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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.

Upamiętnienie bohaterów Powstania 
Styczniowego na terenie gminy Łuków
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Nagrodzeni 
uczniowie
Czterech uczniów z terenu gminy otrzymało 
Stypendia Gminy Łuków i dziesięciu Nagro-
dy Wójta Gminy Łuków. Uroczyste wręcze-
nie wyróżnień odbyło się w marcu w Urzę-
dzie Gminy.
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Kobieta Roku 
Gminy Łuków
Mariola Krasnodębska – sołtys Szczygłów 
Górnych otrzymała w tym roku tytuł „Kobie-
ta Roku Gminy Łuków” oraz statuetkę przed-
stawiającą damę w kapeluszu. Nagrodę ode-
brała podczas gminnej uroczystości z okazji 
Dnia Kobiet.
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Cykl spotkań dla 
mieszkańców gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łuko-
wie, przy współudziale Komendy Powiatowej 
Policji w Łukowie planuje przeprowadzenie 
cyklu spotkań pod hasłem: „BĄDŹ OSTROŻ-
NY, CZUJNY, BROŃ SIĘ!”. Podczas nich 
mieszkańcy dowiedzą się, jak nie dać się oszu-
kać oraz w jaki sposób unikać innych zagrożeń.
 Str. 8

W styczniu odbyła się uroczystość nadania imienia Fran-
ciszka Wilczyńskiego rondu w Łazach. Po niej wyruszył 
III Pieszy Rajd Powstańczy imienia ks. Stanisława Brzó-

ski. Jego celem było oddanie hołdu Powstańcom Stycz-
niowym, w sposób szczególny ks. Stanisławowi Brzósce 
i jego adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. 

Str. 3
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Wójt gminy Łuków w finale konkursu 
„Wójt Roku 2017”

RP, Wydawnictwa Duszpasterstwa 
Rolników i Redakcji Audycji Rol-
nych Programu 1 TVP S.A., wybra-
ła finalistów na podstawie formula-
rzy zgłoszeniowych zawierających 
opis osiągnięć kandydata w pracy 
na rzecz swojej gminy. O tym, który 
z kandydatów zwycięży, zdecydują 
głosy widzów. Uroczyste ogłoszenie 
wyników odbędzie się 21 kwietnia.  

Kandydaturę wójta Mariusza Osia-
ka zgłosiła do konkursu Rada Gminy 
Łuków, wniosek poparły organizacje 
z terenu gminy - Ludowy Klub Spor-
towy TUR Turze Rogi i Stowarzy-
szenie Artystów i Twórców Gminy 
Łuków. 

Miło jest nam poinformować, że 
wójt gminy Łuków Mariusz Osiak 
znalazł się w finałowej dziesiątce 
konkursu „Wójt Roku 2017”, zorga-
nizowanego przez Redakcję Audycji 
Rolnych Programu 1 Telewizji Pol-
skiej S.A. 

Kapituła konkursu w składzie: 
przedstawiciel Kancelarii Prezy-
denta RP, Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Rolniczego, Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Związku Gmin Wiejskich Fo
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Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej (ŚZŻAK) Koło Łuków 
wraz z partnerami organizacyjnymi – 
gminą Łuków, Towarzystwem Przy-
rodniczo – Historycznym „Orlik”, 
Mazowieckim Towarzystwem Strze-
leckim im. Marszałka J. Piłsudskie-
go i Nadleśnictwem Łuków, zapra-
szają w dniach 16 - 17 czerwca br. na 
III Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”. 
Celem Rajdu jest uczczenie pamię-
ci bohaterów polskich podziemnych 
formacji wojskowych, walczących 
z okupantami w okresie II Wojny 
Światowej, w szczególności żołnie-
rzy z lasów łukowskich. Rajd będzie 
wiódł szlakiem miejsc związanych 
z ludźmi, którzy oddali życie za wol-
ność Ojczyzny, jego baza będzie zlo-
kalizowana w miejscu biwakowym 
rezerwatu Jata. 

Organizator i partnerzy zapraszają 
do wspólnej wędrówki jedną z wy-
branych tras w pięknych okoliczno-
ściach przyrody, do czuwania przy 
ognisku i spania pod namiotem. 
W bazie Rajdu zapewniają liczne 
atrakcje, wśród nich: prezentację 
uzbrojenia, umundurowania i wypo-
sażenia żołnierskiego, dioramę obo-
zu partyzanckiego z udziałem rekon-
struktorów ze ŚZŻAK Koło Łuków 
oraz Grupy Rekonstrukcji Historycz-

nej „WIR”, a także szereg konkur-
sów i atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Szczegóły, trasy i regulamin Rajdu 
zostaną udostępnione w kwietniu na 

portalach internetowych www.tphOr-
lik.org.pl i na www.lukow.ug.gov.pl

Już teraz rezerwujcie Państwo ter-
min w swoich kalendarzach.

III Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”
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Upamiętnienie bohaterów Powstania 
Styczniowego na terenie gminy Łuków

Armii Krajowej Koło Łuków Ry-
szard Grafik. Wspomniał on walki 
powstańcze na Ziemi Łukowskiej 
oraz rolę, jaką odegrał w nich ks. 
Brzóska. W Jacie grupa łukowska 
– prawie 90 osób, spotkała się z bli-
sko 40-osobową grupą uczestników 
Rajdu, która wyruszyła z Wiśniewa. 
Wszyscy skierowali się pod pomnik 
ks. Brzóski, gdzie oddali hołd boha-
terowi Ziemi Łukowskiej. Wspólnie 
odśpiewano hymn państwowy, na-
stępnie ks. Maciej Majek z Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji 
Siedleckiej przybliżył postać patrona 
Rajdu – ks. Brzóski, ks. Piotr Osiń-
ski przewodniczył modlitwom za 
wszystkich walczących i poległych 
w czasie walk niepodległościowych. 
Sławomir Smolak odczytał apel 
pamięci poświęcony uczestnikom 
Zrywu z 1863r., w sposób szczegól-
ny przywołując bohaterów Ziemi 
Łukowskiej. Podczas uroczystości 

Do bohaterów – kpt. Wacława Rej-
maka ps. „Ostoja” i ks. Stanisława 
Brzóski, o których pamięć jest wciąż 
żywa na terenie gminy Łuków, dołą-
czył Franciszek Wilczyński – adiu-
tant ks. Brzóski. To jego imię otrzy-
mało rondo w Łazach – miejscu jego 
urodzenia. Uroczystość z tej okazji 
odbyła się w dniu 19 stycznia. 

Sylwetkę Wilczyńskiego przy-
bliżyła Małgorzata Szczygielska 
z Muzeum Regionalnego w Łukowie, 
autorka publikacji o adiutancie ostat-
niego dowódcy Powstania Stycznio-
wego na Podlasiu i Lubelszczyźnie. 
Słowa podziękowania za pamięć 
o bohaterze Ziemi Łukowskiej skie-
rowali do organizatorów i uczestni-
ków uroczystości poseł na Sejm RP 
Krzysztof Głuchowski, starosta łu-
kowski Janusz Kozioł i wójt gminy 
Łuków Mariusz Osiak. 

Z wnioskiem o nadanie imienia 
rondu wystąpił dyrektor Muzeum Re-
gionalnego w Łukowie Mariusz Bur-
dach, a Rada Gminy Łuków przyjęła 
na tę okoliczność stosowną uchwałę, 
którą podczas uroczystości odczytał 
radny z Łazów Antoni Szaniawski. 
Oprócz nadania imienia rondu, zosta-
ła także odsłonięta tablica upamięt-
niająca Franciszka Wilczyńskiego. 
Obrzędu błogosławieństwa tablicy, 
ronda i wszystkich, którzy będą z nie-
go korzystali dokonał ks. Piotr Osiń-
ski z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Łukowie. 

Bezpośrednio po uroczystości 
wyruszył III Pieszy Rajd Powstań-
czy imienia ks. Stanisława Brzóski. 
Jego celem było oddanie hołdu Po-
wstańcom Styczniowym, w sposób 
szczególny ks. Stanisławowi Brzó-
sce i Franciszkowi Wilczyńskiemu. 
Uczestnicy Rajdu przebyli trasę 27 
km, a jej najważniejszym punktem 
był pomnik ks. Brzóski w rezerwa-
cie Jata. Po drodze zatrzymali się 
na łukowskim cmentarzu, by złożyć 
kwiaty pod pomnikiem Powstańców 
Styczniowych. Tu też kilka słów do 
uczestników Rajdu skierował pre-
zes Światowego Związku Żołnierzy 
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pod pomnikiem ks. Brzóski koordy-
natorzy Rajdu – Sławomir Smolak 
i Robert Wysokiński podziękowa-
li wszystkim, którzy wspierają ich 
w organizacji tego cyklicznego wy-
darzenia. Wyrazem podziękowania 
było wręczenie okolicznościowych 
medali „Przyjaciel Rajdu”. 

Grupa wiśniewska wróciła busami 
do domów, a grupa łukowska udała 
się pieszo w drogę powrotną, zakoń-
czoną o godz. 4.30 złożeniem kwia-
tów pod pomnikiem Powstańców 
Styczniowych na Placu Narutowicza 
w Łukowie.

Organizatorami uroczystości byli 
Wójt i Rada Gminy Łuków oraz Mu-
zeum Regionalne w Łukowie i Towa-
rzystwo Przyrodniczo - Historyczne 
„Orlik”, organizatorami Rajdu - Łu-
kowskie Stowarzyszenie Rozwoju 
i Towarzystwo Przyrodniczo - Histo-
ryczne „Orlik”, a także gminy Łuków 
i Wiśniew oraz Nadleśnictwo Łuków. 
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W dniu 20 marca w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Łukowie odbyło 
się uroczyste wręczenie Stypendiów 
Gminy Łuków oraz Nagród Wój-
ta Gminy Łuków za II semestr roku 
szkolnego 2017/18, w ramach gmin-
nego programu stypendialnego. 

W bieżącej edycji 4 kandydatów 
spełniło wymagania do Stypendium 
Gminy Łuków oraz 10 kandydatów do 
Nagrody Wójta Gminy Łuków.

Kandydaci do stypendium wykazali 
się średnią ocen powyżej 4,5, co naj-
mniej bardzo dobrym zachowaniem 
oraz są laureatami miejsc punktowa-
nych I-III krajowej  lub wojewódzkiej 
imprezy artystycznej lub sportowej 
albo konkursu przedmiotowego. Sty-
pendia otrzymali: 

1. Aleksandra Anna Ciężka – 
uczennica klasy II Gimnazjum nr 2 
w Łukowie, zajęła II miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej 
Młodziczek „Łukovia Cup”, IV miej-
sce w rozgrywkach wojewódzkich ligi 
młodziczek w piłce ręcznej woj. lubel-
skiego oraz V miejsce w Międzynaro-
dowym Turnieju Piłki Ręcznej o Pu-
char Polesia (Ukraina) (opiekun Jerzy 
Kożuch). 

2. Martyna Czerepińska – uczen-
nica klasy I Gimnazjum Nr 2 w Łu-
kowie, zajęła I miejsce Puchar Euro-
py „Czech Open” Kadetów Starszych 
w kickboxingu w formule light con-
tact, III miejsce o Puchar Polski Ka-
detów Starszych w Kickboxingu for-
muła Light Contact w Węgrowie oraz 
I i III miejsce  w Otwartej Śląskiej Li-
dze Kickboxingu Kadetów Starszych 
w formule Light Contact w Mysłowi-
cach  (opiekun Zenon Pawlikowski).  

3. Natalia Kryjer – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu, zaję-
ła  V miejsce w Mistrzostwach Pol-

ski Młodziczek w zapasach, I miej-
sce w Międzynarodowym Turnieju 
,,Czarny Bór Poland Open”, III miej-
sce w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodziczek oraz I miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Lu-
belskiego w zapasach (opiekun Grze-
gorz Rychta). 

4. Kacper Siwiak – uczeń Gimna-
zjum w Zalesiu, zajął I miejsce w V 
Wojewódzkim Przeglądzie Recytator-
skim Poezji i Prozy Patriotycznej im. 
gen. Franciszka Kleeberga w Woli 
Gułowskiej, wyróżnienie w XXI Wo-
jewódzkim Jesiennym Konkursie Re-
cytatorskim w Lublinie oraz nagrodę 
w IX Wojewódzkim Prestiżowym  
Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Pa-
triotycznej im. Ryszarda Kaczorow-
skiego „Ojczyzno moja najmilsza 
– miasto moje kochane” w Lublinie 
(opiekun Sławomir Żyłka).

Do uzyskania Nagrody Wójta Gmi-
ny Łuków konieczne było uzyskanie 
miejsca punktowanego I-VI w konkur-
sach, zawodach i innych imprezach na 
szczeblu krajowym oraz I-III na szcze-
blu wojewódzkim, rejonowym lub po-
wiatowym. Wysokość nagród została 
zróżnicowana w zależności od wyniku 
osiągniętego przez kandydatów. Na-
grody otrzymali:

1. Kamil Juszczyński – uczeń kla-
sy I Gimnazjum w Białej Podlaskiej, 
zajął I miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Piłki Siatkowej Kadetów i Mło-
dzików w Białej Podlaskiej, I miejsce 
w Regionalnym Turnieju Talentów 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
I miejsce w Turnieju Ligi Wojewódz-
kiej Młodzików Chełmie, II miejsce 
w II Turnieju Ligi Wojewódzkiej Mło-
dzików w Kraśniku  (opiekun Maciej 

Sobieraj).
2. Mateusz Bancerz: uczeń I kla-

sy Gimnazjum w Strzyżewie, zajął 
I miejsce w Turnieju Ligi Wojewódz-
kiej Młodzików w Chełmie, II miejsce 
w II Turnieju Ligi Wojewódzkiej Mło-
dzików w Kraśniku, I miejsce w Li-
dze Wojewódzkiej Kadetów, I miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siat-
kowej Kadetów i Młodzików w Białej 
Podlaskiej, IX miejsce w Memoriale 
im. W. Zembowicza w Rawie Mazo-
wieckiej  (opiekun Paweł Mućka). 
3. Dorian Siekierzyński – uczeń 

VII klasy Szkoły Podstawowej w Dą-
biu, zajął V miejsce w Mistrzostwach 
Europy Kadetów Młodszych WAKO 
w Kickboxingu Formuła Pointfighting 
w Skopje (Macedonia), III miejsce 
o Puchar Polski Kadetów Starszych 
w kickboxingu Formuła Pointfighting 
w Świdniku, II miejsce o Puchar Pol-
ski Kadetów Starszych w kickboxingu 
Formuła Light Contact w Węgrowie 
(opiekun Zenon Pawlikowski).  
4. Bartosz Prusinowski – uczeń 

VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 
w Łukowie, zajął I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetów Młodszych 
w kickboxingu Light-Contact w Ry-
dzynie, III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Kadetów Młodszych w kickbo-
xingu Pointfighting, II miejsce w Mi-
strzostwach Polski Kadetów Młod-
szych w kickboxingu Pointfighting, 
III miejsce w Pointfighting Grand Prix 
w Otwartym Pucharze Polski w Kick-
boxingu w Świdniku (opiekun Zenon 
Pawlikowski).  
5. Damian Kryjer – uczeń Gimna-

zjum w Zalesiu, członek kadry woje-
wódzkiej w zapasach w stylu klasycz-
nym, zajął III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w zapasach w stylu 
klasycznym, I miejsce w Międzywoje-
wódzkich  Mistrzostwach Młodzików 
w zapasach w stylu klasycznym (opie-
kun Grzegorz Rychta). 
6. Julia Pracz – uczennica Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu, zawodniczka 
kadry wojewódzkiej młodziczek w za-
pasach, zajęła II miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego 
w zapasach, III miejsce w Międzywo-
jewódzkich  Mistrzostwach Młodzi-
czek w zapasach (opiekun Grzegorz 
Rychta). 
7. Klaudia Karwowska – uczen-

Stypendia Gminy Łuków i Nagrody Wójta Gminy Łuków
OŚWIATA
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Laureat Plebiscytu TOP REGIONU 2017

Nowe przedszkole w gminie Łuków

nica Szkoły Podstawowej w Zalesiu, 
zawodniczka kadry wojewódzkiej 
młodziczek w zapasach, zajęła I miej-
sce w Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego w zapasach kobiet, III 
miejsce w międzynarodowym turnie-
ju zapaśniczym „Poland Open Czarny 
Bór” (opiekun Grzegorz Rychta). 
8. Krzysztof Koper – uczeń I kla-

sy IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Pawła II w Łukowie, zakwali-
fikował się do etapu okręgowego III 
stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzie-
je oręża polskiego”, uczestnik II etapu 

Ogólnopolskiej Olimpiady Historycz-
nej w okręgu Lubelskim oraz laureat 
I miejsca w II edycji testu wiedzy z hi-
storii Łukowa „Poznaj Swoje Miasto” 
(opiekun Małgorzata Wiącek).
9. Patrycja Piotrowska – uczen-

nica VII klasy Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu, zawodniczka kadry woje-
wódzkiej młodziczek w zapasach, za-
jęła III miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Lubelskiego w zapasach 
kobiet, III miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju Zapaśniczym „Poland 
Open Czarny Bór” (opiekun Grzegorz 
Rychta).

10. Piotr Bartoń - uczeń klasy II 
Gimnazjum nr 2 w Łukowie, zajął 
w sztafetowych biegach przełajowych: 
I miejsce w Finale Powiatu Łukow-
skiego, II miejsce w Finale Rejonu 
Bialskiego oraz w drużynowych bie-
gach przełajowych II miejsce w Finale 
Rejonu Bialskiego oraz II miejsce Fi-
nale Województwa Lubelskiego (opie-
kun Robert Filip).

Stypendia oraz nagrody wręczyli: 
Wojciech Szczygieł, zastępca wójta 
gminy Łuków oraz Bogdan Wiącek, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświato-
wego w Łukowie.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
w Krynce zajął 1 miejsce w Plebi-
scycie TOP REGIONU 2017 Re-
gionalnego Portalu Informacyjnego 
podlasie24.pl i Katolickiego Radia 
Podlasie w kategorii Inwestycja 
Roku 2017 w Regionie. Z tej okazji 
przedstawiciele inwestorów – spółki 
KBC Inwest sp. z o.o. i Centrum Me-
dyczno – Diagnostycznego sp. z o.o. 
oraz wójt gminy Łuków, na terenie 
której zlokalizowana jest inwestycja 
- Mariusz Osiak, odebrali pamiąt-
kowe dyplomy. Uroczystość nagro-
dzenia laureatów odbyła się styczniu 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Opolu Nowym podczas świą-
tecznego spotkania Katolickiego 
Radia Podlasie ze współpracującymi 
z nim instytucjami i samorządami.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
w Krynce to otwarta w ubiegłym 

W dniu 20 lutego br. do wójta gmi-
ny Łuków wpłynął wspólny wnio-
sek rady rodziców, dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Prusa 
w Gołąbkach Anny Krzęcio oraz 
wiceprzewodniczącej Rady Gminy 
Łuków Bogumiły Rozwadowskiej 
o utworzenie przedszkola w Gołąb-
kach od roku szkolnego 2018/2019. 
Do wniosku załączono deklaracje ro-
dziców dzieci, które mogłyby uczęsz-
czać do nowopowstałego przedszko-
la. Z listy tej od 1 września 2018 r. do 
przedszkola będzie mogło uczęszczać 
ok. 30 dzieci, a od listopada 2018 r. 
kolejnych 4, które ukończą 2,5 roku. 
Pozytywnie do wniosku odniosły się 

roku placówka medyczna, świadczą-
ca usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze 
pacjentom wymagającym stałej wen-
tylacji mechanicznej oraz pacjentom 

władze gminy, czego konsekwencją 
było podjęcie uchwały Rady Gminy 
Łuków w dniu 15 marca w sprawie 
przekształcenia oddziału przedszkol-
nego w Szkole Podstawowej im. Bo-
lesława Prusa w Gołąbkach w Przed-
szkole w Gołąbkach oraz utworzenia 
Zespołu Szkół w Gołąbkach.

Przedszkole jest pełniejszą formą 
edukacji przedszkolnej. Wydłużony 
powyżej pięciu godzin dziennie czas 
pracy umożliwia poszerzenie oferty 
zajęć wyrównujących szanse eduka-
cyjne dzieci, jest także wyjściem na-
przeciw potrzebom rodziców pracu-
jących, którzy oczekują objęcia dzie-
ci wychowaniem i opieką w czasie 9 

z chorobami psychogeriatrycznymi 
i otępiennymi. Jest to pierwsza tego 
typu inwestycja w powiatach łukow-
skim, ryckim i lubartowskim.

- 10 godzin dziennie. Przekształcenie 
oddziału przedszkolnego w szkole 
w przedszkole nie rodzi negatyw-
nych konsekwencji kadrowych – za-
trudnieni w oddziale przedszkolnym 
nauczyciele pozostają pracownikami 
przedszkola w Zespole Szkół w Go-
łąbkach.

W celu uruchomienia przedszkola 
konieczne będzie przeprowadzenie 
w budynku Zespołu Szkół, niezbęd-
nych prac remontowo-adaptacyjnych, 
dostosowując go do wymagań ochro-
ny przeciwpożarowej oraz wymagań 
prawa budowlanego. Usytuowanie 
przedszkola przewidziano w klasach 
na piętrze, przy sali sportowej.
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Edukacja Czytelnicza

Dzień Kobiet w Dąbiu

Ferie w Bibliotece

Wieczór kusakowy seniora

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
w Bibliotece Publicznej w Gręzówce odbyła się lekcja 
biblioteczna poświęcona edukacji czytelniczej. Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu 
chronić różnorodność językową jako dziedzictwo kultu-
rowe, podnosić świadomość językową oraz kształtować 
poczucie odpowiedzialności za polszczyznę. W spotka-
niu bibliotecznym wzięła udział grupa 5-latków z Przed-
szkola w Gręzówce. Podczas lekcji dzieci poznały zasa-
dy korzystania z księgozbioru oraz regulamin biblioteki, 
a także obejrzały ciekawe pozycje wydawnicze, w tym 
książki służące nauce liter i samodzielnego czytania, 
oraz wysłuchały bajek czytanych przez bibliotekarkę. 

Wzorem lat ubiegłych, biblioteki 
przygotowały w czasie ferii szereg 
atrakcji dla uczniów. Oferta zajęć była 
na tyle duża, że zarówno starsi, jak 
i młodsi mogli znaleźć dla siebie coś 
interesującego. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia plastyczne, 
warsztaty artystyczne prowadzone 
przez członkinie Stowarzyszenia Ar-
tystów i Twórców Gminy Łuków, 
konkursy wiedzy, gry zręcznościowe, 
tenis stołowy i piłkarzyki oraz tur-
nieje gier planszowych. Biblioteka 

W ostatni wieczór karnawału do 
świetlicy wiejskiej w Krynce przy-
byli miejscowi seniorzy, by wspólnie 
pożegnać kończący się okres zapu-
stów. W tym roku okazja była po-
dwójna –następnego dnia przypadały 
Walentynki. Nie zabrakło więc zabaw 

w Gręzówce zaproponowała swoim 
najmłodszym czytelnikom wyjazd 
do siedleckiego kina na film animo-
wany, w bibliotece w Krynce uczest-
nicy zajęć feryjnych przygotowali 
upominki z okazji święta walentynek 
oraz rekwizyty na bal karnawałowy. 
W bibliotece w Strzyżewie czytelnicy 
mogli uczestniczyć w zajęciach lite-
rackich nawiązujących do twórczo-
ści Jana Brzechwy, zaś w Dmininie 
mogli nauczyć się lepić pierogi pod 
okiem miejscowej gospodyni.

i konkursów o tematyce zarówno 
karnawałowej, jak i walentynkowej, 
a także humorystycznych skeczy pre-
zentujących sceny z życia seniora. 
Przy muzyce, tańcach i wspomnie-
niach dawnych czasów wieczór minął 
w serdecznej atmosferze. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka w Dąbiu zorganizowała, we współpracy ze 
wszystkimi filiami bibliotecznymi, uroczystość z oka-
zji Dnia Kobiet. Rozpoczęli ją młodzi czytelnicy pre-
zentując humorystyczne scenki na temat wakacji oraz 
wyjazdu do sanatorium. Po nich wystąpili w pokazie 
mody ekologicznej. W spotkaniu znalazły się też tematy 
– dotyczący zdrowego sposobu odżywiania oraz kosme-
tyczny, podczas którego konsultantka firmy Mary Kay 
zaprezentowała, w jaki sposób wykonać makijaż twarzy 
oraz wyjaśniła, jak dobrać kosmetyki. Odbyły się także 
warsztaty artystyczne z wykonywania kwiatów z bibuły 
prowadzone pod okiem członkiń Stowarzyszenia Arty-
stów i Twórców Gminy Łuków oraz quiz, podczas któ-
rego panie zostały obdarowane upominkami. 
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KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY

Jubileuszowy Jarmark Wielkanocny

Kobieta Roku Gminy Łuków

Betlejem na Podlasiu w Gminie Łuków

Odczytanie przez dzieci z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jata” ewangelii we-
dług św. Marka mówiącej o wjeździe 
Jezusa do Jerozolimy oraz wykona-
nie przez nich pieśni wielkopostnej 
„A my palmy, te palemki” rozpoczę-
ło tegoroczny, dziesiąty już Jarmark 
Wielkanocny. Na placu Solidarności 
i Wolności stanęły kramy, na któ-
rych można było nabyć świąteczne 
smakołyki i ozdoby. Tradycyjnie już 
życzenia świąteczne mieszkańcom 
miasta i gminy złożyli wójt Mariusz 
Osiak i zastępca burmistrza Marcin 
Mateńko, którzy następnie podzielili 
się wielkanocnym jajeczkiem z przy-
byłymi na Jarmark. Życzenia złożył 
także obecny na Jarmarku Marszałek 

Tegoroczne gminne kolędowanie 
pod nazwą „Betlejem na Podlasiu 
w Gminie Łuków” odbyło się 14 
stycznia w Zespole Szkół w Świ-
drach. Uczniowie, w pięknie przy-
gotowanej przez siebie scenografi i, 
zaprezentowali jasełka, następnie 
wystąpiły przedszkolaki wykonując 
pastorałki. W dalszej części uroczy-
stości z koncertami kolęd wystąpiły 
zespoły - Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Jata”, „Kumpele”, „Nieza-
pominajki”, „Zalesianki” i „Jagód-
ki”. Noworoczne życzenia wszyst-

Po raz czwarty w gminie Łuków został przyznany ty-
tuł „Kobieta Roku”. W tym roku otrzymała go Mariola 
Krasnodębska – sołtys Szczygłów Górnych. Poza tytu-
łem, do pani Marioli trafi ła statuetka przedstawiająca 
damę w kapeluszu, wyrzeźbiona przez Roberta Sadłę. 
Pięć kolejnych nagród w postaci rzeźb „Złotego Tulipa-
na Wójta Gminy Łuków 2018” otrzymały panie: Kry-
styna Kiryła z Sięciaszki Pierwszej, Aneta Pajdowska 
z Łazów, Urszula Karwowska z Zalesia, Henryka Sadło 
z Dąbia i Agnieszka Domańska z Jezior. Panie, które 
otrzymały nominacje do tytułu „Kobieta Roku” -  Hali-
na Wiśniewska z Ryżek, Małgorzata Radomyska z Ról, 
Ewelina Pucyk z Zalesia, Beata Rozwadowska z Dmini-
na, Anna Dybciak z Sięciaszki Pierwszej, odebrały oko-
licznościowe dyplomy. Wręczenie wyróżnień odbyło się 
podczas gminnej uroczystości z okazji Dnia Kobiet, któ-
ra odbyła się w niedzielę 4 marca w Łazach. Wszystkie 
panie zostały obdarowane bukietami kwiatów oraz upo-
minkami i słodyczami ufundowanymi przez organizato-

Województwa Lubelskiego Sławomir 
Sosnowski.

Jarmark był także okazją do wrę-
czenia nagród laureatom gminnego 
konkursu pisanki i symboli wielka-
nocnych, ogłoszonego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie. Na-
grody wręczyli wójt i jego zastęp-
ca Wojciech Szczygieł. Podczas zaś 
samego Jarmarku został przeprowa-
dzony konkurs wiedzy o zwyczajach 
i tradycjach Świąt Wielkanocnych 
w Polsce. Najmłodsi mogli obejrzeć 
zagrodę wiejską ze zwierzętami go-
spodarskimi oraz zrobić sobie zdjęcie 
z pluszowymi kurczętami i królikiem, 
częstującymi czekoladowymi jajecz-
kami. Wszyscy mogli skosztować tra-

kim gościom złożyli zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł, dyrektor Ze-
społu Szkół w Świdrach Agniesz-
ka Śledź oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukowie Henryk 
Wysocki. Uroczystość była także 
okazją do złożenia życzeń wszyst-
kim babciom i dziadkom z okazji 
zbliżającego się ich święta. Orga-
nizatorami spotkania byli Gminny 
ośrodek Kultury w Łukowie, Zespół 
Szkół w Świdrach, Sołtys i Rada So-
łecka miejscowości Świdry.

dycyjnego, wielkanocnego barszczy-
ku przygotowanego przez gospodynie 
z Dminina. Organizatorem Jarmarku 
Wielkanocnego był Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie, który przygoto-
wał wydarzenie we współpracy z gmi-
ną Łuków i miastem Łuków.  

rów - Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie i Radę Sołec-
ką w Łazach. Życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Ko-
biet wszystkim paniom złożyli wójt Mariusz Osiak, radny 
z Łazów Antoni Szaniawski i sołtys Radosław Nowicki. 
W części artystycznej wystąpili artyści Śląskiej i Krakow-
skiej Opery: Karolina Wieczorek - sopran, Grzegorz Bier-
nacki – tenor, Katarzyna Rzeszutek - piano. 
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Cykl spotkań pod hasłem: 
„BĄDŹ OSTROŻNY, CZUJNY, BROŃ SIĘ!”

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny
Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 5 

grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (KDR), weszły 
w życie przepisy dotyczące możliwości przyznania człon-
kom rodzin wielodzietnych, obok karty tradycyjnej (pla-
stikowej), elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma 
formę aplikacji na smartfony.

Aplikacja posiada kilka funkcji:
• rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty 

swoich dzieci oraz małżonka;
• aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg 

kategorii, lokalizacji, frazy;
• funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partne-

rów udzielających zniżek w okolicy przebywania użyt-
kownika aplikacji, a użytkownik będzie mógł dodawać 
partnerów KDR do listy „ulubionych”;

• aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji 
członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych 

zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złoże-
nia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przy-
padku dzieci przed 18 r.ż.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. zło-

żyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty 
elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą 
wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty (w postaci 
elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego 
czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. 
członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyzna-
nie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następ-
nie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę 
Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty 
za dodatkową formę Kart w kwocie 9,21 zł.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łuko-
wie, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków, Tel. 25 798 21 59 
w. 152. 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łukowie, przy współudziale 
Komendy Powiatowej Policji w Łu-
kowie planuje przeprowadzenie cy-
klu spotkań pod hasłem: „BĄDŹ 
OSTROŻNY, CZUJNY, BROŃ 
SIĘ!”. Spotkania odbędą się w maju 
i czerwcu w świetlicach wiejskich 
na terenie gminy Łuków. Informacje 
z terminami spotkań zostaną wywie-
szone na tablicach informacyjnych.

W trakcie spotkań pracownicy so-
cjalni wraz z dzielnicowymi uczulą 
mieszkańców, w jaki sposób nie dać 
się oszukać, czy krzywdzić. Poru-
szone zostaną między innymi tematy 
związane z metodami stosowanymi 
przez oszustów, omówione zosta-
ną zagrożenia związane z zakupami 
przez Internet, czy zasady korzysta-
nia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Ponadto, mieszkańcy 
zostaną poinformowani, gdzie mogą 
szukać wsparcia w przypadku do-
świadczenia przemocy oraz na czym 
polega procedura Niebieskiej Karty.

Wymienione tematy to nie wszyst-
kie, które zostaną poruszone na 
spotkaniach, dlatego zachęcamy do 
uczestnictwa i już dziś serdeczne za-
praszamy.


