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Nabór wniosków
3 listopada w Urzędzie Gmi-
ny Łuków rusza nabór wnio-
sków o udzielenie dofi nanso-
wania na demontaż, odbiór i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest.
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Nowy klub sza-
chowy w Krynce
W sierpniu został utworzo-
ny w Krynce klub szachowy 
„Hetman Krynka”. Klub dzia-
ła w formie stowarzyszenia. 
Do jego zarządu zostali wy-
brani: Konrad Szczygieł - peł-
niący funkcję prezesa, Antoni 
Szczygieł - wiceprezesa, Pa-
weł Soćko - skarbnika oraz 
Wojciech Szczygieł.
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„Narodowe 
czytanie” 
w Gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łukowie po raz dru-
gi włączyła się do akcji pn. 
„Narodowe czytanie”, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego. Podobnie, jak przed 
rokiem, czytanie odbyło się 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach.
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Dożynki w Gminie Łuków

W tym roku Dożynki w Gminie Łuków odbyły się w niedzielę 31 sierpnia i były to już piąte 
Dożynki Gminne. Gospodarzami ich były dwie miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Zalesie.

Wieniec miejscowości Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych. 
Fot. UG Łuków
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Wieniec Ról i stoisko 
Malcanowa wygrały 
w konkursie dożynko-
wym na najpiękniejszy 
wieniec i stoisko promo-
cyjne, ogłoszonym przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Łukowie. Wieniec zdo-
był także pierwsze miej-
sce na Dożynkach Powia-
towych w Zembrach.
Dożynki w gminie Łu-

ków odbyły się już po raz 
siódmy. Gospodarzem 
tegorocznego Święta 
Plonów, które odbyło się 
w niedzielę 28 sierpnia, 
było sołectwo Role. Tra-
dycyjnie, rozpoczęła je 
dziękczynna msza św. od-
prawiona w miejscowej 
kaplicy. Po niej korowód 
dożynkowy prowadzony 
przez starostów dożynek 
– państwa Małgorzatę 
i Wojciecha Radomy-
skich, udał się na boisko 
przy Zespole Szkół i tam 
odbyła się dalsza część 
uroczystości.
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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. 

Dożynki w gminie Łuków 2016
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Z pracy Rady Gminy
Rada Gminy przyjęła uchwa-
ły dotyczące inwestycji dro-
gowych, prowadzonych 
przez samorząd gminny 
w porozumieniu z powia-
tem łukowskim. Dzięki temu 
zostało wybudowanych na 
terenie gminy blisko 2 km 
chodników przy drogach po-
wiatowych. 
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Stypendia i nagrody 
w gminie Łuków
Pięciu uczniów otrzymało 
Stypendia Gminy Łuków, 
siedemnastu uczniów Na-
grody Wójta Gminy Łuków. 
Uroczystość wręczenia wy-
różnień odbyła się 21 wrze-
śnia. 
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„Narodowe Czytanie” 
w gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na już po raz czwarty na tere-
nie gminy Łuków zorganizo-
wała ogólnopolską akcję pn. 
„Narodowe Czytanie”. Tak, 
jak w latach ubiegłych, akcja 
odbyła się w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach. 

Str. 6
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Wiele zagadnień, nad którymi pra-
cowali radni w trzecim kwartale, do-
tyczyło inwestycji drogowych, pro-
wadzonych przez samorząd gminny 
w porozumieniu z powiatem łukow-
skim. Dzięki temu zostało wybu-
dowanych blisko 2 km chodników 
przy drogach powiatowych na tere-
nie gminy Łuków. Żeby jednak re-
alizacja tych inwestycji była możli-
wa, gmina musiała najpierw przejąć 
drogi od powiatu. Po zakończeniu 
inwestycji, na sesji w dniu 10 sierp-
nia, ponownie przekazała je powia-
towi. Decyzja ta była podyktowana 
koniecznością budowy chodników 
przy ruchliwych trasach, przy jedno-
czesnym braku środków w powiecie 

Z pracy Rady Gminy 

Zespół „Niezapominajki” z Dminina 
na ogólnopolskim przeglądzie

„Wesele” w Gręzówce

na ten cel. Inwestycje te w całości 
były sfinansowane z budżetu gminy 
i kosztowały ponad 330 tys. zł. Zo-
stały za nie wybudowane chodniki 
w Aleksandrowie – 740 m, Wólce 
Świątkowej – 500 m, Strzyżewie – 
530 m i Zarzeczu Łukowskim – 230 
m.     

W dniu 2 września Rada Gminy 
Łuków przyjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu w ramach wie-
loletniego programu pn. „Program 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019” (program został przy-
gotowany przez powiat łukowski). 
Zgodnie z nią gmina zabezpieczy 

Zespół „Niezapominajki” z Dminina jako jedyny 
z województwa lubelskiego wziął udział w XVII Ogól-
nopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów 
ARS 2016 we Włocławku. 

W Przeglądzie uczestniczyło ponad 70 zespołów 
w czterech kategoriach: folklor, taniec, muzyka i teatr. 
„Niezapominajki” reprezentowały kategorię folklor. 

Do udziału w Przeglądzie Zespół otrzymał nominację 
na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ru-
chu Seniorów ARS 2016 w Puławach.  

W skład zespołu „Niezapominajki” wchodzą: Bogu-
miła Rozwadowska - kierownik zespołu, Elżbieta Nie-
węgłowska, Alina Zalewska, Jadwiga Cabaj, Teresa Go-
ławska, Stanisława Zalewska, Marianna Grochowska, 

w przyszłorocznym budżecie kwotę 
1 500 000 zł celem udzielenia pomo-
cy finansowej powiatowi na realiza-
cję zadania pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych: 1312 L Trzebieszów 
– Celiny – Krynka – Kolonia Grę-
zówka – Łuków /ul. Zimna Woda, 
ul. Wiatraki, ul. Ławecka/, 1337 L 
Sięciaszka – Czerśl, 1326 L (Zwola 
Poduchowna) granica województwa 
Ciechomin – Guzówka – Jedlanka”.   

We wrześniu także Rada Gminy 
uchwaliła Program Rozwoju Gminy 
Łuków na lata 2016 – 2020 z per-
spektywą do 2025. Jest to dokumen-
tem o charakterze strategicznym 
określający główne kierunki rozwo-
ju gminy.  

Marianna Łukasik, Hanna Przybysz, Halina Łukasik, 
Urszula Kudlak i akompaniatorzy Mirosław Łukasik 
(akordeon) i Henryk Wysocki (bęben).
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Każdy kto przybył do Gręzówki 
w sobotę 10 września, mógł wziąć 
udział w inscenizacji dawnego wiej-
skiego wesela ze wszystkimi towa-
rzyszącymi mu obrzędami. Były tu 
tradycyjne swaty i zmówiny, zarę-
czyny, państwo młodzi jadący do 
ślubu konną bryczką i goście we-
selni – wozem, prowadzeni przez 
weselną kapelę. Nie mogło też za-
braknąć oczepin i uczty weselnej 

ze specjałami kuchni wiejskiej. W 
repertuarze występujących na wese-
lu zespołów - „Kumpeli” z Gręzów-
ki, „Niezapominajek” z Dminina, 
„Świderzanek” ze Świderek, „Za-
lesianek” z Zalesia i Śpiewograja 
Łukowskiego dominowały piosenki 
i przyśpiewki weselne. 

Na inscenizację zaprosiło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Gręzówki, 
któremu wsparcia udzielił GOK.
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Inwestycje w gminie Łuków
Wojewódzkiego na dofinansowanie 
zadania pod nazwą: Budowa drogi 
gminnej Nr 102344L Dąbie – Klim-
ki. Szacunkowy koszt budowy drogi 
o długości 3777 m to blisko 3 mln 
zł, z czego wnioskowana kwota do-
finansowania wynosi blisko 1,5 mln 
zł. W przypadku otrzymania dotacji, 
termin realizacji inwestycji przewi-
dywany jest na przyszły rok. Projekt 
będzie realizowany w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019. 

Poza zadaniami drogowymi, gmi-
na realizowała także inne zada-
nia. Należą do nich: zakończenie 
rozbudowy sieci wodociągowej 
w Łazach, przygotowanie placu za-
baw dla dzieci w Czerśli, przepro-
wadzenie audytu budynku szkoły 

Okres letni sprzyja pracom drogo-
wym i budowlanym, dlatego też naj-
więcej zadań inwestycyjnych w III 
kwartale br. dotyczyło dróg. Wyko-
nane zostały nawierzchnie bitumicz-
ne na drogach gminnych w następu-
jących miejscowościach: w Zalesiu 
– 670 m, na Wagramie – 580 m, 
Rzymym Lesie – 850 m, w Gołąb-
kach – 850 m, a także w Biardach, 
Ryżkach i Gręzówce. Przebudo-
wane zostały także drogi – gminna 
w miejscowości Gołaszyn – na od-
cinku 910 m, powiatowa Nr 1318L 
Trzebieszów – Strzyżew – Aleksan-
drów w miejscowości Aleksandrów 
oraz powiatowa Nr 1311L Łuków – 
Krynka – Dziewule w miejscowości 
Wólka Świątkowa. 

We wrześniu gmina Łuków złoży-
ła wniosek do Lubelskiego Urzędu 

Lokalna Grupa Działania „RA-
ZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁO-
ŚCI” (LGD „RAZEM”) otrzymała 
na rozwój i aktywizację wszystkich 
gmin wiejskich powiatu łukowskie-
go oraz m. Stoczek Łukowski kwo-
tę 8,5 mln zł ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020. Na utworzenie 
nowych miejsc pracy przeznaczone 
zostało ponad 50 % budżetu. Pozo-
stałe środki zostaną wykorzystane 
na rozwój infrastruktury kultury, 
turystyki i rekreacji oraz projekty 
promujące lokalne tradycje, wzmac-
niające kapitał społeczny mieszkań-
ców obszaru LGD. W tym zakresie 
głównymi beneficjentami będą jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
publiczne organizacje kultury oraz 
lokalne stowarzyszenia.

Priorytetem LGD jest wprowa-
dzanie nowych elementów i udo-
skonalonych już funkcjonujących 
elementów turystyki historycznej 
i kulturowej. W związku z tym pre-
miowane będą (4 pkt podczas oceny 
złożonych wniosków) te przedsię-

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” ma środki na rozwój lokalnego biznesu

wzięcia, które wykorzystają ist-
niejące na obszarze LGD zasoby 
przyrodnicze w postaci osobliwo-
ści przyrody nieożywionej (amoni-
ty), zasoby historyczne i kulturowe 
związane z walkami powstańczymi 
powstania styczniowego i listopa-
dowego, a także I i II wojny świa-
towej oraz życiorysu i twórczości 
Henryka Sienkiewicza.

Pierwszy nabór wniosków o dofi-
nansowanie przedsięwzięć bizneso-
wych oraz infrastruktury kultury bę-
dzie ogłoszony w połowie listopada. 
Na podejmowanie działalności go-
spodarczej w tym naborze przezna-
czonych zostało 1 mln 120  tys. zł 
(14 premii w stałej wysokości 80 
tys. zł). Wnioski tym razem mogą 
składać tylko osoby poniżej 35. i 
powyżej 50. roku życia oraz kobie-
ty.  Na rozwój przedsiębiorczości w 
zakresie turystyki, rekreacji, kultury 
i przetwórstwa przeznaczona została 
kwota 1 mln 995 tys.  zł. Są to bran-
że, które według mieszkańców mają 
największy wpływ na rozwój obsza-
ru wiejskiego. Wsparcie finansowe 

tych przedsiębiorstw przyczyni się 
do budowania spójnej oferty tury-
stycznej, wykorzystania lokalnych 
zasobów oraz stworzenia oferty 
rekreacyjno-kulturalnej w miejscu 
zamieszkania. Maksymalna kwota 
dofinansowania dla jednego wnio-
skodawcy wynosi 300 tys. zł. Nato-
miast na rozwój miejsc spotkań i in-
tegracji mieszkańców przeznaczona 
została kwota 1 mln 343,5 tys. zł. 

Biuro LGD „RAZEM” zapra-
sza do kontaktu: ul. Świderska 12 
w Łukowie (siedziba UG Łuków), 
tel. 25 798 31 94, w celu uzyskania 
szczegółowych informacji nt. moż-
liwości i warunków otrzymania do-
finansowania, sposobu przygotowa-
nia i składania wniosków. Wszyscy 
zainteresowani mogą także wziąć 
udział w szkoleniu, które w Łukowie 
odbędzie się w dniu 25 października 
w godz. 10-13.00. Wnioskodawcy 
korzystający ze wsparcia szkolenio-
wo-doradczego oferowanego przez 
Biuro LGD podczas oceny wnio-
sków otrzymują dodatkowe 2 pkt.

w Czerśli mającego na celu wyka-
zanie oszczędności energetycznych. 
Kolejnym działaniem w tej kwestii 
będzie opracowanie i złożenie jesz-
cze w tym roku wniosku na termo-
modernizację szkoły w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego (RPO 
WL), Działania 5.2. Efektywność 
energetyczna sektora publicznego. 

Gmina przygotowuje się także do 
złożenia w bieżącym roku wniosku 
na modernizację oświetlenia ulicz-
nego w ramach RPO WL Działania 
5.5 Promocja niskoemisyjności.       

W ramach inwestycji realizo-
wanych na terenie gminy Łuków 
Gminna Biblioteka Publiczna roz-
poczęła w lipcu budowę Centrum 
Kultury w Dąbiu, jej zakończenie 
jest planowane na 25 listopada br.
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OŚWIATA

 W dniu 21 września w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Łuków 
odbyło się uroczyste wręczenie 
Stypendiów Gminy Łuków oraz 
Nagród Wójta Gminy Łuków w ra-
mach gminnego programu stypen-
dialnego. 

W bieżącej edycji 5 kandydatów 
spełniło wymagania do Stypendium 
Gminy Łuków, 17 kandydatów za-
kwalifikowało się do Nagrody Wój-
ta Gminy Łuków. Kandydaci do sty-
pendium wykazali się średnią ocen 
powyżej 4,5, co najmniej bardzo 
dobrym zachowaniem oraz są lau-
reatami miejsc punktowanych I-VI 
krajowej lub wojewódzkiej impre-
zy artystycznej lub sportowej albo 
konkursu przedmiotowego. Stypen-
dia otrzymali: 

Hubert Krasuski: uczeń IV LO im. 
J. P. II w Łukowie, V miejsce w Pu-
charze Polski w zapasach w stylu 
klasycznym kadetów. 

Mateusz Chudzik: uczeń IV LO 
im. J. P. II w Łukowie, V miej-
sce w Pucharze Polski w zapasach 
w stylu wolnym.

Michał Dobroch: uczeń Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łu-
kowie, III miejsce w Wojewódzkich 
Sztafetowych Biegach Przełajo-

Stypendia i nagrody w gminie Łuków
wych oraz III miejsce w Woj. Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej. 

Kacper Siwiak: uczeń Gimnazjum 
w Zalesiu, II miejsce w XVII Mię-
dzywojewódzkim Konkursie Recy-
tatorskim Poezji i Prozy Ludowej 
im. Wacława Tuwalskiego, wyróż-
nienie w X Ogólnopolskim Konkur-
sie Recytatorskim „Przebudzeni do 
życia”.

Natalia Kryjer: uczennica Ze-
społu Szkół w Zalesiu, II miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifi-
kacyjnym w Zapasach i II miejsce 
w Otwartych Mistrzostwach Woj. 
Lubelskiego w zapasach. 

Opiekunami i trenerami wyżej wy-
mienionych uczniów byli: Grzegorz 
Rychta (H. Krasuski, N. Kryjer), 
Artur Paszkiewicz (M. Dobroch), 
Grzegorz Wałachowski (M. Chu-
dzik), Sławomir Żyłka (K. Siwiak).

Do Nagrody Wójta Gminy Łuków 
konieczne było uzyskanie miejsca 
punktowanego I-VI w konkursach, 
zawodach i innych imprezach na 
szczeblu krajowym oraz I-III na 
szczeblu wojewódzkim, rejonowym 
lub powiatowym. Wysokość nagród 
została zróżnicowana w zależności 
od wyniku osiągniętego przez kan-
dydatów. Nagrody otrzymali:

Dorian Siekierzyński: uczeń Ze-
społu Szkół w Dąbiu, II miejsce 
w Turnieju Kickboxingu o Puchar 
Prezesa Sądeckich Wodociągów.

Martyna Czerepińska: uczennica 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łukowie, VI miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetów w Kickbo-
xingu, wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematycznym 
Kangur 2016.

Julia Pracz: uczennica Zespołu 
Szkół w Zalesiu, V miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Kwalifikacyj-
nym w zapasach.

Damian Kryjer: uczeń Zespo-
łu Szkół w Zalesiu, dwukrotnie II 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym w zapasach. 

Krzysztof Koper: uczeń Zespo-
łu Szkół w Zalesiu, laureat etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531-1683. Od Obertyna 
do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 
Narodów”.

Bartosz Karwowski: uczeń Gim-
nazjum w Zalesiu, II miejsce w Mi-
strzostwach Polski Zrzeszenia LZS, 
V miejsce w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w zapasach 
w stylu klasycznym i stylu wolnym.

Klaudia Karwowska: uczennica 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu: III 
miejsce w Otwartych Mistrzostwach 
Woj. Lubelskiego w zapasach, II 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym w zapasach.

Wiktoria Karwowska: uczennica 
Gimnazjum w Zalesiu, II miejsce  
w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia 
LZS w zapasach.

Marcin Rybka: uczeń Gimnazjum 
w Zalesiu, IV miejsce w Wojewódz-
kiej Gimnazjadzie w pchnięciu kulą.

Patrycja Piotrowska: uczennica 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu, V 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym w zapasach. 

Gabriela Machal: uczennica Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łukowie, finalistka etapu okręgo-
wego Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego oraz Wojewódz-
kiego Konkursu Polonistycznego. 

Bartosz Prusinowski: uczeń Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łukowie, II miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetów Młodszych 
w Kickboxingu Light-Contact.

Klaudia Skowron: uczennica 
Gimnazjum w Gołąbkach, II miej-
sce w rejonie Biała Podlaska w sko-
ku wzwyż.

Wiktor Zając: uczeń Gimnazjum 
w Gołąbkach, I miejsce w powiecie 
i III miejsce  w rejonie Biała Podla-
ska w biegu na 300 m.

Przemysław Bartoń: uczeń Gim-
nazjum w Gołąbkach, I miej-
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 Klub szachowy Hetman Krynka 
powstał w 2014r. Wcześniej działal-
ność szachistów była niesformalizo-
wana. Członkowie Klubu wielokrot-
nie angażowali się w organizację 
imprez szachowych na terenie gmi-
ny Łuków oraz uczestniczyli w tur-
niejach szachowych o szerokim za-
sięgu. Organizacja tych zawodów 
była realizowana we współpracy 
z organami administracji publicznej 
– szkołami, gminą Łuków, ośrod-
kami kultury, miejscową parafią. 
W niedzielne popołudnia w sali ka-
techetycznej przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Krynce członkowie 
Klubu regularnie organizują szkole-
nia szachowe dla dzieci i młodzieży. 

Klub Szachowy Hetman Krynka

W organizowanych przez Bialskopodlaski Związek 
Piłki Nożnej rozgrywkach ligowych sezonu 2016/2017 
w piłce nożnej uczestniczy (przy wsparciu finansowym 
gminy Łuków)  8  zespołów klubowych z terenu gminy 
Łuków:

1/ w klasie okręgowej – Ludowy Zespół Sportowy 
„Łazowski Klub Sportowy”

2/ w klasie „A” – Ludowy Zespół Sportowy „Bór” 
Dąbie

Już grają 

sce w powiecie i w rejonie Bia-
ła Podlaska oraz III miejsce 
w województwie lubelskim w biegu  
na 2000 m.

Damian Wysokiński: uczeń Szko-
ły Podstawowej w Rolach, II miej-
sce w etapie rejonowym oraz fi-
nalista Kuratoryjnego Konkursu 
Przyrodniczego.

Maciej Janasz: uczeń Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łuko-
wie, III miejsce w województwie 

lubelskim w piłce ręcznej chłopców 
i III miejsce w województwie w tur-
nieju „Szczypiorniak na Orlikach”.

Opiekunami i trenerami 
w/w uczniów byli: Grzegorz Rychta 
(P. Piotrowska, J. Pracz, D. Kryjer, 
W. Karwowska, K. Karwowska, B. 
Karwowski), Paweł Grula (M. Ryb-
ka), Waldemar Szczęśniak (D. Wy-
sokiński), Wioleta Kępka (P. Bartoń, 
W. Zając, K. Skowron), Artur Pasz-
kiewicz (M. Janasz), Marta Meges 

(G. Machal), Zenon Pawlikowski 
(M. Czerepińska, D. Siekierzyński, 
B. Prusinowski) i Stanisław Czajka 
(K. Koper).

Stypendia oraz nagrody w imieniu 
wójta Gminy Łuków wręczyli: Woj-
ciech Szczygieł, zastępca wójta oraz 
Bogdan Wiącek, dyrektor Gminne-
go Zespołu Oświatowego w Łuko-
wie. 

Zawodnicy KSz Hetman Krynka na festiwalu 
szachowym w Suwałkach

Michał Pyrko i Igor Księcio

Hubert Wiedeński (pierwszy z lewej) i Maciej 
Wereszczyński (pierwszy z prawej)

Prezesem Klubu jest Konrad Szczy-
gieł. 

W bieżącym roku dziewięciu za-
wodników z Krynki uczestniczyło 
w festiwalu szachowym, który od-
bywał się w dniach 8 - 14 sierpnia  
w Suwałkach. Jako organizacja po-
zarządowa, Klub złożył wniosek 
na dofinansowanie  uczestnictwa 
w tych zawodach i  skorzystał ze 
wsparcia finansowego gminy Łu-
ków w ramach realizacji zadania pu-
blicznego: wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Do suk-
cesów Klubu na festiwalu  należy 
zaliczyć występ najmłodszych za-
wodników – Huberta Wiedeńskiego 
i Macieja Wereszczyńskiego, którzy 
w swojej kategorii szachowej zajęli 
2 i 3 miejsce oraz zdobyli normy na 
IV i V kategorię szachową. Wśród 
zawodników starszych z między-
narodową kategorią ELO, Jakub 
Szczygieł zdobył normę na pierw-
szą kategorię szachową. 

3/ w klasie „B”:
- Ludowy Klub Sportowy „Tur” Turze Rogi
- Ludowy Zespół Sportowy „Orlęta” Gołaszyn
- Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Krynka
- Ludowy Zespół Sportowy „W.K.S.” Wólka Świąt-

kowa
- Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Zalesie
- Ludowy Zespół Sportowy „Gręzovia” Gręzówka

Wszyscy zainteresowani działal-
nością Klubu mogą zapoznać się 
z jego profilem na facebooku: www.
facebook.com/szachykrynka, a tak-
że zostać członkami Klubu.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
(GBP) w Łukowie po raz czwarty 
przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji pn. „Narodowe Czytanie”, 
ogłoszonej przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Lekturą czy-
taną w tym roku jest „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Została ona 
wybrana podczas internetowego 
głosowania spośród pięciu propo-
zycji. Z „Quo vadis” konkurowały 
utwory: „Chłopi” Władysława St. 
Reymonta, „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Popioły” Stefana 
Żeromskiego oraz „Noce i dnie” 
Marii Dąbrowskiej.

– To piękna, cudowna powieść 
o miłości, o upadającym imperium, 
ale przede wszystkim o sile wiary, 
która potrafi czasem góry przeno-
sić – mówił w lutym tego roku pre-
zydent Andrzej Duda, ogłaszając 
wyniki głosowania.

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
akcja Narodowego Czytania odby-
ła się w Domu Pomocy Społecznej 
(DPS) w Ryżkach.  Na początku 
spotkania mieszkańcy DPS wystąpi-
li w przedstawieniu nawiązującym 
do życia i twórczości Sienkiewicza.  

„Narodowe Czytanie” w gminie Łuków

Sprzątanie świata w gminie Łuków

Następnie, mieszkańcy oraz pra-
cownicy wysłuchali pierwszych 
czterech rozdziałów powieści. 

Z tekstem „Quo vadis” zmierzyli 
się:

■ starosta łukowski Janusz Kozioł 
jako Petroniusz

■ sekretarz powiatu łukowskiego 
Jerzy Siwiec jako Winicjusz

■ zastępca wójta gminy Łuków 
Wojciech Szczygieł jako Aulus 
Plaucjusz

■ dyrektor DPS Wojciech Pogo-
dziński jako narrator

■ inspektor ds. promocji gminy 
Łuków Katarzyna Kuć jako narrator

■ kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Zofia Jezierska 
jako Pomponia Grecyna

■ dyrektor GBP w Łukowie Alicja 
Śledź jako Ligia

■ bibliotekarka Henryka Sadło 
jako Ursus

■ bibliotekarka Danuta Soćko 
jako Kajusz Hasta.

Po wysłuchaniu fragmentów „Quo 
vadis” mieszkańcy DPS wzięli udział  
w konkursach i zajęciach plastycz-
nych poprowadzonych przez biblio-

tekarki. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali obda-
rowani pamiątkowymi folderami 
opatrzonymi pieczęcią otrzymaną 
od Prezydenta RP z okazji „Narodo-
wego Czytania” oraz słodkimi upo-
minkami. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łukowie składa po-
dziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tegorocznej akcji „Narodowe Czy-
tanie”.

Już od kilkunastu lat gmina Łuków bierze udział w ak-
cji pn. „Sprzątanie świata” organizowanej w trzeci week-
end września przez fundację „Nasza Ziemia”. W tym 
roku uczniowie ze wszystkich szkół oraz pensjonariusze 
Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach zebrali 3,5 tony 
odpadów. Każdego roku Urząd Gminy zapewnia worki 
na odpady, rękawice i plakaty promujące przedsięwzię-
cie. W gestii gminy leży także odbiór i utylizacja odpa-
dów. 

„Sprzątanie świata” to akcja zapoczątkowana przez 
Australijczyka Ina Kiernana w 1989r., w Polsce zainicjo-
wała ją w 1994r. Mira Stanisławska – Meysztowicz. Jej 
celem jest promowanie działań przyjaznych środowisku 
– selektywna zbiórka odpadów, sadzenie drzew i krze-
wów, edukacja ekologiczna. W tym roku akcja przebie-
gała pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. 
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Złoty Kur Lubelszczyzny 2016

Ziemniaczane Święto w Ryżkach

Gminne Święto Jagody w Gręzówce
W lipcu w Gręzówce już po raz 

trzeci odbyło się Gminne Święto 
Jagody. Organizatorzy przygoto-
wali szereg atrakcji nawiązujących 
tematycznie do jagód. Były wśród 
nich przedstawienie pt. „Na jago-
dy” w wykonaniu zespołu „Kumpe-
le”, konkursy, przysmaki  kulinarne 
– pierogi, bułeczki i ciasta z jago-
dami, a także występy zespołów 
i kabaretów – Dziecięcego Zespołu 
Tańca Ludowego działającego przy 
Zespole Szkół w Gręzówce, Dzie-

cięcego Zespołu Tańca Ludowego 
Gminy Łuków, „Zalesianek”, „Świ-
derzanek”, „Jagódek”, „Kumpeli”, 
kabaretu z Oknin, „Samograja Łu-
kowskiego” i Leszka Kamoli oraz 
wystawy zdjęć Gręzówki sprzed 
lat, pokaz miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dla najmłodszych - 
park zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, 
przejażdżka kucykiem.      

Gminne Święto Jagody zorgani-
zowało Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kumpele” oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukowie, we współpra-
cy z Radą Sołecką wsi Gręzówka,  
Ochotniczą Strażą  Pożarną i Zespo-
łem Szkół w Gręzówce.

W niedzielę 4 września w Żdża-
rach po raz drugi odbył się Mię-
dzypowiatowy Jarmark Zespołów 
Folklorystycznych - Złoty Kur Lu-
belszczyzny 2016. Impreza mia-
ła charakter konkursowy, wzięło 
w niej udział 15 zespołów z powia-
tów: łukowskiego, garwolińskiego, 
siedleckiego,  janowskiego, radzyń-
skiego i wołomińskiego. Na estra-
dzie  wystąpiło blisko 200 śpiewa-
ków.                                                                                                                       

W tegorocznej edycji Jarmarku, 
Złotego Kura Lubelszczyzny 2016 
wyśpiewał zespół „Jarzębina” z Ko-
cudzy, (powiat janowski), znany 
między innymi z futbolowej piosen-
ki „Koko euro spoko”. Srebrny Kur 
Lubelszczyzny 2016 powędrował 
do zespołu „Modry len” z Adamo-
wa (powiat łukowski), Brązowego 
Kura Lubelszczyzny 2016 otrzymał 
zespół „Niezapominajki” z Dminina 
(gmina Łuków).

Patronat nad imprezą objęli staro-
sta łukowski Janusz Kozioł  i wójt 
gminy Łuków Mariusz Osiak.

W niedzielę 18 września już po 
raz trzeci w Ryżkach odbyło się 
Święto Ziemniaka. Poprzedziło je 
spotkanie dzieci z pisarką Wiolet-
tą Piasecką, zorganizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Każdy kto przybył do Ryżek 
mógł spróbować ziemniaczanych 
specjałów począwszy od placków 
ziemniaczanych, pierogów i pyzów 
przygotowanych przez członków 
stowarzyszenia „Ryżkowiacy”, na 
„pieczonkach” w żeliwnych garn-
kach skończywszy - częstował nimi 
dyrektor GOK-u.

Poza smacznym poczęstunkiem, 
organizatorzy imprezy zapewnili 
atrakcje w postaci występów zespo-
łów z gminy Łuków, uczniów Ze-

społu Szkół w Czerśli oraz pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach. Jak w latach poprzed-
nich, tak i w tym nie mogło zabrak-
nąć konkursów tematycznie zwią-
zanych z ziemniakiem. Laureatem 
konkursu na największego ziem-
niaka został Jacek Michalak z Ry-
żek, którego okaz ważył 1,070 kg. 
Leszek Kobojek – sołtys Gręzówki, 
zwyciężył aż w dwóch konkuren-
cjach – na najdziwniejszy kształt 
ziemniaka i w konkursie wiedzy 
o ziemniaku. Drugie miejsce w kon-
kursie wiedzy wywalczył wójt Ma-
riusz Osiak. Konkurs dla dzieci na 
rękodzieło z ziemniaka wygrała 
Aleksandra Zalewska ze Świdrów.        

Organizatorami Święta Ziemniaka 

w byli: Rada Sołecka i sołtys Ryżek, 
Gminny Ośrodek Kultury w Łuko-
wie, stowarzyszenie „Ryżkowiacy” 
i Ochotnicza Straż Pożarna w Ryż-
kach, Zespół Szkół w Czerśli oraz 
radny Jarosław Michalak.
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Pierwszym punktem uroczystości 
była prezentacja wieńców przygo-
towanych przez 19 miejscowości 
z Gminy Łuków. Ważnym elemen-
tem dożynek jest chleb – symbol 
ciężkiej pracy rolnika. Po przekaza-
niu go przez starostów przewodni-
czącemu Rady Gminy Tadeuszowi 
Federczykowi i wójtowi Mariuszowi 
Osiakowi, włodarze podzielili chleb 
pomiędzy mieszkańców gminy i go-
ści. 

W takim dniu nie mogło zabraknąć 
życzeń i dobrych słów pod adresem 
rolników. Poza władzami gminy Łu-
ków, skierowali je do rolników – po-
seł na Sejm RP Krzysztof Głuchow-
ski, starosta łukowski Janusz Kozioł, 
a także za pośrednictwem listów – 
marszałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosnowski i wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk. 
Właściciele 36 najbardziej wyróż-
niających się w gminie gospodarstw, 
odebrali z rąk przewodniczącego 
Rady Gminy i wójta okolicznościo-
we pisma i upominki. Są nimi:

Jolanta i Andrzej Domańscy  
z Aleksandrowa, Ewa i Zygmunt 
Dołęgowie z Biard, Renata i Ma-
riusz Machowcowie z Czerśli, Ja-
dwiga i Zbigniew Pyckowie z Dąbia,  
Regina i Ryszard Rozwadowscy 
z Dminina, Paweł Izdebski z Goła-
szyna, Katarzyna i Tomasz Nowa-
kowie z Gołąbek, Hanna i Krzysz-
tof Drążkowie z Gręzówki, Monika 
i Karol Sosnowscy z Jezior, Paweł 
Matysiak z Jadwisina, Krystyna i Jan 
Łoniewscy z Karwacza,  Marta i An-
drzej Gołębiowie z Klimek,  Bożena 
i Henryk Wereszczyńscy z Krynki, 
Agnieszka i Mirosław Śledziowie 
z Kownatek, Ewa i Konrad Bart-
czakowie z Ławek, Joanna i Marek 
Szymańscy z Łazów, Joanna i An-
drzej Świdrowie z Malcanowa,  Ma-
ria i Wiesław Świderscy z Podgaja,  
Krystyna i Sławomir Niedziółkowie 
z Ról, Agnieszka i Tadeusz Sosnow-
scy z Ryżek, Ewa i Krzysztof Roz-
wadowscy z Rzymów-Rzymków, 
Jan Milewski z Rzymego-Lasu, 
Agata i Dariusz Sadłowie z Sięciasz-
ki Pierwszej,  Dorota i Paweł Barto-

szewscy z Sięciaszki Drugiej,  Agata 
i Dariusz Śledziowie ze Strzyżewa, 
Milena i Artur Domańscy z Suchoci-
na,  Aniela i Ryszard Sulejowie z Su-
lejów, Agnieszka i Artur Zabłoccy ze 
Świdrów,  Renata i Marcin Guzko-
wie ze Szczygłów Dolnych,  Zenon 
Trzciński ze Szczygłów Górnych, 
Krzysztof Jezierski z Turzych Ro-
gów, Jolanta Wysokińska z Wagra-
mu, Wiesław Szczygielski z Wólki 
Świątkowej, Sylwia i Dariusz Za-
rzyccy z Zarzecza Łukowskiego, 
Agata i Sławomir Osiakowie z Za-
lesia i  Danuta i Marek Rybkowie ze 
Żdżar.  

W części artystycznej Dożynek 
wystąpiły zespoły z gminy Łuków: 
Niezapominajki z Dminina, Zale-
sianki z Zalesia, Kumpele z Grę-
zówki, Jagódki ze Żdżar, a także 
Bogumiła Rozwadowska i Urszula 
Kudlak z limerykiem dożynkowym 
oraz Dziecięcy Zespół Tańca Lu-
dowego Gminy Łuków i uczniowie 
i przedszkolaki z Zespołu Szkół 
w Rolach. 

W konkursie na wieniec dożynko-
wy rywalizowało 19 miejscowości: 
Zalesie, Zarzecz Łukowski, Go-
łaszyn, Karwacz, Gołąbki, Dąbie, 
Wagram, Ryżki, Krynka, Jeziory, 
Role, Strzyżew, Kownatki, Szczygły 
Górne, Sięciaszka Pierwsza, Biardy, 
Łazy, Dminin, Gręzówka. 

Stoiska biorące udział w konkursie 
przygotowały następujące organi-
zacje: Rada Sołecka z Malcanowa, 
Rada Sołecka z Karwacza, Rada So-

łecka z Gołąbek, Rada Sołecka i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Wsi Dąbie, 
OSP, Rada Sołecka i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Ryżek „Ryżko-
wiacy”, OSP, Rada Sołecka i Akcja 
Katolicka z Krynki, Rada Sołecka 
z Jezior, Rada Sołecka z Ról, Rada 
Sołecka ze Szczygłów Górnych, 
KGW, OSP, Rada Sołecka i Klub 
Młodych z Sięciaszki Pierwszej, 
KGW z Biard, Rada Sołecka z Ła-
zów, KGW z Dminina, Nieformalna 
Grupa Aktywności Społecznej Su-
lejanki. Wystawy promocyjne przy-
gotowały także: Szkoła Podstawowa 
w Rolach, Nadleśnictwo Łuków, 
Muzeum Regionalne w Łukowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łu-
kowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Łukowie, 
Lokalna Grupa Działania „Razem 
Ku Lepszej Przyszłości”, Stowarzy-
szenie Artystów i Twórców Gminy 
Łuków, Bank BGŻ BNP Paribas, 
Centrum Dietetyczne Naturhouse, 
Raiffeisen Polbank Łuków, Con-
cordia Ubezpieczenia Łuków, Przy-
chodnia Centrum, AVON. Innymi 
atrakcjami były dmuchane zjeżdżal-
nie, lody, popcorn, stoiska z zabaw-
kami oraz grill.

Dożynki zakończyła zabawa z ze-
społem Craters. 

Tegoroczne Dożynki zorganizowa-
li: Gminny Ośrodek Kultury w Łu-
kowie, Gmina Łuków, Rada Sołecka 
Ról, Zespół Szkół w Rolach i miesz-
kańcy sołectwa Role.


