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W bieżącym roku 
przypadają trzy rocz-
nice wydarzeń   histo-
rycznych: 100  rocznica 
wybuchu I Wojny Świa-
towej, 70 rocznica po-
wstania Obozu Armii 
Krajowej w rezerwacie 
Jata i 70 rocznica bitwy 
pod Gręzówką. Dwie 
ostatnie to rocznice lo-
kalne - dotyczą wyda-
rzeń, które miały miej-
sce na terenie obecnej 
Gminy Łuków.

Gmina Łuków, we 
współpracy ze Świato-
wym Związkiem Żoł-

nierzy Armii Krajowej 
Koło Łuków, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w 
Łukowie i Nadleśni-
ctwem Łuków, przypo-
mniała te wydarzenia 
organizując w dniu 22 
czerwca uroczystość o 
charakterze historyczno 
– patriotycznym.

Uroczyste obchody 
rozpoczęła Msza Świę-
ta za Ojczyznę, za pole-
głych podczas I i II woj-
ny światowej, w tym za 
żołnierzy Armii Krajowej 
i Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz za ofi ary pacy-

fi kacji Gręzówki i Jagod-
nego. Po niej, odbył się 
bieg pamięci poległych 
Żołnierzy z Jaty. W bie-
gu obejmującym dystans 
ponad 7 km wzięło udział 
22 osoby „Biegacze – Po-
magacze” z Fundacji Ce-
giełkowo Pasja i Pomoc, 
w tym 17 uczniów z ze-
społów szkół w Gołaszy-
nie, Świdrach, Zalesiu i 
rekonstruktor grupy hi-
storycznej. Koordynato-
rem biegu był pan Grze-
gorz Rychta – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Zalesiu.

ciąg dalszy str. 7, 8

Uroczystości historyczno 
– patriotyczne w Gminie Łuków

KARTA DUŻEJ 
RODZINY
W Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej ruszyło wyda-
wanie Karty Dużej Rodziny. 
Tam można składać wnioski 
i uzyskać pełne informacje na 
ten temat.
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SZKOŁA W ZARZE-
CZU ŁUKOWSKIM 
ZLIKWIDOWANA
Jak już wcześniej informo-
waliśmy, we wrześniu 2013 
r. rozpoczęła się procedura 
likwidacji szkoły w Zarze-
czu Łukowskim. Dokonano 
analiz demografi cznych i 
ekonomicznych oraz prze-
prowadzono konsultacje z 
nauczycielami i rodzicami. 
Rodzice zadeklarowali chęć 
utworzenia stowarzyszenia i 
przejęcia szkoły od gminy.

str. 4

KWARTALNY 
KALEJDOSKOP 
KULTURALNY
Gminny Ośrodek Kultury był 
organizatorem kilku ważnych 
i doniosłych wydarzeń kultu-
ralnych w Gminie Łuków.
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Inwestycje

W dniu 9 maja, nastąpiło 
uroczyste otwarcie chodnika 
w Czerśli, przy drodze woje-
wódzkiej Nr 807. Przecięcia 
wstęgi – symbolicznego aktu 
otwarcia dokonali: Wicemar-
szałek Województwa Lubel-
skiego – Sławomir Sosnowski, 
Radny Sejmiku Województwa 
Lubelskiego – Krzysztof Głu-
chowski, Wójt Gminy Łuków 
– Mariusz Osiak, Wicesta-
rosta Łukowski – Krzysztof 
Tymoszuk, Burmistrz Miasta 
Łuków – Dariusz Szustek, 
sołtys miejscowości Czerśl – 
Małgorzata Wysokińska, wy-
konawca inwestycji – Jakub 
Kożuchowski, uczeń Zespołu 
Szkół w Czerśli – Kuba Fijał.

Uczniowie z miejscowego 
Zespołu Szkół zaprezentowali 
gościom część artystyczną, w 
której podziękowali za inwe-
stycję zwiększającą poczucie 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców, zwłaszcza najmłodszych. 

W imieniu mieszkańców po-
dziękowania złożyła pani soł-
tys, przypominając jak długo 
i z jak wielką determinacją 
mieszkańcy zabiegali o budo-
wę chodnika. Wójt podkreślił, 
że realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki współpracy 
między samorządem gmin-
nym a samorządem woje-
wódzkim i na ręce obecnego 
na uroczystości Wicemar-
szałka – Sławomira Sosnow-
skiego, złożył podziękowania 
za współpracę w tym przed-
sięwzięciu całemu Zarządo-
wi Województwa Lubelskie-
go oraz Radnemu Sejmiku 
Województwa Lubelskiemu 
– Krzysztofowi Głuchowskie-
mu, a także Radzie Gminy.

Chodnik jest jednym z 
elementów projektu pn. „Bu-
dowa chodnika i zatok auto-
busowych w ciągu drogi woje-
wódzkiej Nr 807 Maciejowice 
– Sobolew – Żelechów – Łu-

ków w miejscowości Czerśl od 
km 61+350 do km 62+440”. 
Jego długość wynosi 1090m.

O budowę chodnika i 
modernizację drogi Gmina i 
mieszkańcy Czerśli zabiegali 
od kilkunastu lat. Inwestycja 
została wykonana we współ-
pracy Zarządu Województwa 
Lubelskiego i Gminy Łuków. 
Gmina na realizację inwesty-
cji wydatkowała środki finan-
sowe w kwocie 390 014,49 zł, 

co stanowi 60 % całości zada-
nia, z budżetu Województwa 
Lubelskiego środki finansowe 
wyniosły 260 009,66 zł, co 
stanowi 40 % całości zadania. 
Łączny koszt inwestycji – 650 
024,15 zł. Wkładem Gminy 
Łuków była również doku-
mentacja.

Wykonawcą inwestycji 
była firma F.H.U. „TAMEX” 
Jakub Kożuchowski, wyłonio-
na w drodze przetargu.

Uroczystość otwarcia chodnika w Czerśli

W miejscowości Strzy-
żew, na działce ewidencyj-
nej oznaczonej numerem 
1344/2, w 2014 roku zreali-
zowano operację pn.: „Bu-
dowa małej infrastruk-
tury turystycznej w msc. 
Strzyżew”.

Jej celem jest rozwija-
nie aktywności społeczno-
ści lokalnej poprzez udo-
stępnienie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej  
mieszkańcom miejscowo-
ści Strzyżew. Obiekt bę-
dzie miejscem aktywnego 
wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców Strzyżewa i 
pobliskich miejscowości. 
Przyczyni się do zwiększe-
nia aktywności społeczności 
lokalnej oraz stanie się waż-
nym elementem małej bazy 
turystycznej Szlaku Ziemi 
Łukowskiej, pozwalającej na 
wypoczynek i rekreację. Wy-

budowanie obiektu odbyło 
się systemem zleconym po-
przez wyłonienie zewnętrz-
nej firmy, która wykonała 
zadanie zgodnie z projektem 
i kosztorysem.

Zakres robót obejmował 
wykonanie następujących 
obiektów małej infrastruk-
tury turystycznej:
- altany o konstrukcji drew-
nianej (wys. w kalenicy 
4,81m, dł. 8 m, szer. boku - 
3,10 m),
- 3 siedzisk drewnianych, 
paleniska wraz z metalowym 
masztowym, trwale związa-
nym z gruntem, obrotowym 
grillem,
- stojaka na rowery zapro-
jektowanego na 10 miejsc, 
o konstrukcji stalowej ocyn-
kowanej.

Operacja została zre-
alizowana w oparciu o 
umowę o przyznanie po-

mocy nr 02220-6930-
UM0344031/14, podpi-
saną dnia 22 maja 2014 
roku, w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”, objętego 
PROW (Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) na lata 
2007-2013.

Środki finansowe po-

chodziły z Lokalnej Grupy 
Działania „RAZEM KU LEP-
SZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z pro-
gramu LEADER, działania 
„Małe projekty”. Całkowita 
wartość operacji wyniosła 
36.966,75 zł, koszty kwalifi-
kowane operacji - 30.054,27 
zł, wartość dofinansowania 
- 24.043,41 zł.

Fot. arch. UG Łuków

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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GBP

Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom z przy-
najmniej trójką dzieci, nieza-
leżnie od dochodu. Karta jest 
wydawana bezpłatnie, każde-
mu członkowi rodziny. Ro-
dzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 
roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiąg-
nięcia 25 lat. Osoby niepeł-

nosprawne otrzymają kartę 
na czas trwania orzeczenia o 
niepełnosprawności.

Karta oferuje system zni-
żek oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transporto-
wej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować 

nie tylko instytucje publicz-
ne, ale również przedsiębior-
cy prywatni. Przystępując do 
programu zyskują prawo do 
posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, 
burmistrz lub prezydent mia-
sta na wniosek członka ro-
dziny wielodzietnej (źródło: 

rodzina.gov.pl).
W Gminie Łuków infor-

macje dotyczące Karty Dużej 
Rodziny można uzyskać w 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej – ul. Świderska 12, 
Łuków, pokój nr 17A, tel. 25 
798 21 59 w. 152. Tu są rów-
nież wydawane i przyjmowa-
ne wnioski o wydanie Karty 
Dużej Rodziny.

W miesiącach czer-
wiec - wrzesień 2014r. filie 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Łukowie (działające w 
miejscowościach: Aleksan-
drów, Dąbie, Dminin, Grę-
zówka, Krynka i Strzyżew) 
zapraszają osoby powyżej 
50. roku życia na kurs ban-
kowości elektronicznej i 
zarządzania domowym bu-
dżetem. Liczba miejsc jest 
ograniczona.

Kurs obejmuje pięć 
spotkań, podczas których 
uczestnicy dowiedzą się jak 
zarządzać domowymi finan-
sami i racjonalnie planować 
wydatki, jak bezpiecznie ro-
bić zakupy przez Internet, 
jak założyć i w jaki sposób 
posługiwać się bankowym 
e-kontem, na co zwrócić 
uwagę biorąc kredyt lub de-
cydując się na założenie lo-
katy.

Kurs jest elementem 
trzeciej edycji projektu „O 
finansach w bibliotece”, 
prowadzonej przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Projekt 
jest realizowany z Narodo-
wym Bankiem Polskim, w 
ramach Programu Edukacji 
Ekonomicznej. Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Łuko-
wie zakwalifikowała się do 
niego jako jedna ze 113 pla-
cówek z małych miejscowo-
ści z całej Polski.

Mieszkańcy będą od-
krywać tajniki wiedzy eko-
nomicznej pod kierunkiem 
bibliotekarzy, przygotowa-
nych do przeprowadzenia 
kursu. Zajęcia będą się od-
bywały przy pomocy kursu 
e-learningowego, a także 
przygotowanych w ramach 
projektu scenariuszy.

Według badań przepro-

wadzonych przez Narodo-
wy Bank Polski („Postawy i 
zachowania finansowe osób 
powyżej 55. roku życia z 
uwzględnieniem płatności 
bezgotówkowych”, NBP, 
2012), tylko co czwarty 
mieszkaniec Polski powy-
żej 55. roku życia korzysta z 
bankowości elektronicznej, 
a jedynie 17% osób z tej gru-
py wiekowej płaci przez In-
ternet rachunki.

Osoby zainteresowa-
ne udziałem w kursie mogą 
wysłać swoje zgłoszenie ma-
ilem na adres: gbp@lukow.
ug.gov.pl lub zgłosić się te-
lefonicznie dzwoniąc pod 
numer 509 252 503 lub 25 
798 15 26. Liczba miejsc jest 
ograniczona.

Informacji na temat 
kursu udzielają pracownicy 
filii GBP.

Karta Dużej Rodziny

Finanse bez tajemnic w Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Łukowie Na czerwcowej sesji 

radni Gminy Łuków udzieli-
li Wójtowi absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu. Spośród 12 radnych 
biorących udział w sesji, tyl-
ko jedna osoba była przeciw, 
pozostali głosowali za przyję-
ciem uchwały w tej sprawie.

Ubiegłoroczne dochody 
Gminy wyniosły 48 mln 300 
tys. zł i zostały zrealizowane 
w blisko 99 procentach. Wy-
datki zaś wyniosły blisko 45 
mln zł i ich realizacja osiąg-
nęła poziom 92 procent. 
Powstała w ten sposób nad-
wyżka w kwocie 3 mln 300 
tys. zostanie przeznaczona 
na spłatę zadłużenia Gminy, 
które na koniec ubiegłego 
roku wynosiło blisko 9 mln. 
Zadłużenie z roku na rok 
jest zmniejszane, przygoto-
wując budżet na przyjęcie 
środków unijnych dostęp-
nych w nowej perspektywie  
finansowej UE.

Absolutorium 
dla Wójta

Rada Gminy

GOPS

Panie Jadwiga Moskwiak 
i Agnieszka Królak z Koła Go-
spodyń „Kumpele” z Gręzów-
ki wzięły udział w konkursie 
lepienia pierogów na czas, 
który odbył się w ramach II 
Targów Turystyki Wiejskiej 
i Kulturowej „Lubelskie Lato 
2014” na terenie powiatu 
krasnostawskiego. Jury kon-
kursu stanowili Karol Okrasa 

– jeden z najbardziej cenio-
nych kucharzy w Polsce, Ag-
nieszka Perepeczko – aktor-
ka i Hanna Szymanderska 
– dziennikarka, autorka ksią-
żek kulinarnych.

Członkinie KGW „Kum-
pele” reprezentowały na Tar-
gach Lokalną Grupę Działa-
nia „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI”.

Udział KGW „Kumpele” w konkursie kulinarnym

Fot. arch LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
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Oświata

Szkoła Podstawowa 
w Zarzeczu Łukowskim 
zlikwidowana

Jak już wcześniej in-
formowaliśmy, we wrześ-
niu 2013 r. rozpoczęła się 
procedura likwidacji szko-
ły w Zarzeczu Łukowskim. 
Dokonano analiz demogra-
ficznych i ekonomicznych 
oraz przeprowadzono kon-
sultacje z nauczycielami i 
rodzicami. Rodzice zade-
klarowali chęć utworzenia 
stowarzyszenia i przejęcia 
szkoły od gminy. W lutym 
2014 r. Rada Gminy Łuków 
podjęła uchwałę intencyjną 
w sprawie zamiaru likwida-
cji szkoły, a w dniu 28 marca 
2014 r. uchwałę w sprawie 
likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Zarzeczu Łukowskim. 
Oznacza to, że szkoła prowa-
dzona przez Gminę Łuków 
przestaje funkcjonować z 
dniem 1.09.2014 r., a obwód 
szkolny dla wsi Kownatki i 
Zarzecz został przyporząd-
kowany do Zespołu Szkół 
w Strzyżewie. Wójt i Rada 
Gminy zapewnili nauczycie-
lom tej placówki możliwość 
zatrudnienia w innych szko-
łach na terenie gminy. Zo-
stali oni już umieszczeni w 
projektach organizacyjnych 
na przyszły rok szkolny.

Znacznie przedłużyło 
się jednak tworzenie sto-
warzyszenia, w związku z 
czym niemożliwe stało się 

przekazanie mu placówki i 
szkoła została zlikwidowa-
na. W chwili obecnej stowa-
rzyszenie jest już założone i 
stara się o przekazanie mu 
budynku szkoły, a następnie 
planuje złożyć wniosek o za-
rejestrowanie placówki nie-
publicznej, po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Proce-
dury te wymagają jednak 
przygotowania stosownych 
dokumentów, co wymaga 
czasu, którego nie pozosta-
ło już wiele do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2014/15.

Zatwierdzenie pro-
jektów arkuszy organi-
zacyjnych na rok szkol-
ny 2014/15

Corocznie, w kwietniu, 
szkoły przygotowują projek-
ty organizacji nowego roku 
szkolnego, a gmina zatwier-
dza je w maju. W bieżącym 
roku arkusze zostały przygo-
towane w nowym programie 
komputerowym opartym o 
bazy danych. Wymagało to 
dużo pracy ze strony dyrek-
torów szkół oraz dyrektora 
Gminnego Zespołu Oświa-
towego, ale ostatecznie 
udało się dokonać wdroże-
nia. Jednocześnie podjęto 
decyzję o przejściu szkół na 
najnowszą wersję dziennika 
elektronicznego, która jest 
bardziej przyjazna i intui-
cyjna zarówno dla nauczy-

cieli, jak i rodziców.
W organizacji szkół na-

stąpi kilka zmian w stosun-
ku do obecnego roku szkol-
nego: nie będzie już Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu 
Łukowskim, co spowodo-
wało zmniejszenie liczby 
godzin nauczycieli, a także 
dzięki decyzji wójta i rad-
nych - zwiększono liczbę 
godzin świetlicy w szkołach, 
co przełoży się na dłuższe 
ich funkcjonowanie. Do-
datkowo, do każdej klasy 
I-szej szkoły podstawowej 
uczęszczać będą zarówno 
dzieci 7-letnie, jak i 6-letnie, 
w wyniku wejścia w życie 
przepisów o obniżeniu wie-
ku szkolnego.

Konkurs na dyrek-
tora Szkoły Podstawo-
wej w Aleksandrowie 
rozstrzygnięty

W dniu 10.06.2014 r. 
przeprowadzono konkurs 
na dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Aleksandrowie. 
Do konkursu zgłosiła się 
tylko jedna osoba - p. Jacek 
Zabłocki i on został wybra-
ny na dyrektora w wyniku 
głosowania członków komi-
sji konkursowej powołanej 
przez Wójta Gminy p. Ma-
riusza Osiaka.

Pan J. Zabłocki jest 
nauczycielem informatyki 
i techniki w Szkole Podsta-
wowej w Aleksandrowie 

oraz w Zespole Szkół w Go-
łąbkach. Funkcję dyrektora 
obejmie od 1.09.2014 r. Do-
tychczasowa dyrektor szko-
ły p. Danuta Matyka odcho-
dzi na emeryturę. W czasie 
kilkunastu lat sprawowania 
funkcji dyrektora, włożyła 
wiele wysiłku w celu jak naj-
lepszego funkcjonowania 
tej placówki, z naciskiem 
na poprawę wyników na-
uczania i wychowania oraz 
poprawę bazy lokalowej i 
sportowej.

Wyniki sprawdzia-
nu zewnętrznego klas 
VI w 2014 r. 

Gmina dysponuje już 
wynikami sprawdzianu w 
klasie VI-tej w bieżącym 
roku szkolnym. Najlepsze 
wyniki uzyskały kolejno 
szkoły w: Krynce, Rolach i 
Gołaszynie. Jednak śred-
ni wynik gminy jest niższy 
od średniego wyniku w po-
wiecie łukowskim o 3,5 %. 
Oznacza to, że szkoły Gminy 
Łuków czeka jeszcze wiele 
pracy i być może koniecz-
ność wprowadzenia pro-
gramów naprawczych, aby 
wyniki były coraz wyższe. 
Uczniowie dobrze opano-
wali czytanie i korzystanie z 
informacji, natomiast gorzej 
wypadli w zakresie pisania, 
rozumowania oraz wykorzy-
stania wiedzy w praktyce.

W okresie od marca do 
czerwca 2014 roku Gmina 
Łuków realizowała zadanie 
pod nazwą „Edukacja ekolo-
giczna w placówkach Gminy 
Łuków”. Na realizację tego 
zadania została pozyskana 
dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie w wysokości 13 

000 zł. Zadanie ma na celu 
podniesienie świadomości 
i kultury proekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży 
zgodnych z etyką ekologicz-
ną oraz rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za śro-
dowisko przyrodnicze.

Przedsięwzięcie było 
realizowane w 5 gminnych 
placówkach oświatowych 

pod następującymi nazwa-
mi:
l zadanie „Segregujesz, 
zyskujesz” realizowane 
przez Zespół Szkół w Dą-
biu,
l zadanie „Odkrywamy 
czystą szkołę” realizowane 
przez Zespół Szkół w Go-
łąbkach,
l zadanie „Nasze rady na 

odpady” realizowane przez 
Zespół Szkół w Rolach,
l zadanie „Przyjaciel przy-
rody” realizowane przez Ze-
spół Szkół w Strzyżewie,
l zadanie „Segreguję - 
zyskuję” realizowane przez 
Zespół Szkół w Zalesiu.

Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych 
Gminy Łuków

Przegląd wydarzeń oświatowych
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KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY (K.K.K.)
W II kwartale br. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem kilku ważnych i doniosłych wydarzeń  
kulturalnych w Gminie Łuków.

W kwietniu tradycyjnie 
odbył się Jarmark Wielkanoc-
ny. Stanowiska promocyjne 
wystawiło blisko 20 podmio-
tów z terenu Gminy Łuków 
i Miasta Łuków. Sołectwa, 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
stowarzyszenia, placówki 
oświatowo-wychowawcze i 
kluby aktywności  społecz-
nej zaprezentowały wyroby 
rękodzielnicze i świąteczne 
wyroby kulinarne. Z progra-
mem artystycznym wystąpi-
ły przedszkolaki i młodzież 
szkolna z Gminy Łuków.

W Dniu Kanonizacji 
Jana Pawła II - 27 kwietnia, 
miał miejsce I Festiwal Papie-
ski „Barka” w Gminie Łuków. 
W programie festiwalu  wy-
stąpiło blisko 100 wykonaw-
ców, wśród nich  10 zespołów 
szkolnych, 4 zespoły wokalne, 
10 solistów i 18 recytatorów. 
Nagrodą w konkursie była 
wycieczka do Częstochowy.

W ramach cyklu „Teatr 
Młodego Widza”, w maju po-
nad 300 uczniów z klas gim-
nazjalnych obejrzało spek-
takl profilaktyczny „Drzazgi” 
tematycznie nawiązujący do 
narkomanii i jej skutków. 
Przedstawienie wystawił Te-
atr „Zwierciadło” z Łodzi.

Tegoroczny Festyn Sołecki 
odbył się pod koniec maja 
w Strzyżewie. Po raz pierw-
szy, w ramach przeprowa-
dzonego turnieju sołtysów, 
przyznano tytuł Supersołtysa 
Gminy Łuków 2014, którym 
została p. Wiesława Sulej  
z Jezior.

Miejscem organizacji I Gmin-
nego Festiwalu „Mamo moja” 
była świetlica w  Wólce Świąt-
kowej. W Festiwalu wzięło 
udział blisko 300 uczniów, w 
tym ponad 150 wykonawców 
prac plastycznych (laurka dla 
mamy i portret mamy), 70 
autorów wierszy i listów pi-
sanych do mamy, a także 14 
zespołów i 12 solistów. Fot. arch. GOK
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Drugi Gminny Dzień Dziecka
Gospodarzem tego-

rocznego Gminnego Dnia 
Dziecka była miejscowość 
Aleksandrów. Z tej okazji, 
na boisku sportowym przy 
miejscowej szkole, odbył się 
festyn rodzinny. Były gry, 
zabawy, konkursy i występy 
artystyczne, nie zabrakło tak-
że słodkiego poczęstunku dla 
najmłodszych.

Do wspólnej zabawy za-
prosił dzieci wodzirej – Ar-
kadiusz Ostrowski oraz panie 
bibliotekarki, przebrane w 
barwne stroje postaci z bajek.

Dużą atrakcją, nie tylko 
dla dzieci, ale dla całych ro-
dzin było spotkanie z pisarką 
– Wiolettą Piasecką, autorką 
ponad 40 baśni i bajek dla 
dzieci, biografii Hansa Chry-
stiana Andersena i Faustyny 
Morzyckiej, czterech sztuk te-
atralnych i wielu słuchowisk 
radiowych.

Festyn był też okazją do 
zaprezentowania talentów 
artystycznych dzieci i mło-
dzieży. Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Gołąbkach wystąpili 
w przedstawieniu tanecznym 

pt. „Laleczka z saskiej porce-
lany”, zaś czytelnicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej Filii w 
Dmininie zaprezentowali 
brazylijską sztukę walki capo-
eira. Dziecięcy zespól ludowy, 
działający przy Zespole Szkół 
w Gręzówce wystąpił z pro-
gramem tańców ludowych.

Zwieńczeniem imprezy 
był konkurs wokalny „Mu-
zyczne Igraszki”, w którym 
wzięli udział uczniowie i 
czytelnicy bibliotek z terenu 
Gminy Łuków.

Laureaci konkursu ode-

brali nagrody z rąk Wój-
ta Gminy Łuków Mariusza 
Osiaka, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukowie 
Henryka Wysockiego i Lesz-
ka Kamoli - nauczyciela Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. M. Karłowicza w 
Łukowie.

Gminny Dzień Dzie-
cka zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna, przy 
współpracy z Urzędem Gminy 
Łuków, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Szkołą Podstawową 
w Aleksandrowie.

Fot. arch. UG Łuków
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Ważną rolę w wojennej 
historii Gminy Łuków ode-
grał rezerwat przyrody Jata, 
udzielając schronienia par-
tyzantom. Dlatego kolejna 
część uroczystości odbyła się 
właśnie rezerwacie, pod po-
mnikiem Żołnierzy AK – nie-
opodal miejsca, gdzie w latach 
okupacji znajdowały się obo-
zy Armii Krajowej i Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Wzięła w 
niej udział Kompania Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych 
z Dęblina pod dowództwem 
kapitana Pawła Orłowskiego. 
Uroczystość ta stanowi ważną 
lekcję historii, bowiem głos w 
niej zabrali sami uczestnicy 
wydarzeń mających miejsce 
przed siedemdziesięcioma 
laty – członkowie Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Jako pierwszy za-
brał głos, w imieniu Prezesa 
Koła Łuków ŚZŻAK – pana 
Stanisława Osypińskiego, se-
kretarz Koła – pan Ryszard 
Grafik, który w przemówie-
niu nawiązującym do wyda-
rzeń I i II Wojny Światowej, 

przypomniał także historię 
powstania obozu partyzan-
ckiego Armii Krajowej w 
Jacie „…w uroczysku Jata 
wśród niedostępnych bagien 
i ostępów leśnych na wyspie, 
jak niegdyś w Powstaniu 
Styczniowym ksiądz Stani-
sław Brzóska, żołnierze Ar-
mii Krajowej  założyli obóz 
partyzancki, który funkcjo-
nował od kwietnia do koń-
ca lipca 1944 roku. Orga-
nizację obozu powierzono 

porucznikowi Piotrowi No-
wińskiemu ps. Paweł, któ-
ry wraz ze swoim zastępcą 
ppor. Władysławem Kamolą 
„Dyskiem” i później z ppor. 
Józefem Piątkowskim „No-
sowiczem” oraz wybraną 
grupą roboczą 18-stu ludzi 
z Rejonu IV Stoczek Łukow-
ski Obwodu AK Łuków po-
budowali niezbędne obiek-
ty jak: baraki mieszkalne,  
barak dla sztabu, sanitarny, 
kancelarię, magazyn broni i 

mundurowy, pomieszczenie 
na radiostację, wartownię z 
centralą telefoniczną, kuch-
nię, jadłodajnię, umywalnię, 
kaplicę, 3 studnie, szałas dla 
koni i inne. Budowle zostały 
wkomponowane w natural-
ne środowisko leśne trudne 
do wykrycia. Ponadto teren 
obozu chroniły bagna, gę-
stwiny leśne, miny, zapory 
przeciwczołgowe i okopy…” 

ciąg dalszy str. 8

W dniu 31 maja w salach 
sportowych zespołów szkół 
w Świdrach i Gołąbkach od-
były się mecze finałowe Po-
wiatowej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej oraz oficjalne 
zakończenie rozgrywek ligo-
wych sezonu 2013/14. Roz-
grywki prowadzone były od 

listopada ur. w 2 klasach: 
wyższej A i niższej B.

W finale Gmina Łuków 
pokonała Policję Starostwo 
3-0, natomiast w meczu o 
trzecie miejsce, po zaciętej 
walce Kangur Okrzeja wygrał 
z Gminą Łuków II 3-2. Z gru-
py A do grupy B spadła dru-
żyna z Radoryża, zaś awans 
do grupy A uzyskał Zespół 
Ładownia Łuków.

W zwycięskiej druży-
nie Gminy Łuków wystą-
pili: Piotr Jurek, Andrzej 
Konieczny, Grzegorz Ko-
łodziej, Bartłomiej Pruski, 
Maciej Przeździak, Tomasz 
Rola, Jarosław Rola, Tomasz 
Sawczuk, Radosław Sulej, 
Wojciech Tymiński, Marcin 
Wróbel i Krzysztof Łukasik. 
Opiekunem drużyny był Ja-

cek Pieniak.
W drużynie Gminy Łu-

ków II wystąpili: Sławomir 
Bojar, Rafał Bojar, Łukasz 
Borkowski, Dawid Jezierski, 
Daniel Kędzierski, Andrzej 
Litwin, Szymon Mańkowski, 

Włodzimierz Michalak, Artur 
Paszkiewicz, Grzegorz Samu-
jło, Robert Samujło, Kata-
rzyna Wiącek, Mateusz Wią-
cek i Bogdan Wiącek, który 
był jednocześnie opiekunem 
drużyny.

Finały XIV edycji Powiatowej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej w Gminie Łuków

W wyniku meczów fina-
łowych kolejność dru-
żyn w grupie A ukształ-
towała się następująco:

1. Gmina Łuków
2. Policja Starostwo Łuków
3. Kangur Okrzeja
4. Gmina Łuków II
5. Absolwent Strzyżew
6. AVES Stoczek Łukowski
7. ART STAL Łuków
8. UKS Radoryż Smolany 

Drużyna Gminy Łuków II, fot. arch. GZO

Uroczystości historyczno – patriotyczne w Gminie Łuków 

Sport

Uroczystości historyczno – patriotyczne w Gminie Łuków



� Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21- 400 Łuków, tel 25 7982439, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Na zakończenie wystąpienia 
pan Grafik podkreślił, jak 
ważne jest zachowanie pa-
mięci o tych trudnych cza-
sach walki, przekazywanie 
jej z pokolenia na pokolenie, 
bo w ten sposób kształtuje 
się w ludziach rozumienie 
pojęcia wolności. „…Ta krót-
ka refleksja historii dowo-
dzi jak trudno jest odzyskać 
utraconą wolność i ile wy-
maga wyrzeczeń i ofiar, aby 
ją odzyskać. Należy zawsze 
pamiętać, że wolność nie 
jest zadana raz na zawsze” 
– tymi słowami pan Grafik 
zakończył swoją wypowiedź. 
Do koniczności przekazywa-
nia prawdy historycznej ko-
lejnym pokoleniom wezwał 
również następny prelegent – 
Wiceprezes Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej – pan 
Mieczysław Szostek. Powie-
dział, że ci, którym dane było 
przeżyć, „przejmują sztafetę”, 
oni niejako w testamencie 
otrzymali chlubę zachowania 
pamięci o poległych za Ojczy-
znę. Niezwykłe świadectwo 
wydarzeń, których rocznice 
upamiętniała uroczystość, 
dał ostatni żyjący uczestnik 
bitwy pod Gręzówką – major 
Polikarp Paduch. Opowie-
dział o tragicznej w skutkach 
bitwie, która rozegrała się w 
dniu 20 lipca 1944r., na trzy 
dni przed wyzwoleniem Łu-
kowa. Wtedy to 64 żołnierzy 
Oddziału I Batalionu 35 Puł-
ku Piechoty Armii Krajowej 
z Jaty, dowodzonych przez 
por. Feliksa Barę ps. „Zbi-
gniew”, stoczyło zaciętą bitwę 
z Niemcami. Zginęło w niej 25 
bardzo młodych żołnierzy AK 
i sanitariuszka Jadwiga Szulc 
– Holnicka ps. „Wisia”. Wójt 
Gminy Łuków – pan Mariusz 
Osiak, dziękując wszystkim, 
którzy włączyli się w organi-
zację uroczystości, podkreślił 

aspekt, poruszany także przez 
jego przedmówców - koniecz-
ności trwania pamięci. Po-
wiedział, że naród, który nie 
pamięta o przeszłości, nie ma 
przed sobą przyszłości. Listy 
okolicznościowe do organiza-
torów i uczestników uroczy-
stości skierowali Marszałek 
Województwa Lubelskiego 
– pan Krzysztof Hetman i 
Wojewoda Lubelski – pan 
Wojciech Wilk.

Apel Poległych odczy-
tał ppor. Marcin Sztobryn 
z 41 Bazy Lotnictwa Szkol-
nego w Dęblinie, po czym 
wojsko oddało salwę hono-
rową. Uczestnicy uroczysto-
ści uczcili pamięć poległych 
złożeniem kwiatów pod po-
mnikiem Żołnierzy AK. Tę 
część uroczystości zakończył 
utwór pt. „Śpij kolego”, ode-
grany na trąbce przez pana 
Ryszarda Wojnarowskiego z 
Łukowskiej Orkiestry Dętej 
im. A. Próchniewicza, która 
zapewniła oprawę muzyczną 
uroczystości.

Dalsza część uroczystych 
obchodów odbyła się na boi-
sku sportowym w miejscowo-
ści Żdżary. Tutaj z występem 
pt. „Armia Krajowa – poczucie 
wolności” wystąpili uczniowie 
z Zespołu Szkół w Gręzówce, 
przygotowani przez nauczy-
cieli: panią Urszulę Jurzyk, 
pana Wojciecha Szczygła, 
pana Tomasza Pirosa. Na-
stępnie odbył się wyjątkowy 
koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu laureatów kon-
kursu pieśni patriotycznych 
– Małgorzaty Cegłowskiej i 
Adriana Mądrego z Zespołu 
Szkół w Strzyżewie, Aleksan-
dry Krukow z Zespołu Szkół 
w Zalesiu, Wiktorii Wideń-
skiej i Moniki Stępniewskiej 
z Zespołu Szkół w Gręzówce. 
Wszyscy zaś uczestnicy kon-
kursu pieśni patriotycznych 
wykonali wspólnie utwór pt. 

„Żeby Polska była Polską”. Na 
koniec wystąpił legendarny 
zespół „De Press”, który wy-
konał m. in. piosenki Żołnie-
rzy Wyklętych z płyty „My-
śmy Rebelianci”. Tytułowy 
utwór wykonała z zespołem 
Monika Stępniewska – zdo-
bywczyni pierwszego miejsca 
w konkursie.

Niewątpliwymi atrak-
cjami były także: prezentacja 
umundurowania, wyposaże-
nia i uzbrojenia wojskowego 
z okresu II wojny światowej z 
udziałem grup rekonstrukcji 
historycznej, statyczny po-
kaz modelarski, plenerowa 
ekspozycja archiwalnych fo-
tografii pn. „Ci, co przetrwa-
li przeciwności”. Fotogra-
fie zostały wykonane przez 
Żołnierza Armii Krajowej 
Henryka Nowosielskiego ps. 
„Vickers” na zlecenie porucz-
nika Wacława Rejmaka ps. 
„Ostoja”. Dzisiaj możemy je 
oglądać dzięki uprzejmości 
pana Zbigniewa Nowosiel-
skiego syna pana Henryka. 
Nie mogło również zabrak-
nąć poczęstunku żołnierską  
grochówką.

Organizatorami uroczy-
stości byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie, Rada 
Gminy Łuków, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Łuków, Nad-
leśnictwo Łuków. Patronat 
honorowy nad uroczystością 
objęli: Prezydium Zarządu 
Głównego Światowego Związ-

ku Żołnierzy Armii Krajowej 
i Wójt Gminy Łuków. Part-
nerami organizacyjnymi byli: 
Poligon Lotniczy 41. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego, Gmina 
Wiśniew, Wysokiński Media, 
Nova Foto Paweł Przeździak, 
koło gospodyń wiejskich „Ja-
gódki” i zespół ludowy „Ja-
gódki” ze Żdżar, Telewizja 
Master, Strzelcy Kaniowscy.

Organizacja uroczystości 
była możliwa dzięki dofinan-
sowaniu jej z zakresu małych 
projektów w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 oraz dzięki wsparciu 
sponsorów: Zakładu Robót 
Drogowych i Budowlanych 
MARKOP państwa Marioli 
i Juliana Krasnodębskich, 
Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno – Handlowego „Agro 
– Top” Sp. z o.o. pana Grze-
gorza Dybciaka, Firmy Han-
dlowo – Usługowej „Żwirkop” 
państwa Bożeny i Jakuba Ko-
żuchowskich.

Patronat medialny nad 
uroczystością obieli: Łukow-
ska Telewizja Master TV, Ka-
tolickie Radio Podlasie, por-
tal podlasie24.pl, Tygodnik 
Echo Katolickie, Łukowski 
Portal Historyczny lukow-hi-
storia.pl, Informacyjna Agen-
cja Samorządowa, Nowa Ga-
zeta Łukowska, SiedlceNews 
oraz RezerwatJata.pl.

Fot. P. Przeździak 


