
GAZETA BEZPŁATNA

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

wieści z gminy
Październik 2014 Nakład: 1 500 egzemplarzy

numer 4 (11) 2014

Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć 

25 798 24 39 w. 139 lub 501 493 934

Wydawca: 
Urząd Gminy Łuków 
Adres redakcji: ul. Świder-
ska 12, 21 - 400 Łuków
Tel. 25 798 24 39 w. 139, 
e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl 

Readaktor naczelny:
Edyta Katarzyna Kuć

Skład grafi czny: Foto-Video 
Art. Jacek Jakubowski 

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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Absolutorium dla Wójta 
Radni gminy Łuków udzie-
lili absolutorium wójtowi 
Mariuszowi Osiakowi z wy-
konania budżetu za ubiegły 
rok. Uchwała w tej sprawie 
została przyjęta jednogło-
śnie.               Str. 2

Wyróżnienie dla 
gminy Łuków
Gmina Łuków już po raz 
trzeci zdobyła wyróżnienie 
w Programie Promocji Gmin 
„Business Excellence”, 
w kategorii: gmina przyjazna 
inwestorom. Organizatorem 
Programu jest Lubelski Klub 
Biznesu.                        

Str. 3

Złote gody

15 par z gminy Łuków świę-
towało w czerwcu jubileusz 
złotych godów. Wójt w imie-
niu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej odznaczył 
małżonków medalami. 

Str. 4

Festyn Sołecki
Festyn Sołecki odbył się już 
po raz siódmy. W jego ra-
mach odbył się turniej o tytuł 
„Super Sołtysa”. Zwycięzcą 
został Radosław Nowicki – 
sołtys miejscowości Łazy.  
              Str. 7
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Dzień Edukacji Obywatelskiej odbył się w gminie Łuków już po raz trzeci. Na spo-
tkanie w dniu 24 czerwca do Urzędu Gminy zostali zaproszeni uczniowie z najwyż-
szą średnią ocen ze szkół podstawowych i gimnazjów, przewodniczący samorządów 
uczniowskich, stypendyści wójta i uczniowie, którzy otrzymali nagrody wójta gminy 
Łuków, laureaci wojewódzkiego konkursu historycznego, a także ich opiekunowie 
i dyrektorzy szkół.                   Ciąg dalszy str. 8

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków

Rada Gminy Łuków przyjęła program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”. Pro-
gram przewiduje formy wsparcia rodzin wielodzietnych.          Str. 2

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 miesz-
kańcom gminy Łuków. 
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Dzień Edukacji Obywatelskiej 
w gminie Łuków
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Rada Gminy Łuków podjęła w II kwartale uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Czerśl 
i Klimki. Zmiany planu są konieczne z uwagi na nowe 
tereny budowlane wyznaczone w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Łuków. Na jednym z nowo wyznaczonych terenów 
w Klimkach są plany wybudowania świetlicy wiejskiej.  
Rada Gminy przyjęła także uchwałę w sprawie wpro-

wadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łukowie. Zgodnie z nią GOK administruje świetlicami 
wiejskimi będącymi własnością gminy Łuków i lokalami 
najmowanymi przez gminę Łuków z przeznaczeniem na 
świetlice wiejskie. Do tej pory tylko świetlica w Łazach 
była zarządzana przez GOK, pozostałe przez rady sołeckie 
i ochotnicze straże pożarne. 

Absolutorium dla wójta

Na sesji w dniu 30 czerwca radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium wójtowi Mariuszowi Osiakowi z wykonania 
budżetu za 2014 rok. Głosowanie w tej sprawie poprze-
dziło wystąpienie skarbnika gminy – Aliny Baka, która 
szczegółowo omówiła dochody i wydatki. Radni udziela-
jąc absolutorium podziękowali jednocześnie wójtowi za 
rzetelną i gospodarną realizację budżetu gminy.    

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków 
Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem, 

z którego mogą korzystać rodziny z co najmniej trójką 
dzieci (informacje na temat Karty dostępne są na stronie 
internetowej Gminy Łuków www.lukow.ug.gov.pl). Nie-
zależnie od niego, każda gmina może przyjąć swój pro-
gram. Taki przyjęła gmina Łuków. Zgodnie z nim, rodzi-
nie wielodzietnej przysługuje uprawnienie do korzystania 
z szeregu ulg i preferencji, wśród których są m. in. ulgowe 
bilety wstępu na pływalnię letnią „Delfin”, pływalnię kry-
tą „Delfinek”, na projekcje filmowe w kinie Łuków. Bilety 
wstępu będą honorowane wyłącznie z Kartą Dużej Rodzi-
ny. Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków” 
nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego, ale 
przewiduje formy działań wspomagające rodziny, a jedno-
cześnie aktywizowanie podmiotów publicznych oraz nie-
publicznych w sferze polityki społecznej. Szczegółowych 
informacji na ten temat udzielają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 25 798 21 59. 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu „Karta Dużej 

Rodziny 3+ Gminy Łuków” została przyjęta na sesji w 
dniu 30 czerwca, wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. O terminie ogłoszenia poinformujemy Pań-
stwa na stronie internetowej gminy Łuków.

Z pracy Rady Gminy
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

Fo
t. 

P.
 P

rz
eź

dz
ia

k 

W dniu 10 czerwca, w obecności radnych, sołtysów, pra-
cowników Urzędu Gminy i mediów, wójt gminy Łuków 
Mariusz Osiak otrzymał medal „Za zasługi dla Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Uroczystość 
odbyła się podczas sesji Rady Gminy. 
Medal przyznał wójtowi Zarząd Główny Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej z inicjatywy Stani-
sława Osypińskiego – wieloletniego prezesa Koła Łuków 
ŚZŻAK, na wniosek Zarządu łukowskiego Koła. 
Medal jest podziękowaniem, jednocześnie dowodem 

wdzięczności za działania wójta na rzecz przywracania 
pamięci o czynach i ofiarach poniesionych przez żołnie-
rzy Armii Krajowej. Do działań tych należą: 

• w 2012r. – uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę po-
wstania Armii Krajowej,

• w 2013r. - uroczystość upamiętniająca 60 rocznicę wy-
siedlenia mieszkańców wsi Jagodne,

• w 2014r. – uroczystość upamiętniająca trzy rocznice: 
100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej, 70 rocznicę 
powstania Obozu Partyzanckiego Armii Krajowej w Ja-
cie, 70 rocznicę bitwy pod Gręzówką,

• w latach 2012 – 2014 – cykl spotkań historycznych dla 
uczniów szkół gminy Łuków, tzw. „żywe lekcje historii” 
prowadzony przez osoby, które doświadczyły drama-
tycznej codzienności lat wojny, w tym przez uczestnika 
Powstania Warszawskiego, późniejszego więźnia obozu 
koncentracyjnego oraz przez więźnia sowieckiego ła-
gru.
Wójt odebrał medal z rąk Ryszarda Grafika – sekreta-

rza ŚZŻAK Koło Łuków i Bolesława Skwary – członka 
tego Koła. Zanim to nastąpiło, Robert Wysokiński – także 
członek łukowskiego Koła ŚZŻAK, przedstawił okolicz-
ności, w jakich Stanisław Osypiński tuż przed śmiercią, 
powierzył mu medal i polecił dopilnować, żeby trafił 
do wójta. Stanisława Osypiński i Jan Dębski – członek 
ŚZŻAK pełniący w łukowskim Kole funkcję skarbnika, 
nie doczekali uroczystości. 

Medal dla wójta gminy Łuków
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Gmina Łuków już po raz trzeci zdobyła wyróżnienie 
w Programie Promocji Gmin „Business Excellence”, 
w kategorii: gmina przyjazna inwestorom. 
Program Promocji Gmin „Business Excellence” jest or-

ganizowany przez Lubelski Klub Biznesu, pod patronatem 
honorowym: Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysz-
tofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego Sła-
womira Sosnowskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego 
w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz Związku Gmin Lubelszczyzny. 
Celami programu jest docenienie starań samorządów 

z zakresie warunków sprzyjających inwestowaniu, kre-
owanie pozytywnego wizerunku skutecznych władz sa-
morządowych oraz promocja współpracy pomiędzy gmi-
nami a biznesem. 

Program Promocji Gmin 
„Business Excellence”

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
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Program obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie 
Kapituła Konkursu na postawie ankiety weryfikacyjnej 
dokonuje oceny gmin biorących udział w konkursie. 
Oceniane są tu następujące obszary: polityka inwe-
stycyjna, zarządzanie i promocja, infrastruktura tech-
niczna i okołobiznesowa, polityka społeczna i ochrona 
środowiska oraz wskaźniki ekonomiczno – społeczne. 

W drugim etapie konkursu w gminach przeprowadzany 
jest audyt.  
Program obejmował trzy główne kategorie: gmina 

wiejska, gmina wiejsko – miejska i gmina miejska. Do-
datkowymi kategoriami były: gmina przyjazna inwe-
storom, gmina przyjazna mieszkańcom, gmina przyja-
zna środowisku i gmina innowacyjna.  

Inwestycje w II kwartale 2015
W zakresie inwestycji w II kwartale br. najwięcej 

zadań dotyczyło budowy i modernizacji dróg. Został 
wyłoniony wykonawca robót w ramach inwestycji 
pn. „Budowa drogi gminnej Podgaj – Jeziory”. Jest to 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych 
„DROGBUD” Sp. z o.o., które do 15 października br. 
za kwotę 599 331,90 zł zrealizuje zadanie obejmujące 
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o dłu-
gości 1,33 km z przepustami pod drogą oraz zjazdami. 
Rozpoczęła się także realizacja inwestycji dotyczą-
cych wykonania nawierzchni bitumicznych na drogach 
gminnych w miejscowościach: Dminin – 850 m, Grę-
zówka Kolonia – 740 m, Kownatki – 810 m, Podgaj 
– 220 m, Ryżki Osiedle – 1080 m, Świdry – 920 m, 
Zalesie 850 m. W ramach bieżącego utrzymania dróg 
na terenie gminy zostały wykonane profilowania i rów-
nania dróg, remonty cząstkowe nawierzchni oraz bie-
żące naprawy. Rada Gminy przyjęła uchwały w spra-
wie przejęcia od Powiatu Łukowskiego do wykonania 
zadań polegających na przebudowie kilku odcinków 
dróg:
•  drogi powiatowej Nr 1259L Łuków – Rzymy-Rzymki 
– Kępki w miejscowościach Aleksandrów i Łazy – tu 
na odcinku o długości 1100 m zostanie wykonana na-
wierzchnia bitumiczna,

•  drogi powiatowej Nr 1313L Suleje – Role w miejsco-
wości Role – na odcinku o długości 330 m zostanie 
wykonany chodnik,

•  drogi powiatowej Nr 1311L Łuków – Krynka – Dzie-
wule w miejscowości Wólka Świątkowa – tu na odcin-
ku o długości 670 m zostanie wyremontowany chod-
nik,

•  drogi powiatowej Nr 1202L Łuków – Strzyżew – Ol-
szewnica w miejscowości Turze Rogi – zostaną tu wy-
konane 2 zatoki autobusowe przy szkole.  
Poza zadaniami drogowymi, realizowane były także 

zadania dotyczące wody i kanalizacji. Zlecono firmie 
INPLO P. Bosek opracowanie projektów polegających 
na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Świdry, Zalesie, Gołaszyn i Dąbie oraz rozbudowie sie-
ci wodno-kanalizacyjnej w Łazach Kolonii i Czerśli. 
Jeszcze w tym roku zaplanowana jest realizacja inwe-
stycji w Czerśli, Łazach Kolonii, Zalesiu i Świdrach. 
 

INWESTYCJE
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Zatwierdzenie projektów arkuszy  
organizacyjnych na rok szkolny 2015/16

Corocznie w kwietniu szkoły przygotowują projekty or-
ganizacji nowego roku szkolnego, gmina zatwierdza je 
w maju. To już drugi rok, w którym arkusze zostały przy-
gotowane w nowym programie komputerowym opartym 
o bazy danych.  
W organizacji szkół nastąpi kilka zmian w stosunku do 

obecnego roku szkolnego. Mianowicie, zwiększy się licz-
ba oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów ze 105 
do 108 przy równoczesnym zwiększeniu liczby uczniów 
z 1 780 do 1 892, głównie z powodu pójścia wszystkich 
dzieci 6-letnich do klasy I szkoły podstawowej. Z tego 
samego powodu zmniejszy się liczba dzieci w przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych z 642 do 552.
W związku ze zwiększoną liczbą dzieci, wzrośnie rów-

nież ogólna liczba godzin świetlicy w szkołach ze 194 do 
208. Większa liczba dzieci powinna wpłynąć na wzrost 
subwencji na zadania oświatowe dla gminy Łuków 
w 2016 r. Jednak kwota ta zależna jest od MEN, które 
corocznie ustala zasady jej naliczania.

Konkursy na dyrektorów Zespołu Szkół  
w Gołaszynie oraz Przedszkola w Łazach 

W dniu 9 czerwca br. zostały przeprowadzone konkursy 
na dyrektorów ZS w Gołaszynie i Przedszkola w Łazach. 
Do konkursu w Gołaszynie zgłosiła się tylko jedna osoba 
- Hanna Lisiewska i ona została wybrana kandydatką na 
dyrektora w wyniku głosowania członków komisji kon-
kursowej powołanej przez wójta gminy.

Hanna Lisiewska jest nauczycielką wychowania fizycz-
nego, muzyki i plastyki w Zespole Szkół w Gołaszynie. 
Funkcję dyrektora obejmie z dniem 1 września br. Do-
tychczasowy dyrektor szkoły Jarosław Skrzyszewski zre-
zygnował z pełnienia funkcji z dniem 31 sierpnia br., co 
poskutkowało koniecznością ogłoszenia konkursu na dy-
rektora tej jednostki. 
Do konkursu na dyrektora Przedszkola w Łazach przy-

stąpiły 2 kandydatki - Jolanta Wiszniewska-Celińska - do-
tychczasowa dyrektorka tej placówki oraz Agata Warpas 
- nauczycielka z tego przedszkola. Konkurs wygrała i tym 
samym została kandydatką na dyrektora Agata Warpas.

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego  
klas VI w 2015 r.

Gmina dysponuje już wynikami sprawdzianu w klasach 
szóstych w bieżącym roku szkolnym. Najlepsze wyniki 
uzyskały kolejno szkoły w: Czerśli i Dąbiu (ze średnim 
wynikiem po 71,3%), Gołaszynie (69,4%) oraz  Rolach 
(68,9%). Jednak średni wynik gminy jest niższy od śred-
niego wyniku w powiecie łukowskim o 2 %. Różnica 
jest mniejsza niż w poprzednim roku, ale szkoły gminy 
Łuków czeka jeszcze wiele pracy, aby wyniki były coraz 
wyższe. Uczniowie dobrze wypadli z j. polskiego i j. an-
gielskiego, jednak znacznie słabiej z matematyki. Martwi 
wynik Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, która już 
drugi rok z rzędu ma wynik poniżej 50%. Konieczne są 
tutaj konkretne działania dyrektora placówki i rady peda-
gogicznej, aby systematycznie poprawiać wyniki naucza-
nia.

 Dnia 13 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Łuków odbyło się uroczyste spotkanie, na którym 
wójt Mariusz Osiak, dokonał w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej dekoracji medalami „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” par obchodzących w tym roku 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł oraz kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Jadwiga Niedziółka pogratulowali małżonkom do-
chowania przysięgi małżeńskiej złożonej przed laty oraz 
złożyli życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdro-
wiu i miłości bliskich. 

Po wzniesieniu toastu lampką szampana i odśpiewaniu 
gromkiego „Sto lat” był czas na rozmowę i chwilę wspo-
mnień. Wszyscy jubilaci otrzymali upominki i wiązanki 
kwiatów. 
W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

świętowały następujące pary z terenu gminy Łuków:
1. Stanisława i Czesław Bajurowie z Sięciaszki Pierwszej
2. Krystyna i Krzysztof Borkowscy z Gołąbek
3. Jadwiga i Stanisław Dołęgowie z Wólki Świątkowej
4. Zofia i Wiesław Goschorscy z Ławek
5. Marianna i Janusz Jurkowie z Krynki
6. Marianna i Kazimierz Kopciowie z Wólki Świątkowej
7. Maria i Eligiusz Majewscy z Podgaja
8. Teresa i Tadeusz Michalakowie z Nowej Gręzówki
9. Elżbieta i Janusz Niewęgłowscy z Dminina
10. Barbara i Henryk Osiakowie z Gołaszyna
11. Halina i Czesław Sosnowscy z Ryżek
12. Modesta i Sylwin Sosnowscy z Gołaszyna
13. Daniela i Urban Sosnowscy z Ryżek
14. Gabryela i Witold Stefanowiczowie z Łazów
15. Henryka i Witold Tomasiewiczowie z Sięciaszki Pierwszej 

Złote Gody w gminie Łuków

PRZEGLĄD WYDARZEŃ OŚWIATOWYCH
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Finały XV edycji Powiatowej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

Warsztaty artystyczne na terenie gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

W dniu 25 kwietnia 2015 r. w salach sportowych ze-
społów szkół w Strzyżewie i Aleksandrowie odbyły się 
mecze finałowe Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej oraz oficjalne zakończenie rozgrywek ligowych 
sezonu 2014/15, które toczyły się od listopada 2014 r. 
w 2 klasach: wyższej A i niższej B. W wyniku meczów 
finałowych kolejność drużyn w grupie A ukształtowała 
się następująco:

W finale Gmina Łuków pokonała drużynę Kangur 
Okrzeja 3-0, natomiast w meczu o 3 miejsce, Absolwent 
Strzyżew wygrał ze Starostwem Policją 3-1.
Z grupy A do grupy B spadły drużyny: Ładownia Łuków 

oraz Dmostal Łuków, a awans do grupy A uzyskały: Dra-
gon Wojcieszków i Kangur Okrzeja II.

W zwycięskiej drużynie z Gminy Łuków wystąpili: Piotr 
Jurek, Andrzej Konieczny, Grzegorz Kołodziej, Bartło-
miej Pruski, Maciej Przeździak, Marcin Wróbel, Tomasz 
Rola, Jarosław Rola, Szymon Mańkowski, Wojciech Ty-
miński, Tomasz Sawczuk, Radosław Sulej. Opiekunem 
drużyny był Jacek Pieniak.
W zespole gospodarzy finałów Absolwencie Strzyżew 

wystąpili: Damian Skwarek, Mateusz Niedziółka, Bar-
tłomiej Dębiński, Przemysław Kacprzak, Paweł Męczyń-
ski, Adrian Bajura, Marcin Leszczuk, Marcin Milewski, 
Patryk Śledź i Damian Męczyński będący jednocześnie 
opiekunem drużyny.
W drużynie Gminy Łuków II wystąpili: Sławomir Bojar, 

Rafał Bojar, Marek Bogusz, Łukasz Borkowski, Dawid 
Jezierski, Daniel Kędzierski, Tadeusz Kleszcz, Andrzej 
Litwin, Włodzimierz Michalak, Jakub Ostrowski, Artur 
Paszkiewicz, Grzegorz Samujło, Robert Samujło, Ma-
teusz Wiącek i Bogdan Wiącek, który był jednocześnie 
opiekunem drużyny. 

Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków od 
kilku lat prowadzi w świetlicach wiejskich warsztaty ar-
tystyczne dla mieszkańców. Biorą w nich chętnie udział 
zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe.
Tegoroczne warsztaty odbywają się w ramach projektu 

pn. „Kulturalnie na wsi”. Podzielone są na dwa cykle – 
wiosenny i drugi od 10 czerwca do 30 października. 
W marcu i kwietniu warsztaty odbyły się w następują-

cych miejscowościach: Jeziory, Zarzecz Łukowski, Żdża-
ry, Szczygły Górne, Strzyżew, Czerśl, Biardy, Malcanów, 
Gołaszyn, Dąbie, Dminin. W czerwcu zajęcia warsztato-
we z rzeźby i wykonywania kwiatów z bibuły, odbyły się 
w Gręzówce podczas Festynu Rodzinnego. 
Tematyka warsztatów jest zróżnicowana, obejmuje rzeź-

bę, malarstwo różnymi technikami, decoupage – zdobie-
nie przedmiotów metodą serwetkową, plastykę obrzędo-
wą, w tym wykonywanie pająków ze słomy i kwiatów 
z bibuły, rysunek węglem, wykonywanie rzeźb z gliny, 
masy solnej, modeliny oraz ozdób z naturalnych surow-
ców.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i planu 

spotkań można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 667 401 004 
lub zaglądając na stronę internetową Stowarzyszenia 
www.sait.republika.pl

Poza warsztatami, Stowarzyszenie każdego roku organi-
zuje plenery artystyczne. W tym roku plener rzeźbiarsko 
– malarski odbył się w szkole w Gołaszynie w dniach 29 
czerwca – 4 lipca. Biorący w nim udział artyści wykonali 
prace inspirowane twórczością Kornela Makuszyńskie-
go – 1,5-metrowej wielkości rzeźby Koziołka Matołka, 
Jacka i Placka, Małpki Fiki Miki oraz namalowali kliszę 
filmową na ścianie szkolnego korytarza, w kadrach której 
są sceny z bajek Makuszyńskiego. Podczas pleneru arty-
ści wykonali także portret wieloletniego dyrektora szkoły 
w Gołaszynie Leona Gajo.   

Gminna Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą do czytelników o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb 
czytelniczych. Informacje zawarte w ankietach będą pomocne w aktualizacji oferty bibliotecznej. Ankieta jest 
dostępna na stronie internetowej Gminy Łuków www.lukow.ug.gov.pl

SPORT
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1. Gmina Łuków
2. Kangur Okrzeja 
3. Absolwent Strzyżew
4. Starostwo Policja Łuków

5. Gmina Łuków II
6. AVES Stoczek Łukowski
7. DMOSTAL Łuków
8. Ładownia Łuków
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tegoroczny Tydzień  Bibliotek pod hasłem „Wybieram 
bibliotekę!” w Filii GBP w Krynce rozpoczął się 8 maja. 
W jego ramach odwiedziły bibliotekę dzieci z przedszko-
la i z „zerówki” w Krynce. Wzięły one udział w przedsta-
wieniu na podstawie „Calineczki” H. Ch. Andersena oraz 
zapoznały się z pracą biblioteki. W ramach Tygodnia Bi-
bliotek atrakcją dla starczych czytelników były zajęcia 
kaligraficzne. Ich uczestnicy mieli możliwość ćwicze-
nia pięknego pisania przy użyciu tradycyjnych narzędzi: 
gęsich piór i obsadek z wymiennymi stalówkami, które 
trzeba było co chwila zanurzać w atramencie. Nie obyło 
się bez kleksów. Część warsztatowa została wzbogacona 
opowieścią o dawnych skrybach i skryptoriach, krojach 
pisma i sposobach ozdabiania tekstu oraz tradycyjnych 
narzędziach kaligraficznych. Na zakończenie spotkania 
każdy uczestnik otrzymał bilecik z wykaligrafowanym 
własnym imieniem.

III Gminny Dzień Dziecka 

Wybieram bibliotekę! 
czyli Tydzień Bibliotek 2015 - GBP Krynka

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl

W ramach obchodów III Gmin-
nego Dnia Dziecka, w niedzielę 
31 maja na terenie sportowo-rekre-
acyjnym przy Zespole Szkół w Go-
łaszynie odbył sie festyn rodzinny. 
Wszyscy, którzy zdecydowali się 
wziąć w nim udział mogli skorzy-
stać z szeregu atrakcji, jakie zapew-
nili jego organizatorzy. 

Festyn rozpoczęła msza św., po 
której głos zabrali wójt Mariusz 
Osiak, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Alicja Śledź oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół w Gołaszynie Ja-
rosław Skrzyszewski. 

W programie imprezy znalazły się 
zabawy i konkursy dla dzieci pro-
wadzone przez bibliotekarki z filii 
GBP, występy artystyczne uczniów 

z Zespołu Szkół w Gołaszynie oraz 
występ taneczny Dziecięcego Ze-
społu Tańca Ludowego Gminy Łu-
ków. Dużą atrakcją dla dzieci było 
spotkanie autorskie z Wiolettą Pia-
secką - autorką baśni i bajek dla 
najmłodszych, spektakli teatralnych 
i słuchowisk radiowych, podczas 
którego najmłodsi mogli wygrać 
nagrody w quizie na temat sportu. 
Dzieci mogły też do woli korzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni i placu 
zabaw z kulkami i linkami wspi-
naczkowymi. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się malowanie twarzy 
oraz balonowe rzeźby wykonywa-
ne przez bibliotekarki. Prawdziwą 
frajdę sprawił uczestnikom festynu 
przelot balonem, który krążył nad 
głowami wszystkich zgromadzo-

nych. W programie festynu znalazł 
się też konkurs pn. „Mój Talent”, 
podczas którego dzieci prezento-
wały swoje umiejętności wokalne, 
taneczne, recytatorskie i gry na in-
strumentach. W programie nie mo-
gło zabraknąć dyplomów i nagród 
książkowych dla laureatów Czytel-
niczego Konkursu Wiedzy o Han-
sie Christianie Andersenie. Imprezę 
zakończył występ zespołu Orkiestra 
Dni Naszych.

Organizatorem imprezy była 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łukowie, współorganizatorami 
- Urząd Gminy Łuków, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie oraz 
Zespół Szkół w Gołaszynie.
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KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY

W II Gminnym Festiwalu Papieskim „Barka”, który 
odbył się 19 kwietnia br. w kościele parafialnym pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski w Dąbiu, uczestniczy-
ło ponad 100 wykonawców. Festiwal miał charakter 
konkursu i obejmował kategorie: test wiedzy o życiu 
i pontyfikacie św. Jana Pawła II, recytację Jego dzieł, 

własny wiersz o św. Janie Pawle II, wykonanie portretu 
i piosenki papieskiej. Główną nagrodę Grand Prix zdo-
był zespół Bel Canto z Gimnazjum w Gręzówce, pod 
kierunkiem Tomasza Pirosa. Finał Festiwalu uwieńczo-
ny został odśpiewaniem przez wszystkich uczestników 
i gości ulubionej pieśni Jana Pawła II „Barka”.

Ponad 100 wykonawców, w tym 11 recytatorów, 15 
solistów i 12 zespołów wokalnych z placówek przed-
szkolnych i szkolnych Gminy Łuków, przy wypełnio-
nej po brzegi sali w świetlicy wiejskiej w Wólce Świąt-
kowej dało niecodzienny koncert z okazji Dnia Matki. 
Uroczystość odbyła się 29 maja br. i miała charakter 
konkursu. Jego laureaci otrzymali statuetki i nagrody 
rzeczowe. Grand Prix Festiwalu jury konkursowe przy-
znało zespołowi wokalnemu ”Fermata” ze Szkoły Pod-
stawowej w Gręzówce.

Tegoroczny Festyn Sołecki odbył 
się już po raz siódmy. Jego miej-
scem było sołectwo Dminin. Uro-
czystość poprzedziła polowa msza 
św. odprawiona przy miejscowej 
kapliczce. Po niej barwny korowód 
uczestników Festynu udał się na 
plac przy świetlicy, na którym od-
była się kolejna część uroczystości. 
Dużą jej część wypełniły podzięko-
wania sołtysom za trud ich pracy i 
życzenia na kolejne lata pełnienia 
ważnej i zarazem trudnej misji spo-
łecznej. Jako pierwsi złożyli je go-
spodarze gminy Łuków – wójt Ma-
riusz Osiak i przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Federczyk. Ser-
deczne słowa do sołtysów skierowa-
li również senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Gogacz, radny 
Sejmiku Województwa Lubelskie-
go Krzysztof Głuchowski i starosta 
łukowski Janusz Kozioł. Tradycyj-
nie, sołtysi otrzymali także z rąk 
wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy, pisma okolicznościowe. W 

części artystycznej zaprezentowa-
ły się lokalne zespoły i kabarety: 
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 
Gminy Łuków, „Niezapominajki” 
z Dminina, „Zalesianki” z Zalesia, 
„Jagódki” ze Żdżar, a także zespół 
wokalny „At hoc” z Zespołu Szkół 
w Gołąbkach, kabaret „Lookoff” 
z Zalesia i kabaret młodzieżowy z 
Dminina oraz grupa taneczna Zum-
ba Show z Zalesia. Odbył się także 
turniej o tytuł „Super Sołtysa gminy 
Łuków 2015”. Obejmował cztery 
konkurencje: dyktando, quiz dźwię-
kowy polegający na rozpoznawaniu 
głosów związanych z rolnictwem i 
wsią, rzut kaloszem i rzut papiero-
wym pudełkiem. Do udziału w tur-
nieju zgłosiło się sześciu sołtysów. 
Pierwsze miejsce i jednocześnie 
tytuł Super Sołtysa gminy Łuków 
2015 wywalczył Radosław Nowicki 
z Łazów. Na drugim miejscu upla-
sowała się Beata Suchodolska soł-
tys Dąbia, na trzecim zaś Kazimierz 
Karwowski z Zalesia. 

Organizatorami Festynu Sołeckie-
go byli wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Łuków Bogumiła Rozwa-
dowska, sołtys Dminina Marcin 
Grochowski, Rada Sołecka Dmini-
na, koło gospodyń wiejskich „Nie-
zapominajki” i Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie.

II Gminny Festiwal Papieski „Barka”

II Gminny Festiwal „Mamo Moja”

VII Festyn Stołecki w Gminie Łuków

Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
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Tematem tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej 
był wolontariat. Gośćmi spotkania byli Justyna Orłow-
ska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie, 
Magdalena Kaczor działająca w wolontariacie misyj-
nym i Marcin Rychta z fundacji „Cegiełkowo, Pasja i 
Pomoc”, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu pn. „Po-
szukiwany, poszukiwana”, w kategorii wolontariusz. 
Justyna Orłowska wprowadziła uczestników spotka-

nia w zagadnienie wolontariatu wyjaśniając, że jest 
on pracą bezpłatną, dobrowolną i świadomą na rzecz 
innych osób, ale wykraczającą poza związki rodzinne 
i przyjacielskie. Wskazała również jakie są cele wo-
lontariatu, jego formy oraz wyjaśniła kto może zostać 
wolontariuszem. Zaprezentowała również działania 
realizowane przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. 
Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja filmu na 
temat pracy wolontariackiej. 
Marcin Rychta w swoim wystąpieniu podkreślił, że 

w pracy wolontariackiej najważniejszą sprawą jest za-
uważanie potrzeb drugiego człowieka. Potwierdziła to 
Magdalena Kaczor, od kilku lat działająca w wolon-
tariacie misyjnym Salvator. Powiedziała, że jeśli nie 
widzi się człowieka w potrzebie w swoim najbliższym 
otoczeniu, to nie zauważy się go również będąc daleko 
– w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Zwróciła uwagę 
na to, że praca na placówce misyjnej często wykracza 
poza wstępny jej plan i wynika z aktualnych potrzeb 
ludzi i miejsca. Może zatem okazać się, że osoba, której 
zadaniem miała być praca z dziećmi, bardziej będzie 
potrzebna np. przy odbudowie zniszczonego domu.   
O swoich doświadczeniach wolontariackich opowie-

dział także dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie – Ja-
rosław Skrzyszewski. Wspominał czasy, kiedy to z bo-
chenkami chleba i gorącą herbatą w termosie jeździł 
na Dworzec Centralny w Warszawie, by tam dzielić to 
wszystko pomiędzy bezdomnych. 
Praca wolontariacka często rozpoczyna się już na 

gruncie szkolnym. Tak dzieje się również w szkołach 
gminy Łuków. Swoimi doświadczeniami na tym polu 
podzielili się z uczestnikami spotkania przedstawicie-
le zespołów szkół w Świdrach, Zalesiu, Strzyżewie i 
Gołaszynie. Prezentacje uczniów pokazują, że szkol-
na aktywność wolontariacka obejmuje wiele form, do 
których należą: pomocy osobom potrzebującym, przy-
gotowywanie świątecznych paczek dla najuboższych, 
zbieranie nakrętek, czy zbieranie pieniędzy na cele cha-
rytatywne.      
Na koniec spotkania wszyscy jego uczestnicy odebrali 

z rąk przewodniczącego Rady Gminy Łuków Tadeusza 
Federczyka i zastępcy wójta Wojciecha Szczygła oko-
licznościowe pisma i upominki w postaci plecaków. 
Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków został 

ustanowiony w 2012r. z inicjatywy ówczesnego prze-

wodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Gminy Łuków, a obecnego zastępcy wójta – Wojciecha 
Szczygła. W 2012r. odbyła się sesja okolicznościowa z 
udziałem uczniów szkół Gminy Łuków, podczas której 
podjęta została uchwała w sprawie ustanowienia Dnia 
Edukacji Obywatelskiej. II Dzień Edukacji Obywatel-
skiej poświęcony był zagadnieniom organizacji poza-
rządowych.

Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
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