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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.

Str. 3

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.

Str. 6

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.

Budżet na 2019r.
Rada Gminy przyjęła budżet na 
2019r. Po raz pierwszy w historii 
gminy, wydatki wyniosą ponad 
100 mln zł, w tym blisko 34 mln 
zł na inwestycje. Jedną z nich jest 
budowa gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej.

Str. 2

Gospodarstwa 
nagrodzone w konkursie
Dwa gospodarstwa z gminy Łu-
ków zostały nagrodzone w kon-
kursie „Rolnik Lubelszczyzny 
2018”. Jedno w kategorii produk-
cja zwierzęca, drugie w kategorii 
produkcja roślinna. 

Str. 5

Sprzęt i wyposażenie 
dla jednostek OSP
Jednostki OSP otrzymały nowe 
wyposażenie i sprzęt ratownictwa. 
Środki na nie pochodziły z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 

Str. 5

Uroczystość 
z okazji 100-lecia 
odzyskania przez 
Polskę Niepodległości 
Przed Urzędem Gminy została od-
słonięta tablica w hołdzie walczą-
cym i poległym za wolność Polski 
oraz pamięci cywilnych ofi ar wo-
jen i prześladowań. Uroczystości 
towarzyszyła konferencja histo-
ryczna pn. „O naszej Niepodle-
głej”. 
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Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łuków,

serdecznie życzymy w 2019 roku pokoju 
i realizacji wszystkich zamierzeń.  

Niech będzie to dla Państwa dobry czas, 
przeżywany w zdrowiu i radości. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Federczyk

Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak 
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RADA GMINY

Sesja inauguracyjna w gminie Łuków
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Stawki podatku w tym roku nie uległy zwiększeniu. 
Taką decyzję podjęli radni na sesji, która odbyła się 30 
listopada ur. To oznacza, że już od dziewięciu lat podatki 
nie wzrastają, a w latach poprzednich zdarzało się nawet, 
że podatki od środków transportowych były obniżane do 
minimalnego poziomu, określanego przez Ministerstwo 
Finansów. 

Zwiększa się za to budżet gminy. W budżecie na  
2019 r., który radni przyjęli na sesji w dniu 28 grudnia, 
po stronie wydatków zaplanowano kwotę około 103 mln 
zł, po stronie zaś dochodów 93 mln zł. Po raz pierwszy 
w historii gminy Łuków wydatki przekroczą 100 mln, 
a na przestrzeni ostatnich 8 lat ich poziom wzrósł ponad 
dwukrotnie. Powstały deficyt zostanie pokryty pożyczką 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie. Wydatki na 
inwestycje wyniosą blisko 34 mln zł. Z tego prawie 7 
mln jest przeznaczonych na budowę gminnej sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Świątkowa, 
Role, Krynka, Gołaszyn, Ławki i Gręzówka. Będzie to 
pierwsza część realizacji blisko 15-milionowego projek-
tu rozłożonego na kilka lat. Na razie będzie finansowany 

ze środków własnych gminy i pożyczki z WFOŚiGW, 
a równolegle gmina będzie szukać zewnętrznych źró-
deł finansowania tej inwestycji. Na chwilę obecną ka-
nalizacja sanitarna jest zaledwie w czterech gminnych 
miejscowościach – Łazach, Czerśli, Sięciaszce Drugiej 
i Ryżkach. W budżecie została zapisana także kwota 14,5 
mln zł na realizację projektów z zakresu odnawialnych 
źródeł energii. Z tej kwoty aż 10,5 mln stanowią środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, które gmina pozyskała na montaż kolek-
torów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Kolejne 
zapisane w budżecie 3 180 000 zł zostanie przeznaczone 
na wybudowanie żłobka gminnego dla 60 dzieci. W bu-
dżecie zostały także zabezpieczone środki na termomo-
dernizację budynku Zespołu Szkół w Czerśli, na rozbu-
dowy budynków szkół w Gołaszynie i Świdrach, a także 
na inwestycje drogowe – kontynuację budowy drogi 
Dąbie – Klimki, budowę drogi Zalesie – Dąbie oraz na 
wspólne inwestycje z powiatem łukowskim, w tym na 
przebudowy dróg powiatowych Sięciaszka Pierwsza – 
Czerśl i Łuków – Gąsiory.

Sesja Rady Gminy Łuków inaugurująca 
kadencję 2018 – 2023 odbyła się 20 listo-
pada ur. Podczas niej ślubowanie złożyli 
radni i wójt Mariusz Osiak. Radni wybra-
li spośród siebie prezydium Rady, a także 
składy i przewodniczących komisji dzia-
łających w jej obrębie. Przewodniczącym 
Rady został, jak w poprzedniej kadencji, 
Tadeusz Federczyk, wiceprzewodniczą-
cymi – Bogumiła Rozwadowska – także 
pełniąca tę funkcję w minionej kadencji 
i Mirosław Dybciak. Pracami komisji re-
wizyjnej kieruje Sławomir Dębiński, ko-
misji oświaty, kultury i sportu – Jarosław 
Michalak, komisji finansów, mienia ko-
munalnego i inwestycji Paweł Durka, zaś 
komisji rolnictwa, ochrony środowiska 
i spraw społecznych Antoni Szaniawski. 
Została także powołana nowa komisja do 
spraw statutu gminy. Zajmie się ona dosto-
sowaniem statutu, który został uchwalony 
przed piętnastoma laty, do nowych przepi-
sów ustawy o samorządzie gminnym. Jed-
ną z takich zmian jest konieczność trans-
mitowania online sesji. Skład nowej ko-
misji tworzą przewodniczący Rady i prze-
wodniczący poszczególnych komisji. 

Wszystkie sesje będą transmitowane 
na stronie gminy Łuków www.lukow.
ug.gov.pl  

Podatki i budżet na 2019r. 
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Niektóre z ubiegłorocznych projektów inwestycyjnych 
zakończyły się w czwartym kwartale, inne dopiero zaczną 
się. Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie 
miejsc przyjaznych rowerzystom”. W ośmiu miejscowo-
ściach gminy – Biardach, Dmininie, Krynce, Strzyżewie, 
Sulejach, Szczygłach Górnych, Ryżkach i Zalesiu, zo-
stały utworzone miejsca wypoczynku i edukacji. Zostały 
w nich wybudowane drewniane wiaty dla rowerzystów 
z ławką i stolikiem (za wyjątkiem Biard, Krynki i Ryżek, 
gdzie zostały wykorzystane wiaty już istniejące), stojaki 
na rowery, lapidaria, w których są prezentowane głazy 
narzutowe, drewniane tablice informacyjne zawierające 
dane dotyczące prezentowanych okazów skał, kosze na 
odpadki i utwardzenie terenu. Projekt współfinansowany 
jest kwotą blisko 121 tys. zł z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.   

Zakończyła się także budowa pierwszego etapu dro-
gi Dąbie – Klimki. Na odcinku o długości blisko 4 km 
została wykonana podbudowa i położone dwie warstwy 
asfaltu. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł, z czego 1 
mln 400 tys. pochodzi z Rządowego programu na rzecz 
rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wspar-
cie lokalnej infrastruktury drogowej. Kolejny odcinek tej 
drogi o długości ponad 2 km jest planowany do realizacji 
w 2019r., środki na ten cel gmina chce pozyskać także 
z budżetu państwa.   

Kolejnym zakończonym w ubiegłym roku projektem 
jest „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem 
zwiększenia jego efektywności”. Polegał on na wymia-
nie 1037 wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęcio-
wych na oprawy ze źródłami typu LED. Pozwoli to na 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym 
na oszczędności w jej zużyciu. Zainstalowana moc spad-
nie z 187,096 KW do 43,73 KW, co stanowi 76,63% 
oszczędności w zużyciu energii. Zmniejszeniu ulegnie 
także emisja gazu cieplarnianego C02, który jest szko-
dliwy dla zdrowia. Całkowity budżet projektu wyniósł 
ponad 1 mln zł, z czego blisko 700 tys. zł pochodzi z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zmniejszenie emisji gazu CO2 i innych gazów cieplar-
nianych do atmosfery zapewni także rozbudowa infra-
struktury odnawialnych źródeł energii. Odbywa się ona 
w ramach realizowanych projektów – „Czysta energia 
w gminie Łuków I” i „Czysta energia w gminie Łuków 
II”. Polegają one na montażu u odbiorców indywidu-
alnych instalacji wykorzystujących energię słoneczną 
tj. kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. 
W bieżącym roku zostanie zrealizowany także trzeci pro-
jekt z tego zakresu „Czysta energia w gminie Łuków III”.   

Również w 2019r. gmina będzie realizowała projekt 
polegający na kompleksowej termomodernizacji i mo-
dernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czer-
śli. Całkowita wartość zadania wynosi 1 518 410,00 zł, 
z czego dofinansowanie środkami Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego to kwota 766 431,04 zł. 

Gmina ubiega się o środki na budowę żłobka gminne-
go. W tym celu złożyła wniosek do Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego na środki finansowe w wysokości  
1 800 000,00 zł pochodzące z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2019. Zakładany koszt inwestycji to  
3 180 000,00 zł.
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Klub Seniora działa od września ur. na terenie gminy Łuków 
pod hasłem „Teraz pora na Seniora”. W jego ramach grupa 50 
osób w wieku 60 lat i więcej, które nie są już aktywne zawo-
dowo, uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach – kulinar-
nych, florystycznych, komputerowych, rękodzielniczych, czy 
zajęciach ogólnoruchowych. Organizowane są także wieczor-
ki integracyjne, a w planach są wycieczki np. do Trójmiasta, 
czy Częstochowy i Wadowic oraz wyjazdy do teatru. Zajęcia 
odbywają się w świetlicy wiejskiej w Klimkach, która na po-
trzeby seniorów działa pięć dni w tygodniu w godz. 11 – 15. 

Projekt „Teraz pora na Seniora” będzie realizowany do koń-
ca sierpnia 2020r. Współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Klub Seniora ,,Teraz pora na Seniora’’
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Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej

Paczki świąteczne dla mieszkańców gminy

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Informujemy, że aktualnie obowiązujące kryteria do-
chodowe, kwalifikujące do pomocy finansowej wynoszą 
odpowiednio:
1. dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł
2. dla osoby w rodzinie - 528,00 zł
Maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania 
oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żyw-
ności dla osób objętych wieloletnim programem „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 
wynoszą 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wzorem ubiegłego roku, pracownicy Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego 
Zespołu Oświatowego w Łukowie przygotowali świą-
teczne paczki dla potrzebujących. Trafiły one do trzech 
rodzin z gminy Łuków, w których występują niepełno-
sprawność i długotrwała choroba. 

Pracownicy GOPS-u przygotowali także 44 paczki 
z żywnością i słodyczami dla osób samotnych z terenu 
gminy, które odwiedzili w okresie przedświątecznym. 

Do tej pory o Kartę Dużej Rodzi-
ny mogły się ubiegać rodziny z co 
najmniej trójką dzieci, które nie 
przekroczyły 18 roku życia lub 25 
roku życia w sytuacji, gdy dziec-

ko kontynuuje naukę np. w szko-
le wyższej, a także bez ograni-
czeń wiekowych, gdy dziecko ma 
orzeczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Du-
żej Rodziny będą mogli korzystać 
wszyscy rodzice, którzy kiedykol-
wiek mieli na utrzymaniu co naj-
mniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek i dodatkowych uprawnień 
dla rodzin z trojgiem lub większą 
liczbą dzieci oferowanych zarów-
no w instytucjach publicznych, jak 
i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego korzystania z ofert insty-
tucji kultury, sklepów, środków ko-
munikacji, punktów usługowych, 
ośrodków sportowych i rekreacyj-
nych będących partnerami Karty 
Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów.

Aby otrzymać Kartę Dużej Ro-
dziny, wystarczy złożyć wniosek 
o jej wydanie. Można to zrobić 
za pośrednictwem ministerialne-
go portalu Emp@tia lub osobiście 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Łukowie, ul. Świderska 
12, pokój 20.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
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Sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP 
W dniu 28 października w straż-

nicy OSP w Gręzówce, wójt Ma-
riusz Osiak uroczyście przekazał 
jednostkom OSP z gminy Łuków 
wyposażenie i sprzęt ratownictwa 
zakupiony ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości - Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwo-
ści. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach ogłoszonego Programu 
I priorytetu III B - Wsparcie i rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem i świadkom oraz realizacji 
przez jednostki sektora finansów pu-
blicznych zadań ustawowych zwią-
zanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem. Po-
legało ono na nabyciu wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodo-

wanym bezpośrednio na miejscu 
popełnienia przestępstwa. Całość 
budżetu zadania zamknęła się kwotą 
134.300,00 zł, z czego 99 % wkładu 
pokryło Ministerstwo Sprawiedli-
wości, a 1% gmina Łuków.

W minionym roku dwie jednostki 
OSP – z Gręzówki i Turzych Rogów, 

zakupiły nowe samochody strażac-
kie. Środki na nie pochodziły ze źró-
deł zewnętrznych, w tym z budże-
tu gminy Łuków. Dotacja dla OSP 
Gręzówka na ten cel wyniosła 250 
tys. zł (koszt zakupu to 781 050,00 
zł), dla OSP Turze Rogi 104 tys. zł 
(koszt zakupu – 525 579,00 zł).

Gospodarstwa z gminy Łuków nagrodzone 
w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”
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Miło jest nam poinformować, że dwa gospodarstwa 
z gminy Łuków zostały nagrodzone w konkursie „Rolnik 
Lubelszczyzny 2018”.  

Jedno z nich to gospodarstwo państwa Grażyny i Jaro-
sława Krasnodębskich z Zalesia. Zdobyło ono I miejsce 
w kategorii produkcja zwierzęca. Głównym kierunkiem 
działalności gospodarstwa, funkcjonującego od 2003 r., 
jest produkcja drobiu – rocznie ok. 50 tys.  Drugim na-
grodzonym jest gospodarstwo państwa Hanny i Leszka 
Niewęgłowskich z Dminina. Uplasowało się ono na III 
miejscu w kategorii produkcja roślinna. Jest to gospodar-
stwo nasienne, głównym kierunkiem jego działalności jest 
reprodukcja zbóż ozimych i jarych i sadzeniaków ziem-
niaka.   

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu przez gminę Łu-
ków, zostały poddane ocenie przez kapitułę konkursu, 
w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów 
i zaproszonych przez nich instytucji. Oceniane były m. in. 
zasady zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji 
rolnej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, 
działania na rzecz ochrony środowiska, dbałość o estetykę 
gospodarstwa, dotychczasowe osiągnięcia, umiejętność 
pozyskiwania funduszy UE, przynależność do grup pro-
ducentów i organizacji branżowych, a także działalność 
społeczna. Dodatkowymi kryteriami w produkcji zwie-
rzęcej były dobre wyniki ekonomiczne gospodarstwa oraz 
wzorowe warunki utrzymania zwierząt. W produkcji ro-

ślinnej dodatkowo ocenie zostały poddane przestrzeganie 
zasad integrowanej ochrony roślin, stosowanie technolo-
gii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej 
oraz osiągane plony z jednostki powierzchni.  

Gala finałowa konkursu odbyła się 6 października 
w trakcie targów Best Berries. Organizatorami konkursu 
byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
Powiat Lubelski i Targi Lublin S.A. Patronat honorowy 
nad nim objął poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysz-
tof Hetman. 
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Obchody 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości w gminie Łuków

Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019

„Senioriada” w gminie Łuków

„Niezapominajki” promują kulturę gminy Łuków

XI Jarmark Bożonarodzeniowy

Uroczystość  100-ej rocznicy Od-
zyskania Niepodległości w gminie 
Łuków odbyła się w kościele para-
fialnym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Zarzeczu Łukow-
skim. Po mszy św. w intencji Oj-
czyzny odbył się okolicznościowy 
koncert pieśni i recytacji wierszy 
patriotycznych w ramach V Festi-

walu Niepodległościowego zorgani-
zowanego przez  Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie. W koncercie  
wystąpiło ponad 150 wykonawców 
ze wszystkich placówek szkolnych 
gminy Łuków, a także ze scholi 
parafialnej, chóru „Corde Christi” 
z Zarzecza Łukowskiego i zespołu 
„Niezapominajki” z Dminina.

Miejscem tegorocznej „Inaugu-
racji Roku Kulturalnego w Gminie 
Łuków 2018/2019”, która odbyła 
się w niedzielę 18 listopada ur., była 
Szkoła Podstawowa w Gołaszynie. 
Statuetki-rzeźby „Kulturalniak Gmi-
ny Łuków 2018” otrzymali:
• Kazimierz Jakubiak z firmy Mel-

Kan w Ryżkach

• Mariola Krasnodębska z firmy 
„Markop”w Szczygłach Górnych

• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Ryżek „Ryżkowiacy”

• Mirosław Łukasik i Bogumiła 
Rozwadowska z zespołu „Nieza-
pominajki”

• Mariusz Osiak – wójt gminy Łu-
ków

W listopadzie po raz piąty w świe-
tlicy w Strzyżewie  odbyło się Sołec-
kie Spotkanie Seniorów „Senioriada 
w gminie Łuków”. Z tej okazji  naj-
starsi seniorzy obecni na uroczysto-
ści  otrzymali z rąk wójta Mariusza 
Osiaka, dyrektora GOK-u Henryka 
Wysockiego i radnego ze Strzyżewa 
Sławomira Dębińskiego okoliczno-

ściowe dyplomy, kwiaty i upominki. 
Tradycyjnie odbył się turniej wiedzy 
o tytuł  Super Seniora Gminy Łuków 
2018. Została nim pani  Agnieszka 
Szczepańczuk. W części artystycznej 
zaprezentowały się rodzime zespoły 
„Zalesianki”, „Jagódki” i „Niezapo-
minajki”.

Zespół „Niezapominajki” z Dmi-
nina ostatnio kilkakrotnie honorowa-
ny był  nagrodami i podziękowania-
mi za swoje artystyczne dokonania. 
Należą do nich: zdobycie I miejsca 
w  Mazowieckim Przeglądzie „XIII 
Węgrowskie Barwy Jesieni 2018”, 
reprezentowanie Diecezji Siedlec-

kiej na III Ogólnopolskim Koncer-
cie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam 
mojej ojczyźnie” na Zamku Królew-
skim w Warszawie, na  Diecezjalnym  
Święcie Patronalnym  Akcji Katolic-
kiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w Sali Białej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W drugiej połowie grudnia już po 
raz jedenasty odbył się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Podczas niego wy-
stawcy zarówno z gminy, jak i z mia-
sta oferowali wyroby artystyczne 
w postaci bombek, stroików, ozdób 
choinkowych, a także potrawy wigilij-
ne i inne kulinarne przysmaki. Człon-
kowie Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Jata” wprowadzili wszyst-
kich w świąteczny nastrój odczytując 

ewangelię św. Łukasza o narodzeniu 
Jezusa i wykonując kolędy i pasto-
rałki. Życzenia mieszkańcom gmi-
ny i miasta złożyli poseł na Sejm RP 
Krzysztof Głuchowski, wójt Mariusz 
Osiak i burmistrz Piotr Płudowski. 
Nie mogło też zabraknąć św. Mikoła-
ja i Śnieżynek oraz tradycyjnej żywej 
szopki. W trakcie Jarmarku został roz-
strzygnięty gminny konkurs plastycz-
ny pt. „Moja ozdoba choinkowa”.

KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY
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Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką w Dmininie

Wieczornica Niepodległościowa w Krynce

Patriotyczne zbiory w Gręzówce

Podsumowanie XIX Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego

W ramach obchodów 100-nej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości biblioteka w Dmininie, we 
współpracy z Zespołem Szkół w Gołąbkach, zorganizo-
wała spotkanie z Wiolettą Piasecką, autorką bajek dla 
dzieci. Zaprezentowała ona młodym czytelnikom zbiór 
opowiadań pt. „Ignaś. Opowieści patriotyczne”. To hi-
storie, których bohaterem jest młody Ignacy Jan Pade-
rewski - pianista, kompozytor, działacz niepodległościo-
wy, mąż stanu i polityk.

Biblioteka w Krynce także świętowała rocznicę odzy-
skania niepodległości. Z tej okazji zorganizowała w li-
stopadzie wieczornicę niepodległościową, w ramach 
której dzieci i młodzież wykonali utwory z listy 44 tek-
stów Antologii Niepodległości zaproponowanej  do czy-
tania w 2018r. przez Sejm RP oraz Prezydenta Andrzeja 
Dudę. Najmłodsi recytowali wiersz Władysława Bełzy 
pt. „Katechizm Polskiego Dziecka”, a wszyscy uczest-
nicy spotkania wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. 
Oprawę muzyczną wieczornicy zapewnili zaproszeni 
goście - muzycy z Kapeli Zbuckiej. 

Biblioteka w Gręzówce przygotowała dla czytelników 
książki związane z tematyką niepodległościową. Pocho-
dzą one ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warsza-
wy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 
oraz Biblioteki Publicznej w Gręzówce. Poruszają tema-
ty związane z walką o niepodległość i granice, a także 
przybliżają sylwetki bohaterów okresu walk niepodle-
głościowych. Książki zostały użyczone przez Bibliotekę 
Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Woje-
wództwa Mazowieckiego jako wystawa - ekspozycja na 
wieczornicę „100 lat Niepodległej. 1918-2018”, której 
biblioteka była współorganizatorem.

Biblioteka w Gręzówce podsumowała w grudniu XIX 
Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy. Z tej okazji odbyło 
się spotkanie, podczas którego laureaci otrzymali nagro-
dy. Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs skiero-
wany był do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów gminy Łuków oraz czytelników filii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łukowie. Tematem tegorocz-
nej edycji była kartka bożonarodzeniowa. Do udziału 
w Konkursie zgłoszono 232 prace. Komisja konkurso-
wa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych. 
Uroczystość uświetnił występ wokalistek z zespołów 
„Wiolinki” i „Bel Canto” działających pod kierunkiem 
Tomasza Pirosa w Zespole Szkół w Gręzówce.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Na wiele różnych sposobów Polacy obchodzili jubile-
usz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W gminie Łuków odbyła się z tej okazji uroczystość 
w dniu 23 października. Zasadniczym jej elementem 
było odsłonięcie przed Urzędem Gminy tablicy w hoł-
dzie walczącym i poległym za wolność Polski oraz pa-
mięci cywilnych ofiar wojen i prześladowań, ufundowa-
nej przez wójta, pracowników Urzędu Gminy i pracow-
ników jednostek organizacyjnych gminy. Podobne tabli-
ce odsłonięto w ponad 30 sołectwach gminy Łuków. Jej 
odsłonięcie poprzedziło odśpiewanie hymnu państwo-
wego przez wszystkich przybyłych na uroczystość oraz 
wystąpienie wójta Mariusza Osiaka, który podkreślił, że 
my wszyscy żyjący jesteśmy winni pamięć i najwyższy 
szacunek tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Symbo-
licznego gestu odsłonięcia tablicy poza wójtem dokona-
li kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości 
Gminy w Urzędzie Gminy Łuków Stanisław Siemionek 
i pracownik Referatu Budżetu i Finansów Patrycja Ju-
rek. Tablicę poświęcił ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek 
proboszcz parafii Podwyższenia Krzyż Świętego w Łu-
kowie. Ta część uroczystości zakończyła się złożeniem 
przez przedstawicieli fundatorów, radnych i sołtysów 
kwiatów pod tablicą. Uroczystość wzbogaciła część hi-
storyczna pod hasłem „O naszej Niepodległej”, na którą 
składały się prelekcje wygłoszone przez pracowników 
lubelskiego oddziału IPN. Dr Janusz Kłapeć zaprezen-
tował temat „Piłsudski – Dmowski, czyli polskie dro-
gi dochodzenia do niepodległości”, a dr Mariusz Sawa 
„Groby wojenne w łukowskiem 1918 – 2018”. Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał od prelegentów pi-
smo naukowe poświęcone historii najnowszej „Pamięć 
i Sprawiedliwość”.   

Uroczystość w gminie Łuków odbyła się z udziałem 
przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Łuków, licznie zgromadzonych radnych 
i sołtysów, dyrektorów szkół oraz pracowników Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych. 

Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Fo
t. 

P.
 P

rz
eź

dz
ia

k


