnie wysoka wartość rozpatrywanego wskaźnika w Łukowie, może oznaczać, że część 
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młodzieży objętej nauczaniem gimnazjalnym dojeżdża do szkół zlokalizowanych na terenie miasta 

spoza jego granic.   

Wykres 27. Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół gimnazjalnych w Łukowie w 2013 roku na tle jednostek 

terytorialnych wyższego rzędu [w %] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w granicach Łukowa zlokalizowanych 

było 13 przedszkoli, dysponujących łącznie 1337 miejscami. Od roku 2008 zauważalny jest wzrost 

liczby uczniów w przedszkolach i klasach „0”. Wiązać się to może z objęciem wychowaniem 

przedszkolnym dzieci urodzonych przez matki, które pochodzą z tzw. wyżu demograficznego lat 80-

tych. Edukacją przedszkolną w 2013 roku było objętych 98,5% dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

Wykres 28. Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego (2011 r.) dotyczących poziomu wykształcenia 

mieszkańców powyżej 13. roku życia wynika, że w miastach Powiatu Łukowskiego 4368 osób 

posiadało tylko wykształcenie podstawowe (15,54% mieszkańców). Swoją edukację na poziomie 
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szkoły gimnazjalnej zakończyło z kolei 1414 osób, co daje 5,03% wszystkich mieszkańców. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało natomiast 6213 mieszkańców (22,1%). Najwięcej, bo 

prawie 38% mieszkańców posiadało wykształcenie średnie i policealne – 10616 osób. Dyplomem 

uczelni wyższej posługiwało się 5494 mieszkańców (19,55%). Mimo, iż dane dotyczą mieszkańców 

zarówno Łukowa jak i Stoczka Łukowskiego, to można przyjąć, iż sytuacja w obu miastach jest 

podobna i dane procentowe odzwierciedlają poziom wykształcenia mieszkańców Łukowa. 

Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców miast Powiatu Łukowskiego
15

 

Wykształcenie Liczba osób Liczba osób w % 

Podstawowe  4368 15,54% 

Gimnazjalne 1414 5,03% 

Zasadnicze zawodowe 6213 22,10% 

Średnie i policealne 10616 37,78% 

Wyższe  5494 19,55% 

Ogółem  28105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

4.6. Ochrona zdrowia i opieka medyczna 

 Dostępność do podstawowych oraz specjalistycznych usług ochrony zdrowia i opieki 

medycznej, jest jednym z najważniejszych czynników determinujących poziom oraz jakość życia 

ludności.  

Podstawowe zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz opieki medycznej na terenie Łukowa, jak 

również całego powiatu łukowskiego, wykonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Łukowie, w którego skład wchodzą: 

1) Zespół Lecznictwa Szpitalnego: 

a) Szpital Św. Tadeusza w Łukowie. 

2) Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego: 

a) Zakład Opieki Pozaszpitalnej w Łukowie; 

b) Przychodnia Specjalistyczna w Łukowie; 

c) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

d) Stacja Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Łukowie; 

                                                           
15

 Dane dotyczą miast Powiatu Łukowskiego – Miasta Łukowa i Miasta Stoczek Łukowski. 
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e) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Łukowie; 

f) Zakład Diagnostyki Obrazowej w Łukowie; 

g) Zakład Diagnostyki Medycznej w Łukowie. 

Na terenie Łukowa opieka zdrowotna realizowana jest przez następujące podmioty lecznicze: 

Tabela 6. Wykaz podmiotów leczniczych na terenie miasta Łuków 

L.p. Podmiot leczniczy Adres 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Łukowie 

 

ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, Łuków 

tel. 25 798 20 00-09 

www: www.spzoz.lukow.pl 

e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„AMICUS” 

 

ul. Wojska Polskiego 33, Łuków  

tel. 25 798 48 83  

www.nzozamicus.lukow.pl 

e-mail: amicus.lukow@gmail.com 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŁUKSJA” ul. Staropijarska 3, Łuków 

tel. 25 798 52 50 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„KOLEJARZ” 

Al. Kościuszki 50, Łuków 

tel. 25 798 99 12, 798 24 45 wew. 356 

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„LUKMED” 

 

ul. Międzyrzecka 60, Łuków 

tel. 25 798 98 77 

 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

„ŚW. MICHAŁA” 

 

ul. Sienkiewicza 7a, Łuków 

tel. 25 798 56 80, 798 56 88 

 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

,,CENTRUM" 

ul. Międzyrzecka 66, 21–400 Łuków 

tel. 25 798 21-65, 25 798 21-81 

www: www.centrum.med.pl 

8. Poradnia Dermatologiczna ul. Międzyrzecka 60, Łuków 

tel. 609 332 604 

9. Alergolog, Pulmonolog Jarosław Petryszyn ul. Międzyrzecka 60, Łuków 

tel. 603 522 381 

10. Specjalistyczny Gabinet Chorób Naczyń 

 

ul. Przemysłowa 1a, Łuków 

tel. 501 235 678 

rejestracja telefoniczna 81 773-90-45  

www: www.piotrniedziela.pl 

e-mail: niedziela@bg.am.lublin.pl 

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,EVMED" 

 

ul. Struga 11, Łuków 

tel. 25 741 08 57 

Źródło: www.lukow.pl 

Z punktu widzenia poziomu i jakości życia mieszkańców, w zakresie ochrony zdrowia, znaczenie 

posiada nie tylko dostępność do obiektów stacjonarnej pomocy medycznej, ale też do 
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ogólnodostępnych punktów aptecznych. W 2013 roku na jedną aptekę ogólnodostępną w mieście, 

przypadało 2197 osób. 

 

4.7. Pomoc społeczna 

 Na obszarze Łukowa działalność w obszarze pomocy społecznej prowadzi Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Ponadto Miasto znajduje się w zasięgu działalności powiatowych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, którymi są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Męskiej Niepełnosprawnej Intelektualnie, Powiatowy 

Ośrodek Wsparcia "Przylądek" w Łukowie, Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie, a także 

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.  

Podstawowe zadania z zakresu pomocy społecznej na obszarze Łukowa wykonuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Do zadań tej instytucji należy m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych 

z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych, 

poradnictwo specjalistyczne (m.in. z zakresu profilaktyki społecznej i przeciwdziałania przemocy), 

wypłacanie różnego rodzaju świadczeń (zasiłków) na rzecz podopiecznych ośrodka, udzielanie 

pomocy psychologicznej, a także prowadzenie różnorodnych form terapii oraz warsztatów 

edukacyjnych. Uprawnionymi do skorzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

są osoby oraz rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej bądź materialnej m.in. z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

alkoholizmu oraz narkomanii, czy trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego16. 

W mieście działa również Miejska Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL17".  

Do zadań Świetlicy należy udzielanie pomocy psychologicznej, społecznej, edukacyjnej, opiekuńczej  

i wychowawczej dzieciom i młodzieży, w formie m.in.: 

 wykwalifikowanej opieki wychowawczej w godzinach pracy Świetlicy,  

 zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych,  

 zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, 

 łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,  

 zorganizowania pomocy w nauce,  

 tworzenia warunków do nauki własnej, 

 organizowania czasu wolnego, w tym zorganizowania zabaw i zajęć sportowych, 

 pracy wychowawczej i socjalnej w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych, 

                                                           
16

 http://www.mopslukow.pl/ 

17
 www.lukow.pl 
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 pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie różnych 

umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku 440 gospodarstw domowych 

korzystało ze środowiskowej pomocy społecznej. 

Wykres 29. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w Łukowie  

w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Według dostępnych danych GUS w 2013 roku na każdy 1000 mieszkańców Łukowa przypadało 45 

osób, objętych różnego rodzaju świadczeniami z zakresu pomocy społecznej. W tym samym czasie 

rozpatrywany wskaźnik w przypadku kraju kształtował się na dużo wyższym poziomie, wynosząc 83. 

 

 
Tabela 7. Sprawozdanie za rok 2011 - udzielone świadczenia 

Formy pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń
18

 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

RAZEM
2)

 
1 754 - 823 657 411 1 289 

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 

(dotowane) 
2 84 812 274 488 82 135 

w tym przyznany dla osoby: 

samotnie gospodarującej 
3 62 648 249 710 62 62 

pozostającej w rodzinie 4 22 164 24 778 20 73 

                                                           
18

 W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione 

w wierszach 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26. 
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ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 
5 167 658 176 566 155 554 

z tego: 

środki własne 
6 - - 0 - - 

dotacja 
7 - - 176 566 - - 

w tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 
8 141 529 150 546 131 482 

długotrwałej choroby 9 8 26 5 445 8 25 

niepełnosprawności 10 20 69 12 724 18 65 

możliwości utrzymania lub 

nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

11 0 0 0 0 0 

SCHRONIENIE 
12 2 82 1 640 2 3 

POSIŁEK 
13 424 45 372 147 305 217 818 

w tym dla: 

dzieci 
14 375 38 895 122 952 170 767 

UBRANIE 15 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - 

OGÓŁEM 
16 22 4 818 72 432 22 25 

w tym: 

specjalistyczne 
17 0 0 0 0 0 

ZASIŁEK CELOWY NA 

POKRYCIE WYDATKÓW NA 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

OSOBOM NIEMAJĄCYM 

DOCHODU I MOŻLIWOŚCI 

UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW O 

POWSZECHNYM 

UBEZPIECZENIU W NFZ 

18 0 0 0 0 0 

w tym dla: 

osób bezdomnych 
19 0 0 0 0 0 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 

WYNIKU ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

20 3 3 3 000 3 7 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE 

BILETU KREDYTOWANEGO 
21 2 2 22 2 2 

SPRAWIENIE POGRZEBU 
22 2 2 3 000 2 2 

w tym: 

osobom bezdomnym 
23 0 0 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W 

NATURZE OGÓŁEM 
24 259 - 145 204 250 802 
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w tym: 

zasiłki specjalne celowe 
25 56 79 20 300 55 194 

POMOC NA EKONOMICZNE 

USAMODZIELNIENIE - 

OGÓŁEM 

26 0 - 0 0 0 

w tym: 

w naturze 
27 0 0 0 0 0 

zasiłki 
28 0 0 0 0 0 

pożyczka 29 0 0 0 0 0 

PORADNICTWO 

SPECJALISTYCZNE (prawne, 

psychologiczne, rodzinne) 

30 - - - 0 0 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 31 - - - 0 0 

PRACA SOCJALNA 
32 - - - 792 2 316 

Źródło: www.mopslukow.pl 

 

Głównymi powodami pomocy, jaką przyznano podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łukowie w 2011 roku były: bezrobocie (255 rodzin objętych pomocą), ubóstwo (247 rodzin 

objętych pomocą), niepełnosprawność (161 rodzin objętych pomocą) oraz długotrwała choroba (111 

rodzin objętych pomocą). 

 

Szczegółowe dane dotyczące powodów przyznania pomocy klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łukowie w 2011 roku, zestawiono w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Przyczyny przyznania pomocy klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie w 2011 

roku  

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

UBÓSTWO 
247 765 

SIEROCTWO 
0 0 

BEZDOMNOŚĆ 
8 8 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 
29 156 

W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

24 137 

BEZROBOCIE 
255 942 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
161 455 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 
111 300 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

45 192 
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W TYM: 
RODZINY NIEPEŁNE 

36 142 

RODZINY WIELODZIETNE 
8 48 

PRZEMOC W RODZINIE 
1 4 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 
0 0 

ALKOHOLIZM 
48 93 

NARKOMANIA 
1 1 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU 
Z ZAKŁADU KARNEGO 

6 13 

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZE 

1 1 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

20 101 

ZDARZENIE LOSOWE 
3 7 

SYTUACJA KRYZYSOWA 
0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 
0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łukowie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok 

 

 

4.8. Bezpieczeństwo publiczne  

Poziom bezpieczeństwa publicznego jest jednym z tych czynników, które przekładają się 

bezpośrednio na jakość życia mieszkańców poszczególnych gmin czy miast.  

Podstawową jednostką odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

obszarze Łukowa, jak również powiatu łukowskiego, jest Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, 

która realizuje swoje ustawowe zadania przy pomocy komisariatów policji w Łukowie, Stoczku 

Łukowskim i Adamowie. 

Za bezpieczeństwo mieszkańców w Łukowie odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, 

która prowadzi działania prewencyjne oraz operacyjne zarówno na terenie powiatu łukowskiego jak  

i w samym mieście.  

Tabela 9. Liczba przestępstw popełnionych na terenie Łukowa w latach 2011-2013 w podziale na kategorie 

Kategoria 2011 2012 2013 Różnica 

Przestępstwa ogółem 1255 1130 1194 -61 

Przestępstwa kryminalne 580 566 601 +21 

Przestępstwa gospodarcze 108 120 137 +25 

Zabójstwo 1 -  - -1 

Uszczerbek na zdrowiu 22 29 28 +6 
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Bójka lub pobicie 24 21 24 0 

Gwałt 2 2 1 -1 

Kradzież 132 131 133 +1 

Kradzież samochodu 5 3 2 -3 

Włamanie 64 61 59 -5 

Przestępstwo rozbójnicze 12 12 8 -4 

Rozbój z bronią 3 3 2 -1 

Uszkodzenie rzeczy 41 37 39 -2 

Narkotyki 28 32 39 +11 

Obrót gospodarczy 6 8 6 0 

Przestępstwa z Kodeksu karnego 
skarbowego 

9 9 13 +4 

Nietrzeźwi kierujący 359 248 286 -73 

Przestępstwa korupcyjne 9 8 16 +7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Łukowie 

Z danych udostępnionych przez Komendę Powiatową Policji w Łukowie dotyczących tylko miasta 

Łuków wynika, iż na przestrzeni lat 2011-2013 liczba przestępstw zmniejszyła się z 1255 

zanotowanych w 2011 roku do 1194 w roku 2013.  

Analizując poszczególne kategorie przestępstw zauważyć można wzrost liczby przestępstw 

kryminalnych z 580 w roku 2011 do 601 w roku 2013. Podobnie jest w przypadku przestępstw 

gospodarczych, gdzie na przestrzeni 3 lat liczba przestępstw wzrosła o 25. Inaczej jest w przypadku 

zabójstw, w porównaniu do roku 2011, gdy popełniono 1 takie przestępstwo, w roku 2012 i 2013 nie 

odnotowano w mieście żadnego zabójstwa. 

Wzrosły natomiast przestępstwa uszczerbku na zdrowiu z 22 w 2011 roku do 28 w roku 2013. O 50% 

natomiast w stosunku do lat 2011-2012 spadła w 2013 roku liczba gwałtów w mieście. Liczba 

kradzieży utrzymuje się na prawie tym samym poziomie od 3 lat i wynosi 131-133 kradzieże. Spadła 

natomiast liczba kradzieży samochodów z 5 w 2011 roku do 2 w roku 2013.  

Spadła także liczba włamań z 64 w 2011 do 59 w roku 2013. Tak samo w przypadku przestępstw 

rozbójniczych, gdzie spadek wynosi 33%. Przestępstwa z bronią w ręku to kolejna kategoria, w której 

spadła liczba odnotowanych przestępstw z 3 w latach 2011-2012 do 2 w roku 2013. Nieznaczny 

spadek jest też widoczny w przypadku uszkodzeń rzeczy z 41 przestępstw zanotowanych w 2011 roku 

do 39 w roku 2013. Znacznie wzrosła natomiast liczba przestępstw narkotykowych, w 2011 roku 

odnotowano 28 takich przypadków, natomiast w 2013 już 39. Przestępstwa dotyczące obrotu 

gospodarczego są na takim samym poziomie, tylko w 2012 roku wzrosły o 33%. Wzrosły za to 

przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego, w latach 2011-2012 odnotowano 9 takich zdarzeń, 

natomiast w 2013 już 13.  
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Spada znacznie liczba osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. W 2011 roku policja 

zanotowała 359 kierowców prowadzących po alkoholu, natomiast w 2013 roku takich zatrzymanych 

kierowców było 286.  

O prawie 50% wzrosły natomiast ujawnione przestępstwa korupcyjne, z 9 w 2011 roku do 16 w roku 

2013.  

Tabela 10. Zdarzenia drogowe w Łukowie według kategorii w latach 2011-2013 

Kategoria 2011 2012 2013 

Wypadki 27 30 18 

Zabici 2 3 4 

Ranni 27 36 22 

Kolizje 338 329 342 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Łukowie 

Z danych udostępnionych przez Komendę Powiatową Policji w Łukowie wynika że w ciągu ostatnich  

3 lat znacznie spadła liczba wypadków drogowych w mieście. Jednak mimo mniejszej liczby takich 

zdarzeń zwiększyła się dwukrotnie liczba osób, które w nich zginęły. Spadła natomiast liczba rannych. 

Wyjątkiem był 2013 rok, kiedy to wypadków i rannych było najwięcej. Zwiększyła się natomiast liczba 

zdarzeń odnotowanych jako kolizje drogowe z 338 w roku 2011 do 342 w roku 2013. 

 

4.9. Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa 

Sfera kultury jest to jeden z tych obszarów działalności zarówno władz lokalnych, jak  

i podległych im jednostek organizacyjnych, które mają największy wpływ na wizerunek danej 

jednostki osadniczej w szerszej skali geograficznej.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku na terenie miasta zorganizowanych 

zostało 140 imprez, z czego 2 o charakterze masowym. W odbywających się wydarzeniach wzięło 

udział 27 051 osób. 
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Wykres 30. Uczestnicy imprez organizowanych w Łukowie w latach 2009-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W granicach administracyjnych Łukowa działalność w sferze kultury prowadzą następujące jednostki 

organizacyjne: Łukowski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza. 

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Muzeum Regionalne, będące samorządową jednostką 

organizacyjną powiatu łukowskiego19. W Łukowie swoją filię ma również Biblioteka Pedagogiczna  

w Białej Podlaskiej. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie20 

Biblioteka działa na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu, który został nadany przez Miasto 

Łuków oraz porozumienia zawartego między Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu w sprawie 

powierzenia realizacji zadań powiatowych. Za datę powstania przyjmuje się rok 1908. Łukowska 

biblioteka należy do zaszczytnego grona najstarszych bibliotek w kraju. W województwie lubelskim 

jest drugą najstarszą biblioteką. Placówka ma długą i bogatą historię. Jest ważną instytucją kultury w 

mieście i regionie.  

W jej skład wchodzą: 

- Biblioteka Główna przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24, z wypożyczalnią i czytelnią dla dorosłych 

oraz oddziałem dla dzieci; 

- Filia nr 1 – os. Dr. B. Chącińskiego 17; 

- Filia nr 2 – ul. Gałczyńskiego 31; 

- Filia nr 3 – os. Unitów Podlaskich, blok nr 2.    

W zbiorach placówek bibliotecznych w 2013 roku znajdowało się 101 261 woluminów oraz 

dostępnych było 8 komputerów, z możliwością skorzystania z Internetu. W roku 2013 zarejestrowano 

6292 czytelników, którzy wypożyczyli 119 764 woluminów książek. Ogółem z usług bibliotek w roku 

2013 skorzystało 62 361 osób (wg danych ze sprawozdania GUS – K-03), które odwiedziły bibliotekę 

w celu: wypożyczenia książki, prasy, skorzystania z Internetu, uczestnictwa w imprezie kulturalnej.    

 

                                                           
19

 http://www.starostwolukow.pl/jednostki-organizacyjne 

20
 http://biblioteka.lukow.pl 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 48



 

48 
 

Wykres 31. Czytelnicy bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Łukowie w latach 2008-

2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MBP w Łukowie 

 

Biblioteka oprócz podstawowej działalności prowadzi szeroką działalność edukacyjną  

i upowszechnieniową w zakresie czytelnictwa skierowaną do mieszkańców. Ponadto biblioteka 

organizuje imprezy czytelnicze, konkursy (literackie, plastyczne, wiedzy), wystawy, lekcje 

biblioteczne, spotkania autorskie. Od roku 2003 realizowany jest program edukacji ekologicznej 

adresowany do dzieci i młodzieży. W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, odbywają się 

spotkania czytelników zainteresowanych książką i literaturą. Prowadzona jest akcja popularyzująca 

czytelnictwo w sposób niekonwencjonalny poprzez zakładanie półek bookcrossingowych. Corocznie 

przygotowywany jest atrakcyjny program imprez czytelniczych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek oraz Akcja Narodowe Czytanie. 

 

Muzeum Regionalne w Łukowie21 

Muzeum jest źródłem wiedzy o regionie łukowskim, jego historii, kulturze i sztuce ludowej. 

Działalność tej placówki ma bardzo duży wpływ na zachowanie reliktów kultury ludowej tego 

regionu. Oprócz podstawowej działalności Muzeum prowadzi także działalność oświatową, wiążącą 

się z prowadzeniem lekcji muzealnych, związanych tematycznie z aktualnymi wystawami, a także 

poświęconych historii Ziemi Łukowskiej. Muzeum współpracuje ze szkołami na terenie miasta  

i powiatu, poprzez organizowanie prelekcji oraz krótkotrwałych ekspozycji w szkołach, organizowanie 

konferencji popularnonaukowych i konkursów tematycznych. 

Muzeum Regionalne w Łukowie odwiedziło w 2013 roku 5 92622 osób. W porównaniu do roku 2012 

odnotowuje się spadek o 341 zwiedzających.  

Ponadto w gmachu Muzeum mieści się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, a także 

Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

 

 

                                                           
21

 http://muzeum.llu.pl 

22
 BDL GUS 
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Łukowski Ośrodek Kultury23 

W mieście od 1954 roku działa Łukowski Ośrodek Kultury, który jest organizatorem wielu imprez 

kulturalnych, między innymi koncertów, recitali, wystaw, plenerów artystycznych, konkursów, 

przeglądów festiwali, a także plenerowych imprez rozrywkowych i rekreacyjnych. 

Przy Łukowskim Ośrodku Kultury działają sekcje stałe oraz grupy twórcze: 

 Orkiestra Dęta im. A. Próchniewicza; 

 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”; 

 Szkoła Tańca do Caro Dance Łuków; 

 Sekcja Aikido;  

 Haft dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

 Zajęcia gimnastyczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

 Zajęcia decupage dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wiek; 

 Zajęcia teatralne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku;  

 Zajęcia języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

 Zajęcia Break Dance;  

 Zajęcia taneczne z elementami baletu dla dzieci w wieku 5 i 6 lat; 

 Zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci; 

 Zajęcia taneczne bunga dance;  

 Zajęcia młodzieżowej grupy teatralnej; 

 Zajęcia dziecięcej grupy teatralnej; 

 Kursy tańca towarzyskiego, salsy, latino solo. 

                                                           
23

 www.lok.lukow.pl 
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Rysunek 4. Łukowski Ośrodek Kultury 

Źródło: fot. UM Łuków 

Na szczególną uwagę zasługuje działający od 1999 roku przy ŁOK, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 

Łukowskiej „Łukowiacy”. Członkami Zespołu jest ponad 100 dzieci z Łukowa i powiatu łukowskiego. 

W repertuarze Zespołu znajdują się polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak, kujawiak 

z oberkiem i mazur oraz regionalne tańce i przyśpiewki: lubelskie, rzeszowskie, podlaskie, 

kurpiowskie, śląskie, górali żywieckich i opoczyńskie. Przy Zespole funkcjonuje kapela muzyczna. 

Dotychczas Zespół wystąpił na ponad 100 koncertach w kraju i za granicą. 

Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim oraz 

ogólnopolskim. Na szczególną uwagę zasługują: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych  

w Stoczku Łukowskim (najstarszy w Polsce), Łukowska Noc Kultury, Pożegnanie Lata, Wojewódzki 

Przegląd Orkiestr Dętych, Łukowska Jesień Artystyczna Młodych, Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy 

Ukraińskiej, „Nasze sprawy” – Konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych, Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” – eliminacje powiatowe, Wojewódzki 

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje 

powiatowe, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, Powiatowy 

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec”, Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski „Barwy słowa”, Powiatowy Turniej Recytatorski Dla Przedszkolaków, Wojewódzki 

Konkurs Młodych Instrumentalistów, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana 

Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga”, Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe. 

Od grudnia 2013 roku przy ŁOK rozpoczęło działalność Kino Łuków. Nowa odsłona kina to szansa na 

edukację kulturalną, obcowanie z interesującymi produkcjami filmowymi oraz bliskość gwiazd dużego 

formatu dla mieszkańców Łukowa i okolic. Kino Łuków to najnowsze standardy i nowoczesna 

technika (projektor cyfrowy w standardzie DCI, zestaw do projekcji 3D, profesjonalne nagłośnienie  

i system do odbioru przekazu satelitarnego, który umożliwia transmisje wydarzeń na żywo z całego 

świata). 
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Możliwość i warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, ale też rekreacji i wypoczynku  

w sprzyjającym otoczeniu, mają istotny wpływ na poziom oraz jakość życia mieszkańców danej 

jednostki terytorialnej. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie prowadzi działalność na obiektach: 

 Centrum Rekreacyjno–Sportowe ,,Delfin”, na który składają się baseny letnie oraz 

zespół boisk. 

 Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ,,Delfinek”, na który składa się basen, sauna oraz 

siłownia. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie administruje także Stadionem Miejskim „Orlęta”. Stadion 

znajduje się przy ul. Warszawskiej 15. Jego pojemność to około 2000 miejsc (674 siedzących), w tym 

sektor gości około 200 miejsc. 

 

Rysunek 5. Panorama miasta - widok na stadion miejski 

 
Źródło: fot. R. Szymański 

 

Głównym celem działania OSiR jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja 

walorów rekreacji ruchowej. 

Przy ośrodku działają24: 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”; 

 Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa Deskowego „Surfer”; 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łukowie; 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Łukowie; 

 Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Nasz Region”; 

 Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego „Razem”; 

 Klub Jazdy Konnej „Szwendor”; 

 Dziecięcy Zespół Regionalny „Kropelki Rosy”; 

                                                           
24

 Szerzej o organizacjach pozarządowych w rozdziale Zarządzanie. 
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 Klub Krajoznawczo – Turystyczny PTTK „Róża Wiatrów”. 

 

Ponadto w Łukowie działają 4 boiska sportowe „Orlik”: 

 przy Szkole Podstawowej Nr 5 (ul. Siedlecka 56); 

 przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. 11 Listopada 20); 

 przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki (ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41); 

 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (Aleje Tadeusza Kościuszki 10); 

Boiskami przy I LO i przy Zespole Szkół Nr 1 zarządza Starostwo Powiatowe. 

  

W mieście w 2012 roku funkcjonowało 10 klubów sportowych, do których należało 1 183 członków.  

W działających 44 sekcjach sportowych ćwiczyły 1 084 osoby. W klubach pracowało 12 trenerów i 29 

instruktorów. 

 

Do klubów sportowych działających na terenie miasta należą m.in.: 

 ŁKS Orlęta Łuków, w którym prowadzona jest drużyna piłki nożnej chłopców, drużyna piłki 

siatkowej chłopców, sekcja podnoszenia ciężarów oraz sekcja zapasów. Do 2013 roku  

w klubie prowadzono również sekcję piłki nożnej kobiet; 

 Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Delfinek”, w którym działa sekcja pływacka; 

 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukowia Łuków; 

 Akademia Młodego Piłkarza AMPlus Łuków; 

 "Seishinkai" Karate do "Shotokan"; 

 Dziecięca Akademia Futbolu ,,DAF”. 

 

 

 

5. Zarządzanie 

5.1. Możliwości budżetowe 

 Jednym z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego jest kondycja 

lokalnych finansów. Ułatwia ona, bądź też ogranicza możliwości podejmowania przez władze 

samorządowe określonych przedsięwzięć, w tym również projektów o charakterze inwestycyjnym. 

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż znaczenie posiadają nie tylko rozmiary dochodów i wydatków 

budżetowych, lecz także ich struktura oraz wzajemne relacje.  

Budżet Łukowa w roku 2013 zamknął się w sumie dochodów wynoszącej 77 321 711,5 zł i sumie 

wydatków wynoszącej 73 836 141,15 zł, co oznacza nadwyżkę na poziomie 3 485 570,35 zł. Dochody 

gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2516,74 zł. Natomiast wydatki per capita sięgnęły 

2403,29 zł.  
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Wykres 32. Dochody i wydatki budżetu Miasta Łuków na 1 mieszkańca w latach 2008-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wykres 32. pokazuje dynamikę dochodów i wydatków budżetu Miasta Łuków w latach 2008-2013. 

Jeszcze w latach 2008-2011 występowała przewaga wydatków nad dochodami. Od 2012 roku 

zauważalna jest zmiana tendencji. 

Wykres 33. Dochody i wydatki budżetu Miasta Łuków w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W 2013 roku łączne wydatki budżetowe25 w Łukowie opiewały na kwotę 73 836 141,15 zł. W ogólnej 

strukturze wydatków budżetowych dominowały wydatki na oświatę i wychowanie (46%). 

Równocześnie zaznaczał się wysoki udział wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej (16%), 

                                                           
25

 BDL GUS 
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administracji publicznej (11%), transportu i łączności (11%), a także gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska (5%). 

 

5.2. Aktywność wyborcza 

 Ważnym miernikiem aktywności społecznej mieszkańców jest poziom ich aktywności 

obywatelskiej, mierzony uczestnictwem w wyborach oraz referendach ogólnokrajowych 

(powszechnych), jak również lokalnych (samorządowych).  

Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku w Łukowie uprawnionych do głosowania było 24 490 

osób. Frekwencja wyniosła 50,16%. Miasto podzielone zostało na 21 okręgów wyborczych, w których 

kandydowało 131 kandydatów na radnych Rady Miasta łuków. W Radzie znalazło się 8 byłych 

radnych i 13 nowych radnych. 

W wyborach na burmistrza w tym samym roku startowało siedmiu kandydatów, dwóch 

nienależących do partii politycznych oraz pięciu członków partii politycznych (Demokracja 

Bezpośrednia, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, PO, PiS, SLD). W wyborach 

przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku żaden z 7 kandydatów nie został wybrany na 

Burmistrza Miasta Łuków, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie II tury wyborów, do której awansowali 

kandydaci z najwyższym poparciem mieszkańców – Dariusz Jan Szustek (PiS), który uzyskał 40,43% 

głosów oraz Zbigniew Zemło (SLD) z 24,38% poparciem. W drugiej turze zwyciężył kandydat PiS – 

Dariusz Jan Szustek, który uzyskał 53,98% poparcia.  

 

5.3. Praktyka planowania strategicznego i promowania Miasta 

 W dzisiejszych czasach rządzący zarówno na szczeblach samorządowych, jak i centralnych 

powinni posiadać bardzo ważną umiejętność, jaką jest planowanie strategiczne. Jakość rządzenia  

w kluczowych obszarach działania samorządu zależy bowiem w dużej mierze od przyjętych 

dokumentów strategicznych. Łuków posiada większość wymaganych prawem dokumentów 

strategicznych koniecznych do właściwego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. 

Główna polityka działań i rozwoju Miasta opiera się o dokument opracowany w 2007 roku  

i zaktualizowany w 2012 roku, pod nazwą Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2007-

2015. Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego zostały opisane w Programie Ochrony 

Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2010-2017. Polityce społecznej w Mieście poświęcono 

natomiast Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Łuków na lata 2014–

2020.  

Z jednej strony władze powinny promować Miasto jako towar szczególny, zachwalając jego atuty.  

Z drugiej jednak strony powinny reklamować siebie, swoje działania, ukazując tym samym rolę 

samorządu na zarządzanym terytorium. Promocja Miasta to również konieczność dbania  

o zrozumienie mieszkańców dla podejmowanych przez władze Miasta decyzji. To także, konieczność 

ciągłej edukacji mieszkańców w zakresie rozwoju lokalnej demokracji i uświadamiania im znaczenia 

ich wyboru, np. poprzez współdecydowanie w zakresie kierunków rozwoju Miasta. 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 55



 

55 
 

Za promocję Łukowa odpowiada Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, który 

podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.  

Samorząd lokalny tak jak prywatne, komercyjne przedsiębiorstwa może promować swoją działalność. 

Obecnie istnieje wiele narzędzi i kanałów komunikacji, które z powodzeniem mogą wykorzystywać 

samorządy lokalne. Promocja powinna być prowadzona na dwóch płaszczyznach: wewnątrz i na 

zewnątrz. Wewnątrz – władze miasta informują i promują się wśród mieszkańców, lokalnych 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz na zewnątrz – wśród turystów, przyjeżdżających, 

potencjalnych inwestorów i innych podmiotów zainteresowanych podjęciem ewentualnej 

współpracy.  

Aktualnie Łuków wykorzystuje do promocji oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta Łuków, na 

której mieszkańcy, turyści i inwestorzy znaleźć mogą potrzebne informacje oraz dowiedzieć się  

o aktualnych działaniach Urzędu Miasta Łuków i jednostek podległych. Na stronie opisane są 

najważniejsze elementy działalności samorządu, tj. gospodarka, kultura, sport, edukacja. Oprócz tego 

ciekawym punktem jest także informator, w którym znaleźć można przydatne informacje na temat 

działających w mieście placówek.  

Stale utrzymywane są także kontakty z lokalnymi mediami, dzięki czemu wszystkie informacje trafiają 

do mieszkańców. Lokalne media są ważnym narzędziem w procesie informowania mieszkańców o 

wydarzeniach w Mieście, ale także spełniają olbrzymią rolę w promocji oraz kreowaniu wizerunku 

Miasta w oczach jego mieszkańców. Główne media lokalne w Łukowie to: Telewizja Master TV i 

Wspólnota Łukowska. 

Oprócz informowania lokalnych redakcji o bieżących wydarzeniach, praktykuje się także 

organizowanie konferencji prasowych.  Urząd Miasta stara się nie ograniczać tylko do informowania 

lokalnych mediów o swoich działaniach i sukcesach. Informacje przesyłane są także do redakcji 

mediów regionalnych i ogólnopolskich.  

Ważnym elementem promocji Miasta Łuków jest także organizowanie lub współorganizowanie 

imprez kulturalnych i sportowych m.in. Dni Łukowa, Europejskiego Dnia bez Samochodu, Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej. Oprócz imprez o charakterze lokalnym organizowane są w Mieście 

także imprezy o randze krajowej i międzynarodowej, np.: Mistrzostwa Polski Seniorów w 

Podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w zapasach, Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej „Łukovia Cup” i Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Memoriał im. A. Trybonia.  

Ciekawą inicjatywą promowania i wspierania przedsiębiorczości jest powołanie Łukowskiej Rady 

Biznesu, jako organu doradczego Burmistrza, które wpływa pozytywnie na wizerunek Miasta, jako 

sprzyjającego i wspierającego przedsiębiorczość mieszkańców. 

Miasto Łuków prowadzi także aktywną współpracę międzynarodową, która w głównej mierze opiera 

się na kontaktach z miastami partnerskimi. Współpraca z miastami partnerskimi ma na celu 

wszechstronny rozwój, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, wspólnych 

działań kulturalnych, sportowych i turystycznych. Podstawowym kryterium tej współpracy jest 

osiągnięcie pozytywnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny Miasta Łuków. 

Najważniejszym celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi niezależnie od formalnych granic 

państwowych.  
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Miasto Łuków nawiązało współpracę partnerską z czterema miastami europejskimi: Lazdijai (Litwa), 

Tõrva (Estonia), Voisins-le-Bretonneux (Francja) i Baranówka (Ukraina). 

Pierwszą umowę o współpracy partnerskiej podpisano 29 lutego 2000 roku z Tõrvą z Estonii. 

Położone w regionie Valga miasto liczy nieco ponad 3 100 mieszkańców. Miasta utrzymują 

partnerskie relacje przede wszystkim w dziedzinie kultury, sportu i edukacji. Utrzymaniu przyjaznych 

stosunków służą wzajemne, oficjalne wizyty przedstawicieli obu miast, a także udział grup 

artystycznych z Tõrvy w Dniach Łukowa oraz łukowskich zespołów w Dniach Tõrvy. 

Kolejnym miastem, z którym utrzymywana jest współpraca w różnych dziedzinach życia społecznego i 

kulturalnego jest Lazdijai na Litwie. Miasto leży na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad rzeką Kisną, 

około 10 km od dawnego przejścia granicznego Ogrodniki. Lazdijai zamieszkuje ponad 5 000 

mieszkańców. Współdziałanie z partnerami z Litwy trwa od 13 maja 2002 roku. Od tego czasu miało 

miejsce wiele wzajemnych wizyt przedstawicieli obu miast. Bardzo istotny jest udział miast w 

imprezach takich jak Dni Łukowa, czy Święto Pogranicza w Lazdijai. 

Początki współpracy Miasta Łuków i Voisins-le-Bretonneux sięgają 2001 roku, natomiast oficjalną 

umowę podpisano 10 stycznia 2003 r. Podobnie jak w przypadku pozostałych miast partnerskich 

Łukowa, głównym nurtem współpracy jest wymiana kulturalna, edukacyjna i sportowa. Bardzo 

dobrze rozwija się współpraca na gruncie sportowym. Od kilku lat biegacze z Łukowa odnoszą 

sukcesy w organizowanych w Voisins „Wiosennych Biegach”. W czerwcu każdego roku młodzi 

piłkarze reprezentują Miasto Łuków na turnieju futbolowym odbywającym się we Francji. Piłkarska 

reprezentacja Voisins bierze udział w Turniejach rozgrywanych w Łukowie. Istotnym celem działań 

obu miast jest doprowadzenie do prywatnych kontaktów między mieszkańcami, udaje się to dzięki 

goszczeniu mieszkańców Łukowa przebywających w Voisins przez francuskie rodziny. 

W 2011 r. władze Miasta nawiązały kontakt z Honorowym Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w 

Żytomierzu (Ukraina), który przyczynił się do nawiązania współpracy z dwoma ukraińskimi miastami: 

Owrucz i Baranówka. Współpraca z Miastem Baranówka zaowocowała podpisaniem umowy o 

współpracy partnerskiej 26 września 2014 r. Współpraca pomiędzy Miastami Łuków i Baranówka 

polega m.in. na: promocji miast w obu krajach, rozwoju kontaktów pomiędzy mieszkańcami obydwu 

samorządów, współpracy pomiędzy szkołami, wymianie dzieci i młodzieży, wymianie w dziedzinie 

kultury, turystyki i sportu, rozwoju kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu miast, 

pomocy stronie ukraińskiej w okresie przedakcesyjnym do struktur Unii Europejskiej oraz realizacji 

wspólnych programów unijnych. 

 

5.4. Organizacje pozarządowe 

 Ważną rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek 

osadniczych pełni aktywność społeczna mieszkańców, przejawiająca się szczególnie w podejmowaniu 

przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia ludności czy 

kultywowania i propagowania miejscowych tradycji. Jedną z najważniejszych ról w zakresie 

animowania lokalnych społeczności oraz pobudzania ich aktywności obywatelskiej i samorządowej, 

pełnią organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia, fundacje czy towarzystwa, zrzeszające 

mieszkańców danych miejscowości, nierzadko uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji z 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 57



 

57 
 

zakresu rozwoju lokalnego, a tym samym stanowią istotny element partycypacji społecznej w 

działaniach realizowanych przez władze samorządowe. 

Definicja organizacji pozarządowych zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 

zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie 

stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.  

W tabeli 11 zestawiono nazwy, adresy i charakterystykę wybranych organizacji z terenu Łukowa. 

 
Tabela 11. Wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających na terenie Łukowa 

1.  Lokalna Grupa Działania "Razem Ku 

Lepszej Przyszłości" 

Łuków, ul. Świderska 12 

Tel.: 25 798 24 39 wew. 160 

Faks: 25 798 24 39 

E-mail: poczta@lgdrazem.pl 

www: www.lgdrazem.pl  

Rok powstania: 2008 

Obszary działań:  

 Działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich. 

 Opracowanie i realizacja lokalnej strategii 

rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego 

gminy: Adamów, Kłoczew, Krzywda, 

Łuków, Nowodwór, Serokomla, Stanin, 

Stoczek Łukowski, Trzebieszów, 

Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 

Miasto Stoczek Łukowski. 

 Aktywizowanie ludności wiejskiej do 

czynnego udziału w opracowaniu  

i realizacji lokalnej strategii rozwoju. 

 Wspieranie działań na rzecz realizacji 

lokalnej strategii rozwoju na obszarze 

działania LGD. 

 Promocja obszaru wiejskiego na terenie 

działania LGD. 

 Upowszechnianie i wymiana informacji  

o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarze działania LGD.  

2.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 

"Czaruś" 

Łuków, ul. Konstytucji 3 Maja 8 

Tel.: 603 668 296, 533 992 542 

E-mail: stowarzyszenieczarus@o2.pl 

www: www.czarus.eu 

Rok powstania: 2013 

Obszary działań: 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego. 

3.  Łukowski Klub Sportowy "Orlęta Łuków" 

Łuków, ul. Warszawska 15 

Tel.: 25 798 98 10 

Faks: 25 798 98 10 

Obszary działań: 

 Sport, turystyka, wypoczynek. 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 
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E-mail: orleta-lukow@wp.pl  

www: www.orleta.lukow.pl  

Rok powstania: 1999 

 Turystyka i krajoznawstwo. 

 Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

4.  Stowarzyszenie "Aktywni z Pasją" 

Łuków, os. Klimeckiego 11 lok. 38 

Tel.: 512 810 217 

E-mail: aktywnizpasja@wp.pl 

www: www.aktywnizpasja.org 

Rok powstania: 2014 

Obszary działań: 

 Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa. 

 Popularyzacja różnych form aktywności 

ruchowej. 

 Aktywizowanie osób w różnym wieku  

w zakresie edukacji, kultury i sportu 

(dzieci, młodzieży i osób dorosłych). 

 Aktywizowanie osób niepełnosprawnych 

poprzez sport i rekreację jako środek 

profilaktyczny, podnoszący stan zdrowia 

społeczeństwa). 

 Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 

 Promowanie różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 Działalność kulturalna, edukacyjna  

i zdrowotna. 

 Inicjowanie przedsięwzięć poszerzających 

bazę sportowo – rekreacyjną. 

 Działalność wspomagającą rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Promocja idei zdrowego społeczeństwa. 

 Nawiązywanie kontaktów z podobnymi 

Stowarzyszeniami w Polsce i za granicą 

oraz udział w międzynarodowych zlotach. 

 Upowszechnianie wiedzy, propagowanie 

wartości, kultywowanie zwyczajów  

i podejmowanie działań dla zapewnienia 

prawidłowego rozwoju psychofizycznego  

i zdrowia jego członków oraz innych osób 

fizycznych. 

 Rozwój i promocja krajoznawstwa, 

turystyki oraz wypoczynku dzieci, 

młodzieży, dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

 Przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu 

oraz narkomanii poprzez aktywny tryb 

życia. 

5.  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

"Nasz Region" z siedzibą w Łukowie 

Łuków, ul. Browarna 63 

Tel.: 25 798 23 89 

Obszary działań: 

 Działanie na rzecz rozwoju i promocji 

regionu. 

 Nauka, kultura, ekologia. 
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Faks: 25 798 38 71 

Rok powstania: 2001 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Działalność międzynarodowa, wspólnoty 

lokalne, aktywność społeczna. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

6.  Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie 

Potrzebni" 

Łuków, ul. Międzyrzecka 70A 

Tel.: 25 798 27 72 

E-mail: jestesmy_sobie_potrzebni@wp.pl 

Rok powstania: 2013 

 

Obszary działań: 

 Przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, działalność wspierająca. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

7.  Spółdzielnia Socjalna Błysk w Łukowie 

Łuków, ul. Staropijarska 3 

Tel.: 603 116 372 

E-mail: blysk@blysk.lukow.pl 

Rok powstania: 2008 

Obszary działań: 

 Działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

8.  Stowarzyszenie "Centrum 

Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji" 

Łuków, ul. Staropijarska 3 

Tel.: 25 798 30 21 

Faks: 25 798 22 75 

E-mail: stowarzyszenie.lukow@wp.pl 

www: www.centrum.lukow.pl  

Rok powstania: 2004 

Obszary działań:  

 Działanie na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców społeczności 

lokalnych w szczególności wśród osób 

bezrobotnych. 

 Ułatwianie osobom podejmującym 

działalność gospodarczą oraz małym  

i średnim przedsiębiorstwom dostępu do 

wiedzy na temat zarządzania 

przedsiębiorstwem i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 Współpraca z organizacjami rządowymi, 

samorządowymi i pozarządowymi  

w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy 

i polityki społecznej. 

 Wspieranie aktywności społecznej 

obywateli mającej na celu przystosowanie 

się do życia w warunkach rozwijającej się 

gospodarki rynkowej. 

 Poprawa klimatu inwestycyjnego  

w szczególności dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 Promowanie rozwoju przedsiębiorczości  

w prasie i mediach.  
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 Działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich integracji w 

społecznościach. 

9.  Dziecięca Akademia Futbolu "DAF" 

Łuków, ul. Cicha 4 

Tel.: 693 667 332, 504 216 911 

E-mail: daf.lukow@onet.eu 

www: www.daf.lukow.pl 

Rok powstania: 2012 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

10.  Fundacja na rzecz Promocji i Ochrony 

Zdrowia 

Łuków, ul. Staropijarska 3 

Tel.: 25 798 72 47 

Faks: 25 798 30 45 

Rok powstania: 2006 

Obszary działań: 

 Działania na rzecz ochrony i promocji 

zdrowia. 

11.  Fundacja "Regionalne Inkubatory 

Przedsiębiorczości" 

Łuków, ul. Świętochowskiego 29 

Tel.: 25 798 77 02 

Faks: 25 798 77 02 

E-mail: cdf@cdf.lukow.pl 

www: www.ripfundacja.pl 

Rok powstania: 2012 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

12.  Centrum Rozwoju Edukacji Zawodowej 

"Aleje" 

Łuków, al. Kościuszki 10 

Tel.: 25 798 29 50 

Faks: 25 798 29 50 

Rok powstania: 2013 

Obszary działań: 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

13.  Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli 

Łuków, ul. Wyszyńskiego 20 

Tel.: 25 798 32 72 

Faks: 25 798 32 72 

Rok powstania: 2011 

Obszary działań: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

14.  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia" 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łukowie 

Łuków, ul. Partyzantów 15 

Tel.: 601 999 683 

E-mail: spr.lukovia@op.pl 

www: www.lukovia.pl 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

15.  Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Łuków, ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a 

Tel.: 25 798 95 37 

Faks: 25 798 95 37 

Obszary działań:  

 Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych w rozwoju kultury 
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E-mail: lukowianin@wp.pl 

www: www.lukow.org.pl 

Rok powstania: 2002 

 

fizycznej poprzez sport, wychowanie 

fizyczne i rehabilitację zawodową mającą 

wpływ na wypracowanie lub poprawienie 

kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój 

stosunków społecznych lub osiągnięcie 

wyników sportowych na wszelkich 

poziomach.  

 Organizacja, rozwój i promowanie sportu  

w Polsce i za granicą, szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży z miast i wsi ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych.  

 Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu  

i turystyki wśród dzieci i młodzieży. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu  

i turystyki wśród osób niepełnosprawnych. 

16.  Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa 

Polskiego Hufiec Łuków 

Łuków, ul. ks. Stanisława Brzóski 2 

Tel.: 25 740 51 61 

E-mail: lukow@zhp.pl 

www: www.lukow.zhp.pl 

Rok powstania: 1918 

Obszary działań: 

 Stwarzanie warunków do 

wszechstronnego, intelektualnego, 

społecznego, duchowego, emocjonalnego 

i fizycznego rozwoju człowieka. 

 Nieskrępowane kształtowanie osobowości 

człowieka odpowiedzialnego, przy 

poszanowaniu jego prawa do wolności i 

godności, w tym wolności od wszelkich 

nałogów. 

 Upowszechnianie i umacnianie w 

społeczeństwie przywiązania do wartości: 

wolności, prawdy, sprawiedliwości, 

demokracji, samorządności, 

równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni. 

 Stwarzanie warunków do nawiązywania i 

utrwalania silnych więzi międzyludzkich 

ponad podziałami rasowymi, 

narodowościowymi i wyznaniowymi. 

 Upowszechnianie wiedzy o świecie 

przyrody, przeciwstawianie się jego 

niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie 

potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

17.  Stowarzyszenie Rynku E-Commerce 

Łuków, al. Kościuszki 42 lok. 2 

Tel.: 791 996 948 

E-mail: biuro@estowarzyszenie.org.pl 

www: www.estowarzyszenie.org.pl 

Rok powstania: 2009 

Obszary działań: 

 Upowszechnianie i ochrona praw 

konsumentów. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 
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 Działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 Wspomaganie rozwoju techniki, 

wynalazczości i innowacyjności, 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technologicznych w 

gospodarce. 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 

18.  Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania 

Osób z Autyzmem i Ich Rodzin "Labirynt" 

Łuków, ul. Piłsudskiego 22 

Tel.: 601 659 000 

E-mail: stowarzyszenie.labirynt@wp.pl 

Rok powstania: 2011 

 

Obszary działań:  

 Pomoc terapeutyczna, informacyjna, 

rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, 

materialna i inna osobom z autyzmem i z 

pokrewnymi zaburzeniami.  

 Niesienie pomocy ich rodzinom, 

opiekunom, terapeutom.  

 Inicjowanie i organizowanie różnych form 

aktywacji osób z autyzmem, zmierzające 

do wdrożenia ich do pełnienia ról 

społecznych. 

19.  Fundacja "Jana Chrzciciela" 

Łuków, ul. Dmocha 8 lok. 2 

Tel.: 25 798 99 02 

E-mail: lukow@koinoniagb.pl 

www: www.lukow.koinoniagb.pl 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Organizowanie i dofinansowanie działań 

religijnych. 

20.  Fundacja Cegiełkowo - Pasja i Pomoc 

Łuków, os. Chącińskiego 13/27 

Tel.: 532 362 747 

E-mail: cegielkowo@gmail.com 

www: www.cegielkowo.pl 

Rok powstania: 2012 

Obszary działań: 

 Przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, działalność wspierająca. 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

21.  Stowarzyszenie Motocyklowe "Bears 

Riders" 

Łuków, ul. Wilczyńskiego 4c 

Tel.: 501 133 777 

www: www.bearsriders.pl 

E-mail: zlotnik@interia.pl 

Rok powstania: 2012 

 

Obszary działań: 

 Propagowanie turystyki motocyklowej, 

skuterowej oraz quadowej. 

 Organizowanie spotkań sportowych, 

turystycznych, charytatywnych  

i kulturalnych. 

 Poprawienie wizerunku motocyklistów  

i quadowców w mieście Łuków. 

 Promowanie miasta Łukowa w kraju i za 

granicą. 
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 Integracja z motocyklistami i quadowcami 

w kraju i za granicą. 

 Działalność kulturalna, ochrona i promocja 

zdrowia. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu. 

22.  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej 

„Łukowiacy” 

Łuków, ul. Wyszyńskiego 20 

Tel.: 509 854 984 

E-mail: zespol@lukowiacy.pl 

www: www.lukowiacy.pl 

Rok powstania: 2004 

Obszary działań: 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Taniec. 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

23.  Stowarzyszenie Civitas Lukoviensis 

Łuków, ul. Spokojna 2E lok. 2 

Tel.: 508 204 487 

E-mail: redakcja@civitaslukoviensis.pl 

www: www.civitaslukoviensis.pl 

Rok powstania: 2012 

Obszary działań: 

 Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz 

akcji obywatelskich w celu aktywnego 

uczestnictwa mieszkańców w życiu 

publicznym. 

 Działalność informacyjna i edukacyjna  

w celu kształtowania postaw 

obywatelskich i prospołecznych. 

 Opracowywanie i wyrażanie stanowisk  

w celu zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju miasta i powiatu, w szczególności 

w procesie prawa miejscowego przez 

władze samorządowe. 

 Współpraca z organami administracji 

publicznej oraz innymi instytucjami  

i podmiotami. 

 Aktywizacja środowisk społecznych na 

rzecz rozwoju miasta i powiatu. 

 Promowanie prawa do informacji i jego 

wagi dla codziennego życia mieszkańców. 

 Prowadzenie innych działań sprzyjających 

realizacji celów Stowarzyszenia. 

 Współpraca z osobami i instytucjami  

o podobnych celach działania. 

24.  Stowarzyszenie Pamięć Ofiar Tragedii 

Narodowej w Lesie Smoleńskim im. 

Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego 

Łuków, os. Klimeckiego 5 lok. 8 

Rok powstania: 2011 

Obszary działań: 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 
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25.  Fundacja "Dom Otwartych Serc" 

Łuków, ul. Broniewskiego 20 lok. 26 

Tel.: 25 798 23 78 

Faks: 25 798 23 78 

E-mail: dpslukow@wp.pl 

www: www.dps.lukow.pl/fundacja 

Rok powstania: 2011 

Obszary działań: 

 Pomoc w procesie usamodzielniania się 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 

Łukowie oraz innych osób 

niepełnosprawnych. 

 Realizacja zadań związanych  

z zaspokojeniem potrzeb psychicznych, 

fizycznych, społecznych i duchowych osób 

niepełnosprawnych. 

 Działania na rzecz likwidacji barier 

architektonicznych i budowlanych. 

 Przezwyciężanie stereotypów dotyczących 

osób niepełnosprawnych. 

 Ułatwianie przystosowania się do życia  

w warunkach rozwijającej się demokracji 

oraz gospodarki rynkowej. 

 Działania na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

 Wszechstronne wspieranie działalności 

edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej  

i wychowawczej mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Łukowie. 

 Działalność w zakresie podtrzymywania 

tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 Działalność w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia, a w szczególności wspierania 

działań w zakresie przeciwdziałania 

zdrowotnym skutkom zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

 Działania w zakresie upowszechnienia 

kultury fizycznej i sportu. 

26.  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w 

Łukowie 

Łuków, ul. Kryńskiego 10 

Rok powstania: 2011 

Obszary działań: 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

27.  Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo" 

Łuków, ul. Jana Pawła II 34 

Tel.: 25 798 35 99, 601 248 559 

www: www.stowarzyszenie.lukow.pl 

Rok powstania: 2007 

Obszary działań: 

 Działalność charytatywna. 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 65



 

65 
 

w kraju i za granicą. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

 Upowszechnianie i ochrona praw 

konsumentów. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

 Turystyka i krajoznawstwo. 

 Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 Ratownictwo i ochrona ludności. 

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

 Obronność państwa i działalność Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

28.  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi 

Łukowskiej 

Łuków, ul. Ojców Pijarów 5 

Tel.: 25 798 55 10 

E-mail: kontakt@przedsiebiorcylukow.pl 

www: www.przedsiebiorcylukow.pl 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

29.  Przymierze dla Ziemi Łukowskiej 

Łuków, ul. Warszawska 9 

Tel.: 603 397 002 

E-mail: sekretariat@przymierze.lukow.pl 

www: www.przymierze.lukow.pl/ 

Obszary działań: 

 Działalność międzynarodowa, wspólnoty 

lokalne, aktywność społeczna. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 
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Rok powstania: 2006 

30.  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

- Pomocna Dłoń 

Łuków, ul. Piłsudskiego 14 

Rok powstania: 2001 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

31.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej 

Łuków, ul. Piłsudskiego 19 

Tel.: 25 798 27 16 

Faks: 25 798 27 16 

Rok powstania: 1957 

Obszary działań: 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Tożsamość, tradycja narodowa. 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

 Sport, turystyka, wypoczynek. 

32.  Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego 

Próchniewicza w Łukowie 

Łuków, ul. Wyszyńskiego 20 

Tel.: 512 326 904 

Rok powstania: 2001 

Obszary działań: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Muzyka. 

33.  Stowarzyszenie Centrum Strategii 

Obywatelskiej 

Łuków, al. Kościuszki 42 lok. 2 

Rok powstania: 2010 

Obszary działań:  

 Rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Upowszechnianie i ochrona wolności  

i praw człowieka, swobód obywatelskich 

oraz działań wspomagających rozwój 

demokracji 

 

34.  Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol" w 

Łukowie 

Łuków, ul. Wiatraki 1 

Tel.: 25 798 33 64 

E-mail: szachpol@gmail.com 

Rok powstania: 1995 

Obszary działań: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

35.  Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy 

Gimnazjum Nr 2 w Łukowie 

Łuków, ul. Cieszkowizna 13 

Tel.: 25 798 27 65 

Faks: 25 798 27 65 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

36.  Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" przy 

Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 
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Łuków, ul. Siedlecka 56 

Tel.: 25 798 31 51 

Rok powstania: 1995 

fizycznej i sportu. 

37.  Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" 

w Łukowie 

Łuków, ul. Browarna 63 

Tel.: 25 798 23 89 

Rok powstania: 2000 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

38.  Towarzystwo Przyjaciół Orląt 

Łuków, ul. Warszawska 15 

Tel.: 25 798 98 10 

Faks: 25 798 98 10 

Rok powstania: 2000 

Obszary działań:  

 Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

39.  Stowarzyszenie "Samorządowców 

Powiatu Łukowskiego" 

Łuków, ul. Broniewskiego 64 

Tel.: 691 055 141 

Rok powstania: 2008 

Obszary działań: 

 Wspieranie społecznej aktywności 

obywateli, w tym także takich grup 

społecznych jak: osoby niepełnosprawne, 

bezrobotni i inne grupy społeczne 

wymagające wsparcia.  

 Działanie na rzecz swobodnego dostępu 

do informacji, niezbędnej dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego.  

 Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego 

lokalnego i regionalnego.  

 Działanie na rzecz przygotowania 

środowisk lokalnych i regionalnych do 

członkostwa w Unii Europejskiej.  

 Wspieranie działań humanitarnych i akcji 

dobroczynnych.  

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i bezrobociu.  

 Współpraca z organami samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli.  

 Promocja Miasta Łuków i Ziemi 

Łukowskiej. 

 Współpraca z innymi organizacjami 

pozarządowymi ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji działających 

na terenie powiatu łukowskiego.  

 Promocja sportu masowego i 

specjalistycznego wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych w środowisku lokalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem integracji 

sportowej osób niepełnosprawnych. 
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40.  Stowarzyszenie Obchodów Świąt 

Narodowych 

Łuków, ul. Jana Pawła II 34 

Tel.: 25 798 35 99 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości, rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

41.  Polski Komitet Pomocy Społecznej - 

Zarząd Miejski 

Łuków, ul. Piłsudskiego 14 

Tel.: 25 798 35 23 

Obszary działań: 

 Przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, działalność wspierająca. 

 Ochrona zdrowia. 

 Ochrona praw człowieka. 

 Nauka, kultura, ekologia. 

 Sport, turystyka, wypoczynek. 

42.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 

Oddział Rejonowy w Łukowie 

Łuków, ul. Kwiatkowskiego 4 

 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

43.  Polski Związek Niewidomych - Koło 

Terenowe 

Łuków, ul. Warszawska 19 

 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

44.  Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół 

Zwierząt 

Łuków, ul. Międzyrzecka 41 lok. 36 

Tel.: 781 944 588 

Rok powstania: 2007 

Obszary działań: 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego. 

45.  Stowarzyszenie Twórców Ludowych - 

Oddział Łukowski 

Łuków, ul. Piłsudskiego 19 

Tel.: 25 798 27 16 

Obszary działań: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. 

 

46.  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny - Filia w 

Łukowie 

Łuków, ul. Międzyrzecka 72c 

Tel.: 25 797 20 75 

E-mail: lukow@fundacja.lublin.pl 

Strona: www.fundacja.lublin.pl 

Obszary działań: 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 

47.  Klub Abstynenta "Jutrzenka" 

Łuków, ul. Rogalińskiego 6 

Tel.: 25 798 20 01 wew. 33 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
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Rok powstania: 2000 wyrównywanie ich szans. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym. 

48.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"Rzemieślnik" w Łukowie 

Łuków, ul. Żelechowska 21 

Tel.: 25 798 13 73 

Faks: 25 798 13 73 

Rok powstania: 2006 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

49.  Europejski Ruch Aktywizacji Społecznej 

"ERAS" 

Łuków, ul. Partyzantów 13 lok. 16 

Tel.: 604 618 560, 502 611 773 

E-mail: eras@eras.pl 

www: www.eras.pl 

Rok powstania: 2006 

Obszary działań: 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

50.  Stowarzyszenie Przedsiębiorców  

i Handlowców Łukowskich 

Łuków, ul. Nowopijarska 4 

Rok powstania: 2003 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

51.  Łukowskie Porozumienie Samorządowe 

Łuków, ul. Konstytucji 3 Maja 24 

Tel.: 25 798 35 46 

E-mail: k_tymoszuk@interia.pl 

Rok powstania: 2003 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

52.  Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Łukowskiego 

Łuków, ul. Międzyrzecka 71 

Tel.: 25 798 41 15 

Faks: 25 798 41 15 

Rok powstania: 2005 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

53.  Stowarzyszenie "Partnerstwo Ziemi 

Łukowskiej - My" 

Łuków, ul. Piłsudskiego 14 

Rok powstania: 2004  

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

54.  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym - Koło 

Terenowe 

Łuków, ul. Browarna 63 

Tel.: 25 798 48 52 

Rok powstania: 1991 

Obszary działań: 

 Działanie na rzecz wyrównywania szans 

osób z upośledzeniem umysłowym.  

 Tworzenie warunków przestrzegania 

wobec osób upośledzonych praw 

człowieka.  

 Prowadzenie ich ku aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym oraz 
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wspieranie ich rodzin. 

55.  Łukowski Klub Kyokushin Karate w 

Łukowie 

Łuków, ul. Słowackiego 51 

Tel.: 25 798 52 52 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

56.  Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy 

"Amonit" w Łukowie 

Łuków, ul. Browarna 63 

Rok powstania: 1994 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

57.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Łukowie 

Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 4 

Tel.: 25 798 20 49 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

58.  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

- Ognisko "Niedźwiadek" 

Łuków, os. Bronisława Chącińskiego 4/91a 

Rok powstania: 1995 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

59.  Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w 

Łukowie 

Łuków, ul. Partyzantów 15 

www: www.sp1.lukow.pl/uks.htm 

Rok powstania: 1996 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

60.  Uczniowski Klub Sportowy "Łukowiak" 

przy Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie 

Łuków, ul. Warszawska 9 

Tel.: 25 798 26 20 

Faks: 25 798 26 20 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

61.  Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy 

Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Łukowie 

Łuków, ul. 11 Listopada 20 

Tel.: 25 798 98 02 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

62.  Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy 

Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie 

Łuków, ul. 11 Listopada 20 

Tel.: 25 798 25 68 

Rok powstania: 1999 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

63.  Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 

Łuków, ul. Konarskiego 3 

Rok powstania: 1996 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

64.  Łukowskie Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami 

Obszary działań: 

 Działania na rzecz propagowania 
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Łuków, ul.  Stefana Wyszyńskiego 20 

Rok powstania: 1995 

właściwego i humanitarnego obchodzenia 

się ze zwierzętami oraz zapewnienie im 

niezbędnych warunków bytowania.  

 Krzewienie wśród społeczeństwa idei 

ochrony przyrody, środowiska i świata 

zwierząt.  

65.  Międzyzakładowy Klub Sportowy "Orlęta" 

w Łukowie 

Łuków, ul. Warszawska 15 

Rok powstania: 1984 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

66.  Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy 

Łuków, ul. Piłsudskiego 26 

Tel.: 25 798 27 49 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

67.  Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd 

Oddziału 

Łuków, ul. Spółdzielcza 7/7 

Rok powstania: 1990 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Ochrona i promocja zdrowia. 

68.  Towarzystwo Rozwoju Edukacji i 

Wspierania Wyższej Szkoły Biznesu i 

Administracji w Łukowie 

Łuków, ul. Siedlecka 56 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

69.  Klub Strzelectwa Sportowego "Orlik" w 

Łukowie 

Łuków 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

70.  Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. 

Jana Stanisława Majewskiego w Łukowie 

Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 4 lok. 4 

Tel.: 25 798 66 96 

Faks: 25 798 66 96 

Rok powstania: 1995 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

71.  Towarzystwo Gospodarcze Powiatu 

Łukowskiego 

Łuków, ul. Chopina 3 

Rok powstania: 2002 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

72.  Agroturystyczne Stowarzyszenie "Ziemia 

Łukowska" 

Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 4 

Rok powstania: 2001 

Obszary działań: 

 Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw 

społecznych, gospodarczych, kulturalnych, 

naukowych, ekologicznych i innych 

służących rozwojowi regionu, zwłaszcza 

poprzez turystykę.  
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 Pomoc członkom w organizowaniu  

i prowadzeniu usług turystycznych.  

 Integracja społeczności lokalnej.  

 Troska o zachowanie środowiska 

naturalnego. 

73.  Łukowskie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

Łuków, os. Chącińskiego 5 lok. 33 

Rok powstania: 2000 

Obszary działań: 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

74.  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi 

Łukowskiej w Łukowie 

Łuków, ul. Wołodyjowskiego 5 lok. 3 

Rok powstania: 1998 

Obszary działań: 

 Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bazy.ngo.pl, stron internetowych oraz źródeł własnych 

 

ANALIZA SWOT  

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych i służy 

do porządkowania informacji. Stosuje się ją we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako 

uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Służy do analizy wewnętrznego  

i zewnętrznego środowiska danej jednostki. W szczególności identyfikuje mocne strony (Strenghts), 

słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). Jej głównym celem jest 

określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT, a także prognoza strategii 

postępowania.  

Przeprowadzona w pracy warsztatowej analiza SWOT pozwoliła na zidentyfikowanie problemów, 

potencjału rozwojowego, uwarunkowań zewnętrznych, stanowiących zagrożenia i szanse rozwoju 

miasta. Stanowi ona podsumowanie diagnozy stanu społeczno-gospodarczego Łukowa, a także 

posłuży do wyznaczenia celów i zadań strategicznych. 

Zjawiska i czynniki określane jako mocne lub słabe strony wywierają wpływ na dalszy rozwój 

jednostki samorządowej w sposób odpowiednio pozytywny (szanse) lub też negatywny (zagrożenia). 

Zagrożenia mają zawsze charakter obiektywny i wymagają działań zapobiegawczych. Szanse mogą 

być również obiektywne, jednakże poprzez odpowiednio skonstruowaną strategię należy je planowo  

i świadomie powiększać. 

Mocne strony – to obszary, gdzie obecnie podejmowane działania uważa się jako skuteczne  

w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb. Są to zjawiska pozytywne z punktu widzenia 

możliwości kształtowania rozwoju Miasta Łuków, na które bezpośredni wpływ mają władze. 

Słabe strony – są to obszary występowania słabości w stosunku do teraźniejszych i przyszłych potrzeb 

oraz przeszkody w wykorzystaniu szans. Zjawiska te ograniczają możliwości rozwoju, na które 

bezpośredni wpływ mają władze Miasta. 
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Szanse – są to obszary, które będą miały korzystny wpływ na rozwój Łukowa w przyszłości. Są nimi 

zewnętrzne zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości rozwoju Miasta, których 

występowanie jest uwarunkowane czynnikami, na które władze nie mają bezpośredniego wpływu.  

Zagrożenia – są to obszary, które będą miały niekorzystny wpływ na rozwój Miasta w przyszłości.  

To zjawiska negatywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Miasta, których 

występowanie jest uwarunkowane czynnikami, na które władze nie mają bezpośredniego wpływu.  

Analiza SWOT narzuca konieczność uprzedniej identyfikacji dziedzin, które podlegać będą 

programowaniu strategicznemu. W dziedzinach tych z jednej strony zawsze występują określone 

problemy, z drugiej niewykorzystane czynniki rozwoju. W Łukowie wybrano następujące dziedziny 

wspomagania rozwoju: 

 sfera społeczna, 

 sfera gospodarcza, 

 infrastruktura techniczna, 

 infrastruktura społeczna. 

Analiza SWOT przedstawiona w tabeli poniżej powstała jako wypadkowa: 

 Analizy SWOT z dokumentu strategii (2007-2015), 

 Analizy desk research, 

 Prac w ramach spotkania wewnętrznego w dniu 15 października 2014 r. 
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Tabela 12. Wyniki analizy SWOT Miasta Łuków – sfera społeczna 

SFERA SPOŁECZNA 

Silne strony Słabe strony 

 Aktywne, kreatywne społeczeństwo w 
mieście 

 Wysoka przedsiębiorczość mieszkańców 

 Duży odsetek osób w wieku 
produkcyjnym 

 Relatywnie niskie bezrobocie 

 Duża aktywność sportowa i kulturalna 
mieszkańców 

 Wysoki potencjał nabywczy 
mieszkańców 

 Duży odsetek osób prowadzących 
działalność gospodarczą 

 Możliwość uzyskania wykształcenia w 
różnych kierunkach na poziomie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

 Wykwalifikowana kadra w szkolnictwie 
gwarantująca wysoki poziom nauczania 

 Szkolnictwo zawodowe niedostosowane 
do potrzeb lokalnego rynku pracy – brak 
współpracy z przedsiębiorcami 

 Specyficzna struktura zatrudnienia 
(handel, transport) 

 Migracja ludności za granicę i do dużych 
aglomeracji 

 Brak motywacji wśród bezrobotnych do 
znalezienia zatrudnienia 

 Brak instrumentów zachęcających do 
podejmowania pracy 

 Osiedlanie się mieszkańców poza 
granicami miasta 

 Niewystarczająca współpraca pomiędzy 
organizacjami non-profit, 
przedsiębiorcami i samorządami 

Szanse Zagrożenia 

 Utworzenie w urzędzie komórki obsługi 
inwestora oraz wspólnej komórki do 
pozyskiwania środków zewnętrznych  

 Modernizacja linii kolejowej Warszawa- 
Lublin 

 Rozbudowa sieci szerokopasmowej 

 Pozyskiwanie przez lokalnych 
przedsiębiorców finansowania 
zewnętrznego na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej  

 Możliwość rozwoju poprzez 
wykorzystanie zewnętrznej siły 
nabywczej 

 Możliwość powrotu do miasta ludności 
w wieku produkcyjnym 

 Duża konkurencja przy pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych 

 Niewystarczająca liczba miejsc pracy i 
niskie wynagrodzenia powodujące dalsze 
wyludnianie się miasta  

 Przenoszenie instytucji centralnych do 
innych, większych miast 

 Pominięcie miasta w dokumentach 
strategicznych województwa - 
niekorzystne usytuowanie na mapie 
województwa (obrzeża województwa) 

 Przeznaczenie środków finansowych  
w nowej perspektywie dla aglomeracji 

 Trudność w nawiązywaniu partnerstw w 
procesie aplikowania o środki 
zewnętrzne  

 Wysokie zadłużenie samorządu 
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Tabela 13. Wyniki analizy SWOT Miasta Łuków – sfera gospodarcza 

SFERA GOSPODARCZA 

Silne strony Słabe strony 

 Powiatowe instytucje zlokalizowane  
w mieście 

 Stabilny rynek pracy  

 Uzbrojone tereny w podstrefie 
inwestycyjnej 

 Korzystne położenie aglomeracji 
warszawskiej 

 Ważny węzeł kolejowy 

 Duże zasoby wody wystarczające do 
rozwoju miasta i przemysłu 

 Bliskość do granicy wschodniej 

 Rozwinięty sektor usług i ich 
różnorodność 

 Czyste środowisko 

 Podmioty gospodarcze rozpoznawalne 
na rynkach polskim i zagranicznych 

 Niskie ceny wody i ścieków 

 Wysokie ceny gruntów  

 Słaby stan techniczny drogi dojazdowej 
Łuków-Siedlce  

 Niescalone grunty 

 Brak uwarunkowań prawnych 
dotyczących własności gruntów 

 Duża odległość od dróg ekspresowych 

 Brak obwodnicy Łukowa 

 Niewykorzystany potencjał zalewu 
„Zimna Woda” 

 Brak nowych średnich i dużych 
przedsiębiorstw tworzących nowe 
miejsca pracy 

 Położenie na obrzeżach województwa, 
stąd brak identyfikacji 

 Małe zróżnicowanie branż podmiotów 
gospodarczych 

 Mała liczba bazy noclegowej 

 Brak nowoczesnej miejskiej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 Niewykorzystanie pokładów amonitów 

 Trudne warunki glebowe do inwestycji 
(wysoki poziom wód gruntowych) 

 Małe wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii 

Szanse Zagrożenia 

 Powołanie biura wsparcia organizacji 
non-profit (Inkubator III sektora) 

 Utworzenie w urzędzie komórki obsługi 
inwestora 

 Modernizacja linii kolejowej Warszawa- 
Lublin 

 Duża konkurencja przy pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych 

 Nieumiejętne zarządzanie finansami 
miasta (zadłużanie miasta nie na 
inwestycje) 

 Niekorzystna sytuacja polityczna 

 Położenie peryferyjne na granicy 
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 Rozbudowa sieci szerokopasmowej 

 Utworzenie nowych terenów 
inwestycyjnych 

 Pozyskiwanie przez lokalne 
przedsiębiorstwa finansowania 
zewnętrznego na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej  

 Możliwość rozwoju poprzez 
wykorzystanie zewnętrznej siły 
nabywczej 

 Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 Rewitalizacja zalewu „Zimna Woda” 

 Wykorzystanie dużego zaplecza dla 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

 Wykorzystanie złóż amonitów 

 Wykorzystanie pokładów gazu 
łupkowego (teren miasta i powiatu) 

 Wykorzystanie przemysłu rolno-
spożywczego do pozyskiwania 
odnawialnych źródeł energii 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 

 Pozyskiwanie finansowania poprzez 
tworzenie partnerstwa publiczno-
prywatnego 

województwa 

 Niestabilna sytuacja geopolityczna 

 Brak zrozumienia mieszkańców  
w odniesieniu do inwestycji 

 Niewykorzystanie środków z Unii 
Europejskiej 

 

Tabela 14. Wyniki analizy SWOT Miasta Łuków – infrastruktura techniczna 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Silne strony Słabe strony 

 Ważny węzeł kolejowy 

 Rozbudowana infrastruktura wodno-
kanalizacyjna i sieć gazowa 

 Dobrze rozwinięta sieć połączeń 
autobusowych, komunikacji prywatnej 
(busy) i kolejowej 

 Prawie 90% dróg utwardzonych 

 Słaby stan techniczny dróg dojazdowych 
do Łukowa 

 Duża odległość od dróg ekspresowych 

 Niedokończona obwodnica Łukowa 

 4 zarządców dróg na terenie Łukowa 

 Niezadowalająca jakość dróg krajowych  
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 Rozwój szerokopasmowego Internetu 

 Plan zrównoważonego rozwoju 
transportu drogowego dla powiatu  
i miasta Łukowa (od 2017 roku) 

 Główny przewoźnik podmiejski jest 
własnością samorządu powiatowego 

 Niskie ceny wody i ścieków 

i wojewódzkich 

 Niewystarczająca ilość miejsc 
parkingowych 

 Brak typowej komunikacji miejskiej 

 Duża odległość od składowiska odpadów 

 Duże „rozciągnięcie” miasta 

 Niewystarczająca liczba ścieżek 
rowerowych 

 Korkowanie się miasta spowodowane 
lokalizacją sklepów wielko 
powierzchniowych 

Szanse Zagrożenia 

 Modernizacja ciągu kolejowego 
Warszawa-Łuków-Lublin 

 Rozbudowa sieci szerokopasmowej 

 Rozwój komunikacji miejskiej 

 Utworzenie systemu miejskiej 
komunikacji rowerowej 

 Modernizacja infrastruktury drogowej 

 Pogarszanie się stanu dróg 

 

Tabela 15.  Wyniki analizy SWOT Miasta Łuków – infrastruktura społeczna 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Silne strony Słabe strony 

 Dobrze prosperujący szpital powiatowy 
na terenie miasta 

 Rozbudowana sieć przychodni 

 Dobrze rozwinięta sieć placówek 
oświatowych 

 Nowe cyfrowe kino oraz sala 
widowiskowa 

 Dobre zaplecze sportowe przy szkołach 
(infrastruktura i kadra) 

 Duża liczba klubów sportowych 

 Szkoła muzyczna I stopnia 

 Brak wydarzeń cyklicznych na poziomie 
ogólnopolskim 

 Brak miejskiej infrastruktury sportowej 
na wysokim poziomie 

 Kino jednosalowe 

 Niewystarczająca infrastruktura 
kulturalno-rozrywkowa – duża sala 
widowiskowa 

 Brak amfiteatru  

 Braki infrastrukturalne powodujące braki 
w tworzeniu oferty dla młodych ludzi 
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 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej 
„Łukowiacy”, Orkiestra Dęta im. A. 
Próchniewicza 

 Silne kluby sportowe 

 Duża liczba wydarzeń cyklicznych 

 Duża liczba stowarzyszeń działających  
w obszarze kultury i sportu 

 Częściowo zmodernizowany obiekt 
Łukowskiego Ośrodka Kultury 
(termomodernizacja, parking) 

 Funkcjonująca świetlica środowiskowa 

 Słaby dostęp do lekarzy specjalistów 

 Brak odrębności urzędu miasta  
i starostwa (lokalizacja w 1 budynku) 

 

Szanse Zagrożenia 

 Powołanie biura wsparcia organizacji 
non-profit (Inkubator III sektora) 

 Rozbudowa sieci szerokopasmowej 

 Budowa wielofunkcyjnej sali 
widowiskowej 

 Zawiązywanie partnerstw publiczno-
prywatnych 

 Wykorzystanie zewnętrznego 
finansowania 

 Poprawa dostępności budynków 
instytucji publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

 Szersza oferta kulturalna 

 Wykorzystanie zalewu „Zimna Woda” 

 Organizacja imprez kulturalnych  
i sportowych na poziomie wojewódzkim/ 
ogólnopolskim 

 Wykorzystanie bliskości Woli Okrzejskiej 
– miejsca urodzenia Sienkiewicza 

 Bliskość konkurencyjnych ośrodków 
kulturalnych (Lublin, Warszawa, Siedlce) 

 Polityka zdrowotna Państwa 

 Niekorzystne zjawiska demograficzne 
zwiększające koszty utrzymania 
placówek oświatowych 

 Obciążanie samorządów dodatkowymi 
zadaniami bez zwiększenia budżetu 

 

Dokonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę Miasta oraz ukazała potencjalne zagrożenia 

rozwojowe, jak i potencjalne szanse rozwoju.  
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MISJA I WIZJA ROZWOJU MIASTA ŁUKÓW DO 2020 ROKU 

Łuków jest jednym z 43 miast województwa lubelskiego i funkcjonuje w wielu relacjach  

z otoczeniem. Uwarunkowania zewnętrzne mają duży wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy. 

W okresie obowiązywania zaktualizowanego dokumentu strategicznego będzie oddziaływać szereg 

czynników, wpływających na rozwój Miasta w kierunku osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 

Czynnikami mającymi bardzo duże znaczenie dla przyszłego rozwoju Miasta są: 

 przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej, która przekłada się na możliwość 

korzystania z pomocy finansowej na rozwój regionu, 

 nowy okres programowania 2014 – 2020 i dostępność do funduszy pomocowych, 

 regionalna polityka Państwa, która powiązana jest z regionalnymi i lokalnymi strategiami 

rozwoju oraz narodową strategią. 

 

Powyższe czynniki, w zależności z jakim natężeniem będą następowały, stanowić będą o szansach 

bądź zagrożeniach rozwoju Miasta w perspektywie do 2020 roku. 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 jest dokumentem 

programowym polityki rozwoju Miasta. Strategia wyznacza cele strategiczne i operacyjne, które 

przyczynią się do przełamywania problemów społecznych i gospodarczych oraz do podniesienia 

konkurencyjności Łukowa. Jest to wyzwanie, które Miasto musi podjąć w dobie postępującego 

procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

 

Diagnoza i ocena sytuacji strategicznej Miasta Łuków wykazały, że zarówno czynniki wewnętrzne jak  

i zewnętrzne mają tu bardzo złożony charakter. Analizy i spotkania konsultacyjne ukazały jak wiele 

atutów posiada Łuków - potencjałów, które mogą stać się filarami rozwoju Miasta. Istnieje też wiele 

słabości i zagrożeń, z którymi w najbliższej przyszłości Łuków musi się zmierzyć. 

 

W wyniku analizy szeregu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, określono priorytetowe cele 

rozwoju Miasta. Biorąc pod uwagę zakres kompetencji gminy miejskiej oraz ilość środków 

przeznaczonych na stymulowanie procesów rozwojowych, skupiono się na określaniu zadań 

publicznych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, mających charakter organizacyjny  

i systemowy, o kluczowym znaczeniu dla tworzenia podstaw do trwałego i zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

 

Kolejnym etapem prac nad aktualizacją dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na 

lata 2015-2020 jest sformułowanie misji i wizji zaktualizowanej Strategii, które wyznaczą generalny 

cel rozwoju gminy miejskiej. Misja jest odzwierciedleniem aspiracji i długookresowych zamierzeń 

zarówno władz Miasta, jak i społeczności lokalnej. Definiuje ona przyszłościowy obraz Miasta, 

wyznacza trendy rozwojowe i zadania oraz informuje o wspólnych wartościach leżących u podstaw 

podejmowania określonych działań. Misja rozwoju niesie wartość informacyjną dla mieszkańców 

Łukowa, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i wielu innych interesariuszy polityki 

samorządowej prowadzonej przez gminę. Jest ona obrazem tego, co władze lokalne chcą osiągnąć w 

wyznaczonym horyzoncie czasowym opierając się na własnych możliwościach i zasobach przy 

współudziale środków zewnętrznych. 
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Nadrzędna rola misji to wytyczenie specyfiki Łukowa i jego potencjału, koncentracja uwagi 

nad działaniami strategicznymi. Zdefiniowanie misji jest konieczne do nakreślenia wizji rozwoju, celów 

strategicznych, celów operacyjnych oraz zadań w ramach celów, które będą realizowane w 

najbliższym czasie. 

 

Formułowanie misji wymaga uprzedniego wyznaczenia roli i funkcji Miasta, jaką będzie pełniło  

w czasie określonym w dokumencie planistycznym. 

 

Za cel nadrzędny Łukowa – jego misję uznano: 

 

ŁUKÓW PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ DO ŻYCIA I  REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH. 

 

Wypracowana w ten sposób misja Miasta stanowi sedno społecznych oczekiwań i potrzeb 

mieszkańców, sfery biznesowej, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych, którzy 

wspólnie inicjują działania zmierzające do poprawy standardu i jakości życia.  

 

Wizja rozwoju Miasta jest to zwięzła formuła, opisująca oczekiwany obraz przyszłego rozwoju do roku 

2020. Stan do którego dążą w swoich działaniach zarówno władze lokalne jak i mieszkańcy według 

zasad właściwego współżycia społecznego. Jej istotą jest urealnienie celu nadrzędnego. Misja 

przedstawia ulepszony obraz rozwoju Łukowa, konieczny do osiągnięcia poprzez realizację zapisów 

Strategii.  

 

Do 2020 roku Łuków będzie Miastem, w którym dojdzie do istotnych zmian w sferze społecznej  

i gospodarczej. Zmiany dokonają się w wielu dziedzinach życia Miasta i ich zadaniem jest osiągniecie 

głównych celów wskazanych w procesie konsultacji. Za kluczowe cele uznano: 

 wspieranie aktywności mieszkańców w dziedzinach społecznych i gospodarczych, 

 rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego (edukacja, profilaktyka, włączenie społeczne, 

zatrudnienie),  

 rozwój społeczeństwa cyfrowego, innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, 

 rozwój infrastruktury technicznej (w tym ekologicznej i transportowej), 

 stworzenie i rozwój marki terytorialnej Łukowa. 

 

Tak skrótowo określona wizja rozwoju Łukowa będzie urzeczywistniona dzięki intensywnej współpracy 

wszystkich podmiotów i instytucji funkcjonujących w Mieście, a także współpracy z samorządem 

powiatowym i gminą wiejską Łuków. Będzie również możliwa, jeśli właściwie zostaną wykorzystane 

szanse, jakie w chwili obecnej daje Unia Europejska w postaci programów pomocowych i funduszy 

europejskich. 
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CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Cele strategiczne - priorytety  

Opracowane cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców, instytucji 

publicznych, władz samorządowych Miasta i są podstawą do osiągnięcia sprzyjających warunków oraz 

przestrzeni do życia mieszkańców oraz prowadzenia biznesu. 

 

Cele strategiczne charakteryzują się długimi ramami czasowymi, wynikającymi z wizji rozwoju, 

będącymi jej kwintesencją. Ustalają kierunek rozwoju życia społeczno – ekonomicznego Miasta,  

a także wyznaczają zakres działań, mających prowadzić do zwiększenia możliwości dalszego postępu w 

rozwoju. 

 

Misja rozwoju Łukowa będzie możliwa do spełnienia dzięki realizacji następujących celów 

strategicznych/priorytetów: 

 

Priorytet 1: Aktywna i przedsiębiorcza społeczność Miasta. 

Priorytet 2: Nowoczesna i prorozwojowa infrastruktura. 

Priorytet 3: Integracja wewnętrzna i zewnętrzna Miasta, mieszkańców i instytucji Łukowa. 

 

Cele operacyjne i kierunki działań 

Do każdego priorytetu/celu strategicznego przypisane zostały cele operacyjne, do których z kolei 

przypisano kierunki działań. W dalszej części dokumentu zostały przedstawione cele i kierunki działań. 

W Strategii przewidziano realizację następujących celów operacyjnych w ramach poszczególnych 

priorytetów: 

 

 
Priorytet 1: Aktywna i przedsiębiorcza społeczność Miasta. 
 

1.1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

1.2. Rozwój aktywności mieszkańców w dziedzinach społecznych, kulturze, sporcie, edukacji  

i działalności organizacji pozarządowych. 

1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

Priorytet 2: Nowoczesna i prorozwojowa infrastruktura. 

2.1. Rozwój obszarów aktywności gospodarczej, w tym terenów inwestycyjnych. 

2.2. Rozwój i modernizacja sieci dróg miejskich, parkingów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

2.3. Rozwój infrastruktury służącej aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców. 

2.4. Tworzenie stref przyjaznych mieszkańcom i poprawa estetyki Miasta. 

2.5. Ochrona środowiska poprzez realizację infrastrukturalnych inwestycji proekologicznych. 
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Priorytet 3: Integracja wewnętrzna i zewnętrzna Miasta, mieszkańców i instytucji Łukowa. 

3.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy między sektorami publicznym, 

społecznym i prywatnym. 

3.2. Wspieranie włączenia społecznego i ekonomii społecznej. 

3.3. Promocja oraz rozwój współpracy zewnętrznej Miasta. 

3.4. Stworzenie Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Układ celów operacyjnych w ramach priorytetów 

1.1. Tworzenie 

sprzyjających warunków 

do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

2.1. Rozwój obszarów 

aktywności 

gospodarczej, w tym 

terenów inwestycyjnych 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

3.1. Rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

współpracy między 

sektorami publicznym, 

społecznym i prywatnym 

 1.2. Rozwój aktywności 

mieszkańców w 

dziedzinach społecznych, 

kulturze, sporcie, edukacji 

i działalności organizacji 

pozarządowych 

 

2.2. Rozwój i 

modernizacja sieci dróg 

miejskich, parkingów, 

ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

 1.3. Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego  

2.3. Rozwój 

infrastruktury służącej 

aktywności społecznej, 

kulturalnej i sportowej 

mieszkańców 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

3.2. Wspieranie włączenia 

społecznego i ekonomii 

społecznej  

 
3.3. Promocja oraz rozwój 

współpracy zewnętrznej 

Miasta 

 

3.4. Stworzenie 

Łukowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

w powiecie 

lokalnej przedsiębiorczości 

 

 

ŁUKÓW PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ DO ŻYCIA I  REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH 

Priorytet 1: Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność Miasta 

 

Priorytet 2: Nowoczesna 

i prorozwojowa 

infrastruktura 

 

Priorytet 3: Integracja 

wewnętrzna i zewnętrzna 

Miasta, mieszkańców i 

instytucji Łukowa 

 

2.4. Tworzenie stref 

przyjaznych 

mieszkańcom i poprawa 

estetyki Miasta 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

2.5. Ochrona środowiska 

poprzez realizację 

infrastrukturalnych 

inwestycji 

proekologicznych 

lokalnej 

przedsiębiorczości 
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CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ/ TYPY PROJEKTÓW 

P1: Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność Miasta 

 

1.1. Tworzenie 

sprzyjających 

warunków do 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

1.1.1. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

1.1.2. Rozpowszechnianie informacji na temat 

dostępnych instrumentów wspierania 

przedsiębiorczości 

1.1.3. Współpraca z Gminą Łuków w zakresie 

promocji terenów podstrefy ekonomicznej 

wśród potencjalnych inwestorów  

1.1.4. Promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia poprzez kampanie 

informacyjne i dobre praktyki 

1.1.5. Promocja gospodarcza  

1.1.6. Współpraca z przedsiębiorcami, 

stowarzyszeniami i instytucjami  otoczenia 

biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego 

Łukowa 

1.1.7. Wykorzystanie potencjału złóż amonitów w 

rozwoju przedsiębiorczości turystycznej   

1.2. Rozwój aktywności 

mieszkańców w 

dziedzinach 

społecznych, kulturze, 

sporcie, edukacji i 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

 

1.2.1. Rozwój instytucji kultury (modernizacja 

niezbędnej infrastruktury, doposażenie  

w niezbędny sprzęt, uatrakcyjnianie oferty 

kulturalnej) 

1.2.2. Kształtowanie właściwych postaw 

społecznych poprzez edukację w takich 

obszarach jak: ekologia i zdrowie publiczne, 

bezpieczeństwo publiczne, przedsiębiorczość 

i innowacje, integracja europejska 

1.2.3.  Wspieranie instytucji pozarządowych oraz 

rozwój różnych form społeczeństwa 

obywatelskiego (w tym wolontariatu, 

ekonomii społecznej, itd.) 

1.2.4. Wspieranie formalnych i nieformalnych 

partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz 

rozwoju Łukowa 

1.2.5. Podejmowanie i wsparcie działań 

zwiększających aktywność społeczną  

i obywatelską młodzieży  
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1.2.6. Wspieranie działań na rzecz budowania 

tożsamości lokalnej i patriotyzmu lokalnego 

(poczucia dumy z powodu bycia 

mieszkańcem Łukowa) 

1.2.7. Tworzenie warunków do pogłębiania 

wewnętrznej integracji Łukowa i budowania 

poczucia lokalnej przynależności poprzez 

m.in. utworzenie Marki Łuków oraz 

ustanawianie i współorganizowanie 

konkursów typu: Człowiek roku, Firma roku… 

itp. 

1.3. Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego 

1.3.1. Wspieranie rozwoju usług elektronicznych 

1.3.2. Promowanie nowoczesnych technologii 

multimedialnych w procesie nauczania  

1.3.3. Wdrożenie jednolitego systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów   

w jednostkach samorządu powiązanego  

z automatyczną skrzynką podawczą 

1.3.4. Tworzenie e-usług dla sektora publicznego  

i prywatnego 

1.3.5. Wspieranie przedsiębiorców w rozwoju 

poprzez popularyzację nowoczesnych 

technologii informacyjnych  

P 2: Nowoczesna i 

prorozwojowa 

infrastruktura 

 

2.1. Rozwój obszarów 

aktywności 

gospodarczej, w tym 

terenów 

inwestycyjnych 

2.1.1. Sporządzenie i bieżąca aktualizacja oferty 

terenów inwestycyjnych dla potencjalnych 

inwestorów  

2.1.2. Utworzenie i działalność Centrum Obsługi 

Inwestora  

2.1.3. Aktualizacja lokalnego planu 

zagospodarowania przestrzennego do 

potrzeb przedsiębiorców 

2.1.4. Promocja terenów inwestycyjnych 

2.1.5. Uzbrajanie lub dozbrajanie terenów 

inwestycyjnych 

2.2. Rozwój i 

modernizacja sieci 

dróg miejskich, 

parkingów, ciągów 

pieszych i ścieżek 

2.2.1. Modernizacja wybranych elementów 

infrastruktury dróg miejskich i ciągów 

pieszych 

2.2.2. Budowa systemu tras rowerowych 

2.2.3. Współpraca z innymi zainteresowanymi 
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rowerowych jednostkami przy modernizacji trasy 

kolejowej Lubartów-Łuków-Warszawa 

2.2.4. Dostosowanie lokalnej publicznej 

komunikacji do potrzeb mieszkańców 

2.2.5. Inwentaryzacja barier architektonicznych 

oraz dostosowanie obiektów użyteczności 

publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

2.3. Rozwój infrastruktury 

służącej aktywności 

społecznej, 

kulturalnej i 

sportowej 

mieszkańców 

2.3.1. Rozbudowa i modernizacja miejskich 

obiektów sportowo-rekreacyjnych 

2.3.2. Zagospodarowanie terenów wokół zalewu 

„Zimna Woda” (infrastruktura sportowo- 

rekreacyjna) 

2.3.3. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowej 

2.3.4. Budowa amfiteatru miejskiego 

2.3.5. Budowa nowych placów zabaw i stref 

aktywności rodzinnej  

2.3.6. Utworzenie systemu miejskiej komunikacji 

rowerowej 

2.3.7. Utworzenie klubów w celu zapewnienia 

zorganizowanego czasu wolnego dla 

młodzieży 

2.3.8. Wspieranie klubów seniora sprzyjających 

integracji międzypokoleniowej 

2.4. Tworzenie stref 

przyjaznych 

mieszkańcom i 

poprawa estetyki 

Miasta 

2.4.1. Rewitalizacja zalewu „Zimna Woda” 

2.4.2. Rewitalizacja obiektów będących w zasobach 

Miasta, w tym obiektów kultury 

2.4.3. Rewitalizacja Strzelnicy 

2.4.4. Stworzenie Miejskiego Systemu Ochrony 

Zabytków 

2.5. Ochrona środowiska 

poprzez realizację 

infrastrukturalnych 

inwestycji 

proekologicznych 

2.5.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, w tym będących w zasobach 

Miasta 

2.5.2. Rozwój infrastruktury transportowej 

przyjaznej dla środowiska 
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 2.5.3. Budowa i montaż instalacji opartych o 

odnawialne źródła energii 

2.5.4. Zmiana wyposażenia obiektów użyteczności 

publicznej w urządzenia o najwyższej klasie 

efektywności energetycznej 

2.5.5. Przygotowanie i utrzymywanie porządku  

w korycie Krzny celem wykorzystania jej do 

celów rekreacyjnych 

2.5.6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

2.5.7. Prowadzenie kampanii społecznej w zakresie 

edukacji proekologicznej mieszkańców 

2.5.8. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa 

systemu odprowadzania wód opadowych 

pozostających w gestii Miasta 

2.5.9. Opracowanie programów bezpieczeństwa  

i ograniczania uciążliwości dla środowiska 

P 3: Integracja 

wewnętrzna i 

zewnętrzna 

Miasta, 

mieszkańców i 

instytucji Łukowa  

3.1. Rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

współpracy między 

sektorami 

publicznym, 

społecznym i 

prywatnym 

 

3.1.1. Rozwój współpracy międzynarodowej 

3.1.2. Budowanie partnerstw międzynarodowych  

3.1.3. Wspieranie rozwoju partnerstw publiczno-

prywatnych 

3.1.4. Poprawa efektywności funkcjonowania 

administracji publicznej (w tym m.in. w 

zakresie planowania strategicznego, 

przygotowania i realizacji zadań 

inwestycyjnych, wykorzystania technik 

informacyjnych) 

3.1.5. Zwiększenie współpracy międzygminnej,   

subregionalnej i wojewódzkiej 

3.1.6. Tworzenie warunków dla rozwoju dialogu 

społecznego na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego 

3.1.7. Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta 

3.1.8. Tworzenie sprzyjających warunków  

i wspieranie rozwoju organizacji 

pozarządowych  

3.1.9. Tworzenie sprzyjających warunków  

i wspieranie rozwoju oddolnych inicjatyw 

społecznych (w tym m.in. wolontariat, banki 
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czasu, lokalne grupy wsparcia)  

3.1.10. Włączenie lokalnej społeczności w proces 

współdecydowania o sprawach lokalnych 

3.1.11. Stworzenie mechanizmów 

funkcjonowania lokalnych partnerstw i 

zespołów doradczo- konsultacyjnych  

3.2. Wspieranie włączenia 

społecznego i 

ekonomii społecznej 

3.2.1. Budowanie międzysektorowych partnerstw 

ponadlokalnych  

3.2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej 

3.2.3. Prowadzenie efektywnej polityki społecznej  

3.2.4. Wspieranie projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

3.2.5. Integracja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

3.3. Promocja oraz rozwój 

współpracy 

zewnętrznej Miasta 

3.3.1. Promocja Miasta w kraju i za granicą 

3.3.2. Promocja osiedleńcza Miasta 

3.3.3. Wspieranie promocji lokalnych marek  

i produktów 

3.3.4. Tworzenie mechanizmów współpracy na 

rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego  

z sąsiednimi gminami  
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 3.4. Stworzenie 

Łukowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego
26

 

3.4.1. Opracowanie i realizacja strategii rozwoju 

Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

3.4.2. Utworzenie Łukowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego we współpracy z Gminą 

Łuków i Powiatem Łukowskim 

 

 

                                                           
26

 Bazując na ustawowej definicji obszaru funkcjonalnego jest to „obszar szczególnego zjawiska z zakresu 

gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych”, który został wskazany w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w strategii rozwoju województwa. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 rozbudowuje tę definicję o zapis „zwarty układ przestrzenny 

składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami  

i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju” (KPZK 2030, s. 178).  

Rekomenduje się aby Łukowski Obszar Funkcjonalny utworzyć wspólnie z jednostkami wchodzącymi w skład 

Obszaru północnego, wskazanego w SRWL na lata 20014- 2020 jako jeden z 7 Obszarów Strategicznej 

Interwencji. Łuków zaklasyfikowany został pomiędzy innymi jednostkami do OSI 7 – Nowoczesna wieś. Są to 

obszary o dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych oraz wysokim udziale trwałych użytków zielonych w 

strukturze użytków rolnych. Obszar północny (do którego zalicza się Łuków) charakteryzuje się najwyższą w 

regionie towarowością gospodarstw rolnych ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz 

hodowlę trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją zakładów branży 

mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. Szerzej o tej właśnie OSI napisano w rozdziale ZGODNOŚĆ Z 

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI. 
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ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 

 Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 jest wyrazem dążenia lokalnej 

społeczności Miasta nie tylko do osiągnięcia założonej wizji rozwoju i celów strategicznych lecz także 

celów rozwojowych, zapisanych w dokumentach strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.  

 

Przedstawione powyżej cele są zgodne z celami, działaniami i zadaniami przyjętymi w nadrzędnych 

dokumentach strategicznych i  planistycznych: 

 pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020, składający się z następujących 

projektów rozporządzeń: 

1.rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

2. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

3. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

4. rozporządzenie dot. Funduszu Spójności, 

5. rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). 

 Strategia Europa 2020 

 Umowa Partnerstwa 2014-2020 

 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020  

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku 

 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Łukowskiego na lata 2011-2020 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

SRK 2020 – „Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” została przyjęta 

przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Głównym celem SRK 2020 jest wzmocnienie  

i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 
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szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności. Strategia zakłada trzy 

priorytety: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna  

i terytorialna. W ramach tych dziedzin prowadzone będą główne działania mające na celu wdrożenie 

w życie założeń zawartych całym dokumencie. 

Do dokumentu dołączono 9 strategii zintegrowanych, które mają przyczyniać się do realizacji celów 

założonych w SRK 2020, a także rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane.  

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030  
 
SRK 2030 – „Trzecia fala nowoczesności” określa długookresowe cele państwa, które mają poprawić 

życie mieszkańców Polski, a także przyczyniać się do modernizacji kraju i wzrostu innowacyjności. 

Kluczowymi priorytetami tej Strategii są: innowacyjność (modernizacja), terytorialnie 

zrównoważony rozwój (dyfuzja), efektywność. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)27 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) jest 

najważniejszym dokumentem, wyznaczającym kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju 

województwa lubelskiego. 

Wizja przedstawiona w Strategii nakreśla pożądane procesy, które powinny zostać przez nią 

zainicjowane. W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego przedstawiono te procesy następująco: 

1. Przyspieszone zostaną przemiany strukturalne, polegające na stopniowym ograniczaniu 

udziału pracujących w najmniej wydajnych działach gospodarki (w tym głównie w nisko 

produktywnym rolnictwie) na rzecz działów przynoszących wyższą produktywność pracy  

i wyższe dochody samym pracującym, co będzie prowadzić do wzrostu poziomu życia 

mieszkańców regionu tak w wymiarze materialnym, jak i ekologicznym i kulturowym.  

2. Miejsce modelu rozwoju tradycyjnego zajmie rozwój selektywny, polegający na wzmacnianiu 

tych dziedzin gospodarowania, które z jednej strony znajdują uzasadnienie w tradycyjnych 

kierunkach gospodarczej specjalizacji regionu, z drugiej zaś zapewniają długotrwałą 

opłacalność produkcji i usług. Kierunki te będą wspomagane selektywnie wspieranym 

zapleczem naukowo-badawczym i edukacyjnym, jak również zapleczem instytucjonalnym 

wspierającym racjonalne, nowoczesne formy gospodarowania. Oznacza to, że sama tylko 

zgodność działań proponowanych przez różne podmioty z ramowymi celami programów 

rozwojowych nie będzie „automatyczną” przesłanką do akceptacji tych działań – a akceptacja 

taka będzie wymagała jasnego i jednoznacznego wykazania zgodności projektowanych 

przedsięwzięć z celami rozwoju regionu.  

                                                           
27

 http://www.strategia.lubelskie.pl/Strategia_rozwoju_projekt.pdf 
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3. Przyspieszonemu rozwojowi będą podlegać najważniejsze miasta regionu, z Lublinem na 

czele, w którym rosnąć będzie znaczenie funkcji ponadregionalnych i międzynarodowych, w 

tym wynikających ze zwiększonych kontaktów naukowych, akademickich, kulturalnych  

i gospodarczych z ośrodkami Białorusi, a zwłaszcza Ukrainy. Miasta subregionalne wzmocnią  

i usprawnią swoje funkcje gospodarcze, kulturowe, edukacyjne, z których – także dzięki ich 

lepszemu skomunikowaniu z otoczeniem – będą szeroko korzystali mieszkańcy otaczających 

obszarów.  

4. Procesy te spowodują poprawienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności regionu, w tym 

zwłaszcza jego największych miast, co pobudzi procesy gospodarcze, zwiększy napływ 

kapitału zewnętrznego (w tym zagranicznego), zmniejszy tendencje migracyjne i uchroni 

region przed stałą utratą najbardziej aktywnych i najlepiej wykształconych młodych 

mieszkańców.  

5. Poprawa jakości bazy turystycznej, lepsza ogólnokrajowa i międzynarodowa promocja 

produktów (nie zaś tylko „walorów”) turystycznych regionu – czemu będzie towarzyszyć 

poprawa skomunikowania regionu z otoczeniem - stanie się jednym z czynników rozwoju 

turystyki, w tym wysoko dochodowej turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, leczniczej  

i turystyki wyspecjalizowanej – stając się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego  

i źródłem dochodów dla mieszkańców.  

6. Działania zmierzające do kulturowej i społecznej integracji regionu lubelskiego pozwolą na 

przełamanie obecnych partykularyzmów subregionalnych i związanego z tym słabego 

poczucia tożsamości regionalnej. „Lubelszczyzna” przestanie być pojęciem wyłącznie 

geograficzno-historycznym, a zacznie funkcjonować jako termin kulturowo-społeczny, 

zakorzeniony w świadomości mieszkańców regionu i odwołujący się do wielokulturowych 

tradycji i obiecujących perspektyw na przyszłość.  

7. W rezultacie tych procesów, wzmacnianych prorozwojowym wykorzystaniem środków 

europejskich dostępnych do końca obecnej dekady, województwo lubelskie przyśpieszy 

tracenie dystansu do tych wyżej rozwiniętych regionów Polski, które zawierają miasta  

o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, i zacznie zmniejszać dystans do regionów średnio 

rozwiniętych, opuszczając ostatnią pozycję w kraju ze względu na poziom PKB na mieszkańca 

i wydajność pracy.  

8. W sytuacji długotrwałego i głębokiego kryzysu światowej gospodarki, który – jeżeli wystąpi - 

niewątpliwie negatywnie wpłynie na rozwój Polski, region lubelski wydaje się być  

w relatywnie lepszym położeniu, bowiem – jak wskazują dotychczasowe doświadczenia – 

układy terytorialne relatywnie słabiej rozwinięte, o względnie zacofanej strukturze 

społeczno-gospodarczej, przez głębokie zakłócenia procesów ekonomicznych przechodzą 

nieco lepiej, choć w fazie późniejszego ożywienia wykazują mniejszą dynamikę wzrostu. 

Uchylenie założenia o braku kryzysu nie powinno zmieniać zarysowanej wizji przemian 

regionu, bowiem w ujęciu długofalowym przemiany te są wręcz konieczne. 

W horyzoncie 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku) strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, 

określono następująco:  
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1. Wzmacnianie urbanizacji regionu.  

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich.  

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.  

4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

wyróżniono 7 Obszarów Strategicznej Interwencji:  

1. Lubelski Obszar Metropolitalny,  

2. Miasta subregionalne,  

3. Obszary przygraniczne,  

4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych,  

5. Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin,  

6. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych,  

7. Nowoczesna wieś. 

Zaklasyfikowanie określonych jednostek do OSI preferuje je w zakresie realizacji określonych dla 

danego OSI działań. Łuków zaklasyfikowany został pomiędzy innymi jednostkami do OSI 7 – 

Nowoczesna wieś. Są to obszary o dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych oraz wysokim 

udziale trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Obszar północny (do którego 

zalicza się Łuków) charakteryzuje się najwyższą w regionie towarowością gospodarstw rolnych 

ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, bydła 

mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją zakładów branży mięsnej, mleczarskiej oraz 

zbożowo-młynarskiej. 

Zgodnie ze Strategią interwencja w odniesieniu do tego obszaru obejmować ma działania mające na 

celu wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji i podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie tworzenia  

i rozwoju rynków hurtowych produktów rolnych, wsparcie rozwoju grup producenckich, wsparcie 

rozwoju zakładów przetwórstwa, zakładów branży mięsnej i mleczarskiej, wsparcie rozwoju 

infrastruktury gospodarki rybackiej, uzupełnienie sieć dróg i wyposażenia w infrastrukturę komunalną 

oraz zaplecza sanitarnego, rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej 

w celu umożliwienia poboru zwiększonej ilości energii ze źródeł rozproszonych. 
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Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Łukowskiego na lata 2011-202028 

Za misję rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego uznano Stworzenie takich warunków życia  

i pracy dla mieszkańców powiatu łukowskiego, aby mogli identyfikować się z regionem, mogli 

podnosić standard życia i mieli możliwość rozwoju zawodowego i kulturalnego.  

W dokumencie wskazano trzy obszary priorytetowe - istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej 

dla powiatu łukowskiego:  

I. Infrastruktura  

II. Przedsiębiorczość (edukacja)  

III. Turystyka i wypoczynek  

 

Podsumowując należy podkreślić, iż opracowana Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 

2015-2020 wpisuje się w najważniejsze dokumenty strategiczne, zarówno na poziomie 

wspólnotowym, krajowym, regionalnym jak i lokalnym. 

 

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI I DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU 

MIASTA ŁUKÓW 

 

 Realizacja przedstawionych, we wcześniejszej części zaktualizowanego dokumentu Strategii, 

kierunków działań oraz typów projektów będzie możliwa, jeżeli władze Miasta Łuków pozyskają 

wsparcie w postaci zewnętrznego finansowania.  

Najważniejszym źródłem finansowania realizacji Strategii będą środki pieniężne pochodzące  

z budżetów państwa oraz województwa, a także w ramach celowych funduszy pomocowych, które  

z pewnością bardzo ułatwią wykonanie zaplanowanych działań. 

Środki pieniężne na realizację kierunków działań zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta 

Łuków na lata 2015-2020 pochodzić będą z następujących źródeł finansowania: 

 

 budżet Miasta, 

 zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów 

finansowanych z Unii Europejskiej), 

 środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-

prywatnego). 

 

Biorąc pod uwagę prognozowaną wysokość wydatków inwestycyjnych należy stwierdzić,  

iż możliwości finansowania realizacji strategii z budżetu Miasta będą w najbliższym czasie 

niewystarczające w relacji do potrzeb. Niedostatek ten wynika z konieczności zastosowania 

                                                           
28

http://splukow.bip4.e-zeto.eu/bip/52_splukow/fckeditor/file/programy_w_zakresie_realizacji_zad_pub/ 

strat_zarz_zm_gosp//Strategia_zarzadzania_zmiana_gospodarcza_na_lata_2011_2020.pdf 
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ograniczeń wydatkowych na etapie prognozowania narzuconych ustawowym wprowadzeniem tzw. 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Łuków wynika, że w latach 2015-2020 poziom wydatków inwestycyjnych 

utrzymany będzie na podobnym poziomie, jedynie w 2018 r. będzie niższy niż w pozostałych latach. 

Począwszy od 2015 r. do końca okresu objętego prognozowaniem, czyli do 2026 r. średnioroczny 

udział wydatków inwestycyjnych zaplanowany został na poziomie 6,19% ogółu dochodów, co w ujęciu 

wartościowym daje nam średnią kwotę na minimalnym poziomie niemal 5,2 mln zł.  

Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łuków można stwierdzić, że w latach 2015-

2020 może ono dysponować łącznie środkami inwestycyjnymi na poziomie około 37,65 mln zł.   

 

Tabela 16. Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych Miasta Łuków w latach 2015-2020 (w mln zł) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Dochody ogółem 79,4 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 489,4 

Prognozowane wydatki 

inwestycyjne 

6, 85 6,35 6,35 5,94 6,08 6,08 37,65 

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/523/2014 

Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku 

 

Analogicznie do poprzedniej wersji Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2007-2015  

w okresie obowiązywania niniejszej Strategii, której czas realizacji pokrywa się z nową perspektywą 

finansową Unii Europejskiej 2014-2020, możliwie jak największa część środków inwestycyjnych 

samorządu Miasta powinna być wykorzystywana przede wszystkim, jako udział własny  

w ramach współfinansowania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

W tym kontekście dodatkowym i znaczącym źródłem finansowania przedsięwzięć i projektów 

służących realizacji niniejszej Strategii będą zewnętrzne środki finansowe, o jakie Miasto Łuków 

będzie aplikować w ramach dostępnych dla niego właściwych programów europejskich. Dominującym 

źródłem finansowania dla zadań Miasta będą środki finansowe dostępne w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych w Polsce 6 krajowych programów, w tym 

jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Praktycznie w czterech z niżej 

wymienionych programów znajdują się potencjalne obszary wsparcia projektów, które będą mogły 

być realizowane w Łukowie zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też innych 

beneficjentów, takich jak podmioty gospodarcze czy organizacje pozarządowe. 

 

Potencjalne źródła finansowania projektów w Łukowie w ramach polityki spójności: 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IŚ)  

 
Głównym celem programu jest: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny PO IŚ wynika z jednego z 
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trzech priorytetów Strategii Europa 2020, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako 
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 
konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym 
uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach: 

 czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy 
funkcjonowania europejskiego rynku energii; 

 adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu 
odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu 
możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na 
nie; 

 konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia 
na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie 
efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych. 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w 
obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego 
rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych 
obszarach oraz wdrażanie w Polsce inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z 
projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w 
poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013. 
 
Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa EFS w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy 
program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym Europejski 
Fundusz Społeczny będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na 
rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram 
funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych. 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) 

 

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową 
Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i 
przyjazne użytkownikom e-usługi publiczny oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa.  
 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) 

 
Program jest to dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego pięciu wschodnich województw 
Polski: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który 
będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych 
programów europejskiej polityki spójności. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na wsparciu: 

 MŚP w zakresie działalności innowacyjnej; 

 tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej; 
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 tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP; 

 poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast 
wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych; 

 zwiększenia dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL) 
 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) zakłada 
bardziej efektywne wykorzystanie wewnętrznych potencjałów województwa. Oznacza to dążenie do 
rozwijania dziedzin, które są zakorzenione w gospodarczej tradycji regionu, przy zwiększonym 
zaangażowaniu funkcjonującego w regionie zaplecza badawczo-rozwojowego. Zwiększenie 
potencjału wiedzy, zaawansowania technologicznego ma następować w sposób selektywny, tj. z 
wyraźną preferencją dla dziedzin związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Działania 
realizujące przyjęty model mają przyczynić się do tworzenia na terenie województwa produktów i 
usług o wysokiej wartości dodanej. To z kolei umożliwi kreowanie popytu na wysokokwalifikowane 
kadry oraz przełoży się na poprawę struktury społeczno-zawodowej (wyższej jakości miejsca pracy, 
unowocześnienie sektora rolnego). W efekcie przyczyni się to do ograniczania problemów w sferze 
gospodarczej i społecznej. W związku z powyższymi założeniami strategicznymi za cel główny RPO WL 
2014-2020 przyjęto: Podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, 
sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. 
 
Miasta powiatowe w RPO WL  
 
Program wskazuje na wykorzystanie mechanizmu przedsięwzięć zintegrowanych mający na celu 
wyłonienie i uporządkowanie oddolnych inicjatyw, dla innych obszarów wymagających strategicznej 
interwencji takich jak miasta powiatowe. Dla tego typu przedsięwzięć zorganizowane zostaną 
dedykowane konkursy i/lub stosowane będą preferencje na etapie oceny projektów konkursowych. 
Takim przedsięwzięciem dla Łukowa i samorządów sąsiednich będzie powołanie Łukowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Obszar funkcjonalny powinien zostać wyposażony w narzędzie strategii, 
która w precyzyjny sposób określi cele i przedsięwzięcia o charakterze zintegrowanym dla całego 
obszaru. Wskazane w strategii przedsięwzięcia będą podlegały preferencyjnym warunkom 
konkursowym. Ich tematyka może być różnorodna i obejmować m.in. transport zbiorowy, rozwój 
infrastruktury drogowej, zagospodarowanie odpadów i wód opadowych, termomodernizację 
budynków, aktywizację zawodowo-społeczną, rozwój oświaty, upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej czy informatyzację ochrony zdrowia. W strategii ŁOF powinny zostać zawarte, także 
projekty realizujące cele niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków, których realizacja 
wymaga współpracy z innymi jednostkami samorządowymi powiatu łukowskiego. 

 

Oprócz funduszy unijnych, potencjalnym źródłem finansowania zadań w ramach Strategii na terenie 

Łukowa będą środki dostępne w ramach: 

 Ekofunduszu; 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz Rozwoju Inwestycji 

Komunalnych, itd.); 

 Banku Ochrony Środowiska (preferencyjne pożyczki na projekty w zakresie ekologii); 

 Funduszu Pracy; 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 

 Innych programów krajowych wspierających działania realizowane przez samorządy 

terytorialne. 
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Tabela 17. Zbieżność wyznaczonych w Strategii priorytetów, celów i proponowanych działań z celami głównych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

CELE 
STRATEGICZNE 

CELE OPERACYJNE 
KIERUNKI DZIAŁAŃ/TYPY 
PROJEKTÓW 

WSKAZANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO I ODPOWIADAJĄCYCH CELÓW  

P1: Aktywna i 
przedsiębiorcza 
społeczność 
Miasta 
 

1.1. Tworzenie 
sprzyjających 
warunków do 
rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

1.1.1. Współpraca z 
instytucjami 
otoczenia biznesu na 
rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 9 – Rynek pracy 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
 

1.1.2. Rozpowszechnianie 
informacji na temat 
dostępnych 
instrumentów 
wspierania 
przedsiębiorczości 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 
 

1.1.3. Współpraca z Gminą 
Łuków w zakresie 
promocji terenów 
podstrefy 
ekonomicznej wśród 
potencjalnych 
inwestorów  

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

1.1.4. Promocja 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 
poprzez kampanie 
informacyjne i dobre 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 9 – Rynek pracy 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian 
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praktyki RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

1.1.5. Promocja  
gospodarcza   

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

1.1.6. Współpraca z 
przedsiębiorcami, 
stowarzyszeniami i 
instytucjami 
otoczenia biznesu w 
zakresie rozwoju 
gospodarczego 
Łukowa 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 9 – Rynek pracy 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

1.1.7. Wykorzystanie 
potencjału złóż 
amonitów w rozwoju 
przedsiębiorczości 
turystycznej   

POIŚ - VII. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
 

1.2. Rozwój aktywności 
mieszkańców w 
dziedzinach 
społecznych, 
kulturze, sporcie, 
edukacji i 
działalności 
organizacji 
pozarządowych 

 

1.2.1. Rozwój instytucji 
kultury (modernizacja 
niezbędnej 
infrastruktury, 
doposażenie  
w niezbędny sprzęt, 
uatrakcyjnianie oferty 
kulturalnej) 

POIŚ - VII. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

1.2.2. Kształtowanie 
właściwych postaw 
społecznych  poprzez 
edukację w takich 
obszarach jak: 
ekologia i zdrowie 
publiczne, 

POWER - Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian 
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bezpieczeństwo 
publiczne, 
przedsiębiorczość i 
innowacje, integracja 
europejska. 

1.2.3.  Wspieranie instytucji 
pozarządowych oraz 
rozwój różnych form 
społeczeństwa 
obywatelskiego (w 
tym wolontariatu, 
ekonomii społecznej, 
itd.) 

POWER - Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

1.2.4. Wspieranie 
formalnych i 
nieformalnych 
partnerstw i inicjatyw 
oddolnych na rzecz 
rozwoju Łukowa 

POWER - Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

1.2.5. Podejmowanie i 
wsparcie działań 
zwiększających 
aktywność społeczną  
i obywatelską 
młodzieży  

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 
 
 

1.2.6. Wspieranie działań na 
rzecz budowania 
tożsamości lokalnej i 
patriotyzmu 
lokalnego (poczucia 
dumy z powodu bycia 
mieszkańcem 
Łukowa) 

POWER - Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
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1.2.7. Tworzenie warunków 
do pogłębiania 
wewnętrznej 
integracji Łukowa i 
budowania poczucia 
lokalnej 
przynależności 
poprzez m.in. 
utworzenie Marki 
Łuków oraz 
ustanawianie i 
współorganizowanie 
konkursów typu: 
Człowiek roku, Firma 
roku… itp. 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

1.3. Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

1.3.1. Wspieranie rozwoju 
usług elektronicznych 

POPC - OŚ PRIORYTETOWA II - E-administracja i otwarty rząd  
 
POPC – OŚ PRIORYTETOWA III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowe Lubelskie 
 

1.3.2. Promowanie 
nowoczesnych 
technologii 
multimedialnych w 
procesie nauczania  

POPC – OŚ PRIORYTETOWA III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

1.3.3. Wdrożenie 
jednolitego systemu 
elektronicznego 
obiegu dokumentów 
w jednostkach 
samorządu 
powiązanego z 

POPC - OŚ PRIORYTETOWA II - E-administracja i otwarty rząd  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowe Lubelskie 
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automatyczną 
skrzynką podawczą 

1.3.4. Tworzenie e-usług dla 
sektora publicznego  
i prywatnego 

POPC - OŚ PRIORYTETOWA II - E-administracja i otwarty rząd  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowe Lubelskie 

1.3.5. Wspieranie 
przedsiębiorców w 
rozwoju poprzez 
popularyzację 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych  

POPC – OŚ PRIORYTETOWA III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowe Lubelskie 

P 2: Nowoczesna 
i prorozwojowa 
infrastruktura 
 

2.1. Rozwój obszarów 
aktywności 
gospodarczej, w 
tym terenów 
inwestycyjnych 

2.1.1. Sporządzenie i 
bieżąca aktualizacja 
oferty terenów 
inwestycyjnych dla 
potencjalnych 
inwestorów  

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

2.1.2. Utworzenie i 
działalność Centrum 
Obsługi Inwestora  

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

2.1.3. Aktualizacja lokalnego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego do 
potrzeb 
przedsiębiorców 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

2.1.4. Promocja terenów 
inwestycyjnych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

2.1.5. Uzbrajanie lub 
dozbrajanie terenów 
inwestycyjnych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 
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2.2. Rozwój i 
modernizacja sieci 
dróg miejskich, 
parkingów, ciągów 
pieszych i ścieżek 
rowerowych 

2.2.1. Modernizacja 
wybranych 
elementów 
infrastruktury dróg 
miejskich i ciągów 
pieszych 

POPW - OŚ PRIORYTETOWA II - Nowoczesna infrastruktura transportowa. 
 

2.2.2. Budowa systemu tras 
rowerowych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 8 - Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

2.2.3. Współpraca z innymi 
zainteresowanymi 
jednostkami przy 
modernizacji trasy 
kolejowej Lubartów-
Łuków-Warszawa 

POIŚ - V OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój transportu kolejowego w Polsce 
 
POPW - OŚ PRIORYTETOWA III - Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 8 - Mobilność regionalna i ekologiczny transport 
 

2.2.4. Dostosowanie 
lokalnej publicznej 
komunikacji do 
potrzeb mieszkańców 

 

2.2.5. Inwentaryzacja barier 
architektonicznych 
oraz dostosowanie 
obiektów 
użyteczności 
publicznej do potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3. Rozwój 
infrastruktury 
służącej 
aktywności 
społecznej, 
kulturalnej i 
sportowej 

2.3.1. Rozbudowa i 
modernizacja 
miejskich obiektów 
sportowo-
rekreacyjnych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3.2. Zagospodarowanie 
terenów wokół 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów 
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mieszkańców zalewu „Zimna Woda” 
(infrastruktura 
sportowo- 
rekreacyjna) 

 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2.3.3. Budowa 
wielofunkcyjnej hali 
widowiskowej 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3.4. Budowa amfiteatru 
miejskiego 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3.5. Budowa nowych 
placów zabaw i stref 
aktywności rodzinnej  

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3.6. Utworzenie systemu 
miejskiej komunikacji 
rowerowej 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 13 – Infrastruktura społeczna 

2.3.7. Utworzenie klubów w 
celu zapewnienia 
zorganizowanego 
czasu wolnego dla 
młodzieży 

 

2.3.8. Wspieranie klubów 
seniora sprzyjających 
integracji 
międzypokoleniowej 

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

2.4. Tworzenie stref 
przyjaznych 
mieszkańcom i 
poprawa estetyki 
Miasta 

2.4.1. Rewitalizacja zalewu 
„Zimna Woda” 

POIŚ - II OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2.4.2. Rewitalizacja 
obiektów będących w 
zasobach Miasta, w 

POIŚ - VII. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
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tym obiektów kultury RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2.4.3. Rewitalizacja 
Strzelnicy 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
 

2.4.4. Stworzenie 
Miejskiego Systemu 
Ochrony Zabytków 

POIŚ - VII. OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2.5. Ochrona 
środowiska 
poprzez realizację 
infrastrukturalnych 
inwestycji 
proekologicznych 

 

2.5.1. Termomodernizacja 
obiektów 
użyteczności 
publicznej, w tym 
będących w zasobach 
Miasta 

POIŚ - I OŚ PRIORYTETOWA – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 
 
 

2.5.2. Rozwój infrastruktury 
transportowej 
przyjaznej dla 
środowiska 

POIŚ - I OŚ PRIORYTETOWA – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
 
POIŚ - IV OŚ PRIORYTETOWA - Infrastruktura drogowa dla miast 
 
POIŚ - V. OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój transportu kolejowego w Polsce 
 
POIŚ - VI. OŚ PRIORYTETOWA - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w 
miastach 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 

2.5.3. Budowa i montaż 
instalacji opartych o 
odnawialne źródła 
energii 

POIŚ - I OŚ PRIORYTETOWA – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
 
POIŚ VII. OŚ PRIORYTETOWA - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 4 - Energia przyjazna środowisku 
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2.5.4. Zmiana wyposażenia 
obiektów 
użyteczności 
publicznej w 
urządzenia o 
najwyższej klasie 
efektywności 
energetycznej 

POIŚ - I OŚ PRIORYTETOWA – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 

2.5.5. Przygotowanie i 
utrzymywanie 
porządku  
w korycie Krzny celem 
wykorzystania jej do 
celów rekreacyjnych 

POIŚ - II OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów 

2.5.6. Likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci 

POIŚ - II OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów 

2.5.7. Prowadzenie 
kampanii społecznej 
w zakresie edukacji 
proekologicznej 
mieszkańców 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów 
 

2.5.8. Modernizacja, 
rozbudowa i 
przebudowa systemu 
odprowadzania wód 
opadowych 
pozostających w gestii 
Miasta 

POIŚ - II OŚ PRIORYTETOWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów 

2.5.9. Opracowanie 
programów 

POIŚ - I OŚ PRIORYTETOWA - Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
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bezpieczeństwa  
i ograniczania 
uciążliwości dla 
środowiska 

 

P 3: 
Integracja 
wewnętrzna 
i zewnętrzna 
Miasta, 
mieszkańców 
i instytucji 
Łukowa  

3.1. Rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
oraz współpracy 
między sektorami 
publicznym, 
społecznym i 
prywatnym 

 

3.1.1. Rozwój współpracy 
międzynarodowej 

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

3.1.2. Budowanie 
partnerstw 
międzynarodowych  

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

3.1.3. Wspieranie rozwoju 
partnerstw publiczno-
prywatnych 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 9 – Rynek pracy 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian 

3.1.4. Poprawa 
efektywności 
funkcjonowania 
administracji 
publicznej (w tym 
m.in. w zakresie 
planowania 
strategicznego, 
przygotowania i 
realizacji zadań 
inwestycyjnych, 
wykorzystania technik 
informacyjnych) 

POPC - OŚ PRIORYTETOWA II - E-administracja i otwarty rząd  
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowe Lubelskie 

3.1.5. Zwiększenie 
współpracy 
międzygminnej, 
subregionalnej i 
wojewódzkiej 
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3.1.6. Tworzenie warunków 
dla rozwoju dialogu 
społecznego na rzecz 
rozwoju społeczno-
gospodarczego 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

3.1.7. Kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku Miasta  

 

3.1.8. Tworzenie 
sprzyjających 
warunków  
i wspieranie rozwoju 
organizacji 
pozarządowych  

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

3.1.9. Tworzenie 
sprzyjających 
warunków  
i wspieranie rozwoju 
oddolnych inicjatyw 
społecznych (w tym 
m.in. wolontariat, 
banki czasu, lokalne 
grupy wsparcia)  

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

3.1.10. Włączenie lokalnej 
społeczności w proces 
współdecydowania o 
sprawach lokalnych 

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

3.1.11. Stworzenie 
mechanizmów 
funkcjonowania 
lokalnych partnerstw i 
zespołów doradczo- 
konsultacyjnych  

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
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3.2. Wspieranie 
włączenia 
społecznego i 
ekonomii 
społecznej 

3.2.1. Budowanie 
międzysektorowych 
partnerstw 
ponadlokalnych  

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

3.2.2. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 
społecznej 

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

3.2.3. Prowadzenie 
efektywnej polityki 
społecznej  

POWER – OŚ II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

3.2.4. Wspieranie projektów 
na rzecz 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu 

POWER – OŚ II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 

3.2.5. Integracja zawodowa 
i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

POWER – OŚ II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
 
RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Włączenie społeczne 
 

3.3. Promocja oraz 
rozwój współpracy 
zewnętrznej 
Miasta 

3.3.1. Promocja Miasta w 
kraju i za granicą 

POWER – OŚ IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 

3.3.2. Promocja osiedleńcza 
Miasta 

 

3.3.3. Wspieranie promocji 
lokalnych marek  
i produktów 

RPO WL - OŚ PRIORYTETOWA 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 

3.3.4. Tworzenie 
mechanizmów 
współpracy na rzecz 
rozwoju społeczno-
gospodarczego  
z sąsiednimi gminami  

 

3.4. Stworzenie 3.4.1. Opracowanie i RPO WL – różne osie 
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Łukowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 

realizacja strategii 
rozwoju Łukowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 

3.4.2. Utworzenie 
Łukowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego we 
współpracy z Gminą 
Łuków i Powiatem 
Łukowskim 

RPO WL – różne osie 

 
Oprócz wyżej wymienionych programów operacyjnych, potencjalnym źródłem finansowania zadań w ramach Strategii Łukowa będą środki dostępne w 

ramach: 

• Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (we współpracy z przedsiębiorcami i sektorem nauki); 

• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (we współpracy z gminą Łuków i LGD Razem dla lepszej przyszłości); 

• Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2014-2015; 

• Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; 

• Ekofunduszu; 

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

• Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, itd.); 

• Banku Ochrony Środowiska (preferencyjne pożyczki na projekty w zakresie ekologii); 

• Funduszu Pracy; 

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 

• Innych programów krajowych wspierających działania realizowane przez samorządy terytorialne. 
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SYSTEM WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁUKÓW 

NA LATA 2015-2020  

Przyjęty system wdrażania zakłada realizację całego szeregu działań i projektów, 

przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych Strategii. Strategia 

wskazując kierunki działań i cele operacyjne w ramach poszczególnych priorytetów nie definiuje 

tytułów poszczególnych projektów. Zakres projektowania Strategii zatrzymuje się na poziomie celów 

operacyjnych. Dlatego też dla powodzenia realizacji Strategii konieczne jest ustalenie procedury 

definiowania poszczególnych projektów służących realizacji Strategii. Pomocny może być tutaj tzw. 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej.  Należałoby więc uznać, iż obligatoryjnie sporządzany Wykaz przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wystarczającym narzędziem do definiowania konkretnych 

zadań i projektów służących realizacji Strategii.  

Rekomenduje się ustanowienie stosownej procedury wpisywania i definiowania zadań 

mających służyć realizacji Strategii do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Procedura ta w formie Uchwały Rady Miasta zawierać powinna podstawowe kryteria wyboru 

projektów, takie jak: wpływ projektu na budżet Miasta nie tylko od strony ponoszonych wydatków 

inwestycyjnych czy realizacyjnych (w przypadku przedsięwzięć nieinwestycyjnych), ale również od 

strony generowania kosztów operacyjnych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz wpływ 

projektu na stopień realizacji Strategii Rozwoju. Oczywiście procedura ta nie powinna zastępować 

przyjętej praktyki w zakresie ustalania zadań i projektów wpisywanych do corocznie opracowywanego 

projektu budżetu Miasta. Niemniej jednak z punktu widzenia obszarów strategicznej interwencji 

przyjęcie logiki „od ogółu do szczegółu” czyli priorytetowe traktowanie zadań i projektów wieloletnich 

służących realizacji strategii (wpisywanych do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej) względem projektów doraźnych o mniejszym poziomie oddziaływania wydaje się 

oczywiste, choć nie zawsze mające miejsce. 

Jednocześnie zaznaczyć należy fakt, że duża ilość projektów pozostanie poza ramami na 

bieżąco aktualizowanego Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie 

wdrażana przez uprawnione do tego instytucje i podmioty. Głównym zadaniem władz Miasta w tym 

zakresie będzie zidentyfikowanie i zmobilizowanie wszystkich potencjalnych projektodawców 

(Interesariuszy) i wsparcie ich od strony szkoleniowo-informacyjnej w realizacji określonych typów 

projektów. 

 

Poniżej zidentyfikowano najważniejsze instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania 

Strategii Łukowa. 

 

Główne instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii (Interesariusze). 

Kluczową rolę w procesie wdrażania Strategii odgrywać będzie Rada Miasta Łuków. Rada odpowiada 

za ogólną koordynację procesu wdrażania i monitorowania Strategii. Jej rola strategiczna polega na 

stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiska, jak 

również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich dyspozycji – na rzecz 

realizacji celów strategicznych. W bezpośredni proces zarządzania realizacją wdrażania Strategii 

zaangażowani będą:   
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 Rada Miasta Łuków;  

 Strażnik Strategii – Burmistrz Miasta Łuków;  

 Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków. 

 

W proces realizacji Strategii pośrednio zaangażowane będą także i inne podmioty, w tym: 

 Jednostki organizacyjne podległe samorządowi miejskiemu; 

 Powiatowy Urząd Pracy;  

 Placówki szkolno-wychowawcze; 

 Placówki i organizacje kultury; 

 Placówki i organizacje sportowe; 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie; 

 Komenda Powiatowa Policji w Łukowie; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; 

 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. 

 

Pozostali Interesariusze, którzy w istotny sposób przyczyniać się będą do realizacji celów Strategii: 

 Przyległe gminy; 

 Przedsiębiorcy i ich związki; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Parafie. 
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SYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII 

Monitorowanie staje się w ostatnich latach coraz ważniejszym elementem zarządzania 

rozwojem lokalnym. Bieżące monitorowanie pozwala na uzyskanie informacji czy realizowane 

projekty zamieniają się w zakładane produkty. Natomiast ewaluacja realizacji celów Strategii poprzez 

ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników jest ostateczną oceną efektywności prowadzonej 

polityki rozwoju. Dane z monitoringu służą ocenie skuteczności realizowanych działań i pozwalają na 

efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych. 

System monitorowania Strategii oparty jest o wskaźniki jej realizacji oraz wiedzę pozyskiwaną 

z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i instytucji współrealizujących Strategię. Celem przyjętego 

systemu jest ocena, zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych działań prorozwojowych. 

Ocena postępów we wdrażaniu Strategii będzie dokonywana w cyklu rocznym  

i będzie oparta o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane rodzaje 

wskaźników, dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. 

Tabela 18. Wybrane rodzaje wskaźników realizacji Strategii 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

1.1. Tworzenie sprzyjających  

warunków do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

1000 mieszkańców. 

 Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym  

w mieście. 

 Wartość kapitału zainwestowanego w mieście przez 

podmioty zewnętrzne. 

1.2. Rozwój aktywności 

mieszkańców w dziedzinach 

społecznych, kulturze, sporcie, 

edukacji i działalności 

organizacji pozarządowych 

 Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej. 

 Odsetek osób korzystających z księgozbiorów 

bibliotecznych. 

 Liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 

 Odsetek mieszkańców Łukowa deklarujących 

członkostwo w stowarzyszeniach i fundacjach. 

 Ilość organizacji pozarządowych stale działających w 

szkołach i przedszkolach samorządowych. 

1.3. Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 

 Liczba ogólnodostępnych punktów dostępu do 

Internetu. 

 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do 

Internetu. 

 Odsetek spraw w Urzędzie Miasta Łuków załatwianych 

drogą elektroniczną. 

 Ilość uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i szkołach średnich przypadających na jeden komputer 

z dostępem do Internetu. 

 Przepustowość infrastruktury szerokopasmowej 

łączącej miasto z innymi ośrodkami w województwie i 
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kraju. 

 Odsetek firm wykorzystujących Internet w bieżącej 

działalności (posiadanie strony internetowej, 

posługiwanie się pocztą elektroniczną). 

2.1. Rozwój obszarów 

aktywności gospodarczej, w 

tym terenów 

inwestycyjnych 

 Opracowany aktualny katalog terenów inwestycyjnych. 

 Liczba utworzonych Centrów Obsługi Inwestora. 

 Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych. 

 Liczba firm, które ulokowały się na utworzonych 

terenach inwestycyjnych. 

 Powierzchnia uzbrojonych lub dozbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

2.2. Rozwój i modernizacja sieci 

dróg miejskich, parkingów, 

ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych 

 

 Długość zmodernizowanych dróg miejskich. 

 Długość zmodernizowanych ciągów pieszych. 

 Długość wybudowanej sieci rowerowej. 

 Liczba dostępnych rowerów miejskich. 

 Liczba nowopowstałych miejsc parkingowych. 

2.3. Rozwój infrastruktury 

służącej aktywności 

społecznej, kulturalnej i 

sportowej mieszkańców 

 Liczba zmodernizowanych miejskich obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. 

 Liczba nowopowstałych miejskich obiektów 

widowiskowo-sportowych. 

 Liczba nowopowstałych placów zabaw i stref 

aktywności rodzinnej. 

 Liczba nowopowstałych świetlic pozaszkolnych  

i klubów dla młodzieży. 

 Liczba klubów seniora objętych wsparciem. 

2.4. Tworzenie stref przyjaznych 

mieszkańcom i poprawa 

estetyki Miasta 

 Liczba nowopowstałych terenów z przeznaczeniem 

pod zabudowę jednorodzinną. 

 Liczba zrewitalizowanych obiektów będących w 

zasobach Miasta. 

 Liczba odnowionych obiektów zabytkowych. 

 Liczba odnowionych pomników historii. 

2.5. Ochrona środowiska 

poprzez realizację 

infrastrukturalnych 

inwestycji proekologicznych 

 Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji. 

 Liczba wybudowanych instalacji opartych o 

odnawialne źródła energii. 

 Długość zmodernizowanego i rozbudowanego systemu 

odprowadzania wód opadowych w mieście. 

3.1. Rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

współpracy miedzy 

sektorami publicznym, 

społecznym i prywatnym 

 Liczba projektów zrealizowanych w wyniku inicjatyw 

oddolnych. 

 Liczba projektów zrealizowanych w partnerstwach 

publiczno-prywatnych. 

 Frekwencja podczas organizowanych konsultacji 

społecznych. 
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 Liczba powstałych inkubatorów organizacji 

pozarządowych. 

 Odsetek środków przekazanych na realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym w 

wydatkach budżetu Łukowa. 

 Ilość zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe na podstawie konkursów 

ofert i trybu oferty według art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

Dz.U. 2014 poz. 1118). 

 Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ramach 

współpracy międzynarodowej.  

3.2. Wspieranie włączenia 

społecznego i ekonomii 

społecznej 

 Liczba nowopowstałych podmiotów ekonomii 

społecznej. 

3.3.  Promocja 

oraz rozwój współpracy 

zewnętrznej Miasta 

 Liczba porozumień partnerskich. 

 Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy 

międzynarodowej. 

 Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na 

współpracę międzynarodową. 

 Udział środków w budżecie Miasta przeznaczanych na 

promocję i współpracę międzynarodową. 

 Liczba zrealizowanych projektów w zakresie promocji 

Miasta. 

 Liczba publikacji poświęconych Miastu Łuków. 

3.4.  Stworzenie Łukowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

 

 Liczba pozyskanych partnerów. 

 Powstanie ŁOF. 

 Liczba zrealizowanych w ramach ŁOF projektów. 

 Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na 

projekty w ramach ŁOF. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Źródłem wiedzy nt. wartości poszczególnych wskaźników będą dane pochodzące z: 

 Oficjalnej statystyki publicznej, prezentowanej w formie baz danych typu Bank Danych 

Lokalnych GUS, portali internetowych GUS i US w Lublinie, roczników i biuletynów 

statystycznych. 

 Internetowych narzędzi i systemów monitorowania polityki rozwoju typu:  

STRATEG - http://strateg.stat.gov.pl/, SAS – System Analiz Samorządowych 

http://www.sas24.org/, Moja Polis - http://www.mojapolis.pl/,  i innych. 

 Analiz i ekspertyz niezależnych instytutów i jednostek badawczych. 
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 Innych publicznie dostępnych danych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu typu 

listy rankingowe, oceny, raporty, itp. 

 Informacji i opracowań wewnętrznych Urzędu Miasta Łuków i podległych instytucji. 

 

Za bieżący monitoring dokumentu strategicznego odpowiedzialnym będzie Urząd Miasta Łuków. 

Zadanie to zostanie powierzone Wydziałowi wskazanemu przez Burmistrza Miasta Łuków. Zadaniem 

komórki w kontekście prowadzenia procesu monitorowania realizacji Strategii będzie w szczególności: 

 bieżące monitorowanie wartości wskaźników dokonywane w cyklu corocznym; 

 dokonywanie oceny ilościowej i jakościowej tych wskaźników; 

 w razie potrzeby sporządzanie oceny porównawczej w odniesieniu do innych miast 

wybranych wskaźników i parametrów realizacji Strategii; 

 coroczne sporządzanie raportu i informacji z realizacji Strategii – raport monitoringowy. 

Odbiorcą raportów z monitorowania, na podstawie których dokonuje się oceny stanu realizacji 

Strategii będzie Rada Miasta Łuków. 
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ZAŁĄCZNIK 1.  

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH   

PROJEKTU AKTUALIZACJI  

„STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁUKÓW  

NA LATA 2015 – 2020” 
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Celem przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych było zebranie od wszystkich 

zainteresowanych uwag i opinii do projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków  

na lata 2015 - 2020”.  

Konsultacje społeczne trwały od 3 grudnia 2014 r. do 16 grudnia 2014 r. i zostały zaplanowane 

przez ekspertów z Kancelarii Doradczej Synergia Sp. z o.o. oraz pracowników Wydziału Promocji 

Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków. 

W ramach konsultacji istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii, który wraz  

z formularzem konsultacyjnym został zamieszczony na stronie internetowej Miasta Łuków. Ogłoszenie 

o rozpoczęciu procesu konsultacji ukazało się na oficjalnym portalu internetowym Miasta Łuków, w 

lokalnej prasie, telewizji oraz radio. 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiony został przebieg konsultacji oraz zgłoszone w tym procesie 

uwagi i opinie. 
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FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-

2020” odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej (możliwość wnoszenia uwag bezpośrednio 

podczas spotkania w siedzibie Urzędu Miasta Łuków) oraz pośredniej (formularz opinii oraz uwagi 

przesyłane on-line za pomocą poczty elektronicznej).  

 

Konsultacje bezpośrednie 

W dniu 12.12.2014 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Urzędzie Miasta Łuków w sali konferencyjnej  

im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie konsultacyjne. Spotkanie rozpoczął Zastępca Burmistrza Miasta 

Łuków – Marcin Mateńko. W kolejnej części spotkania zaprezentowano  projekt „Strategii Rozwoju 

Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 – 2020”  w trzech obszarach tematycznych:  

 Informacje dotyczące diagnozy stanu obecnego. 

 Analiza SWOT. 

 Priorytety oraz cele operacyjne. 

Po omówieniu każdego z obszarów odbyła się dyskusja moderowana przez ekspertów Kancelarii 

Doradczej Synergia. Podczas warsztatów uczestnicy konsultacji oceniali ważność poszczególnych 

działań oraz wnosili uwagi do określonych w Strategii priorytetów oraz celów. 

Zwieńczeniem spotkania konsultacyjnego były podziękowania Zastępcy Burmistrza za aktywny udział  

wszystkim obecnym. W konsultacjach uczestniczyło 11 osób. Byli to głównie przedstawiciele 

administracji samorządowej. 

 

CHARAKTERYSTYKA UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH PODCZAS KONSULTACJI 

Uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie działań w ramach poszczególnych celów strategicznych  

i operacyjnych, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. 

W tabeli przedstawione zostały priorytety oraz cele operacyjne w formie, jaka została wypracowana 

na spotkaniu konsultacyjnym. Działania zamieszczone zostały w kolejności od najważniejszego do 

najmniej ważnego. 
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CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ / TYPY PROJEKTÓW 

P1: Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność Miasta 

 

1.1. Tworzenie 

sprzyjających 

warunków do 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

Wykorzystanie potencjału złóż amonitów w 

rozwoju przedsiębiorczości turystycznej   

Współpraca z przedsiębiorcami, 

stowarzyszeniami i instytucjami  otoczenia 

biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego 

Miasta Łuków 

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

Promocja gospodarcza 

Współpraca z Gminą Łuków w zakresie 

aktywnej promocji terenów Podstrefy 

Ekonomicznej wśród potencjalnych 

inwestorów 

Promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia poprzez kampanie 

informacyjne i dobre praktyki 

Aktywne rozpowszechnianie informacji na 

temat dostępnych instrumentów wspierania 

przedsiębiorczości 

Stworzenie możliwości dla rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego i komunalnego 

1.2. Rozwój aktywności 

mieszkańców w 

dziedzinach 

społecznych, 

kulturze, sporcie, 

edukacji i 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

 

Rozwój instytucji kultury (modernizacja 

niezbędnej infrastruktury, doposażenie w 

niezbędny sprzęt, wspieranie najważniejszych 

imprez kulturalnych, itd.) 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych  

poprzez edukację w takich obszarach jak: 

ekologia i zdrowie publiczne, bezpieczeństwo 

publiczne, przedsiębiorczość i innowacje, 

integracja europejska 

Wspieranie działań na rzecz budowania 

tożsamości lokalnej i patriotyzmu lokalnego 

(poczucia dumy z powodu bycia mieszkańcem 

Łukowa) 

Wspieranie formalnych i nieformalnych 
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partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz 

rozwoju Miasta Łuków 

Podejmowanie i wsparcie działań 

zwiększających aktywność społeczną i 

obywatelską młodzieży 

Tworzenie warunków do pogłębiania 

wewnętrznej integracji Łukowa i budowania 

poczucia lokalnej przynależności poprzez m.in. 

utworzenie Marki Łuków oraz ustanawianie i 

współorganizowanie konkursów typu: 

Człowiek roku, Firma roku… itp. 

 Wspieranie instytucji pozarządowych oraz 

rozwój różnych form społeczeństwa 

obywatelskiego (w tym wolontariatu, 

ekonomii społecznej, itd.) 

1.3. Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego 

Wspieranie rozwoju usług elektronicznych 

Promowanie nowoczesnych technologii 

multimedialnych w procesie nauczania  

Wdrożenie jednolitego systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów  w 

jednostkach samorządu powiązanego z 

automatyczną skrzynką podawczą 

Tworzenie e-usług dla sektora publicznego  

i prywatnego 

Popularyzacja nowoczesnych technologii 

informacyjnych  

P 2: Nowoczesna i 

prorozwojowa 

infrastruktura 

 

2.1. Rozwój obszarów 

aktywności 

gospodarczej, w 

tym terenów 

inwestycyjnych 

Bieżąca aktualizacja oferty terenów 

inwestycyjnych 

Dostosowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego do potrzeb przedsiębiorców 

Uzbrajanie lub dozbrajanie terenów 

inwestycyjnych 

Promocja terenów inwestycyjnych 

Utworzenie i działalność Centrum Obsługi 

Inwestora  
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2.2. Rozwój i 

modernizacja sieci 

dróg miejskich, 

parkingów, ciągów 

pieszych i ścieżek 

rowerowych 

Dostosowanie lokalnej publicznej komunikacji 

do potrzeb mieszkańców 

Modernizacja wybranych elementów 

infrastruktury dróg miejskich i ciągów pieszych 

Budowa systemu tras rowerowych 

Współpraca z innymi zainteresowanymi 

jednostkami przy modernizacji trasy kolejowej 

Łuków-Lublin 

Inwentaryzacja barier architektonicznych oraz 

dostosowanie obiektów użyteczności 

publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

2.3. Rozwój 

infrastruktury 

służącej aktywności 

społecznej, 

kulturowej i 

sportowej 

mieszkańców 

Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika 

Zimna Woda (infrastruktura sportowo - 

rekreacyjna) 

Rozbudowa i modernizacja miejskich obiektów 

sportowo-rekreacyjnych 

Budowa amfiteatru miejskiego 

Utworzenie klubów w celu zapewnienia 

kontrolowanego zorganizowania czasu dla 

młodzieży 

Budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej 

Budowa nowych placów zabaw i stref 

aktywności rodzinnej 

Wspieranie klubów seniora  

2.4. Tworzenie stref 

przyjaznych 

mieszkańcom i 

poprawa estetyki 

miasta 

Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika 

Zimna Woda (infrastruktura sportowo - 

rekreacyjna) 

Rewitalizacja obiektów będących w zasobach 

Miasta, w tym obiektów kultury 

Stworzenie Miejskiego Systemu Ochrony 

Zabytków 

2.5. Ochrona Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
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środowiska poprzez 

realizację 

infrastrukturalnych 

inwestycji 

proekologicznych 

 

Przygotowanie i utrzymywanie porządku w 

korycie Krzny celem wykorzystania jej do 

celów rekreacyjnych 

Modernizacja, rozbudowa i przebudowa 

systemu odprowadzania wód opadowych 

pozostających w gestii Miasta 

Opracowanie programów bezpieczeństwa  

i ograniczania uciążliwości dla środowiska 

Przeprowadzenie kampanii świadomości 

ekologicznej mieszkańców Łukowa  

P 3: Integracja 

wewnętrzna i 

zewnętrzna 

Miasta, 

mieszkańców i 

instytucji Miasta 

Łuków  

3.1. Rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

oraz współpracy 

między sektorami 

publicznym, 

społecznym i 

prywatnym 

 

Włączenie lokalnej społeczności w proces 

współdecydowania o sprawach lokalnych 

Rozwój współpracy międzynarodowej 

Wspieranie rozwoju partnerstw publiczno-

prywatnych 

Tworzenie sprzyjających warunków i 

wspieranie rozwoju oddolnych inicjatyw 

społecznych 

Stworzenie mechanizmów funkcjonowania 

lokalnych partnerstw i zespołów doradczo- 

konsultacyjnych 

Budowanie partnerstw międzynarodowych  

Tworzenie warunków dla rozwoju dialogu 

społecznego na rzecz rozwoju  społeczno -

gospodarczego 

Poprawa efektywności funkcjonowania 

administracji publicznej (w zakresie 

planowania strategicznego, przygotowania i 

realizacji zadań inwestycyjnych, itd.) 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta 

Łuków w regionie i wśród mieszkańców 

Rozwój współpracy międzygminnej, 

subregionalnej i wojewódzkiej 

Tworzenie sprzyjających warunków  

i wspieranie rozwoju organizacji 

pozarządowych poprzez utworzenie 
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inkubatora  III sektora 

3.2. Wspieranie 

włączenia 

społecznego i 

ekonomii 

społecznej 

Budowanie międzysektorowych partnerstw 

ponadlokalnych  

Prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej 

Wspieranie projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Integracja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

3.3. Aktywna promocja 

oraz rozwój 

współpracy 

zewnętrznej miasta 

Aktywna promocja Miasta w kraju i za granicą 

Wspieranie promocji lokalnych marek i 

produktów 

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego z samorządami 

Promocja osiedleńcza Miasta 

3.4. Stworzenie 

Łukowskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego 

Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju 

Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Utworzenie Łukowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego we współpracy z Gminą 

Łuków i Powiatem Łukowskim 
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Konsultacje pośrednie 
 
Konsultacje społeczne pośrednie prowadzone były poprzez stronę internetową Miasta Łuków, na 

której zamieszczony został specjalnie przygotowany do konsultacji formularz zgłaszania uwag i opinii 

oraz adres mailowy, na który można było wysyłać uwagi dotyczące dokumentu.  

 

Profil respondentów: 

 Wśród badanych znajdowało się 40% kobiet i 60% mężczyzn.  

 Respondenci poniżej 20 roku życia stanowili 2% badanych, 24% osoby w wieku 20 – 30 

lat. Osoby w wieku 31 – 55 lat stanowili 68% wszystkich badanych. W wieku 56 – 65 lat 

było 5% respondentów. 

 Zdecydowaną większość badanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (78%). 

Wśród respondentów znajdowały się również osoby o wykształceniu średnim  

i ponadmaturalnym (17%) oraz zawodowym (2%). Mieszkańcy, którzy byli uczniami, 

stanowili 2% wszystkich badanych. 

 Wśród badanych było 80% osób pracujących, 10% uczęszczających do szkół, osoby 

bezrobotne stanowiły 7% badanych, 2% respondentów przebywało na 

rencie/emeryturze. 

 

W badaniu uzyskano 64 odpowiedzi, z czego 41 ankiet zostało wypełnionych w całości, a 23 pozostały 

niedokończone. Analizie poddano wyłącznie kwestionariusze wypełnione w całości. 
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Główne informacje dotyczące konsultacji pośrednich. 
 
Według mieszkańców Miasta Łuków na terenie Miasta Łuków najlepiej funkcjonującymi sferami są 
kolejno: 

 edukacja szkolna; 
 bezpieczeństwo mieszkańców; 
 sieć gazociągowa; 
 sieć wodociągowo – kanalizacyjna. 

 
Do obszarów, które należałoby poprawić zaliczono przede wszystkim rynek pracy (możliwość 
znalezienia pracy na terenie Miasta). Dodatkowo mieszkańcy wskazali na takie sfery jak: 

 gospodarka odpadami; 
 opieka zdrowotna; 
 atrakcyjność inwestycyjna; 
 stan nawierzchni dróg. 

 
Jako główne atuty Miasta Łuków najczęściej wskazywane były:  

 walory krajobrazowe i przyrodnicze;  
 duży odsetek osób zajmujących się działalnością gospodarczą; 
 bliskość wschodniej granicy. 

Co więcej jako możliwość na rozwój najczęściej wskazywano właśnie podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 
 
Według mieszkańców najpilniejszymi obszarami do realizacji na terenie Miasta są obecnie: 

 poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości; 
 poprawa jakości obsługi medycznej; 
 poprawa infrastruktury drogowej. 

 
Wśród inwestycji, które powinny zostać zrealizowane na terenie Miasta zdecydowana większość 
mieszkańców wskazała na rewitalizację Zalewu ,,Zimna Woda”. Dla uczestników kwestią, którą 
powinny się zająć w najbliższym czasie władze miasta, jest również poprawa stanu infrastruktury 
drogowej. W szczególności dotyczy to dokończenia budowy ostatniego odcinka obwodnicy Łukowa. 
 
Większość uczestników konsultacji pośrednich uważa, że cele zawarte w „Strategii Rozwoju 
Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 – 2020” zostały prawidłowo określone, co pozwala wysunąć 
wniosek, że odpowiadają one na aktualne potrzeby mieszkańców. 
 
W opinii większości dokument Strategii zawiera w sobie wszystkie cele, które są najpilniejsze do 
realizacji na terenie Miasta. Niestety ankieterzy sporadycznie podawali własne propozycje celów  
i priorytetów, które mogłyby zostać umieszczone w Strategii. 
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Szczegółowe wyniki badań: 
 
Wykres 34. Jak ocenia Pan/i warunki życia w mieście pod następującymi względami? 

 
 
Wykres 35. Które z wymienionych poniżej elementów Pana/i zdaniem są największym atutem 

Łukowa? Proszę wybrać Pana/i zdaniem 3 najważniejsze? 
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Wykres 36. Proszę wskazać Pana/i zdaniem 3 największe szanse rozwojowe dla Łukowa? 

 
 
 

Wykres 37. Proszę o zaznaczenie obszarów, które Pana/i zdaniem są najpilniejsze do realizacji w 

mieście? 
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Wykres 38. Proszę na skali 1-5 określi w jakim stopniu Pana/i zdaniem wymienione cele wpłyną na 

rozwój Miasta Łuków w najbliższych latach? Gdzie 1 – w bardzo małym stopniu, a 5 w bardzo 

dużym stopniu. 
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Wykres 39. Czy Pana/i zdaniem priorytety/cele zawarte w dokumencie ,,Strategii Rozwoju 

Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 – 2020” zostały prawidłowo określone? 

 
 
 

 

Wykres 40. Czy Pana/i zdaniem w ,,Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 - 2020” 

zawarto wszystkie najistotniejsze cele, które powinny zostać zrealizowane na terenie Miasta? 
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SUPLEMENT  

TOŻSAMOŚĆ MARKI ŁUKÓW 

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 132



 

132 
 

Tożsamość Marki Łuków 

 

Do opisu Tożsamości Marki Łuków wykorzystana została metodologia Brand Synergy opracowana 

przez Kancelarię Doradczą Synergia w oparciu o narzędzie Brand Foundations DDB Worldwide.  

 

Brand Synergy jest metodą wypracowywania spójnej strategii marki w szczególności stosowaną w 

przypadku marek złożonych m.in. takich jak marki miast czy krajów. 

Jednocześnie jest ustrukturalizowanym narzędziem pozwalającym opisać markę i jej obecny 

wizerunek, a z drugiej strony stworzyć klarowną wizję rozwoju marki w przyszłości (horyzont średnio i 

długoterminowy).  

 

Wypracowany dokument tożsamości będzie bazą do opracowania spójnej wizji oraz Strategii Marki 

Łuków.  

Id: 45911BCD-AF06-43AB-9005-B15BF9D5CBFF. Uchwalony Strona 133



 

133 
 

 
NARZĘDZIE BRAND SYNERGY 

Skąd pochodzę? Korzenie, historia, pochodzenie marki 

Co robię? 
Pole kompetencji marki – na czym się zna? Co 

robi najlepiej? 

Co czyni mnie wyjątkowym? 
Jakie cechy szczególne wyróżniają markę  

na tle innych marek? 

Dla kogo jestem? 

Dla kogo marka powstaje? 

Na jaką potrzebę odpowiada? Co wiemy o jej 

klientach? 

Jakim jestem człowiekiem? 
Jak marka się zachowuje i wyraża siebie? 

Jaką ma osobowość? Jak chce być postrzegana? 

O co walczę? 
Jakie są jej ambicje i misja? 

Referencje Dowody na skuteczność i efektywność 

Korzyści 
Jakich korzyści dostarcza? 

Wartości W imię czego walczy? 

Koncepcja strategiczna Wizja marki sformułowana w jednym zdaniu 
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KORZENIE, HISTORIA, POCHODZENIE MARKI 

 

Nazwa 
 
Nazwa Miasta Łuków pochodzi prawdopodobnie od prasłowiańskiego rdzenia łąk – ług lub łuk – 

oznaczającego nizinę, obszar bagnisty wzdłuż rzeki. 

 

Powstanie i rozwój Łukowa29 

Pierwsze wzmianki o Łukowie pochodzą z 1233 roku. Łuków był wówczas wczesnośredniowiecznym 

grodem kasztelańskim strzegącym w XII-XIV wieku granicy przed napadami Jaćwingów i Litwinów. 

Leżący wówczas na pograniczu, wśród lasów i bagien Łuków stanowił ważny punkt strategiczny. W 

połowie XIII w. za sprawą księcia Bolesława Wstydliwego osadzono w Łukowie templariuszy30 i 

utworzono biskupstwo misyjne. Jednak po interwencji Krzyżaków papież cofnął pełnomocnictwo 

niedawno mianowanemu biskupowi, Bartłomiejowi z Pragi. Stąd diecezja łukowska formalnie istniała 

tylko w latach 1254 – 1257.  

Miasto było wielokrotnie niszczone: przez Prusów, Tatarów, Jaćwingów i Litwinów. To w okolicach 

Łukowa najpierw Bolesław Wstydliwy a potem Leszek Czarny stoczyli zwycięskie bitwy z Jaćwingami.  

Sytuacja uspokoiła się nieco po podpisaniu w 1385 roku unii polsko-litewskiej. W 1369 roku Kazimierz 

Wielki nadał Łukowowi prawa wolnego miasta. W 1403 roku Władysław Jagiełło „dodał” Łukowowi 

prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim.  

Największy rozkwit miasto przeżywało w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, kiedy to Łuków słynął z 

targów i produkcji sukna.  Miejscowe jarmarki przyciągały kupców z odległych stron Korony i Litwy, a 

nawet z zagranicy. Stąd biegły szlaki handlowe na Mazowsze, Litwę, na południe Małopolski i na Ruś. 

Łuków był wówczas miastem odgrywającym bardzo dużą rolę gospodarczą w życiu kraju. Niestety 

wojna polsko-szwedzka w XVII wieku przyniosła jego upadek. 

Ponowne ożywienie gospodarcze przyniósł wiek XVIII, kiedy Łuków ponownie stał się kasztelanią. 

Dobrą passę przerwał jednak pożar w 1782 roku. 

Łuków ma znaczne tradycje edukacyjne. W roku 1701 zakon Pijarów założył kolegium o wysokim 

poziomie nauczania.  W roku 1733 uczelnię rozbudowano o internat. Szkoła ta jako jedna z 

pierwszych w kraju wprowadziła reformy Komisji Edukacji Narodowej. Wychowankami kolegium byli 

m.in. Franciszek Salezy Jezierski31, Bronisław Ferdynand Trentowski32 i Jan Krzysztof Kluk33. 

                                                           
29

 www.lukow-historia.pl 

30
 http://old.templariusze.org/lukow.php 

31
 Franciszek Salezy Jezierski herbu Nowina (ur. 1740 r. w Gołąbkach, zm. 14 lutego 1791 r. w Warszawie) – 

duchowny, kaznodzieja, powieściopisarz, publicysta polityczny i działacz społeczno-oświatowy 

okresu Oświecenia. 
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Mimo nienajlepszych warunków życia ludność Łukowa odznaczała się zawsze postawą patriotyczną i 

brała czynny udział w powstaniach i ruchach niepodległościowych. Po powstaniu listopadowym (w 

1839 roku) działał w Łukowie Związek Patriotyczny, zorganizowany przez młodzież łukowską i 

warszawską. Organizacji przewodniczył Karol Levittoux – wychowanek gimnazjum łukowskiego. 

Szkołę średnią w Łukowie zlikwidowano po wykryciu przez Rosjan „spisku”, wówczas szkołę 

przeniesiono do Siedlec. 

W 1902 r. za zgodą kuratora otwarto w Łukowie 4-klasową szkołę o poziomie czterech niższych klas 

gimnazjalnych z językiem polskim jako przedmiotem nieobowiązkowym. W 1899 r. powstała 2-

klasowa prywatna szkoła dla dziewcząt (pensja żeńska). Od roku szkolnego 1911/1912 w Łukowie 

zaczęła funkcjonować Szkoła Handlowa. Była to czteroklasowa placówka prywatna, istniejąca obok 

starszej czteroklasowej szkoły miejskiej. W 1916 r. została przemianowana na sześcioklasową Szkołę 

Realną.  

Z kolei w 1919 r. przekształcono ją w Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki. 

Po II wojnie światowej ożywienie gospodarcze przyniosła budowa dwóch dużych zakładów: fabryki 

obuwia Łukbut i dużych zakładów mięsnych. 

 

                                                                                                                                                                                     
32

 Bronisław Ferdynand Trentowski (ur. 21 stycznia 1808 r. we wsi Opole, zm. 16 czerwca 1869 r.) – 

polski filozof i pedagog, mesjanista, wolnomularz. 

33
 Jan Krzysztof Kluk (ur. 13 września 1739 r. w Ciechanowcu, zm. 2 lipca 1796 r. tamże) – polski przyrodnik 

i ksiądz katolicki. 
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Położenie 
Łuków leży w zachodniej części Równiny Łukowskiej, która z kolei jest częścią Niziny 

Południowopodlaskiej. Według podziału na regiony historyczne Polski Ziemia Łukowska, której stolicą 

jest Łuków, należy do Małopolski34. Jednakże od XIX wieku teren ten często zaliczany jest do Podlasia. 

Przed 1474 rokiem, od kiedy Ziemia Łukowska przynależy do Lubelszczyzny, związana była z 

województwem sandomierskim. Od momentu utworzenia województwa podlaskiego, powiat 

łukowski często zaliczany jest do Podlasia. Następnie w latach 1975-1998 miasto administracyjnie 

należało do województwa siedleckiego. 

 

 

Na potrzeby niniejszej Strategii 

wybrane zostały najważniejsze 

momenty historii Miasta, które 

odegrały znaczącą rolę w 

ukształtowaniu jego tożsamości 

i charakteru. Współcześni 

mieszkańcy Łukowa świadomi 

są często niełatwych losów 

swojego Miasta i zarazem 

dumni ze swoich 

poprzedników, którzy 

wspólnym wysiłkiem 

przezwyciężali trudne momenty 

dla Miasta. 

 

foto: www.lukow-historia.pl 

 

                                                           
34

 Marzena Wieczorek (red.): Regionalny atlas Polski. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych 

im. E. Romera, 2000, s. 5.  
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Honorowi obywatele Miasta Łuków35 
 

Stanisław Musielak 

Przybył do Łukowa w 1915 roku jako urzędnik niemieckich władz okupacyjnych, pełnił obowiązki 

sekretarza niemieckiego burmistrza Grabowieckiego. W czasie represji niemieckich wobec Polaków, 

uprzedzał o mających się odbyć rewizjach lub aresztowaniach. Uczestniczył w działalności 

konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Łukowa oraz innych organizacji polskich 

działających w konspiracji na rzecz odzyskiwania niepodległości. 

Po rozbrojeniu Niemców w dniu 11 listopada 1918 roku nazajutrz, rozpoczęła pracę Miejska Rada 

miasta Łukowa pod przewodnictwem Bronisława Chącińskiego zorganizowana jeszcze w warunkach 

zaboru niemieckiego. Usunięto wówczas znienawidzonego sługę niemieckiego burmistrza 

Grabowieckiego i na jego miejsce jednogłośnie wybrano Stanisława Musielaka. Wybór ten z 

zadowoleniem został zaakceptowany przez społeczeństwo Łukowa. Stanisław Musielak starał się 

uchronić Miasto przed kompletną ruiną jaka zagrażała mu po rabunkowej gospodarce okupanta 

niemieckiego. 

Na początku 1920 roku Stanisław Musielak opuścił Łuków, udając się do Ostrowa Poznańskiego na 

równorzędne stanowisko. W uznaniu jego zasług dla Łukowa, Rada Miejska uchwałą z dnia 

13.03.1920 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa. 

 

Bronisław Chąciński 

Urodził się 6 października 1868 roku w Nagórzycach koło Piotrkowa 

Trybunalskiego. Ukończył gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie 

studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1895 r. otrzymał dyplom 

lekarza. Praktykę lekarską rozpoczął w Stoczku Łukowskim. Wkrótce wyjechał do 

Czech na studia doktoranckie. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 

1897 r. osiedlił się w Łukowie pracując jako lekarz wolnopraktykujący, a od 1933 r. 

jako lekarz miejski. Po śmierci doktora Antoniego Tryjarskiego w 1905 r. objął 

stanowisko ordynatora szpitala św. Tadeusza w Łukowie. Stanowisko  

to piastował aż do śmierci. Pracując jako lekarz i administrator szpitala aktywnie uczestniczył w życiu 

społecznym Łukowa. W czasie I wojny światowej uchronił łukowski szpital przed likwidacją. W latach 

1915 – 1918 pracował w Zarządzie Łukowskiej Rady Powiatowej, a 12 listopada 1918 r. został 

wybrany na stanowisko prezesa Rady Miejskiej w Łukowie. Pełnił tez szereg funkcji w organizacjach 

społecznych. Był prezesem Straży Ogniowej, Hurtowni Udziałowej, Komitetu Obywatelskiego 

Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Myśliwskiego. Założył Łukowskie Towarzystwo 

Wzajemnego Kredytu. Był współzałożycielem Oddziału Powiatowego PCK, którego prezesem została 

jego żona Stefania (z domu Beck, kuzynka późniejszego Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka). 

Wspomagała ona działalność społeczną męża, działając w Towarzystwie Dobroczynności oraz Kole 

Ziemianek. Opiekowała się również sierotami z sierocińca sióstr Szarytek. 

                                                           
35

 www.lukow.pl 
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Bronisław Chąciński zainicjował utworzenie gazety „Pamiętnik Łukowski” oraz „Głos Ziemi 

Łukowskiej”, które wspierał materialnie. Był dobrym, wszechstronnie wykształconym lekarzem z 

zakresu położnictwa, chirurgii, chorób wewnętrznych i zakaźnych. Był też wielkim patriotą. Zmarł 

nagle podczas wygłaszania patriotycznego przemówienia do zgromadzonych Łukowian w momencie 

uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohatera Powstania Styczniowego ks. 

Stanisława Brzóski. W 1922 roku w uznaniu jego zasług dla Miasta, Rada Miasta Łukowa nadała dr 

Bronisławowi Chącińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa. Nie zachował się 

protokół z posiedzenia Rady Miejskiej. Prawdopodobnie zniszczony został podczas bombardowania i 

pożaru budynku Magistratu w dniu 25 lipca 1944 r. 

 

Eugeniusz Kwiatkowski 

Urodził się 30 grudnia 1888 roku w Krakowie. Dzieciństwo Eugeniusz Kwiatkowski 

spędził w niewielkim majątku w Czernichowicach, niedaleko Zbaraża. Uczęszczał 

do Gimnazjum w Chyrowie prowadzonym przez ojców jezuitów. Maturę zdał ze 

złotym medalem w 1907 roku. Następnie podjął studia na Wydziale Chemii 

technicznej Politechniki Lwowskiej. Należał do organizacji konspiracyjnych: 

Związek Młodzieży Polskiej Zet, a następnie Zarzewie. Działalność polityczna 

wpłynęła negatywnie na wyniki w nauce. Na prośbę matki wyjechał do 

Monachium kontynuować studia. Podjął je w marcu 1910 roku, a ukończył w 1912 

r., uzyskując tytuł inżyniera chemika. W 1919 r. ożenił się z Leokadią Glazer. Po wybuchu I wojny 

światowej w 1914 r. we Lwowie Kwiatkowski organizował Polski Legion Wschodni. W 1916 r. wstąpił 

do Legionów Polskich, gdzie służył do 1917 r. Zajmował się również pracą konspiracyjną w Polskiej 

Organizacji Wojskowej. Po okresie rekruckim został skierowany do Krajowego Inspektoratu Zaciągu w 

Łukowie, pracując w aparacie werbunkowym płk Władysława Sikorskiego. Otrzymał stopień 

chorążego. W roku 1917 był komendantem Okręgu POW w Łukowie. W listopadzie 1918 roku 

kierował akcją rozbrajania Niemców współpracując ze Stefanem Zdanowskim. W latach 1916 – 1918 

współredagował lokalny organ prasowy „Głos Ziemi Łukowskiej”. Od kwietnia 1919 do 1921 r. 

pracował w Sekcji Chemicznej Głównego Zarządu Zaopatrzenia Armii. W 1921 r. przyjął posadę 

docenta na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1923 r. został powołany na 

stanowisko dyrektora technicznego Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Gdy po 

Przewrocie Majowym w 1926 r. Ignacy Mościcki został Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 

powołał go na stanowisko Ministra Przemysłu i Handlu. Kwiatkowski przyczynił się do rozbudowy 

Państwowych Zakładów Przemysłowych tj.: Państwowych Zakładów Lotniczych „Okęcie”, Fabryki 

Karabinów, Państwowych Zakładów Optycznych, Fabryki Samochodów Osobowych i Półciężarowych. 

Dzięki swoim działaniom stał się znany jako autor koncepcji rozwoju handlu morskiego, a także jako 

budowniczy portu w Gdyni. W grudniu 1930 roku Kwiatkowski odszedł z rządu Józefa Piłsudskiego. 

Lata 1931 – 1935 spędził w Mościcach i Chorzowie piastując stanowisko dyrektora Fabryki Związków 

Azotowych. W październiku 1935 r. po śmierci Piłsudskiego, Prezydent Ignacy Mościcki powołał go na 

stanowisko Wicepremiera do Spraw Gospodarczych i Ministra Skarbu. Stanowisko to sprawował do 

1939 r. W tym okresie podjął starania zmierzające do rozwoju przemysłu. Był współtwórcą koncepcji 

budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). 17 września 1939 r., w obliczu zbliżającej się 

klęski wrześniowej wraz z rządem opuścił Polskę. W latach 1939 – 1945 został internowany w 

Rumunii. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju we wrześniu 1945 r. Wówczas stanął na czele 
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Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża. Dążył do rozwoju gospodarki morskiej, rolnictwa, przemysłu, 

komunikacji i elektryfikacji. W 1948 r. został przeniesiony przez komunistyczne władze na 

przymusową emeryturę. W latach 1947 – 1952 był Posłem na Sejm. Nie zezwolono mu jednak, aby 

zamieszkał na Wybrzeżu. Wraz z rodziną przeniósł się do Krakowa. Przez długie lata nie udzielał się 

politycznie, publikował artykuły w pismach fachowych. W 1972 r. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

udekorowano Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Na kilka dni przed 

śmiercią otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Zmarł 22 sierpnia 1974 r. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 23 

czerwca 1938 roku Rada Miejska nadała Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu Honorowe Obywatelstwo 

Miasta Łuków.  

 

Lech Wałęsa 

Urodził się 29 września 1943 roku w Popowie, Ziemi Dobrzyńskiej w rodzinie 

rolniczej. Przez siedem lat chodził do szkoły w Chalinie, a potem do klasy 

mechanizacji rolnictwa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie, w której ukończył 

naukę po trzech latach. Następnie podjął pracę elektryka w Państwowym 

Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. Po niespełna dwóch latach powołany do 

wojska odbył zasadniczą służbę w Koszalinie, a po przeszkoleniu został wysłany do 

Szkoły Podoficerskiej w Świeciu, skąd wrócił do macierzystej jednostki. Wojsko 

opuścił w stopniu kaprala. 30 maja 1967 roku rozpoczął pracę jako elektryk 

okrętowy w Stoczni Gdańskiej. Po grudniu 1970 roku, kiedy dał się poznać jako początkujący działacz, 

został inspektorem bhp z ramienia związków zawodowych na swoim wydziale. W kwietniu 1976 roku 

za źle widziane przez ówczesne władze wystąpienie został zwolniony z pracy. Wówczas rozpoczął 

aktywną działalność opozycyjną. Często zmieniał pracę, zyskując rosnącą popularność, jako działacz 

społeczny. W 1980 roku był przywódcą strajku w Stoczni Gdańskiej. 31 sierpnia 1980 r. podpisał 

porozumienie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową. W latach 1980-1981 

przez 16 miesięcy stał na czele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". 

Próbował podtrzymywać stałe rozmowy z rządem dla rozładowania narastającego społecznego 

napięcia. 13 grudnia 1981 roku był izolowany w willach rządowych po ogłoszeniu stanu wojennego. 

26 stycznia 1982 roku wręczono mu decyzję o internowaniu z datą 13 grudnia 1981 roku. Przebywał 

w odosobnieniu w ośrodku rządowym w Arłamowie. W 1983 roku otrzymał pokojową Nagrodę 

Nobla.  

W 1988 r. w Gdańsku pojawiła się koncepcja Okrągłego Stołu. 9 grudnia 1990 roku został wybrany w 

powszechnych wyborach Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższy urząd w państwie objął 

23 grudnia 1990 r. Po zakończeniu pięcioletniej kadencji przegrał w drugich powszechnych wyborach 

na prezydenta z Aleksandrem Kwaśniewskim. W 1995 roku ufundował Instytut Lecha Wałęsy, 

którego celem jest m.in. rozwój i doskonalenie demokracji i systemu wolnorynkowego w Polsce, 

ochrona dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, a także 

prowadzenie badań nad najnowszymi dziejami Polski. Lech Wałęsa nadal aktywnie uczestniczy w 

życiu społeczno-politycznym w kraju i za granicą. Wiele podróżuje utrzymując w ten sposób kontakt 

ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz ludźmi polityki, nauki i kultury na całym świecie. Jest 

autorem książek „Droga nadziei” (1987), „Droga Wolności” (1991), „Wszystko co robię, robię dla 

Polski” (1995). W latach 1996-2000 był felietonistą tygodnika „Wprost”. Radni Rady Miejskiej w 
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Łukowie Uchwałą Nr XIV/80/95 z dnia 10 listopada 1995 roku nadali Panu Lechowi Wałęsie 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łuków. 

 

Andrzej Bączkowski 

Urodzony 8 października 1955 r. w Łukowie. Zmarł 7 listopada 1996 r. Od 1980 

r. w NSZZ Solidarność, polski działacz państwowy, prawnik, Minister Pracy i 

Polityki Socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Ukończył Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, od 

1978 r. pracownik i asystent tej uczelni. Działacz NSZZ Solidarność i opozycji 

demokratycznej, uwięziony w roku 1982. Po 1989 był urzędnikiem służby 

publicznej, w latach 1991-1996 Wiceministrem Pracy. Od 15 lutego 1996 r. do 

śmierci sprawował funkcję Ministra Pracy. W 1995 r. został uznany za 

Urzędnika Roku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla 

uczczenia jego pamięci przyznawana jest nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego dla najlepszych 

urzędników państwowych, wręczana w rocznicę jego śmierci. Radni Rady Miejskiej w Łukowie 

Uchwałą Nr XXVI/160/97 z dnia 30 kwietnia 1997 roku dla uczczenia pamięci przedwcześnie zmarłego 

łukowianina, wybitnego prawnika, osoby wielce zasłużonej dla Miasta, Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej nadali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa. 

 

Ryszard Kaczorowski 

Urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku był ostatnim Prezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie do 22 grudnia 1990 r., gdy 

przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego 

zaprzysiężenia na Prezydenta III RP. Równolegle z Ryszardem 

Kaczorowskim funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w kraju) 

pełnił generał Wojciech Jaruzelski. Ryszard Kaczorowski pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej 

się herbem Jelita. Przed wojną był instruktorem harcerskim w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez 

Armię Radziecką tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. 

Aresztowany w 1940 r. przez NKWD, został skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat 

łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wstąpił do 

Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu, 

walcząc m.in. pod Monte Cassino. 

Po II wojnie światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu 

Zagranicznego. Ryszard Kaczorowski aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji. 

Był naczelnikiem harcerzy w latach 1955-1967, a następnie przewodniczącym Związku Harcerstwa 

Polskiego na uchodźstwie w latach 1967-1988. Pełnił też funkcję komendanta reprezentacji polskiej  

na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree 1957 oraz komendanta Światowego Zlotu 

Harcerstwa na Monte Cassino w 1969 r. i w Belgii w 1982 r. Działał na forum Rady Narodowej w 

parlamencie emigracyjnym. W 1986 r. w rządzie na emigracji został Ministrem do spraw krajowych. 

W 1989 r. po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej na Uchodźstwie. W 1990 przekazał, w asyście Wincentego Broniwój-Orlińskiego, insygnia 

prezydenckie II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie. Ryszard Kaczorowski często był obecny w kraju, 

gdzie uczestniczył i patronował wielu wydarzeniom. Wśród wielu wyróżnień należy nadmienić, że 

został mu też nadany tytuł szlachecki przez królową Elżbietę II. Radni Rady Miejskiej w Łukowie 

Uchwałą Nr VIII/69/99 z dnia 28 maja 1999 roku w uznaniu zasług Pana Prezydenta dla pomyślności 

ojczyzny nadali Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

na uchodźstwie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łukowa. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w 

katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej.  
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KOMPETENCJE MARKI 

 
 

KOMPETENCJE DZIŚ 

 

Łuków to miasto, którego oferta skierowana 
jest do wielu grup: mieszkańcy, przedsiębiorcy 
lokalni, inwestorzy zewnętrzni. Infrastruktura 
gospodarcza i społeczna Miasta służy w różnym 
stopniu każdej z tych grup. Miasto wspiera 
przedsiębiorców i stara się przyciągać 
inwestycje zewnętrzne. Miasto zapewnia także 
przestrzeń do rozwoju organizacji 
pozarządowych. Łuków jest miastem 
przedsiębiorczym kojarzonym dziś głównie z 
przemysłem mięsnym. 

 

KOMPETENCJE JUTRO 

 

 Łuków wzmocni swoją pozycję miasta 
pracowitego i przedsiębiorczego poprzez 
wspieranie działań powodujących rozwój 
gospodarczy (obecnych i nowych). 

 Marka Łuków będzie wyznaczała 
standardy współpracy samorządu z 
mieszkańcami i inwestorami. 

 Marka będzie budzić trwałe, pozytywne 
emocje i relacje międzyludzkie związane z 
podejmowaniem inicjatyw w szerokim 
zakresie dziedzin życia lokalnego. 

 

 

KOMPETENCJE MARKI – PRAKTYCZNE IMPLIKACJE 

 

Marka Łuków powinna przede wszystkim:  

 

 wzmocnić kompetencje związane z działalnością samorządu lokalnego w dziedzinie 
wspierania przedsiębiorczości; 

 rozwinąć ofertę produktów/wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym o charakterze 
gospodarczym; 

 wspierać innowacyjne rozwiązania i nowatorskie inicjatywy w dziedzinach gospodarczych i 
społecznych; 

 identyfikować i wspomagać lokalne produkty (w tym produkty przemysłu rolno-
spożywczego). 

 
Największe znaczenie dla marki Łuków odgrywają: położenie oraz kompetencje związane z 

aktywnością zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców (w tym przedsiębiorców lokalnych, 

organizacje pozarządowe i innych). Ten kapitał miejsca oraz zasób doświadczeń, stanie się głównym 

czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie Łukowem. Marka będzie znakiem jakości produkowanych 

w Łukowie dóbr i usług. 
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ ŁUKÓW 

 

Podstawowe wyróżniki marki Łuków to:  

 

 historia Miasta; 

 przedsiębiorczość mieszkańców; 

 aktywność mieszkańców Miasta w dążeniu do pozytywnych zmian; 

 dbałość mieszkańców i władz o estetykę w Mieście. 

 

 

WYMARZONY KLIENT MARKI ŁUKÓW 
 

 Dojrzały, 35+; 
 Pracowity, ambitny; 
 Przedsiębiorczy; 
 Ceni sobie współdziałanie, 

niezależność; 
 Człowiek czynu; 
 Nie boi się nowego, opuszczania 

strefy komfortu, zmierzenia z 
nowymi wyzwaniami; 

 Łatwo adaptuje się do nowych 
warunków; 

 Nastawiony na samorozwój; 
 Wspiera innych, pomaga odnaleźć 

to, co w nich najlepsze. 
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GRUPY DOCELOWE MARKI ŁUKÓW 

 

Niezależnie od symbolicznego obrazu „wymarzonego klienta“ Marka Łuków posiada równorzędne 

grupy docelowe, do których po opracowaniu Strategii Marki kierować trzeba będzie działania 

promocyjne w oparciu o wypracowaną Strategię: 

 

 Mieszkańcy Miasta i powiatu (regionu); 

 Społeczni innowatorzy, szeroko rozumiany trzeci sektor lokalny i ogólnopolski; 

 Przedsiębiorcy. 

 

Wypracowana tożsamość Marki Łuków jest punktem wyjścia dla dalszego procesu budowy marki z 

zastosowaniem narzędzia Brand Synergy. Wyniki warsztatu tożsamościowego stają się tym samym 

podstawą do dalszych prac nad budową Strategii Marki  Łuków.  
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