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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.

Str. 5

„Narodowe 
czytanie” 
w Gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łukowie po raz dru-
gi włączyła się do akcji pn. 
„Narodowe czytanie”, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego. Podobnie, jak przed 
rokiem, czytanie odbyło się 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach.
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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.

Rondo im. ppłk. Wacława 
Rejmaka pseud. Ostoja
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Inwestycje w gminie 
Łuków
W kilku miejscowościach gminy 
zostały przebudowane wielo-
funkcyjne boiska przyszkolne. 
Zadanie zostało dofi nansowane 
ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Str. 3
Jubileusz szkoły
w Gołąbkach
Szkoła Podstawowa w Gołąb-
kach świętowała wyjątkowe jubi-
leusze: 100-lecie szkoły, 50-lecie 
budynku Szkoły Podstawowej, 
20-lecie nadania imienia. Z tej 
okazji odbyła się uroczystość 
w dniu 30 września.

Str. 5
Złoty Kur Ziemi 
Łukowskiej
Blisko 300 wykonawców z 17 ze-
społów ludowych i śpiewaczych 
uczestniczyło w III Międzypo-
wiatowym Jarmarku Zespołów 
Folklorystycznych „Złoty Kur 
Ziemi Łukowskiej 2017”.

Str. 7
II Festiwal Jurajski 
w gminie Łuków
Tematem przewodnim II Festi-
walu Jurajskiego w gminie Łu-
ków był okres jurajski. Podczas 
imprezy można było zapoznać 
się z walorami geologicznymi 
gminy, a także obejrzeć pokaz 
mody ekologicznej oraz wziąć 
udział w losowaniu nagrody – 
biletu wstępu do Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego.
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Rondo w Gręzówce-Ko-
lonii otrzymało imię ppłk. 
Wacława Rejmaka pseud. 
Ostoja. Decyzję w tej spra-
wie podjęła Rada Gminy 
Łuków uchwałą z dnia 
30 czerwca br., na wnio-

sek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 
(ŚZŻAK) Koło Łuków 
i Towarzystwa Przyrod-
niczo – Historycznego 
(TPH) „Orlik”. Uroczy-
stość symbolicznego od-

słonięcia tablicy z nazwą 
ronda odbyła się w dniu 
24 września, dokładnie 
w setną rocznicę urodzin 
ppłk.

Str. 2
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Uroczystość rozpoczęła Msza Św. 
w kościele w Gręzówce sprawo-
wana przez proboszcza ks. Adama 
Krasuskiego oraz ks. Wojciecha Ma-
jewskiego z parafii pw. NMP Matki 
Kościoła w Łukowie i ks. Bogumiła 
Lempkowskiego z parafii Św. Jana 
Pawła II w Siedlcach. Po niej uczest-
nicy uroczystości udali się w pobli-
że ronda, gdzie odbyła się dalsza 
część wydarzenia. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego, organizatorzy 
oraz zaproszeni goście przypominali 
ppłk. Wacława Rejmaka – dowódcę 
I Batalionu 35. Pułku Piechoty Ar-
mii Krajowej z Jaty oraz jego podko-
mendnych. Rys biograficzny patro-
na ronda zaprezentował wiceprezes 
TPH „Orlik” Arkadiusz Koboj, po 
nim prezes ŚZŻAK Koło Łuków Ry-
szard Grafik wskazał działania, dzię-
ki którym pamięć o ppłk. Wacławie 
Rejmaku jest ciągle żywa. W imie-
niu rodziny ppłk. głos zabrała Kry-
styna Radzik dziękując organizato-
rom uroczystości za podejmowanie 
starań upamiętniających jej wuja. 
Głos zabrali także poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof 
Głuchowski – patron honorowy wy-
darzenia, senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Gogacz, starosta 
łukowski Janusz Kozioł, wójt gmi-
ny Łuków Mariusz Osiak i członek 
zarządu ŚZŻAK Koło Trzebieszów, 
jednocześnie organizator towarzy-
szącego uroczystości rajdu rowe-
rowego pamięci Wacława Rejmaka 

Rondo im. ppłk. Wacława Rejmaka pseud. Ostoja

Konstanty Strus, który poza serdecz-
nymi słowami skierowanymi pod 
adresem organizatorów, odczytał 
list Rolanda Werelicha – siostrzeń-
ca ostatniego dowódcy Powstania 
Antykomunistycznego w Łukowie 
Antoniego Dołęgi pseud. Znicz. 
List prezesa ŚZŻAK Środowiska 
Żołnierzy 9 Podlaskiej Dywizji AK 
z Warszawy majora Polikarpa Padu-
cha – jednego z ostatnich żyjących 
żołnierzy „Ostoi”, odczytał Robert 
Wysokiński – wiceprezes ŚZŻAK 
Koło Łuków. Kluczowym momen-
tem uroczystości był akt symbolicz-
nego odsłonięcia tablicy z nazwą 
ronda, poprzedzony odczytaniem 
przez przewodniczącego Rady Gmi-
ny Tadeusza Federczyka uchwały 
w sprawie nadania nazwy rondu 
oraz obrzędem błogosławieństwa 
przez miejscowego proboszcza ron-
da i wszystkich, którzy będą z niego 
korzystali.

Uroczystości towarzyszyło wrę-
czenie odznaczeń „Za zasługi dla 
ŚZŻAK” oraz legitymacji ŚZŻAK 
nowym członkom Koła Łuków. 
Wręczyli je – odznaczenia w imie-
niu Zarządu Głównego ŚZŻAK 
w Warszawie, prezes Ryszard Grafik 
i członek zarządu Koła Łuków Bo-
lesław Skwara. Odznaczenia ode-
brali wiceprezes Robert Wysokiński 
i Sylwester Muszyński – skarbnik 
tegoż koła, a legitymacje członkow-
skie – Magdalena Mitura, Tomasz 
Masiak i Paweł Pniewski.

Także grupa siedlczan uczci-
ła ppłk. Wacława Rejmaka biorąc 
udział w rajdzie rowerowym jego 
pamięci, który wyruszył z Siedlec 
i przez Domanice dotarł na uroczy-
stość do Gręzówki.

Wydarzenie uświetnił piosenka-
mi partyzanckimi zespół Bel Can-
to w osobach: Gabriela Celińska 
– Drozd, Amelia Konstanty, Maja 
Dołęga, Maja Wolny, działający 
pod kierownictwem Tomasza Pirosa 
przy Zespole Szkół w Gręzówce.

Tuż obok ronda, organizatorzy 
uroczystości postawili tablicę z bio-
grafią patrona. Wykonał ją miejsco-
wy rzeźbiarz Robert Sadło.

Na uroczystość zaprosili Rada 
i Wójt Gminy Łuków, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Łuków i Towarzystwo Przyrod-
niczo – Historyczne „Orlik”. Pomocy 
organizatorom udzielili sołtys i rada 
sołecka Gręzówki, koło gospodyń 
wiejskich „Kumpele” oraz ochotni-
cza straż pożarna z Gręzówki.
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INWESTYCJE

tylko uczniowie, ale po godzinach 
funkcjonowania szkoły – także oso-
by dorosłe, w tym osoby z różny-
mi rodzajami niepełnosprawności. 
Samo zadanie wpisuje się w prio-
rytety rozwoju bazy sportowej i re-
kreacyjnej w gminie. Jego całkowity 
koszt to kwota 950 000,00 zł, z czego 
473 100,00 zł stanowi dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach Progra-
mu rozwoju szkolnej infrastruktury 
sportowej.

Poza tym zadaniem, został opra-
cowany projekt budowlano – wyko-
nawczy na rozbudowę Zespołu Szkół 
w Dąbiu. Przewiduje on dobudowa-
nie sal nauczania początkowego wraz 
z zapleczem szatniowo – sanitarnym 
oraz połączenia komunikacyjnego 
z istniejącym budynkiem. Projekt 
przewiduje także przedłużenie placu 
z miejscami postojowymi oraz dru-
gi wjazd na teren, a także elementy 
umożliwiające wydzielenie ruchu 

Jednym z zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych w trzecim kwartale 
była przebudowa wielofunkcyjnych 
boisk przyszkolnych w miejscowo-
ściach: Dąbie, Gołaszyn, Role, Świ-
dry i Strzyżew. Do tej pory wszystkie 
z boisk posiadały twardą nawierzch-
nię, co zwiększało ryzyko wystąpie-
nia kontuzji. W wyniku ich moderni-
zacji istniejąca nawierzchnia – asfal-
towa w Świdrach, z kostki brukowej 
w pozostałych miejscowościach, 
została zastąpiona nawierzchnią po-
liuretanową. Zakres robót przy każ-
dym obiekcie obejmował również 
ustawienie obrzeży chodnikowych, 
montaż bramek do piłki ręcznej oraz 
słupków do koszykówki, montaż tu-
lei do słupków do tenisa ziemnego 
wraz ze słupkami uniwersalnymi 
i osprzętem, malowanie linii do piłki 
ręcznej, koszykówki i tenisa ziemne-
go oraz montaż piłkochwytów. Tak 
zmodernizowane boiska stały się 
miejscami bezpiecznymi i nowocze-
snymi, z których mogą korzystać nie 

Fundusz sołecki w gminie Łuków

kołowego od ruchu pieszych mające 
na celu bezpieczne dotarcie do obu 
budynków. Realizacja inwestycji ma 
się rozpocząć jeszcze w tym roku.

W dniu 20 lipca została podpisa-
na umowa z wykonawcą na budowę 
świetlicy w Zalesiu. Wykonawcą 
jest firma Usługi Budowlane Zby-
sław Burdach z Łukowa, termin za-
kończenia inwestycji zaplanowany 
jest na czerwiec 2018r.

W zakresie zadań drogowych 
w sierpniu wykonane zostały na-
wierzchnie bitumiczne dróg w miej-
scowościach Role, Strzyżew, Się-
ciaszka Druga, Rzymy-Rzymki 
i Ryżki. Ich wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
i Drogowych w Łukowie. Zmoder-
nizowano także drogę dojazdową 
do gruntów rolnych w miejscowości 
Szczygły Dolne. Inwestycja, której 
wykonawcą była firma DROGBUD 
z Łukowa, jest dofinansowana ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego.

Fundusz sołecki to wyodrębnio-
ne uchwałą rady gminy w budżecie 
gminy środki, o których przezna-
czeniu decydują sami mieszkańcy. 
Podstawą prawną jego funkcjono-
wania jest Ustawa z dnia 21 lutego 
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 301), która zastąpiła 
Ustawę o funduszu sołeckim z 20 
lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, z późn. zm.). Wy-
sokość środków przypadających na 
konkretne sołectwo oblicza się na 
podstawie wzoru, w którym bierze 
się pod uwagę liczbę ludności sołec-
twa i iloraz wykonanych dochodów 
bieżących gminy oraz liczby miesz-
kańców zamieszkałych na obszarze 
gminy z 31 grudnia roku poprzedza-

jącego o dwa lata rok poniesienia 
wydatków.

Mieszkańcy na zebraniach sołec-
kich decydują w wyniku głosowa-
nia, na co środki zostaną przezna-
czone. Projekty planowanych za-
dań muszą jednak spełniać pewne 
warunki – służyć poprawie życia 
mieszkańców, należeć do zadań 
własnych gminy i wpisywać się 
w jej strategię rozwoju. Uchwała 
zebrania wiejskiego, w której są za-
pisane zadania do realizacji, musi 
być dostarczona wójtowi do dnia 
30 września roku poprzedzającego 
rok wydatkowania środków. Jeśli 
zadania spełniają wskazane wyżej 
warunki, rada gminy głosuje nad 
włączeniem ich do budżetu gminy.

Fundusz sołecki funkcjonuje 
w gminie Łuków od 2009 r. i od 
tego czasu zostało zrealizowanych 
w sołectwach wiele zadań dotyczą-
cych poprawy infrastruktury drogo-
wej, rekreacyjno – sportowej, czy 
zadań z dziedziny społecznej i kul-
turalnej. W bieżącym roku łączna 
kwota funduszu dla 36 funkcjonu-
jących w gminie sołectw wyniosła 
ponad 635 000 zł, na przyszły rok 
planowana jest w wysokości blisko 
860 000 zł. Kwoty dla poszcze-
gólnych sołectw w bieżącym roku 
wynoszą od ponad 8 000 zł dla naj-
mniejszych do blisko 28 000 zł dla 
największych, w przyszłym roku 
wyniosą od ponad 10 000 zł do bli-
sko 38 000 zł.

Główny nr rachunku:
NRB 47 9204 0001 0021 3976 2000 0010

Numer rachunku do obsługi płatności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030
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OŚWIATA

Sięciaszka Pierwsza i Łazy – to zwycięskie miejsco-
wości w konkursie dożynkowym ogłoszonym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. Sięciaszka Pierw-
sza przygotowała najpiękniejszy wieniec, Łazy – naja-
trakcyjniejsze stoisko promocyjne.

W tym roku 22 miejscowości gminy Łuków zaprezen-
towały wieńce dożynkowe. Ich korowód na plac spor-
towy w Łazach – po mszy św. sprawowanej w intencji 
rolników i ich rodzin, otworzył obchody święta plonów. 
Na czele korowodu jechali starostowie dożynek Joanna 
i Andrzej Kopyściowie. Prezentacja wieńców odbywała 
się przy krótkiej charakterystyce miejscowości czytanej 
przez prowadzących. Kluczowym elementem uroczysto-
ści był obrzęd dożynkowy, w który wprowadził zespół 
„Niezapominajki” wykonując piosenkę pt. „Kosiarze”. 
Wiersz pt. „Zapach chleba” wykonała wiceprzewodni-
cząca Rady Gminy Marianna Łukasik, a pieśń żniwną 
pt. „Plon niesiemy plon” zaśpiewały „Niezapominajki” 
razem z publicznością. Starostwie przekazali chleb do-
żynkowy na ręce gospodarzy gminy – przewodniczące-
go Rady Gminy Tadeusza Federczyka i wójta Mariusza 
Osiaka, którzy następnie podzielili go pomiędzy zgro-
madzonych. Skierowali oni także do rolników słowa po-
dziękowania za ich trud codziennej pracy na roli oraz 
złożyli serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Do-
bre słowa pod adresem wszystkich pracujących na roli 
skierowali także poseł na Sejm PR Krzysztof Głuchow-
ski, starosta łukowski Janusz Kozioł, burmistrz miasta 
Łuków Dariusz Szustek, radny z Łazów Antoni Szaniaw-
ski oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski, którego list odczytał Krzysztof Fornal. Listy 
z okazji dożynek w gminie Łuków przysłali również po-
seł na Sejm RP Sylwester Tułajew i wojewoda lubelski 
Przemysław Czarnek.

Okolicznościowe pisma z rąk przewodniczącego Rady 
Gminy i wójta odebrali rolnicy, których gospodarstwa 
w sposób szczególny zasługują na wyróżnienie.

W części artystycznej zaprezentowały się Dziecię-
cy Zespół Pieśni i Tańca „Jata”, zespoły „Zalesianki”, 
„Kumpele”, „Jagódki”, a także Martyna Celińska – Ja-
nowicz z Łazów – tancerka z Klubu Pole Dance Fitness 
Łuków. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna z ze-
społem „Craters”.

Ósme Dożynki w Gminie Łuków odbyły się 27 sierp-
nia w Łazach. Ich organizatorami byli Gminny Ośro-
dek Kultury w Łukowie, Gmina Łuków, Lokalna Grupa 
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
i Rada Sołecka miejscowości Łazy.

Stypendia Gminy Łuków i Nagrody Wójta Gminy Łuków
W dniu 20 września odbyło się uroczyste wręczenie 

Stypendiów Gminy Łuków oraz Nagród Wójta Gminy 
Łuków za II semestr roku szkolnego 2016/17, w ramach 
gminnego programu stypendialnego.

W bieżącej edycji 9 kandydatów spełniło wymagania 
do Stypendium Gminy Łuków oraz 13 kandydatów do 
Nagrody Wójta Gminy Łuków. Kandydaci do stypen-
dium wykazali się średnią ocen powyżej 4,5, co najmniej 
bardzo dobrym zachowaniem oraz są laureatami miejsc 
punktowanych I-III krajowej lub wojewódzkiej imprezy 
artystycznej lub sportowej albo konkursu przedmioto-
wego. Stypendia otrzymali:

Aleksandra Anna Ciężka, Martyna Czerepińska, Natalia 
Kryjer, Kacper Siwiak, Kamil Juszczyński, Mateusz Ban-
cerz, Dorian Siekierzyński, Gabriela Ostojska, Bartosz 
Prusinowski.

Do otrzymania Nagrody Wójta Gminy Łuków ko-
nieczne było uzyskanie miejsca punktowanego I-VI 
w konkursach, zawodach i innych imprezach na szcze-
blu krajowym oraz I-III na szczeblu wojewódzkim, re-

Dożynki w gminie Łuków

jonowym lub powiatowym. Wysokość nagród została 
zróżnicowana w zależności od wyniku osiągniętego 
przez kandydatów. Nagrody otrzymali:

Mateusz Sosnowski, Marcin Krasnodębski, Kacper 
Ptasiński, Piotr Szczygielski, Sebastian Laskowski, Julia 
Jezierska, Michał Okniński, Damian Kryjer, Julia Pracz, 
Klaudia Karwowska, Krzysztof Koper, Jakub Janasz, 
Patrycja Piotrowska.

Stypendia oraz nagrody wręczyli: Wojciech Szczygieł 
- zastępca wójta gminy Łuków oraz Bogdan Wiącek - 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie.
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Jubileusz Szkoły Podstawowej im. B. Prusa 
w Gołąbkach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 
B. Prusa z oddziałem przedszkol-
nym w Gołąbkach, nauczyciele, 
uczniowie, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Gołąbek świętowali 30 
września potrójny jubileusz: 100-le-
cie Szkoły, 50-lecie budynku Szko-
ły Podstawowej i 20-lecie nadania 
szkole imienia Bolesława Prusa.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą celebrowaną przez księdza 
Jarosława Kopcia. Po jej zakończe-
niu wszyscy zebrani w ustalonym 
szyku z pocztami sztandarowymi na 
czele przeszli do budynku szkoły, 
gdzie odbyła się główna część jubi-
leuszu. Prowadzący uroczystość ab-
solwenci szkoły zaprosili do obejrze-
nia poloneza w wykonaniu uczniów. 
Następnie głos zabrał Adam Biało-
wąs zastępujący dyrektora szkoły 
i serdecznie powitał wszystkich ze-
branych. Swoją obecnością na jubi-
leuszu zaszczycili: poseł na Sejm RP 
Krzysztof Głuchowski, starosta łu-
kowski Janusz Kozioł, lubelski wi-
cekurator oświaty Eugeniusz Pelak, 
władze gminy Łuków: wójt gminy 
Mariusz Osiak, zastępca wójta Woj-
ciech Szczygieł, przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Federczyk, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświa-
towego Bogdan Wiącek, była wójt 
gminy Kazimiera Goławska, radny 
powiatu Henryk Lipiec, ks. kanonik 
Tadeusz Dzięga, wieloletni dyrek-
tor szkoły Marek Król, radni gminy 
Łuków, dyrektorzy placówek oświa-
towych w gminie Łuków, przedsta-
wiciele instytucji współpracujących 
ze szkołą, emerytowani pracowni-
cy szkoły, rodzice, uczniowie oraz 
absolwenci. Nie mogło również 
zabraknąć dyrektora szkoły Anny 
Krzęcio - Woronieckiej. Zaproszeni 
goście wygłosili jubileuszowe prze-
mówienia, w których pojawiły się 
życzenia i gratulacje.

Wyjątkową chwilą uroczystości 
było przywołanie wspomnień zwią-
zanych z osobą pierwszego dyrekto-
ra placówki Stefana Kondrackiego. 
To właśnie dzięki jego staraniom 
budynek szkoły wybudowany zo-
stał w Gołąbkach. Mieszkańcy wsi, 
pragnąc podziękować niezapomnia-
nemu dyrektorowi za trud włożony 
w dzieło budowy szkoły, ufundo-
wali tablicę pamiątkową, która pod-
czas uroczystości została odsłonięta 
i poświęcona przez księdza kano-
nika Tadeusza Dzięgę. Ważnym 
punktem programu było również 
wspomnienie dnia nadania szkole 
imienia Bolesława Prusa i prawa do 
używania sztandaru. W 1997 r. z rąk 
wójta Kazimiery Goławskiej, posła 
na Sejm Wiktora Osika i Jego Świą-
tobliwości księdza biskupa Wacława 
Skomoruchy oraz przedstawiciela 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i wicekuratora oświaty rodzice ode-
brali sztandar. Sztandar ten, ci sami 
rodzice: Iwona Rogala, Bogumiła 
Rozwadowska i Krzysztof Ośkie-
wicz, przekazali obecnemu poczto-
wi sztandarowemu.

Wyświetlona prezentacja mul-
timedialna przybliżyła zebranym 
historię szkolnictwa w Gołąbkach 
i okolicy.

Następnym punktem uroczystości 
był montaż słowno-muzyczny, który 
rozpoczęła inscenizacja Kamizelki 
Bolesława Prusa w wykonaniu gim-
nazjalistów. W dalszej kolejności 
zaprezentowali się uczniowie, któ-
rzy rozwijają swoje pasje, zaintere-

sowania i talenty, tańcząc w dziecię-
cym Zespole Pieśni i Tańca „Jata”. 
Wśród uświetniających uroczystość 
jubileuszu znalazły się również pa-
nie z zespołu wokalnego „Niezapo-
minajki”, które wykonały piosenki 
„Gdzie ty jesteś chatko mała” i „Taki 
kraj”, zaś uczennice szkoły podsta-
wowej zaprezentowały się w tańcu 
nowoczesnym, wzbudzając ogrom-
ne zainteresowanie zebranych. Pod-
sumowaniem występów była pio-
senka „Staruszek świat” w wykona-
niu absolwentek szkoły.

Jubileusz szkoły można przyrów-
nać do urodzin, a nie sposób wy-
obrazić sobie ich świętowania bez 
tortu. Fanfary towarzyszyły więc 
wprowadzeniu tortu jubileuszowe-
go, który był niezwykły, w kształ-
cie otwartej księgi. Księga ta sym-
bolizowała wiedzę przekazywaną 
w murach szkoły. Tym słodkim ak-
centem zakończono część artystycz-
ną. Wszyscy zebrani skosztowali 
tortu jubileuszowego oraz zostali 
zaproszeni do zwiedzania szkoły, 
obejrzenia kronik, wystawy zdjęć 
i makiet szkoły, a także dokonania 
wpisów do księgi pamiątkowej.

Uroczystość dostarczyła wie-
lu wzruszeń wszystkim gościom, 
szczególnie tym związanym ze 
szkołą dawniej. Świadczą o tym za-
równo wpisy w księdze pamiątko-
wej, jak i miłe słowa kierowane pod 
adresem pracowników szkoły.

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa
z oddziałem przedszkolnym 

w Gołąbkach
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Projekt „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”

Narodowe Czytanie w Gminie Łuków

Spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej w Gręzówce

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 marca 2017 
r. do 31 lipca 2019 r. Działania dotyczą podniesie-
nia jakości kształcenia w 12 szkołach gminy Łuków 
(w tym zakupu sprzętu), a także podwyższenia kompe-
tencji nauczycieli. Całkowita wartość projektu to kwota 
1 941 966,48 zł.

Dotychczas dokonano rekrutacji nauczycieli na szko-
lenia z zakresu technologii komunikacyjno-informacyj-
nych, a także rozstrzygnięto zamówienia publiczne na 
dostawy: tablic interaktywnych (36 szt.) i wideoprojek-
torów (34 szt.) na łączną kwotę 198 400 zł, laptopów 
z oprogramowaniem (79 szt.) na kwotę 244 900 zł oraz 
tabletów 10 cali z oprogramowaniem (106 szt.) na kwotę 
123 490 zł. Wymieniony sprzęt jest już zainstalowany 

w szkołach i będzie służył do realizacji szkoleń dla na-
uczycieli oraz zajęć z uczniami. Po zakończeniu reali-
zacji projektu urządzenia pozostaną do wykorzystania 
w tych szkołach. Rozstrzygnięto również zamówienie 
na realizację szkoleń dla 180 nauczycieli (łącznie 1244 
godz.) na łączną wartość 121 176 zł. Szkolenia już się 
odbywają w szkołach uczestniczących w projekcie. 
Jeszcze we wrześniu rozpoczną się dodatkowe zajęcia 
dla grupy 1450 uczniów, które będą realizować nauczy-
ciele gminnych szkół.

W projekcie biorą udział szkoły podstawowe w Alek-
sandrowie, Gołaszynie, Gołąbkach, Gręzówce, Krynce, 
Rolach, Strzyżewie, Świdrach i Zalesiu oraz gimnazja 
w Gołąbkach, Gręzówce i Zalesiu.

Awans nauczycieli
W dniu 23 sierpnia Gminna Komisja Egzaminacyjna 

ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli przeprowadziła 
egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. W wy-
niku postępowania egzaminacyjnego awans zawodowy 
uzyskały następujące osoby:

• Dorota Celińska – nauczycielka j. polskiego, pla-
styki, wychowawca świetlicy i bibliotekarz Szko-
ły Podstawowej w Aleksandrowie

• Agnieszka Łazuga – nauczycielka j. polskiego 
i bibliotekarz Zespołu Szkół w Gołąbkach

• Iwona Dzitkowska – nauczycielka j. angielskiego 
Zespołu Szkół w Gołąbkach

• Marta Sujka – nauczycielka wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Fi-
lialnej w Turzych Rogach Fo
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łukowie po raz piąty przyłączyła 
się do ogólnopolskiej akcji Naro-
dowego Czytania, ogłoszonej przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Lekturą czytaną w tym roku 
było „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Podobnie, jak w ubiegłych 
latach, akcja odbyła się w Domu 
Pomocy Społecznej (DPS) w Ryż-
kach. Z tekstem „Wesela” zmierzy-
li się: poseł na Sejm RP Krzysztof 
Głuchowski występując w roli Pana 
Młodego, starosta łukowski Janusz 
Kozioł w roli Gospodarza, sekretarz 
powiatu łukowskiego Jerzy Siwiec 

Autor w interesujący sposób zaprezentował dzieciom 
książkę dotyczącą geografii Polski. Książkę można wy-
pożyczyć w bibliotece.

występując jako Jasiek i Poeta, za-
stępca wójta gminy Łuków Woj-
ciech Szczygieł jako Ojciec, radny 
Gminy Łuków Jarosław Michalak 
jako Czepiec, ksiądz kapelan DPS 
Sylwester Anusiewicz jako Ksiądz, 
główny księgowy DPS Ryszard 
Niewęgłowski jako Żyd i Kasper, 
emerytowany kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia 
Jezierska jako Panna Młoda, in-
struktor powiatowy bibliotek Rena-
ta Niewęgłowska jako Zosia, miesz-
kaniec DPS Eugeniusz Banaszek 
czytając didaskalia, dyrektor GBP 
w Łukowie Alicja Śledź występując 

jako Radczyni, bibliotekarka Re-
nata Niewęgłowska jako Klimina 
i Dziennikarz, bibliotekarka Marta 
Ponikowska jako Rachel, bibliote-
karka Henryka Sadło jako Dziad, 
bibliotekarka Barbara Siemionek 
jako Haneczka i bibliotekarka Da-
nuta Soćko w roli Maryny.

• Michał Pyrko – nauczyciel geografii, informatyki 
i techniki Zespołu Szkół w Zalesiu.

W dniu 19 września w Bibliotece Publicznej w Grę-
zówce odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem 
Kołbą, autorem książki dla dzieci Znajdź mnie i kiedyś 
odwiedź. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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„Jagódki” i „Niezapominajki” na Przeglądzie Piosenki Weselnej i Biesiadnej

Złoty Kur Ziemi Łukowskiej 2017

W niedzielę 9 lipca, na zaproszenie zespołu „Kobie-
rzec” z gminy Stoczek Łukowski, dwa zespoły gminy 
Łuków „Jagódki” i „Niezapominajki”, uczestniczyły 
w Przeglądzie Piosenki Weselnej i Biesiadnej w Kien-
kówce. W trakcie imprezy odbył się konkurs wiedzy 
na temat piosenek weselnych i biesiadnych, w którym 
dwa pierwsze miejsca zajęli Mirosław Łukasik i Henryk 
Wysocki z zespołu „Niezapominajki”. Organizatorzy za-
dbali również o dawkę dobrego humoru, przygotowując 
inscenizację kabaretową o ożenku. Zespoły otrzymały 
dyplomy z podziękowaniem za występ i upominki, a tak-
że zaproszenie do udziału w przyszłorocznej imprezie.

Gminne Święto Jagody w Gręzówce

I Sobótka Świętojańska w gminie Łuków

Gminne Święto Jagody odbyło się w Gręzówce 2 lipca 
już po raz czwarty, dokładnie w dniu, w którym obcho-
dzone jest staropolskie święto liturgiczne Matki Bożej 
Jagodnej. W programie imprezy znalazły się konkursy 
rodzinne, zabawy i występy zespołów ludowych oraz 
dziecięcych – z Zespołu Szkół w Gręzówce i Dziecię-
cego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”. Zespół „Kumpele” 
poza piosenkami, przygotował satyryczną scenkę pn. 
„Na jagody”. Także w repertuarze pozostałych zespołów 
– „Jagódek” ze Żdżar, „Niezapominajek” z Dminina, 
„Świderzanek” ze Świderek nie zabrakło jagodowych 
akcentów. Atrakcją tego dnia był kiermasz przysmaków 
z jagodami.

Blisko 300 wykonawców z 17 zespołów ludowych 
i śpiewaczych uczestniczyło w III Międzypowiatowym 
Jarmarku Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi 
Łukowskiej 2017”. W tym roku po raz pierwszy w ramach 
Jarmarku odbył się Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludo-
wych Powiatu Łukowskiego, w którym uczestniczyło 6 ze-
społów z gmin: Wojcieszków, Stoczek Łukowski i Łuków. 
Uroczystość odbyła się w dniu 10 września w Żdżarach. 
Przed publicznością zaprezentowały się zespoły dziecię-
ce: „Folklor” i „Lipka” z Gręzówki, „Jata” z Gminnego 

W Ryżkach po raz pierwszy 
w gminie Łuków została zorganizo-
wana Sobótka Świętojańska. Jest to 
stare słowiańskie święto, związane 
z letnim przesileniem Słońca, znane 
także pod nazwą Nocy Kupały. Ofi-
cjalnej inauguracji „sobótkowego 
święta” poprzez rozpalenie ogniska 
i pochodni dokonali zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu Rady Gminy Łuków Jarosław 
Michalak, prezes stowarzyszenia 
„Ryżkowiacy” Tomasz Sosnowski, 

sołtys Stanisław Skwarek, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Czerśli Doro-
ta Goławska. Młodzież z Zespołu 
Szkół w Czerśli zaprezentowała 
przestawienie nawiązujące do tra-
dycji świętojańskiej, w którym mo-
gli uczestniczyć wszyscy mający ze 
sobą wianki uwite z kwiatów, liści 
i traw. Spośród wianków zostały 
wybrane w konkursie najpiękniej-
sze, odbył się także konkurs poszu-
kiwania kwiatu paproci. W części 
artystycznej wystąpiły zespoły „Ja-
gódki”, „Niezapominajki”, „Kum-

pele”, „Zalesianki” oraz Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Jata”. Atrak-
cją sobótkowej imprezy był pokaz 
Teatru Ognia „Enzonda” z Kielc.
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Ośrodka Kultury w Łukowie, „Promyki” i „Kukułeczka” 
z Wólki Domaszewskiej, „Ojr”. W gali folklorystycznej 
zespołów dorosłych zaprezentowały się: „Kobierzec” ze 
Starych Kobiałek, „Niezapominajki”z Dminina, „Jarzębi-
na czerwona”, „Kapela Retro band” z Łukowa, „Senior”, 
„Zalesianki” z Zalesia, „Echo” z Przychodów, „Sami 
swoi” z Tłuśćca, „Jagódki” ze Żdżar, „Świderzanki” ze 

Świderek, „Kumpele” z Gręzówki. Atrakcją tegoroczne-
go festiwalu był gościnny występ zespołu z białoruskiego 
Brześcia. Organizatorami Festiwalu byli zespół „Jagódki” 
ze Żdżar pod kierownictwem Elżbiety Dynek i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie. Honorowy patronat nad uro-
czystością objęli starosta łukowski Janusz Kozioł i wójt 
gminy Łuków Mariusz Osiak.

Mirosław Wiśniewski zdobył na-
grodę główną II Festiwalu Jurajskie-
go w gminie Łuków. Jest nią bilet 
wstępu dla 4 osób do Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego w Bał-
towie ufundowany przez stowarzy-
szenie „Delta” oraz talon na paliwo 
ufundowany przez Lokalną Grupę 
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” (LGD „RAZEM”).

Festiwal Jurajski odbył się w gmi-
nie Łuków po raz drugi. Program 
bogaty w wiele atrakcji zgromadził 
miłośników geologii oraz tych, któ-
rzy dopiero zapoznają się z walora-
mi geologicznymi gminy Łuków. 
Tematem przewodnim Festiwalu był 
okres jurajski, z którego pochodzą 
pokłady czarnego iłu zalegającego 
na terenie gminy Łuków, zawiera-
jące skamieniałe muszle amonitów 
– wymarłych mięczaków morskich. 
Amonity można było zobaczyć na 
stoiskach Państwowego Instytu-
tu Geologicznego-Państwowego 
Instytutu Badawczego (PIG-PIB) 
w Warszawie, puławskiego stowa-
rzyszenia „Przeszłość – Przyszłość”, 
Muzeum Regionalnego w Łukowie 
oraz wspólnego stoiska LGD „RA-
ZEM” i gminy Łuków. Sporą dawkę 
wiedzy o czasach sprzed milionów 
lat zapewniły prelekcje pt. „W głę-
binach jurajskiego morza”, „Poczet 
polskich dinozaurów”, „Geologiczna 
opowieść o smoku i nosorożcu wło-
chatym” wygłoszone przez Pawła 
Woźniaka z Oddziału Górnośląskie-
go PIG-PIB w Sosnowcu. Atrakcją 
budzącą największe zainteresowa-
nie, był chodzący dinozaur, z któ-
rym można było zrobić sobie zdję-
cie. Temat dinozaurów pojawił się 

II Festiwal Jurajski w gminie Łuków
w kilku odsłonach. Jedną z nich były 
wyeksponowane na placu imprezy 
rzeźby dinozaurów i praca malarska 
zwierząt jurajskiego morza, wykona-
ne przez członków Stowarzyszenia 
Artystów i Twórców Gminy Łuków. 
Słodkim dopełnieniem tematu był 
tort w kształcie dinozaura wykonany 
przez mieszkankę Klimek – Izabelę 
Białowąs, którym każdy mógł się po-
częstować. Wszystkie dzieci mogły 
pobawić się także w szukanie skar-
bów w specjalnej przygotowanym do 
tego wykopalisku.

Poza atrakcjami geologicznymi, 
było wiele innych. Swoje stoiska pre-
zentowały nadleśnictwa – Łuków, na 
którym można było obejrzeć zasu-
szone okazy owadów występujących 
w naszych lasach, i Sokołów Podla-
ski, które pokazało, na czym polega 
praca leśnika. Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Łukowie zaprezentował 
prace wykonane różnymi technika-
mi przez osoby niepełnosprawne. 
Na stoisku LGD „RAZEM” i gmi-
ny Łuków, poza obejrzeniem pięk-
nych okazów amonitów, można było 
wziąć udział w warsztatach z wy-
palania obrazków pirografem oraz 
wygrać nagrodę biorąc udział w za-
bawie pn. „koło fortuny”. Warsztaty 
rzeźbiarskie prowadzili członkowie 
Stowarzyszenia Artystów i Twórców 
Gminy Łuków. Był także kiermasz 
książek o tematyce geograficzno 
– przyrodniczej i jurajskiej. Gmin-
na Biblioteka Publiczna zaprosiła 
młodszych uczestników imprezy do 
wzięcia udziału w grach, zabawach 
i konkursach, a także w pokazie 

mody ekologicznej. Spośród blisko 
30 uczestników pokazu mody wy-
różnieni zostali Natalia Więckowska, 
Łucja Korlaga, Bartek Szczygieł, Ala 
Ponikowska, Maja Sadło i Roksana 
Wierzchowska, do której trafiło spe-
cjalne wyróżnienie.

Podczas Festiwalu nagrody ode-
brali także laureaci konkursu fo-
tograficznego pn. „Gmina Łuków 
– dzieje przyrody w obiektywie”. 
Muzycznym akcentem imprezy były 
występy w wykonaniu Katarzyny 
i Eweliny Świeszkowskich z Dmi-
nina, natomiast o stronę kulinarną 
wydarzenia zadbali: Centrum Kon-
ferencyjno – Wypoczynkowe Parisel 
Palace, Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no – Handlowe „Agro – Top” z Grę-
zówki, mieszkańcy sołectwa Klimki 
i koło gospodyń wiejskich „Kumpe-
le” z Gręzówki.

W drugim dniu Festiwalu Jurajskie-
go, który miał charakter warsztatów, 
wzięli udział gimnazjaliści ze szkoły 
w Zalesiu. Zajęcia z rozpoznawania 
skał i minerałów oraz z bioróżnorod-
ności wymarłych organizmów pro-
wadzili dla nich pracownicy PIG-PIB 
w Warszawie, prelekcję geologiczną 
wygłosił, tak jak poprzedniego dnia, 
Paweł Woźniak. Akcentem sporto-
wym warsztatów była zabawa sza-
blami go now.

II Festiwal Jurajski odbył się 
w dniach 17 – 18 września w Cen-
trum Konferencyjno – Wypoczyn-
kowym Parisel Palace w Klimkach. 
Jego organizatorami były Lokalna 
Grupa Działania „RAZEM” i gmina 
Łuków.
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