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Nabór wniosków
3 listopada w Urzędzie Gmi-
ny Łuków rusza nabór wnio-
sków o udzielenie dofi nanso-
wania na demontaż, odbiór i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest.
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Nowy klub sza-
chowy w Krynce
W sierpniu został utworzo-
ny w Krynce klub szachowy 
„Hetman Krynka”. Klub dzia-
ła w formie stowarzyszenia. 
Do jego zarządu zostali wy-
brani: Konrad Szczygieł - peł-
niący funkcję prezesa, Antoni 
Szczygieł - wiceprezesa, Pa-
weł Soćko - skarbnika oraz 
Wojciech Szczygieł.
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„Narodowe 
czytanie” 
w Gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łukowie po raz dru-
gi włączyła się do akcji pn. 
„Narodowe czytanie”, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego. Podobnie, jak przed 
rokiem, czytanie odbyło się 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach.
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Dożynki w Gminie Łuków

W tym roku Dożynki w Gminie Łuków odbyły się w niedzielę 31 sierpnia i były to już piąte 
Dożynki Gminne. Gospodarzami ich były dwie miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Zalesie.

Wieniec miejscowości Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych. 
Fot. UG Łuków
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Dyżury radcy prawnego
W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy 

Łuków, pokój nr 34, dyżur pełni radca prawny, udzielając bezpłatnych porad 
prawnych mieszkańcom gminy Łuków.

II Pieszy rajd Śladami kpt. Ostoi
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Absolutorium dla 
wójta
Radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium wójtowi z wy-
konania ubiegłorocznego bu-
dżetu.
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Projekt edukacyjny
Gmina Łuków realizuje pro-
jekt pn. „Inwestycja w jakość 
kształcenia w Gminie Łu-
ków”. Na ten cel otrzymała 
dofi nansowanie w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego”.
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Jubileusz szkoły 
w Dąbiu
Szkoła Podstawowa w Dąbiu 
obchodziła jubileusz 100-le-
cia istnienia. Z tej okazji 
w dniu 20 maja odbyła się 
uroczystość, która była oka-
zją do wspomnień i spotkań 
osób związanych z placówką 
szkolną.
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Dzień Edukacji
Obywatelskiej
Edukacja medialna była te-
matem V Dnia Edukacji 
Obywatelskiej. Z tej okazji 
przedstawiciele samorządów 
uczniowskich ze wszystkich 
szkół spotkali się w dniu 20 
czerwca w Urzędzie Gminy.
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Około trzydziestu osób 
uczciło w pieszym rajdzie 
pamięć kpt. Wacława Rej-
maka ps. „Ostoja” – do-
wódcy Oddziału Partyzanc-
kiego I Batalionu 35 Pułku 
Piechoty Armii Krajowej 
z Jaty, w setną rocznicę 
jego urodzin.
Uczestnicy dwudniowego 

Rajdu zebrali się w sobot-
ni poranek 3 czerwca na 
łukowskim cmentarzu, by 
spod pomnika żołnierzy 
poległych pod Gręzówką 
w 1944r. rozpocząć 32-ki-
lometrową wędrówkę przez 
miasto, lasy łukowskie i te-
ren gminy Łuków. Wszyst-
kich powitał komendant 
Rajdu Sylwester Muszyń-
ski ze Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Koło Łuków i wójt 
gminy Łuków Mariusz 
Osiak oraz senator Rzeczy-
pospolitej Polskiej Stani-
sława Gogacz, który poza 
podziękowaniem za patrio-
tyczną inicjatywę, życzył 

uczestnikom szczęśliwego 
dotarcia do bazy Rajdu usy-
tuowanej w pobliżu zbior-
nika wodnego w rezerwacie 
Jata. Wędrujący pokonując 
kolejne kilometry trasy, za-
trzymywali się w miejscach 
historycznie ważnych dla 
miasta Łuków i gminy Łu-
ków – pod pomnikiem kpt. 
Ostoi, pomnikiem upamięt-
niającym wzmiankowa-
nych żołnierzy poległych 

pod Gręzówką, na cmenta-
rzu wojskowym w Gręzów-
ce i pod pomnikiem ks. Sta-
nisława Brzóski w Jacie, by 
po zapaleniu zniczy w krót-
kiej informacji historycznej 
wspomnieć tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę. 
Na cmentarzu w Gręzówce 
do wędrujących dołączyły 
dzieci i wspólnie pokonali 
ostatni 10-kilometrowy od-
cinek trasy.
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Z pracy rady Gminy

Na sesji w dniu 30 czerwca rad-
ni jednogłośnie udzielili wójtowi 
Mariuszowi Osiakowi absolutorium 
z wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu. Według sprawozdania przed-
stawionego podczas sesji, plan do-
chodów na 2016r. został wykonany 
w 99,41 %, wydatków – w 96,45 %. 
Pierwotnie zaplanowana na inwe-
stycje kwota – 3 mln 177 tys. zł, 
w ciągu roku była korygowana 
i ostatecznie wyniosła ponad 8 mln 
300 tys. zł. Znaczny jej procent 
pochłonęły inwestycje drogowe – 
1 mln 450 tys. zł remonty i moderni-
zacje dróg gminnych, 1 mln 200 tys. 
zł realizacja z powiatem łukowskim, 
miastem Łuków i gminą Trzebie-
szów projektu w ramach „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016 
– 2020”. Na terenie gminy Łuków 
polegał on na modernizacji dróg 

INWESTYCJA W JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE ŁUKÓW

w Krynce, Turzych Rogach i Strzy-
żewie oraz na budowie ronda w Ła-
zach. Poza tym, gmina realizowała 
także inne zadania, wśród których 
znalazły się rozbudowa sieci wod-
no - kanalizacyjnej, remonty świe-
tlic w 7 miejscowościach, zakup 
samochodu pożarniczego dla OSP 
Dąbie. Gmina przekazała również 
ze swojego budżetu bibliotece kwo-
tę 690 tys. zł na budowę Centrum 
Kultury w Dąbiu. Mimo tak dużych 
wydatków inwestycyjnych, syste-
matycznie spada zadłużenie gminy. 
Na koniec 2016r. wyniosło ono ok. 
3 mln 570 tys. zł, co stanowi zaled-
wie 5,2 % w stosunku do dochodów 
własnych.

Rada Gminy Łuków przyjęła także 
uchwały w sprawie nadania imion 
dwóm rondom na terenie gminy Łu-
ków – rondu w Gręzówce i rondu w 
Łazach. Pierwsze z nich otrzymało 

imię Wacława Rejmaka ps. Ostoja. 
Z inicjatywą upamiętnienia dowód-
cy Armii Krajowej z Jaty wystąpiły 
łukowskie koło Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej oraz 
Towarzystwo Przyrodniczo-Histo-
ryczne „Orlik”. Rondo w Łazach 
otrzymało imię bohatera Powstania 
Styczniowego – Franciszka Wil-
czyńskiego. Z wnioskiem o jego 
nadanie wystąpił dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Łukowie.

Ważną decyzją, którą Rada Gminy 
podjęta w drugim kwartale br. jest 
utworzenie przedszkola w Turzych 
Rogach. Będzie się ono mieściło 
przy Szkole Filialnej. Obecnie jest 
w niej 1 oddział przedszkolny dla 
dzieci w wieku 5 – 6 lat. W nowym 
przedszkolu, które zacznie funkcjo-
nować już od 1 września, będą 2 od-
działy dla blisko 40 dzieci w wieku 
3 – 4 lata i 5 – 6-lat.

Metryczka projektu:

	Beneficjent: GMINA ŁUKÓW
	Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 

31.07.2019 r.
	Numer i nazwa Osi Priorytetowej i Działania: 12 

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; 12.2 Kształ-
cenie ogólne

	Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia 
w 12 szkołach Gminy Łuków, podwyższenie kom-
petencji nauczycieli,

	Całkowita wartość projektu: 1 941 966,48 zł 
- Dofinansowanie: 1 842 521,88 zł, 
w tym: 1 650 671,50 zł wkład EU 
191 850,38 zł wkład z budżetu państwa

	Grupa docelowa wsparcia: 
- 180 nauczycieli 
- 1 450 uczniów 
- 12 placówek (szkoły podstawowe w Aleksandro-
wie, Gołaszynie, Gołąbkach, Gręzówce, Krynce, 
Rolach, Strzyżewie, Świdrach i Zalesiu oraz gimna-
zja w Gołąbkach, Gręzówce i Zalesiu)

	Rodzaj wsparcia: 
- wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt 
komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
- nabycie kompetencji kluczowych uczniów w za-

kresie m. in. programowania, matematyczno-
-przyrodniczym poprzez udział w dodatkowych 
zajęciach, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernika 
w Warszawie oraz zajęcia krajoznawczo – przyrod-
nicze w terenie 
- podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez 
udział w szkoleniach

PROJEKT „INWESTYCJA W JAKOŚĆ KSZTAŁCE-
NIA W GMINIE ŁUKÓW”

Gmina Łuków uzyskała dofinansowanie w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego na projekt pod nazwą 
„Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”. Pro-
jekt będzie realizowany do końca lipca 2019 r.

Działania w ramach projektu obejmują zakup sprzętu 
multimedialnego dla 12 szkół (tablety, komputery prze-
nośne, tablice interaktywne i wideoprojektory), szkole-
nia dla kadry nauczycielskiej (9 bloków tematycznych) 
oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów (w tym wycieczki 
i warsztaty terenowe – łącznie 70 zajęć).

Całkowita wartość projektu to kwota 1 941 966,48 zł 
(w tym wkład własny Gminy w wysokości 99 444,60 zł 
w postaci użyczenia sal lekcyjnych).

Dzięki projektowi poprawi się baza sprzętowa szkół, 
a także jakość kształcenia dzięki szkoleniom dla na-
uczycieli oraz dodatkowym, ciekawym zajęciom dla 
uczniów.
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INWESTYCJE

stycja będzie realizowana w okresie 
lipiec 2017r. – czerwiec 2018r.

W ramach zadań drogowych, gmi-
na złożyła dwa wnioski do Zarządu 
Województwa Lubelskiego o dofi-
nansowanie modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych 
w miejscowościach Szczygły Dolne 
i Gołąbki. W przypadku pozytywne-
go ich rozstrzygnięcia, zakończenie 
terminu realizacji zadań przewidu-
je się do połowy października br. 
Na mocy uchwał przyjętych przez 
Radę, gmina przejęła od powia-
tu łukowskiego zadania dotyczące 
przebudowy dróg powiatowych: 
Nr 1337 L Sięciaszka Pierwsza – 
Czerśl w miejscowości Sięciaszka 
Druga, Nr 1313 L Suleje – Role 

Zadania inwestycyjne na terenie 
gminy Łuków w minionym kwarta-
le dotyczyły w największym stopniu 
budynków użyteczności publicznej 
oraz drogownictwa.

W czerwcu odbyła się uroczy-
stość otwarcia nowego Centrum 
Kultury w Dąbiu, wybudowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Łukowie. W budynku, którego 
powierzchnia wynosi 230 m², mieści 
się biblioteka z salą multimedialną, 
sala widowiskowo-wystawiennicza, 
zaplecze biurowo-magazynowe, 
techniczne oraz sanitariaty. W dru-
giej części o powierzchni 100 m² 
został wybudowany garaż i po-
mieszczenia dla OSP. Koszt inwe-
stycji wyniósł 1 440 000 zł, z czego 
956 000 zł stanowiły środki z Na-
rodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Część 
strażacką budynku biblioteka wyko-
nała w własnych środków. Centrum 
Kultury powstało w miejscu wybu-
rzonej remizy OSP.

W kwietniu wójt podpisał umowę 
dotyczącą przyznania pomocy fi-
nansowej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 na budowę świetlicy 
w Zalesiu. Szacowany koszt zada-
nia wynosi 806 000 zł, zaś kwota 
dofinansowania to 370 589 zł. Inwe-

Laur Społecznego Zaufania
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Miło jest nam poinformować, że 
gmina Łuków została nagrodzona 
Laurem Społecznego Zaufania. Jest 
to nagroda przyznawana przedsię-
biorstwom i instytucjom publicz-
nym przez Kapitułę Projektu na 
wniosek klientów wyróżnionego 
podmiotu i stanowi wyraz uznania 
za wysoki poziom oferowanych 
usług, podziękowanie za dotychcza-
sową współpracę oraz rekomenda-
cję innym klientom.

Organizatorem projektu pod na-
zwą „Laur Społecznego Zaufania” 
jest Instytut Badań Marki.

w miejscowości Role i Nr 1320 L 
Dminin – Rzymy Rzymki – Hanna 
w miejscowości Rzymy Rzymki. 
Termin ich realizacji oraz kwestie 
finansowe zostaną uzgodnione na 
mocy porozumienia, które zostanie 
zawarte pomiędzy wójtem a zarzą-
dem powiatu łukowskiego.

Rada Gminy przeznaczyła także 
250 000 zł na rozbudowę Zespołu 
Szkół w Dąbiu. Inwestycja ta wyni-
ka z konieczności dostosowania bu-
dynku szkoły do nowej organizacji 
szkół. Jeszcze w tym roku zostanie 
wykonana dokumentacja zadania 
i fundamenty, natomiast całość zo-
stanie zakończona w przyszłym 
roku, przed 1 września.
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OŚWIATA

Jubileusz 100-lecia to niezwykła 
uroczystość, która miała miejsce 
w dniu 20 maja w Szkole Podstawo-
wej im. Wandy Chotomskiej w Dą-
biu, wchodzącej obecnie w skład 
Zespołu Szkół.

Obchody rocznicy rozpoczęły 
się uroczystą mszą św. w kościele 
p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
w Dąbiu, koncelebrowaną przez 
proboszcza tutejszej parafii ks. An-
toniego Sulicha wraz z kapłanami 
związanymi w przeszłości z dzieja-
mi parafii i szkoły - ks. kanonikiem 
Antonim Pietruszką i ks. kapelanem 
Piotrem Oskrobą.

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w budynku Zespołu Szkół 
w Dąbiu. Zaproszeni goście, przed-
stawiciele społeczności szkolnej, 
mieszkańcy Dąbia i Żdżar wzięli 
udział w okolicznościowej akade-
mii przygotowanej przez uczniów 
i nauczycieli szkoły podstawowej. 
Jak zwykle w najważniejszych dla 
szkoły w Dąbiu wydarzeniach, mło-
dzież tradycyjnie powitała gości po-
lonezem. Prowadzący obchody Re-
nata Bieniek - nauczycielka szkoły 
w Dąbiu oraz Krzysztof Fornal - ab-

Uroczystość 100- lecia Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu

solwent szkoły, obecnie radny po-
wiatu łukowskiego, wygłosili słowo 
wstępne i poprosili o zabranie głosu 
dyrektora szkoły Jacka Kicińskiego, 
który w swoim przemówieniu powi-
tał przybyłych gości.

Swoją obecnością na uroczystości 
100-lecia zaszczycili między inny-
mi: Ewa Chotomska - córka patron-
ki szkoły Wandy Chotomskiej, ks. 
proboszcz Antoni Sulich, ks. kano-
nik Antoni Pietruszka, ks. kapelan 
Piotr Oskroba, Krzysztof Głuchow-
ski - poseł na Sejm RP, Stanisław 
Gogacz - senator RP, Marek Kopeć 
– radny sejmiku wojewódzkiego, 
Janusz Kozioł - starosta powiatu 
łukowskiego, Eugeniusz Pelak- lu-
belski wicekurator oświaty, przed-
stawiciele władzy gminy Łuków na 
czele z wójtem Mariuszem Osia-
kiem, Kazimiera Goławska - była 
wójt gminy, Grzegorz Uss- nadleśni-
czy Nadleśnictwa Łuków, Ryszard 
Gregorczyk - prezes wojskowego 
koła łowieckiego „Przyszłość”, Te-
resa Sierociuk - emerytowana dy-
rektor szkoły, radni gminy Łuków, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
w gminie Łuków, obecni i emery-

towani pracownicy szkoły, rodzice, 
uczniowie oraz absolwenci. Przez 
zaproszonych gości zostały wygło-
szone okolicznościowe przemówie-
nia połączone z gratulacjami tak za-
cnego jubileuszu.

Wyjątkowo uroczystą chwilę sta-
nowiło odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej 
przez pracowników szkoły, z udzia-
łem zaproszonych gości. Kolejnym 
punktem obchodów była część arty-
styczna w wykonaniu uczniów, ma-
jąca na celu prezentację 100-letniej 
historii szkoły podstawowej oraz 
jej dorobku. Inscenizacja na pod-
stawie twórczości patronki szkoły, 
piosenki patriotyczne, występy ta-
neczne, recytacje oraz wspomnienia 
absolwentów były przyjmowane 
gromkimi brawami przez uczestni-
ków wydarzenia. Jubileusz stał się 
szczególną okazją, aby zatrzymać 
się i spojrzeć wstecz na minione 100 
lat historii szkoły.

Słodkim akcentem na pożegnanie 
był jubileuszowy tort, do skoszto-
wania którego zostali zaproszeni 
wszyscy zgromadzeni na uroczy-
stości. Następnie organizatorzy ju-
bileuszu zaprosili przybyłych gości 
do zwiedzania ekspozycji fotografii 
przedstawiających historię szkoły. 
Zostały także wyeksponowane kro-
niki szkolne oraz księga gości. Na 
pamiątkę spotkania gospodarze im-
prezy wręczyli przybyłym gościom 
długopisy, pocztówki i foldery spe-
cjalnie przygotowane na tę okazję.

Opracowały: M. Brewczyńska 
i A. Pniewska
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Uroczystość w Przedszkolu w Łazach

Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków

O tym, jakie zasady należy zachować, żeby bezpiecz-
nie komunikować się w sieci, jak wygląda wizerunek 
internauty w sieci, na czym polega zachowanie etycz-
ne oraz jak sprawnie wyszukiwać informacji w Interne-
cie – tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy Dnia 
Edukacji Obywatelskiej, który w tym roku odbył się już 
po raz piąty. Przedstawiciele samorządów uczniowskich 
ze wszystkich szkół gminy Łuków spotkali się w dniu 
20 czerwca w Urzędzie Gminy, by uczestniczyć w warsz-

Jubileusz 40-lecia Przedszkola 
w Łazach i nadanie Przedszkolu 
imienia „Baśniowy Dworek” były 
okazją do zorganizowania uro-
czystości w dniu 3 czerwca. W jej 
ramach odbyła się akademia pro-
wadzona przez panią Annę Kło-
potowską i jej córkę Andżelikę 
– absolwentkę Przedszkola, której 
ważną część stanowiły występy 
w wykonaniu przedszkolaków oraz 
uczniów ze szkół w Gołąbkach 
i Aleksandrowie. Podczas uroczy-
stości serdeczne słowa pod adresem 
całej społeczności przedszkolnej 
skierowali goście, wśród których 

byli poseł na Sejm RP Krzysztof 
Głuchowski, senator RP Stanisław 
Gogacz, starosta powiatu łukow-
skiego Janusz Kozioł, przedstawi-
ciele władz gminy Łuków – wójt 
Mariusz Osiak, przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Federczyk, 

zastępca wójta Wojciech Szczygieł, 
pierwsza dyrektor przedszkola Ali-
cja Szcześniak, dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Łukowie Mariusz 
Burdach – absolwent przedszkola, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łukowie Henryk Wysocki, 
była wójt gminy Kazimiera Goław-
ska oraz przedstawiciele placówek 
oświatowych w gminie Łuków. 
Spotkanie było okazją do miłych 
wspomnień i wzruszeń, a także za-
poznania się z kroniką placówki, 
w której można było złożyć wpis. 
Trwałą jubileuszową pamiątką jest 
okolicznościowa tablica, odsłonię-
ta podczas uroczystości przez dy-
rektora Przedszkola Agatę Warpas, 
przedstawicieli władz oraz delega-
cję przedszkolaków. Jublileusz za-
kończyły gry i zabawy w plenerze.
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tatach z edukacji medialnej prowadzonych przez tre-
nerów fundacji Nowoczesna Polska. Praca w grupach 
obejmowała zagadnienia takie jak: korzystanie z poczty 
elektronicznej i programów antywirusowych, prowa-
dzenie profili na portalach społecznościowych, zagro-
żenia w Internecie i sposoby na ich uniknięcie, zasady 
etycznego działania w przestrzeni internetowej i zasady 
wyszukiwania informacji w sieci. Temat informacji – 
zbierania ich, przygotowywania oraz współpracy w kon-
tekście informacji z różnymi jednostkami, przedstawiła 
uczestnikom wydarzenia dziennikarka Telewizji Master 
i Katolickiego Radia Podlasie Anna Kupińska.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem uczniom przez 
inicjatora Dnia Edukacji Obywatelskiej - zastępcę wójta 
Wojciecha Szczygła okolicznościowych pism i upomin-
ków.

W Dniu Edukacji Obywatelskiej udział wzięli także 
wójt Mariusz Osiak, przewodniczący Rady Gminy Ta-
deusz Federczyk oraz nauczyciele – opiekunowie samo-
rządów uczniowskich.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łukowie wybrała laureatów kon-
kursu „Mój talent”. W dniu 6 czerw-
ca w ramach 18 występów zapre-
zentowało się 36 młodych artystów 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Komisja konkursowa wysłuchała 
w ich wykonaniu piosenek i wier-
szy oraz obejrzała układy taneczne. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zosta-
li nagrodzeni dyplomami, książkami 

rozstrzygnięcie konkursu „Mój talent”

V Gminny Dzień Dziecka

i słodkimi upominkami, a dodatko-
wą nagrodą dla laureatów był występ 

z okazji otwarcia Centrum Kultury 
w Dąbiu.

Festyn rodzinny z mnóstwem 
atrakcji dla najmłodszych odbył się 
w Gręzówce z okazji Dnia Dziecka. 

W jego programie znalazły się gry, 
konkursy oraz malowanie twarzy 
przez bibliotekarki, występy arty-
styczne uczniów i Dziecięcego Ze-
społu Tanecznego z Zespołu Szkół 
w Gręzówce, warsztaty artystyczne 
z członkami Stowarzyszenia Ar-
tystów i Twórców Gminy Łuków, 
a także zabawy na dmuchanych zjeż-
dżalniach, placu zabaw z kulkami 
i linkami wspinaczkowymi. Bardziej 
wyrafinowanymi propozycjami dla 

najmłodszych były przedstawienie 
teatralne w wykonaniu Studia Arty-
stycznego Arlekin oraz widowisko 
plenerowe „Czarnoksiężnik z Krainy 
Oz” w wykonaniu Teatru MUZA. 
Po spektaklach aktorzy zapraszali 
do wspólnej zabawy zarówno dzie-
ci, jak i opiekunów. Wiele emocji 
wśród najmłodszych wywołał pokaz 
umiejętności strażackich prezento-
wany przez strażaków miejscowej 
OSP. Podczas imprezy biblioteka 
ogłosiła wyniki i nagrodziła laure-
atów Czytelniczego Konkursu Wie-
dzy o Rzece Wiśle. Zainteresowani 
mogli dowiedzieć się na temat zdro-
wego żywienia na stoisku Herbalife, 
na innych stoiskach nabyć maskotki 
i poduszki, zabawki, watę cukro-
wą i popcorn, czy domowe wypieki 
i słodkości oferowane przez Radę 
Rodziców Zespołu Szkół w Grę-

zówce. Na wszystkie dzieci czekały 
pączki oraz okolicznościowe balony. 

Serdeczne słowa do najmłodszych 
z okazji ich święta skierowali starosta 
łukowski Janusz Kozioł, przewodni-
czący Rady Gminy Łuków Tadeusz 
Federczyk, zastępca wójta Wojciech 
Szczygieł, sołtys Gręzówki Leszek 
Kobojek oraz dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Alicja Śledź.

Wydarzenie zorganizowała Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Łukowie, 
przy współpracy Urzędu Gminy Łu-
ków i Zespołu Szkół w Gręzówce.

Jarmark Wielkanocny
Wielkanocny Jarmark odbył się 

w tym roku już po raz dziewiąty. 
Na Placu Solidarności i Wolności 
w Łukowie stanęły stoiska z wiel-
kanocnymi smakołykami i ozdo-
bami. Koła gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia, sołectwa, szkoły 
i biblioteki oferowały wielkanocne 
baby, mazurki, wiejski chleb, stroiki 
na świąteczne stoły, wyroby arty-
styczne, a członkowie Stowarzysze-

nia Krzewienia Tradycji i Kultury 
Ludowej Gminy Łuków częstowali 
wielkanocnym barszczykiem. Po 
raz pierwszy został przeprowadzo-
ny konkurs wiedzy o zwyczajach 
i tradycjach Świąt Wielkanocnych 
w Polsce. Atrakcją była na Jarmarku 
„żywa zagroda wiejska”, w której 
można było zobaczyć owce, króliki, 
gołębie, kaczki oraz egzotyczne od-
miany kur.
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Gminny Dzień Mamy

„Jagódki” na Dniu Matki i Dziecka na Ludowo

„Niezapominajki” z Dminina w Finale Ogólnopolskiego 
Festiwalu „O Matce Pieśń” w Toruniu

W świetlicy wiejskiej w Wólce Świątkowej po raz 
czwarty obchodzono święto mamy w ramach Gminne-
go Festiwalu „Mamo Moja”. Blisko 60 wykonawców 
z placówek szkolnych i przedszkolnych gminy Łuków 
wystąpiło z piosenką i wierszem dedykowanym wszyst-
kim mamom. W trakcie uroczystości wręczono nagrody 
rzeczowe laureatom konkursu plastycznego „Laurka dla 
mamy” i „Portret mamy”.

Zespół „Jagódki” ze Żdżar wystąpił w dniu 28 maja 
na Dniu Matki i Dziecka na Ludowo. Wydarzenie odby-
ło się w miejscowości Manie, zorganizowały je Gmina 
Międzyrzec Podlaski i Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej. Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów 
ludowych z południowego Podlasia oraz „Ostromie-
czewskie Lewony” z Białorusi. Występ „Jagódek” został 
przyjęty gromkimi brawami.

Zespół „Niezapominajki” z Dminina jako jeden spo-
śród 23 wyłonionych z 72 zespołów w eliminacjach 
krajowych, uczestniczył w finale I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Seniorów „O Matce Pieśń”, zorganizowanym 
przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu. Ze-
spół wyśpiewał na Festiwalu piąte miejsce. Gratulacje 
za wspaniały występ, piękne stroje i za ogólny wyraz 
artystyczny na ręce kierownika zespołu Bogumiły Roz-
wadowskiej złożyli o. Tadeusz Rydzyk CSsR dyrektor 
Radia Maryja oraz o. Andrzej Laskorz CSsR kustosz 
Sanktuarium.

IV Festiwal Papieski „Barka” w gminie Łuków
W dniu 30 kwietnia w kościele parafialnym p.w. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim 
odbył się IV Festiwal Papieski „Barka”. W tym roku 
blisko 100 wykonawców oddało cześć Papieżowi Pola-
kowi. Wśród nich byli uczniowie z placówek szkolnych 
gminy Łuków w Zarzeczu Łukowskim, Gołaszynie, Za-
lesiu, Gręzówce, Czerśli, Gołąbkach, Świdrach, Strzy-
żewie, Dąbiu oraz zespoły ludowe „Jagódki”, „Zalesian-
ki”, „Niezapominajki”, „Kumpele” i Dziecięcy Zespół 
Tańca Ludowego „Jata”. Wystąpił także chór parafialny 
działający przy parafii w Zarzeczu Łukowskim. W trak-
cie uroczystości laureaci konkursu wiedzy o JP II, kon-
kursu plastycznego „Portret św. Jana Pawła II” i kon-
kursu recytatorskiego dzieł JP II otrzymali dyplomy 

i nagrody. Na zakończenie festiwalu tradycyjnie wyko-
nawcy z publicznością wspólnie odśpiewali „Barkę”.
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W bazie Rajdu czekał na wszyst-
kich ciepły posiłek – kiełbaski i gro-
chówka przygotowana przez radną 
gminy Łuków Elżbietę Dynek. Po 
posiłku i chwili odpoczynku rozpo-
czął się wieczór przy ognisku z opo-
wieściami i gawędami partyzancki-
mi oraz piosenkami żołnierskimi, do 
których na gitarze akompaniowała 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Łuków Marianna Łukasik. Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Koło Łuków Ry-
szard Grafik, pełniący jednocześnie 
funkcję honorowego komendanta 
Rajdu, przypomniał sylwetkę kpt. 
Ostoi zwracając uwagę zarówno na 
jego cechy osobowe, jak i dowódcy. 
Zaprezentował także historię obozu 
partyzanckiego w Jacie oraz działa-
nia I Batalionu 35. Pułku Piechoty 
Armii Krajowej. Wiele interesują-
cych anegdot zarówno z życia woj-
skowego, jak i z życia w okupowa-
nej Polsce opowiedział uczestnikom 
Rajdu Zbigniew Nowosielski – pre-
zes Biura Rekonstrukcyjno-Techno-
logicznego Zabytkowej Inżynierii 
Pojazdowej, syn kpt. Henryka No-
wosielskiego ps. Vickers, którego 

wystawa zdjęć obozu partyzanckie-
go została zaprezentowana w bazie 
Rajdu. 

Drugi dzień Rajdu rozpoczęła 
msza św. odprawiana pod pomni-
kiem żołnierzy Armii Krajowej, 
w pobliżu dawnego partyzanc-
kiego obozu, przez ks. Wojciecha 
Majewskiego -wikariusza w para-
fii Najświętszej Maryi Panny Mat-
ki Kościoła w Łukowie. We mszy 
uczestniczyły poczty sztandarowe 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Koło Łuków i po-
bliskiej szkoły w Dąbiu. Po niej od-
był się apel poległych i złożenie 
kwiatów i zniczy pod pomnikiem. 
W drugim dniu Rajdu członkowie 
biłgorajskiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Wir” prezentowali 
dioramę obozową, umundurowanie, 
uzbrojenie i wyposażenie żołnier-
skie z epoki, a także prowadzili zaję-
cia sprawnościowe dla dzieci. Rajd 
zakończyło wręczenie wszystkim 
pamiątkowych kart pocztowych. 

Gośćmi podczas Rajdu byli: poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Głuchowski, burmistrz 
miasta Łuków Dariusz Szustek, 

nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków 
Grzegorz Uss, przewodniczący 
Rady Gminy Łuków Tadeusz Fe-
derczyk, zastępca wójta gminy Łu-
ków Wojciech Szczygieł, sekretarz 
miasta Ryszard Szczygieł, członek 
zarządu Światowego Związku Żoł-
nierzy AK Koło Trzebieszów Kon-
stanty Strus, a także mieszkańcy 
Łukowa, pobliskich Żdżar i Dąbia. 

Rajd zorganizował Światowy 
Związek Żołnierzy AK Koło Łuków 
w partnerstwie z Towarzystwem 
Przyrodniczo-Historycznym „Or-
lik”, Łukowskim Stowarzyszeniem 
Rozwoju, gminami Łuków i Wi-
śniew oraz Nadleśnictwem Łuków. 
Poza wspomnianymi komendantem 
i komendantem honorowym, ko-
mendę Rajdu stanowili: Sławomir 
Smolak pełniący funkcję zastępcy 
komendanta, Robert Wysokiński – 
kwatermistrz Rajdu oraz Mariusz 
Osiak i Katarzyna Kuć – członko-
wie komendy. 

Święto Polskiej Niezapominajki w gminie Łuków
W niedzielę 21 maja w Dmininie 

odbyło się II Święto Polskiej Nieza-
pominajki w gminie Łuków. Nawią-
zuje ono do akcji zapoczątkowanej 
przez redaktora radiowej Jedynki 
Andrzeja Zalewskiego, prowadzące-
go audycję „Ekoradio”. Na święcie 
w gminie Łuków zaprezentowało 
się 11 zespołów ludowych, w tym 
zespoły z gminy Łuków, powiatu 
łukowskiego i ościennych oraz Ame-
lia Goławska, Paweł Rozwadowski 

i Paweł Grochowski z Dziecięce-
go Zespołu Tańca Ludowego Gmi-
ny Łuków „Jata”. Poza występami, 
odbywały się konkursy – na naj-
piękniejszy bukiet leśny i ogrodo-
wy z niezapominajką oraz z wiedzy 
przyrodniczo – ekologicznej. W tym 
drugim tytuł Super Eksperta Ekolo-
gii w gminie Łuków zdobył wójt Ma-
riusz Osiak. Przeprowadzona została 
także zbiórka plastikowych nakrętek 
z przeznaczeniem na zakup wózka 

dla jednego z mieszkańców gminy. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Łuko-
wie, Koło Gospodyń Wiejskich i Ze-
spół Ludowy „Niezapominajki” oraz 
Rada Sołecka z Dminina. 
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