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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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Absolutorium dla 
Wójta
Radni jednogłośnie udzieli-
li wójtowi absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu.  

Str.2

Nagroda dla Gminy 
Łuków
Gmina Łuków zwyciężyła w 
Programie Promocji Gmin 
„BUSINESS EXCELLEN-
CE” 2016. 

Str. 4

Festiwal Jurajski
Kiedy żyły amonity, jak wy-
glądały, w jaki sposób poru-
szały się i dlaczego wyginęły 
– tego wszystkiego można 
się było dowiedzieć podczas 
trwającego dwa dni Festiwa-
lu Jurajskiego. 

Str. 6

Pieszy rajd w gminie 
Łuków
W czerwcu odbył się I Pie-
szy Rajd Śladami kpt. Ostoi. 
Wzięło w nim udział blisko 
40 osób, które pokonały 28 
km, by w ten sposób upa-
miętnić stacjonujące w cza-
sie wojny w rezerwacie Jata 
formacje wojskowe Pod-
ziemnego Państwa Polskie-
go. 
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Tegoroczny - czwarty już Dzień Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków odbył się 
21 czerwca. Różnił się nieco od poprzednich. Bowiem tym razem 50-osobowa grupa 
udała się do Sejmu. Byli w niej uczniowie z najwyższą średnią ocen ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów, ich opiekunowie, a także przedstawiciele Rady i Urzędu Gmi-
ny. 

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 mieszkańcom Gminy Łuków.

IV Dzień Edukacji Obywatelskiej 
w gminie Łuków
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RADA GMINY ŁUKÓW

Na sesji w dniu 27 czerwca radni jednogłośnie udzieli-
li absolutorium wójtowi za wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu. Wcześniej pozytywną opinię za sprawozdanie 
finansowe wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegły rok finansowy zakończył się nadwyżką w wy-
sokości 2,5 mln zł i zadłużeniem na poziomie zaledwie 
ok. 5 mln zł. Duże wpływy do budżetu zapewniają po-
datki od podmiotów gospodarczych i od mieszkańców, 
których liczba systematycznie rośnie. 

Większość zadań inwestycyjnych w 2015r. dotyczyła 
budowy i remontów dróg. Wykonanych zostało ok. 10 
km nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 

Absolutorium dla wójta

IV Dzień Edukacji Obywatelskiej 
w gminie Łuków

i 1,2 km chodników przy drogach powiatowych. Gmi-
na uczestniczyła także finansowo w przebudowie ok. 3,6 
km dróg powiatowych. Najważniejszą jednak inwesty-
cją drogową była budowa drogi łączącej drogę krajową 
Nr 63 niemal bezpośrednio z podstrefą ekonomiczną 
– współfinansowana z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Do ważnych ubiegłorocznych 
zadań w zakresie inwestycji należą także remonty sal 
gimnastycznych i lekcyjnych w zespołach szkół w Strzy-
żewie, Gołąbkach, Czerśli i Rolach. Łącznie na zadania 
inwestycyjne i remontowe wydatkowano ok. 7 mln zł. 

Na wstępie przewodnik zapoznał 
zwiedzających z makietą gmachów 
sejmowych i opowiedział o ich hi-
storii, następnie grupa udała się do 
sali posiedzeń, gdzie właśnie trwała 
debata parlamentarzystów na temat 
oświaty. Tu przez chwilę uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z pro-
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cesem podejmowania najważniej-
szych decyzji w państwie, które 
dotyczą wszystkich obywateli. Poza 
tym, przewodnik dokładnie wyjaśnił 
wszystkie elementy znajdujące się 
w sali posiedzeń opisując ich funk-
cję, powiedział w jaki sposób posło-
wie zajmują miejsca, jak wygląda 

głosowanie oraz kto może przewod-
niczyć obradom. Podczas zwiedza-
nia Sejmu łukowskiej grupie towa-
rzyszył poseł Ziemi Łukowskiej 
Krzysztof Głuchowski, który na 
koniec wraz z zastępcą wójta Woj-
ciechem Szczygłem i wiceprzewod-
niczącymi Rady Gminy – Bogumiłą 
Rozwadowską i Marianną Łukasik, 
wręczył uczniom okolicznościowe 
pisma. Wizyta w Parlamencie nie 
mogła się obyć bez pamiątkowego 
zdjęcia wykonanego na schodach 
holu, z którego transmitowane są 
relacje sejmowe.    

Dodatkowo uczniowie zobaczy-
li znajdujący się nieopodal Sejmu 
pomnik Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej, pomnik 
Wincentego Witosa, a także zwie-
dzili kościół św. Aleksandra na Pla-
cu Trzech Krzyży. 
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INWESTYCJE

Inwestycje w gminie Łuków

Nagroda dla wójta gminy Łuków
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i Krynce jest poszerzana nawierzchnia bitumiczna rów-
nież na drogach powiatowych, przebiegających przez 
miejscowości, zaś w Aleksandrowie i Wólce Świątkowej 
są budowane chodniki. W Łazach zostało także wybudo-
wanych 150 m sieci wodociągowej. 

W Krynce ruszyła budowa Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego, prowadzona przez firmę B&K LOGISTIK 
Sp. z o.o. z Siedlec.      

Oprócz prac inwestycyjnych prowadzonych w terenie, 
inwestycje odbywają się w Urzędzie Gminy. Moderniza-
cję budynku polegającą na wymianie okien i zrobieniu 
nowej elewacji, wykonuje gminna grupa remontowo – 
budowlana.

Miło jest nam poinformować, że 
wójt gminy Łuków Mariusz Osiak 
został nagrodzony w konkursie „Lu-
belski Orzeł Biznesu 2015”. Nagro-
dę odebrał w kategorii „Samorządo-
wiec Roku”. 

Kapituła konkursu oceniała kan-
dydatów do tego prestiżowego 
wyróżnienia pod kątem tworzenia 
warunków dla rozwoju biznesu, 
zwłaszcza podejmowania działań 
mających na celu przyciągnięcie in-
westorów, tworzenia warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości i aktyw-
ności społecznej, wykorzystania ka-
pitału ludzkiego oraz podnoszenia 
jego poziomu edukacyjnego, a tak-
że polepszenia infrastruktury, w tym 
pro-ekologicznej i dostosowanej do 
osób niepełnosprawnych. 

Członkowie kapituły docenili 
szczególnie starania wójta na rzecz 
rozwoju Podstrefy Łuków Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej EURO-PARK WISŁOSAN 
w Łazach. 

Organizatorem konkursu są Pra-
codawcy Ziemi Lubelskiej. W tym 
roku już po raz trzynasty nagrodzili 

W dniu 14 czerwca gmina złożyła 3 wnioski do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie 
w ramach Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, 
projektów pn. „Czysta energia w Gminie Łuków I, II, 
III”. Przed złożeniem wniosków, na podstawie ankiet 
wypełnionych przez mieszkańców, została opracowana 
dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik do 
wniosków. Zgodnie z deklaracjami mieszkańców, pro-
jekty zakładają instalację 1035 szt. kolektorów słonecz-
nych i 314 szt. paneli fotowoltaicznych. Z końcem roku 
zostanie rozstrzygnięty konkurs i będzie znana informa-
cja, czy projekty otrzymają dofinansowanie. 

Poza przygotowywaniem dokumentacji konkursowej, 
w zakresie inwestycji w ostatnim kwartale, były reali-
zowane inwestycje drogowe i wodociągowe. W miej-
scowości Łazy została wykonana droga z kostki bru-
kowej o długości 350 m. Także w Łazach jest obecnie 
w fazie realizacji budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 
powiatowej Nr 1210L i gminnej Nr 102771, prowadzą-
cej do podstrefy ekonomicznej. W miejscowościach Za-
lesie i Gołaszyn jest kładziona nawierzchnia bitumicz-
na w ciągach dróg powiatowych, w Turzych Rogach 

firmy i osoby związane z biznesem. 
Honorowymi patronami konkursu 
są: wojewoda lubelski, marszałek 
województwa lubelskiego i prezy-
dent miasta Lublin.
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OŚWIATA

Corocznie, w kwietniu, szkoły 
przygotowują projekty organizacji 
nowego roku szkolnego, gmina za-
twierdza je w maju. Projekty arku-
szy organizacyjnych szkół zostały 
przygotowane w dedykowanej apli-
kacji komputerowej opartej o bazy 
danych.  

W przyszłym roku w organizacji 
szkół nastąpi kilka istotnych zmian 
w stosunku do obecnego roku 
szkolnego, z uwagi na przywróce-
nie wieku szkolnego dla 7-latków. 

Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych 
na rok szkolny 2016/17

Zmniejszy się liczba oddziałów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
ze 108 do 104, przy równocze-
snym zmniejszeniu liczby uczniów 
z 1 855 do 1 725 głównie z powodu 
pójścia większości dzieci 6-letnich 
do zerówki w przedszkolu (do kla-
sy I szkoły podstawowej zapisanych 
zostało tylko 10 sześciolatków). 
Z tego samego powodu zwiększy 
się liczba dzieci w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych z 578 
do 654 i oddziałów z 28 do 31. 

W związku ze zmniejszoną liczbą 
dzieci w szkołach, zmniejszy się 
również ogólna liczba godzin świe-
tlicy z 209 do 201. Mniejsza liczba 
dzieci spowoduje zmniejszenie sub-
wencji na zadania oświatowe dla 
Gminy Łuków w 2017 r. Wzrośnie 
natomiast dotacja dla przedszko-
li. Jest ona jednak ponad 6-krotnie 
niższa na dziecko niż wysokość 
subwencji. Dokładna weryfikacja 
powyższych danych nastąpi we 
wrześniu 2016 r.

Konkursy na dyrektorów Zespołów Szkół w Dąbiu 
i Gręzówce

W dniu 14 czerwca zostały przeprowadzone konkursy 
na dyrektorów zespołów szkół w Dąbiu i Gręzówce. Do 
konkursów zgłosili się tylko dotychczasowi dyrektorzy 

tych jednostek, odpowiednio: p. Jacek Kiciński i Leoka-
dia Kozioł i oni nadal będą pełnić te funkcje. 

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu 
gimnazjalnego w 2016 r.

Gmina dysponuje już wynikami sprawdzianu w kla-
sie VI-tej i gimnazjalnymi w bieżącym roku szkolnym. 
Najlepsze wyniki uzyskały kolejno szkoły w: Aleksan-
drowie (ze średnim wynikiem po 75%), Świdrach (70%) 
oraz  Rolach (68%). Średni wynik gminy z j. polskiego 
i matematyki jest wyższy od średniego wyniku w powie-
cie łukowskim i taki sam jak w woj. lubelskim. Jest to 
duży sukces naszych szkół. Nasi uczniowie tym razem 
dobrze wypadli zarówno z j. polskiego i angielskiego, 

jak i matematyki. Cieszy natomiast wynik Szkoły Pod-
stawowej w Aleksandrowie, która po 2 latach słabych 
wyników, w bieżącym roku była najlepsza w gminie.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego pokazują, że w czę-
ści humanistycznej oraz z j. rosyjskiego nasze szkoły 
są znacznie powyżej średnich wojewódzkich i powia-
towych, ale w części matematyczno-przyrodniczej i z j. 
angielskiego sytuacja jest odwrotna. Najlepiej całościo-
wo z naszych gimnazjów wypadła Gręzówka.

Gmina Łuków zwyciężyła w Pro-
gramie Promocji Gmin „BUSINESS 
EXCELLENCE” 2016, w kategorii 
gmina wiejska. W latach ubiegłych 
trzykrotnie zdobyła wyróżnienie 
w tym prestiżowym konkursie skie-
rowanym do samorządów Lubelsz-
czyzny. 

Kapituła oceniła starania samo-
rządów w rozwój przedsiębiorczo-
ści. Szczególne uznanie wzbudziła 
prężnie rozwijająca się w gminie 
Łuków podstrefa ekonomiczna. In-
westorzy mogą tu liczyć nie tylko 

Nagroda dla gminy Łuków
na dobrze przygotowane tereny, ale 
także na wyższy niż w innych re-
gionach poziom pomocy publicznej 
oraz na oferowane przez samorząd 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości – nawet do czterech lat dla 
firm tworzących nowe miejsca pra-
cy. Powoduje to, że Podstrefa jest 
atrakcyjna, zwłaszcza dla inwesto-
rów z Mazowsza. 

Program Promocji Gmin „BUSI-
NESS EXCELLENCE” jest orga-
nizowany od pięciu lat przez stowa-
rzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Fo
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W dniu 5 czerwca drużyna reprezentująca gminę Łu-
ków wzięła udział w III turnieju samorządowców w piłce 
siatkowej i w debiucie osiągnęła II miejsce (startowało 
10 drużyn z woj. lubelskiego). Grały drużyny miesza-
ne po 3 kobiety i 3 mężczyzn. W finale powiat Krasny-
staw pokonał gminę Łuków 2-0 i po raz drugi zwyciężył 
w tych rozgrywkach. Wcześniej drużyna gminy Łuków 
wygrała 5 meczów, pokonując m. in. ubiegłorocznego 
zwycięzcę powiat tomaszowski. 

Drużynę gminy Łuków reprezentowali: Alina Baka, 
Bożena Krukow, Małgorzata Cieślak, Ilona Gątarz, Pau-
lina Radzikowska, Tomasz Ciołek, Adam Tymon, Jacek 
Pieniak, Sławomir Bojar i Bogdan Wiącek. Kierowni-
kiem drużyny był Janusz Jezierski.

Finały XVI edycji Powiatowej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej

Zakończyła się kolejna edycja Powiatowej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Rozgrywki ligowe sezonu 2015/16 
toczyły się od listopada 2015 r. do maja 2016 r. w I i II 
lidze mężczyzn, a także po raz pierwszy w lidze kobiet. 
W wyniku meczów ligowych oraz finału, kolejność dru-
żyn w I lidze mężczyzn ukształtowała się następująco:

1. Gmina Łuków
2. Orkan Wojcieszków 
3. Absolwent Strzyżew
4. AVES Stoczek Łukowski

W finale gmina Łuków pokonała drużynę Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego (ULKS) Orkan 
Wojcieszków 3-0. W II lidze zwyciężyła ekipa gminy 
Adamów, a wśród kobiet ULKS Orkan Wojcieszków.

W zwycięskiej drużynie z gminy Łuków wystąpili: 
Piotr Jurek, Andrzej Konieczny, Grzegorz Kołodziej, 
Maciej Przeździak, Marcin Wróbel, Tomasz Rola, Ja-
rosław Rola, Mateusz Wiącek, Bogdan Wiącek, Łukasz 
Borkowski, Sławomir Bojar, Andrzej Litwin, Robert Sa-
mujło i Artur Paszkiewicz. 

Sukces gminy Łuków w wojewódzkim 
turnieju samorządowym w piłce siatkowej

Promocja amonitów – unikalnego 
zasobu przyrody nieożywionej gmi-
ny Łuków, była głównym celem Fe-
stiwalu Jurajskiego, który odbył się 
w dniach 10 – 11 czerwca. 

W pierwszym dniu, mającym 
miejsce na terenie Zespołu Szkół 
i świetlicy wiejskiej w Gręzówce,  
uczniowie ze szkół w Gręzówce, 
Gołaszynie i Krynce dowiedzieli 
się kiedy żyły amonity, jak wyglą-
dały, w jaki sposób poruszały się 
i dlaczego wyginęły. Takiej wiedzy 
dostarczyła bowiem prelekcja pn. 
„Co niósł lądolód”, zaprezentowana 

Festiwal Jurajski
przez dr Tatianę Woroncową-Marci-
nowską z Muzeum Geologicznego 
Państwowego Instytutu Geologicz-
nego – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Warszawie. Ponadto, 
uczniowie brali udział w licznych 
warsztatach i konkursach, wśród 
których największym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty lepie-
nia amonitów z gliny i wypalania 
w drewnie (pirografia), a także zaba-
wa szablami Go-Now. 

Drugiego dnia odbył się w Klim-
kach, na terenie małej infrastruk-
tury turystycznej zwanej „Strużką 

Klimkowską”, Piknik Jurajski. Jego 
uczestnicy mieli tu okazję podziwiać 
piękne okazy amonitów, skamienia-
łości i minerałów na wystawie przy-
gotowanej przez Muzeum Geolo-
giczne oraz wziąć udział w konkursie 
z nagrodami. Na stoisku zaś Nadle-
śnictwa Łuków każdy mógł skoszto-
wać ciasteczek z igliwiem sosny oraz 
dowiedzieć się, jak przygotować 
z pędów sosny syrop na gardło i do 
czego jeszcze mogą być wykorzysta-
ne dary lasu. W zabawie terenowej, 
zwanej geocaching, polegającej na 
szukaniu ukrytych skarbów, wzięli 
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gnes Łuków. Głównym wnioskiem 
płynącym z dyskusji jest potrzeba 
przygotowania kompleksowej ofer-
ty wypoczynku weekendowego dla 
różnych grup wiekowych, w tym 
potrzeba wykreowania produktów 
turystycznych i tworzenia taniej 
bazy noclegowej. Środki na te zada-
nia dostępne są w Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 w ramach konkursów 
ogłaszanych przez LGD. Na sce-
nie zaprezentowały się: dziecię-
cy zespół „Lipka” działający przy 
Zespole Szkół w Gręzówce oraz 
„Zalesianki”, „Niezapominajki” 
i „Kumpele”. Dopełnieniem atrak-
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cji były pyszne wyroby cukiernicze 
przygotowane przez mieszkanki 
Klimek.    

Organizatorem Festiwalu Juraj-
skiego była Lokalna Grupa Działa-
nia „RAZEM KU LEPSZEJ PRZY-
SZŁOŚCI”, która razem z gminą 
Łuków współfinansowała wydarze-
nie.

Barka 2016
W dniu 17 kwietnia w kościele 

w Dąbiu odbył się finał III Festiwa-
lu Papieskiego Barka 2016. Wzięło 
w nim udział 9 zespołów wokal-
nych, 14 recytatorów, 8 solistów, 
a także 9 uczniów biorących udział 
w konkursie wiedzy o Janie Pawle II 
i 20 uczestników konkursu plastycz-

I Gminne Święto Niezapominajki w Dmininie
Zespół i Koło Gospodyń Wiej-

skich „Niezapominajki” były or-
ganizatorami pierwszego w gminie 
„Święta Polskiej Niezapominajki”. 
Ma ono przypominać o szacunku do 
przyrody, ale też o budowaniu głę-
bokich więzi z najbliższymi i szcze-
rych przyjaźni z ludźmi.  W święcie 
wzięły udział zespoły ludowe „Tra-

dycja” ze Stoku, „Senior” z Ulana 
– Majoratu, ”Melodia” z Doma-
szewnicy, „Kapela Mroczkowiacy ” 
z Jeleńca, „Szalinówki” z Hordzież-
ki, „Jagódki” ze Żdżar, „Zalesianki” 
z Zalesia, „Kumpele” z Gręzówki 
i Dziecięcy Zespół Tańca Ludowe-
go Gminy Łuków. 

nego pn. „Portret – wizerunek Jana 
Pawła II”. Łącznie we  wszystkich  
formach Festiwalu wzięło udział 
112 wykonawców z następujących 
miejscowości gminy Łuków: Dąbie, 
Gręzówka, Świdry, Zalesie, Zarzecz 
Łukowski, Czerśl, Strzyżew, Alek-
sandrów, Gołąbki, Dminin i  Żdżary.

udział uczniowie pod kierunkiem 
Michała Pyrko – nauczyciela Ze-
społu Szkół w Zalesiu. Kluczowym 
elementem Pikniku była dyskusja 
panelowa dotycząca stanu i per-
spektyw rozwoju turystyki i geo-
turystyki na terenie gminy Łuków. 
Wzięli w niej udział: Grzegorz Uss 
– nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, 
Wojciech Szczygieł – zastępca wój-
ta gminy Łuków, Sylwia Romańska 
–Węzik – wiceprezes Lokalnej Gru-
py Działania (LGD) „RAZEM KU 
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz 
Michał Świder – geograf i pasjo-
nat geologii. Moderatorem dyskusji 
był Sebastian Ignaciuk z TV Ma-
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Tegoroczny Festyn Sołecki odbył 
się 12 czerwca w Żdżarach. Było 
to już po raz ósmy w gminie Łu-
ków obchodzone święto sołtysów. 
Rozpoczęła je msza św. polowa 
sprawowana w intencji sołtysów 
i ich rodzin przez proboszcza para-
fii w Dąbiu – ks. Antoniego Sulicha. 
Festyn otworzyli gospodarze terenu 
– radna Rady Gminy Łuków Elżbie-
ta Dynek i sołtys Sławomir Rybka.   

Serdeczne słowa do sołtysów 
skierowali wójt Mariusz Osiak, 
przewodniczący Rady Gminy Ta-
deusz Federczyk oraz starosta łu-
kowski Janusz Kozioł. Podkreślali 
oni z jednej strony trud pracy spo-
łecznej sołtysów, z drugiej strony 
– odpowiedzialność wynikającą 
z pełnionej funkcji. Złożyli także 
życzenia sołtysom i ich rodzinom. 
Tradycyjnie sołtysi odebrali także 
pisma okolicznościowe z rąk wój-
ta, przewodniczącego Rady Gminy 
oraz zastępcy wójta.   

Część artystyczna uroczystości 
przygotowana została przez dzieci 
i młodzież  ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbiu i uatrakcyjniona występami 
Dziecięcego Zespołu Tańca Ludo-
wego Gminy Łuków oraz  zespołów 
wokalnych gminy Łuków - „Jagód-
ki”, „Niezapominajki”, „Kumpele” 
oraz „Zalesianki”. W trakcie festy-
nu odbył się także   III  Gminny 
Turniej Sołtysów. Do rywalizacji  o  
tytuł  Super Sołtysa Gminy Łuków 
2016  przystąpiło 7 sołtysów: Beata  

Mamo Moja 2016
Po raz trzeci, tradycyjnie w świetlicy wiejskiej w Wólce 

Świątkowej, odbył się finał Gminnego Festiwalu „Mamo 
Moja” 2016. Łącznie wzięło w nim udział 200 dzieci 
z dwunastu placówek przedszkolnych i szkolnych gminy 
Łuków. Festiwal obejmował kilka kategorii. Wpłynęło 
na niego 108 prac plastycznych inspirowanych hasłami 
„Laurka dla Mamy” i „Portret Mamy”, 17 prac literac-
kich - „List do mamy”, udział w nim wzięło 16 recyta-
torów, 11 solistów i 12 zespołów wokalnych (łącznie 59 
wykonawców) z miejscowości: Zalesie, Role, Gołąbki, 
Gręzówka, Aleksandrów, Strzyżew, Czerśl, Zarzecz Łu-
kowski, Turze Rogi, Krynka, Łazy, Gołaszyn.

Festyn Sołecki w gminie Łuków 2016
Suchodolska z Dąbia, Jan Milewski 
z Rzymego-Lasu, Mariusz Celiński-
-Jakubowicz z Krynki, Franciszek 
Karwowski z Sulejów, Leszek Ko-
bojek z Gręzówki, Radosław No-
wicki z Łazów, Kazimierz Karwow-
ski z Zalesia. Turniej obejmował 
pięć konkurencji: quiz „Przysłowia 
i powiedzenia ludowe”, rzut kośćmi, 
„Dyktando sołtysa na opak”, rzut do 
celu oraz muzyczną zgaduj-zgadulę 
pn. „Jaki to przebój”. Rozstrzygnię-
ciu turnieju towarzyszyły ogromne 
emocje. Wyłonienie zwycięzcy na-
stąpiło w dogrywce pomiędzy dwie-
ma osobami, które uzyskały taką 
samą ilość punktów. W rezultacie  
z większą ilością  „oczek” na wy-
rzuconej kostce, zwyciężczynią  tur-
nieju  została  Beata Suchodolska – 
sołtys Dąbia, uzyskując tym samym 

tytuł Super Sołtysa Gminy Łuków 
2016. Drugie miejsce zajął sołtys 
Zalesia Kazimierz Karwowski, któ-
rego od zwycięstwa dzieliła  różnica  
zaledwie „jednego  oczka” na wy-
rzuconej  kostce, a trzecie miejsce 
wywalczył  Leszek  Kobojek sołtys 
Gręzówki.

Uroczystego  wręczenia  pucharu 
laureatce oraz nagród rzeczowych 
wszystkim  uczestników turnie-
ju dokonali wójt, przewodniczący 
Rady Gminy oraz zastępca wójta. 
Festyn zakończyła zabawa taneczną 
„pod chmurką”. 

Organizatorami VIII Festynu So-
łeckiego w gminie Łuków byli: 
gmina Łuków, Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie, Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół 
„ Jagódki” ze Żdżar.
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Blisko 40 osób wzięło udział 
w dwudniowym I Pieszym Rajdzie 
Śladami kpt. Ostoi, który odbył się 
w dniach 18 – 19 czerwca. Jego 
uczestnicy, wśród których byli nie 
tylko mieszkańcy Łukowa i oko-
lic, ale także Lublina i Łomianek, 
pokonali 28 kilometrów, by w ten 
sposób dać wyraz pamięci o stacjo-
nujących w czasie II wojny świato-
wej na terenie rezerwatu Jata for-
macjach wojskowych Podziemnego 
Państwa Polskiego, w szczególności 
o I Batalionie 35. Pułku Piechoty Ar-
mii Krajowej. Dzieci, w tym kilku-
osobowa grupa uczniów z Zespołu 
Szkół w Świdrach, pokonały dystans 
10 km. 

Trasa rozpoczynała się na cmen-
tarzu w Łukowie, gdzie uczestnicy 
Rajdu pomodlili się wspólnie przy 
grobie żołnierzy poległych w 1944r. 
pod Gręzówką. Następnie poko-
nując kolejne kilometry przez lasy 
łukowskie, zatrzymywali się przy 
pomnikach osób, które zostawiły 
trwały ślad w historii Ziemi Łukow-
skiej. Pierwszym przystankiem był 
pomnik samego kpt. „Ostoi” – pa-
trona Rajdu. Kolejnym był pomnik 
upamiętniający żołnierzy poległych 
20 lipca 1944r. w bitwie pod Grę-
zówką, w dalszej kolejności kwatera 
wojskowa na cmentarzu w Gręzów-
ce i pomnik ks. Stanisława Brzóski 
– bohatera Powstania Styczniowego. 
W godzinach popołudniowych cała 
grupa dotarła do bazy Rajdu, znaj-
dującej się we wiacie edukacyjnej 
Nadleśnictwa Łuków „Ostoja”. Tu, 
po zakwaterowaniu i krótkim od-
poczynku, nastąpiła dalsza – histo-
ryczno-edukacyjna część programu. 
Wprowadzenie do spotkania zrobił 
Ryszard Grafik – prezes Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Koło Łuków, który opowiedział 

I Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”

o zorganizowaniu i funkcjonowaniu 
obozu partyzanckiego AK w lasach 
rezerwatu Jata i o jego dowódcy – 
kpt. Wacławie Rejmaku ps. „Ostoja”. 
Doskonałym dopełnieniem opowie-
ści partyzanckich, było wystąpienie 
Zbigniewa Nowosielskiego – syna 
kpt. Henryka Nowosielskiego ps. 
„Vickers”, autora zdjęć obozu, które 
można było oglądać na towarzyszą-
cej Rajdowi wystawie. Opowiedział 
on, w jaki sposób zdjęcia przetrwały 
do czasów współczesnych, a także 
o zapomnianych bohaterach Armii 
Krajowej. Poza wysłuchaniem party-
zanckich historii, był czas na wspól-
ne śpiewanie przy ognisku pieśni 
historycznych i wojskowych. Pierw-
szy dzień Rajdu zakończył pokaz 
filmów: „Ostoja”, „Kasanci z Jaty”, 
„Orlik” i „Zapora”. 

Drugiego dnia – w niedzielę, 
wszyscy udali się pod, oddalony 
o 4 km od bazy i położony w pobli-
żu funkcjonującego w 1944r. obozu 
partyzanckiego I Batalionu 35 Pułku 
Piechoty Armii Krajowej, pomnik 
żołnierzy Armii Krajowej, by tam 
uczestniczyć we mszy św. sprawo-
wanej przez ks. kanonika Stanisława 
Chodźkę – proboszcza parafii Zbu-
czyn. W homilii podkreślił on aspekt 
trudu, jaki towarzyszył zarówno sta-

cjonującym w Jacie partyzantom, jak 
i uczestnikom Rajdu. Takie samo ma 
być chrześcijaństwo – wymagające 
i odpowiedzialne. Po mszy odbył się 
uroczysty apel poległych i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem. 

Kolejny dzień w bazie Rajdu ob-
fitował w elementy edukacji histo-
rycznej i przyrodniczej. Odbyła się 
tego dnia prezentacja wyposażenia, 
uzbrojenia i umundurowania woj-
skowego. Nadleśnictwo Łuków zaś 
zaprezentowało dary lasu pokazując 
ich praktyczne zastosowanie. 

Na zakończenie Rajdu każdy jego 
uczestnik otrzymał pamiątkowy ze-
staw kart pocztowych wykonanych 
ze zdjęć Henryka Nowosielskiego.

Bardzo szczególnym gościem Raj-
du była bratanica „Ostoi” – Irena 
Toporowska, która z wielkim wzru-
szeniem podziękowała wszystkim za 
krzewienie pamięci o jej stryju. 

Organizator Rajdu – Światowy 
Związek Armii Krajowej Koło Łu-
ków i jego partnerzy - Towarzystwo 
Przyrodniczo-Historyczne „Orlik”, 
gmina Łuków, Łukowskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Nadleśnictwo 
Łuków zapewniają, że wydarzenie 
będzie miało charakter cykliczny 
i już dziś zapraszają na kolejny Rajd 
za rok.


