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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.
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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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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.

Absolutorium 
dla wójta 
Radni jednogłośnie udzielili wój-
towi absolutorium z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. Plan 
dochodów w gminie Łuków został 
wykonany na poziomie 99,5%, 
a wydatków 96,4%.
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Grant na zadania 
kulturalne
Na terenie gminy Łuków będzie 
realizowany projekt pn. „Po-
wrót do korzeni – opracowanie 
sceniczne”, w ramach którego 
odbędą się warsztaty taneczne 
i wokalne. 
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Inwestycje 
w gminie Łuków
W pięciu miejscowościach gmi-
ny Łuków powstaną Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA). Będą 
to obiekty o charakterze wielo-
funkcyjnym, które poza siłow-
niami plenerowymi, będą miały 
także strefę relaksu. 
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Dzień Edukacji 
Obywatelskiej
Już po raz szósty odbył się na 
terenie gminy Dzień Edukacji 
Obywatelskiej. Jego tematem 
były warsztaty przyszłościowe, 
przeprowadzone przez trenera 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. 
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Każdego roku więcej osób bierze udział w Pieszym Rajdzie Śladami kpt. „Ostoi”. 
Tegoroczny – trzeci Rajd zgromadził ponad 100, które pokonały pieszo bądź rowe-
rem wiele kilometrów, by uczcić pamięć bohaterów polskich podziemnych formacji 
wojskowych, walczących z okupantami w okresie II Wojny Światowej, w szczególno-
ści żołnierzy z lasów łukowskich. Najdłuższa – 28-kilometrowa trasa wiodła z Łuko-
wa, powędrowali nią piechurzy nie tylko z Łukowa, ale także z Lublina, Warszawy, 
Ostrowi Mazowieckiej i Radomia. 10-kilometrową trasę z Gręzówki pokonała grupa 
dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Kilkuosobowa grupa rowerami pokonała trasę 
z Siedlec i dotarła do bazy Rajdu zlokalizowanej we wiacie edukacyjnej Nadleśnictwa 
Łuków „Ostoja”.

Str. 8

III Pieszy Rajd Śladami 
kpt. „Ostoi”
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Z PRACY RADY GMINY

Jubileusz 100-lecia mieszkanki gminy 
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W dniu 27 czerwca odbyła się 
sesja Rady Gminy, podczas której 
radni jednogłośnie udzielili wójto-
wi Mariuszowi Osiakowi absoluto-
rium z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu. Zgodnie ze sprawozda-
niem finansowym, plan docho-

dów został wykonany na poziomie 
99,5%, zaś wydatków – 96,4 %. Do 
najważniejszych zadań zrealizowa-
nych w ubiegłym roku należą: mo-
dernizacje dróg Sięciaszka Pierw-
sza – Zalesie przy szkole, w Się-
ciaszce Drugiej, Łazach i Krynce, 

opracowanie dokumentacji ko-
niecznej do budowy kanalizacji, 
przebudowa boisk wielofunkcyj-
nych w Dąbiu, Gołaszynie, Rolach, 
Strzyżewie i Świdrach, a także za-
kup samochodu pożarniczego dla 
OSP Biardy. 

Jedna z mieszkanek miejscowości 
Suleje – pani Filomena Sulej obcho-
dzi w tym roku wyjątkowy jubileusz 
– 100-lecie urodzin. Z tej okazji jubi-
latkę odwiedził w dniu 17 maja wójt 
gminy Łuków Mariusz Osiak, który 
podziękował za jej trud i lata pracy 
oraz czynienia dobra na rzecz gmi-
ny Łuków, a także złożył życzenia 
kolejnych lat w zdrowiu i otoczeniu 
bliskich. Poza pismem okolicznościo-
wym od władz gminy Łuków, wójt 
przekazał jubilatce pismo gratulacyj-
ne od premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Serdeczne życzenia jubilatce 
złożyli także towarzyszący wójtowi 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Zemło, inspektor ds. promocji 
gminy Katarzyna Kuć, radny z miej-
scowości Suleje Kazimierz Sulej i soł-
tys Sulejów Franciszek Karwowski.
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dowej w gminie Łuków, które prowadzi Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Jata”,  otrzymało dofinansowanie 
na realizację projektu pn. „Powrót do korzeni – opra-
cowanie sceniczne”. Celem projektu jest zapoznanie 
osób biorących w nim udział tj. dzieci, młodzieży i do-
rosłych, z folklorem oraz kontakt z twórcami kultury 
ludowej. Działania obejmują warsztaty taneczne i wo-
kalne. W ramach projektu zostaną również zakupione 
32 lubelskie stroje ludowe. Efekty powarsztatowe bę-
dzie  można oglądać podczas imprez lokalnych odby-
wających się na terenie gminy Łuków.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 27 330,00 zł, 
pochodzi ona ze środków Unii Europejskiej, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go” w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Umowę na powierzenie grantu Stowarzyszenie Krze-
wienia Tradycji i Kultury Ludowej w gminie Łuków  
podpisało w dniu 19 kwietnia z Lokalną Grupą Działa-
nia „Razem ku Lepszej Przyszłości”.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Jata” otrzymał puchar i nagrodę 
starosty włodawskiego za występ 
w XVIII Wojewódzkim Przeglą-
dzie Zespołów Tańca Ludowego 
we Włodawie. Wyróżnienie to jest 
efektem ciężkiej pracy wszystkich 
jego członków oraz choreografa 
Kamila Zaliwskiego. 

Zadania inwestycyjne w drugim kwartale obejmowały 
modernizację dróg, przygotowania do realizacji zadań 
z zakresu sportu i rekreacji oraz alternatywnych źródeł 
energii.  

W tym okresie zostały położone nawierzchnie bitu-
miczne na tłuczniu w miejscowościach Turze Rogi, 
Biardy, Dminin oraz na drodze powiatowej Suchocin – 
Kownatki. Zostały także położone nakładki na drogach 
w Gręzówce oraz na trzech odcinkach w Sulejach. 

W dniu 19 kwietnia gmina podpisała umowę z Lokal-
ną Grupą Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości” na 
dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc 
przyjaznych rowerzystom. Projekt zostanie zrealizowa-
ny do 30 października w ośmiu miejscowościach gmi-
ny: Biardy, Szczygły Górne, Ryżki, Strzyżew, Dminin, 
Zalesie, Suleje i Krynka. Kwota dofinansowania wynosi 
120 893,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na 
wyłonienie wykonawcy. 

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 
Gmina Łuków ostała zakwalifikowana do dofinansowa-
nia pięciu takich stref w miejscowościach: Aleksandrów, 
Dąbie, Gołąbki, Kownatki i Świdry. Będą one miały cha-
rakter wielofunkcyjny, będzie w nich można podejmo-
wać różne formy aktywności fizycznej. Poza siłownia-
mi plenerowymi, będą obejmowały także strefę relaksu 
z ławkami, grami edukacyjnymi – stołami do gry w sza-
chy, stojakami na rowery, koszami na śmieci i zielenią. 
Zadanie zostanie zrealizowane do 30 października, kwo-
ta jego dofinansowania wynosi 97 500,00 zł.  

Również w czerwcu została podpisana umowa z wy-
konawcą – firmą SOLARTIME Sp. z o.o. z Rzeszowa, 
projektów „Czysta energie w gminie Łuków” I i II. 
W dniach 18 – 23 czerwca podpisywane były umowy 
z mieszkańcami określające sposób realizacji dostawy 
i montażu instalacji kolektorów słonecznych. Planowany 
termin rozpoczęcia prac montażowych to sierpień 2018r. 

Grant na realizację zadań kulturalnych

Nagroda dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”
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W dniach 4 - 5 czerwca przeprowadzone zostały kon-
kursy na dyrektorów 6 zespołów szkół w: Czerśli, Go-
łąbkach, Krynce, Rolach, Strzyżewie i Świdrach, pro-
wadzonych przez gminę Łuków. Komisje konkursowe 
powołane przez wójta gminy Łuków wybrały następu-
jących kandydatów: Justynę Porębską (Czerśl), Annę 
Krzęcio-Woroniecką (Gołąbki), Wojciecha Sobolew-

skiego (Krynka), Jerzego Lipca (Role), Janusza Kozłow-
skiego (Strzyżew) i Agnieszkę Śledź (Świdry). Do każ-
dego z wymienionych konkursów zgłosił się jeden kan-
dydat. Kandydaci wygrali konkursy na kolejne 5-letnie 
kadencje, za wyjątkiem Zespołu Szkół w Czerśli, gdzie 
pani Justyna Porębska, z dniem 1 września 2018 r., po 
raz pierwszy obejmie stanowisko dyrektora.

Zakończyła się kolejna edycja 
PALPS. Rozgrywki ligowe sezonu 
2017/18 toczyły się od stycznia do 
maja br. w lidze mężczyzn. 

W wyniku meczów ligowych oraz 
finału, kolejność drużyn ukształto-
wała się następująco:

1. Gmina Łuków

2. Absolwent Strzyżew 

3. Dragon Wojcieszków

4. AVES Stoczek Łukowski

W finale Gmina Łuków pokonała 
drużynę Absolwent Strzyżew 3-1. 

W zwycięskiej drużynie wystąpi-
li: Piotr Jurek, Andrzej Konieczny, 
Grzegorz Kołodziej, Maciej Prze-
ździak, Marcin Wróbel, Tomasz 
Rola, Jarosław Rola, Michał Łu-
kasik, Michał Nurzyński, Mateusz 
Wiącek, Bogdan Wiącek, Łukasz 
Borkowski, Sławomir Bojar i Mar-
cin Zabłocki. 

Konkursy na dyrektorów zespołów szkół 

Finały XVIII edycji Powiatowej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (PALPS)
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W wigilię Nocy Świętojańskiej 
- 23 czerwca w Ryżkach odbyła 
się II Sobótka Świętojańska pod 
patronatem Wójta Gminy Łuków 
Mariusza Osiaka i Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Sławomira 
Sosnowskiego, w imieniu którego 
list okolicznościowy do organiza-
torów i uczestników imprezy od-
czytał radny Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego Marek Kopeć. 
W wydarzeniu kultywującym stare 
tradycje i obyczaje ludowe wzięły 
udział zespoły z terenu gminy Łu-
ków „Kumpele”, „Jagódki” i „Nie-
zapominajki”. Zaprezentował się 
również Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Jata” z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łukowie oraz pod-
opieczni Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach. Widowisko obrzędowe 
nocy świętojańskiej przedstawili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Czerśli. Tradycyjnie w tę ma-
giczną noc rozpalono sobótkowe 
ognisko i pochodnie, symbolizujące 
moc ognia, a o zmierzchu w sobót-
kowym korowodzie, przy muzyce 
i śpiewie, puszczano wianki na sta-
wie nieopodal świetlicy w Ryżkach. 
W trakcie imprezy rozstrzygnięty 
został konkurs na najpiękniejszy 

wianek świętojański. Wzięły w nim 
udział 32 wianki uwite przez miesz-
kańców Wagramu, Ryżek, Strzyże-
wa, Kownatek, Zarzecza Łukow-
skiego, Gręzówki, Soboli, Biard, 
Żdżar i Dminina. Laureatkami kon-
kursu zostały panie Elżbieta Sadło 
z Gręzówki, Barbara Rybka z Grę-
zówki i Bogusława Łukasik ze Świ-
drów. Uczestnicy sobótki, zarówno 
najmłodsi jak i starsi mogli spraw-
dzić swoją wiedzę w przygotowa-
nych przez organizatorów quizach 
obejmujących zagadki dźwiękowe 
z bajek dla dzieci, seriali i filmów 
polskich oraz odgłosów zwierząt 

w zagrodzie i w lesie. Sobótkę za-
kończył pokaz Teatru Ognia „En-
zonda” z Kielc. Organizatorem So-
bótki Świętojańskiej był Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie, przy 
organizacji  wydarzenia współpra-
cowali - Sołtys i Rada Sołecka Ry-
żek, stowarzyszenie „Ryżkowiacy”, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryż-
kach, nauczyciele i opiekunowie 
grupy inscenizacyjnej ze Szkoły 
Podstawowej w Czerśli. Tegorocz-
ne święto mocy ognia i wody od-
było się przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego.

Sobótka Świętojańska w gminie Łuków – 
„Lubelskie – smakuj życie!”

Dzień Edukacji Obywatelskiej
Dwudziestu czterech uczniów ze 

szkół gminy Łuków wraz z opieku-
nami wzięło udział w szóstym Dniu 
Edukacji Obywatelskiej w gminie 
Łuków, który odbył się w dniu 19 
czerwca. Uczniowie biorący udział 
w wydarzeniu działają w samorzą-
dach uczniowskich, aktywnie więc 
uczestniczyli w warsztatach za-
proponowanych im podczas Dnia 
Edukacji Obywatelskiej. Były to 
„warsztaty przyszłościowe”, pro-
wadzone przez Barbarę Rostek 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(CEO), w ramach programu CEO 
„Młodzi w akcji”. Podczas warsz-
tatów uczniowie poznali metody 
pracy w grupie, nauczyli się w jaki 
sposób wprowadzać zmiany w swo-
im najbliższym otoczeniu oraz jak 
skutecznie komunikować potrzebę 
zmiany. Sami także zgłaszali proble-

my, jakie zauważają w swoim śro-
dowisku oraz pomysły na ich roz-
wiązanie. Wiedzę zdobytą podczas 
warsztatów będą mogli wykorzystać 
zarówno w pracy na rzecz samo-
rządu uczniowskiego, jak również 
w kolejnych etapach edukacji i dro-
gi zawodowej. 

Na zakończenie spotkania zastęp-
ca wójta Wojciech Szczygieł wrę-
czył uczniom pisma okolicznościo-
we i upominki życząc jednocześnie 
dokonywania w przyszłości najlep-
szych wyborów i decyzji.  
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KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY
Festiwal Papieski „Barka” w gminie Łuków

Występy zespołów z gminy Łuków

Gminny Dzień Mamy

Gminny Turniej Tańca Nowoczesnego w Świdrach

Ponad 180 wykonawców wzię-
ło udział w V Gminnym Festiwalu 
Papieskim „Barka”, który odbył się 
14 kwietnia w kościele parafialnym 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Gręzówce. W programie uroczysto-
ści wystąpiły zespoły szkolne i schole 
parafialne z Zarzecza Łukowskiego, 
Gręzówki, Dąbia, Zalesia, Gołąbek, 
Turzych Rogów oraz Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Jata” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukowie. Utwory 
poświęcone pamięci Św. Jana Pawła 
II zaprezentowały również zespoły 
„Kumpele”, „Zalesianki”, „Jagódki”, 
„Niezapominajki” oraz chór parafial-

ny „Corde Christi” z Zarzecza Łu-
kowskiego. Wiersze i fragmenty dzieł 
Św. Jana Pawła II recytowali ucznio-
wie: Patrycja Koper z Gręzówki, Ja-
kub Sulej z Zarzecza Łukowskiego, 
Maja Sierociuk z Zalesia, Julia Ko-
walczyk z Krynki, Hubert Woźniak 
z Dąbia i Joanna Kazanecka ze Świ-
drów. W trakcie festiwalu wręczone 
zostały nagrody laureatom Gminnego 
Konkursu Wiedzy o JP II oraz Gmin-
nego Konkursu Plastycznego „Por-
tret JP II”. Wśród gości przybyłych 
na uroczystość byli zastępca wójta 
Wojciech Szczygieł, przewodniczą-
cy Rady Gminy Tadeusz Federczyk, 

starosta łukowski Janusz Kozioł i ks. 
Marian Banasiuk proboszcz parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zarzeczu Łukowskim. Uroczystość 
zakończyło wspólne odśpiewanie 
„Barki” - ulubionej pieśni polskiego 
Papieża oraz poczęstunek tradycyjny-
mi kremówkami papieskimi.

Zespół „Niezapominajki” z Dmini-
na  pod kierunkiem  Bogumiły Roz-
wadowskiej i Mirosława Łukasika,  
reprezentował gminę Łuków na 18. 
Wojewódzkim Przeglądzie Artystycz-
nego  Ruchu Seniorów „ARS 2018” 
w Lublinie, na którym otrzymał wy-
różnienie.

W dniach 11-14 maja  zespół  wy-
stępował na  Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Blooming Spring” (Kwitną-
ca Wiosna) w Csongrad-Szeged na 
Węgrzech.

Zespół „Jagódki” ze  Żdżar pod kie-
rownictwem Elżbiety Dynek i przy 
akompaniamencie akordeonowym 
Andrzeja Kędziory koncertował na 
„Majówce na ludowo” w Domu Pracy  
Twórczej  „Rejmontówka” w Chlewi-
skach (gmina Kotuń). W dniu 27 maja 
zespół występował na  „Dniu  Matki  
na Ludowo” w Maniach, organizowa-

nym przez zespół ludowy „Nadzieja” 
z Mań, Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej i  gminę Międzyrzec Pod-
laski.

„Niezapominajki” i „Jagódki” re-
prezentowały także gminę Łuków na 
Przeglądzie  Zespołów i Grup Śpie-
waczych w Białkach (gmina Siedlce), 
organizatorem którego było Stowa-
rzyszenie Aktywności Lokalnej Biał-
ki i Gminny Ośrodek Kultury w Cho-
dowie, a patronat nad którym objął 
wójt gminy Siedlce.

Zespół wokalny „Kumpele” z Grę-
zówki  pod kierownictwem  Beaty Po-
chman i  Leszka Kamoli wystąpił 12 
maja w parafii NMP Matki Kościoła 
w Łukowie na uroczystości z okazji 
20-lecia Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej, a w dniu 24 czerwca na  
święcie „Dni Morza” w Mierzwicach 
nad Bugiem.

Tegoroczny Dzień Mamy był po raz piąty obchodzony uroczy-
ście na terenie gminy Łuków. Do świetlicy w Wólce Świątkowej 
przybyli wraz z mamami wykonawcy piosenek, wierszy, a także 
laurek i portretów mam, które wykonali w ramach konkursów 
„Laurka dla mamy” i „Portret mamy”. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali słodki upominek i różyczkę, którą podarowali mamie.

W dniu 29 maja w Zespole Szkół w Świdrach  odbył się VI Gminny Turniej Tań-
ca Nowoczesnego. Jego uczestnicy reprezentowali nie tylko placówki  przedszkol-
ne i szkolne z terenu  gminy  Łuków, ale również  formacje taneczne z ościennych 
miejscowości i gmin powiatu łukowskiego. Organizatorami Turnieju są Dorota 
Mościcka – nauczycielka w ZS w Świdrach, pełniąca funkcję dyrektora Turnieju 
i Henryk Wysocki - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie.  Fo
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Warsztaty komiksowe ze Zbigniewem Masternakiem

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

VI Gminny Dzień Dziecka

Noc w bibliotece

W kwietniu w Bibliotece Publicznej w Gręzówce 
odbyły się warsztaty komiksowe z pisarzem, dzienni-
karzem i scenarzystą filmowym Zbigniewem Master-
nakiem. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas trze-
cich i czwartych Zespołu Szkół w Gręzówce. Podczas 
warsztatów młodzież dowiedziała się, w jaki sposób 
powstaje komiks i skąd czerpać pomysły na historie. 
Sami również – przy pomocy kredek, ołówków, papieru 
i wyobraźni, przygotowali krótkie historie komiksowe, 
których akcja rozgrywała się w Gręzówce. 

W kwietniu każdego roku obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji Biblio-
tekę Publiczną w Gręzówce odwiedziły cztery grupy 
przedszkolne z Zespołu Szkół w Gręzówce. Maluchy 

wysłuchały bajek, opowiedziały o swoich ulubionych 
książkach i bohaterach. Na zakończenie spotkania 
otrzymały bajkowe pieczątki, którymi zostali odznacze-
ni jako Super Czytelnicy.

W ramach obchodów VI Gminnego Dnia Dziecka 
w niedzielę 3 czerwca na terenie sportowo-rekreacyjnym 
przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Gołąb-
kach odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Dziecięce 
marzenia”. W programie imprezy znalazły się występy 
artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gołąb-
kach oraz dziecięcych zespołów tańca ludowego „Folk-
lor” i „Lipka” z Zespołu Szkół w Gręzówce. Podczas 
festynu podsumowano czytelniczy konkurs „Walka Po-
laków o niepodległość” i wręczono laureatom nagrody 
książkowe. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach 
„zabawy z głosem” oraz wykonać rysunki przedstawia-
jące marzenia, z których powstała kolorowa instalacja 
przestrzenna, a całe rodziny – w warsztatach z savoir-v-
ivre’u, podczas których można było nauczyć się popraw-
nego zachowania i grzeczności wobec innych. Dużym 
zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się także dmu-
chane zjeżdżalnie i malowanie twarzy. Organizatorem 

imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, 
partnerami Gmina Łuków i Szkoła Podstawowa w Go-
łąbkach.

Biblioteka Publiczna w Gręzówce wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się 
z 8 na 9 czerwca.  Hasło tegorocznej edycji - „Rzecz-
pospoCzyta”, nawiązywało do jubileuszu 100-lecia nie-
podległości Polski. Spotkanie rozpoczęło się od wyjścia 
na miejscowy cmentarz, gdzie zostały zapalone znicze 
przy pomniku upamiętniającym żołnierzy kampanii 
wrześniowej, partyzantów i ofiary II wojny światowej. 
W bibliotece zastępca wójta Wojciech Szczygieł i na-
uczycielka z Zespołu Szkół w Gręzówce Urszula Jurzyk 
przeprowadzili prelekcję dotyczącą historii Polski. Mło-
dzież dowiedziała się, jakie były przyczyny rozbiorów 
Polski, jakie próby podejmowano w celu przywrócenia 
niepodległości i w jakich okolicznościach Polska po-
wróciła na mapę Europy. 

Podczas nocnego spotkania nie zabrakło quizów, kon-
kursów i zagadek. Powstały też obrazy z koralików 
i okolicznościowa rymowanka. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Łukowską trasę rozpoczynało spo-
tkanie na miejscowym cmentarzu, 
pod pomnikiem poległych w bitwie 
pod Gręzówką w 1944r. Tu wszyst-
kich powitał – w imieniu organiza-
tora Rajdu – Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) 
Koło Łuków, jego wiceprezes Robert 
Wysokiński oraz komendant Rajdu 
Sylwester Muszyński, a następnie za-
stępca wójta gminy Łuków Wojciech 
Szczygieł. Prezes łukowskiego koła 
ŚZŻAK, a zarazem komendant hono-
rowy Rajdu Ryszard Grafik przypo-
mniał historię bitwy pod Gręzówką, 
po czym uczestnicy wydarzenia od-
śpiewali hymn, zapalili znicze i udali 
się w dalszą trasę – pod pomnik kpt. 
„Ostoi” na ul. Armii Krajowej w Łu-
kowie. Tam postać legendarnego do-
wódcy z Jaty przedstawił wiceprezes 
Towarzystwa Przyrodniczo – Histo-
rycznego „Orlik” Arkadiusz Koboj. 
Przemierzając kolejne kilometry, pie-
churzy zatrzymali się również w miej-
scu, w którym odbyła się bitwa pod 
Gręzówką – przy drodze krajowej Łu-
ków – Siedlce w Lesie Kryńszczak, 
obecnie znajduje się tu pomnik.   

Dzieci i młodzież, wśród których 
była grupa uczniów z Zespołu Szkół 
w Świdrach, wraz z opiekunami wy-
ruszyli z cmentarza w Gręzówce. Po-
witał ich wójt gminy Łuków Mariusz 
Osiak, który przedstawił cel wyda-
rzenia. W Gręzówce piechurzy oddali 
hołd żołnierzom poległym we wrze-
śniu 1939r. Zanim dotarli do bazy 
Rajdu, zatrzymali się jeszcze pod 
pomnikiem ks. Stanisława Brzóski 
– bohatera Powstania Styczniowe-
go, o którego działalności na terenie 
Ziemi Łukowskiej opowiedział Ar-
kadiusz Koboj. W godzinach popo-
łudniowych obie grupy dotarły do 
bazy, gdzie po odpoczynku wszyscy 
spotkali się przy ognisku, by wspól-

nie śpiewać pieśni patriotyczne przy 
akompaniamencie wiceprzewodni-
czącej Rady Gminy Łuków Bogu-
miły Łukasik i wysłuchać opowieści 
partyzanckich z ust komendanta Huf-
ca ZHP w Łukowie harcmistrza Mi-
chała Mojskiego, prezesa Ryszarda 
Grafika i Zbigniewa Nowosielskiego 
– syna żołnierza AK Henryka Nowo-
sielskiego ps. „Vickers”. Tego wie-
czoru odbył się także koncert w wy-
konaniu zespołu „Jagódki” ze Żdżar, 
po którym radna Elżbieta Dynek po-
częstowała wszystkich grochówką. 
Najwytrwalsi mogli jeszcze obejrzeć 
w nocnym kinie plenerowym filmy 
o „Kasantach z Jaty”, kpt. Wacławie 
Rejmaku ps. „Ostoja”, majorze Ma-
rianie Bernaciaku ps. „Orlik” oraz 
spektakl telewizyjny pt. „Nie pamię-
tam” o Polakach w czasie okupacji 
sowieckiej.  

Drugiego dnia – w niedzielę, 
uczestnicy Rajdu udali się pod po-
mnik żołnierzy Armii Krajowej, 
by tam uczestniczyć we mszy św., 
sprawowanej przez ks. Wojciecha 
Majewskiego – kapelana Rajdu i ks. 
Bogumiła Lempkowskiego z Siedlec 
– uczestnika Rajdu. Po mszy apel 
poległych odczytał Tomasz Lada, na-
stępnie piechurzy złożyli pod pomni-
kiem kwiaty i zapalili znicze. Tego 
dnia w bazie Rajdu odbyły się zajęcia 
z udziałem Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Wir” oraz ŚZŻAK Koło 
Łuków. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla 
najmłodszych uczestników Rajdu, 
okazało się strzelanie amunicją ćwi-
czebną z broni historycznej, z paint-
balla i rzucanie atrapami granatów 
do celu. Zainteresowanie starszych 
koncentrowało się wokół umunduro-
wania, uzbrojenia i wyposażenia żoł-
nierskiego z epoki, a także wystawy 
zdjęć obozu partyzanckiego z Jaty 
oraz zdjęć żołnierzy obwodu AK Łu-

ków.  Na pamiątkę udziału w Rajdzie 
jego młodzi uczestnicy otrzymali dy-
plomy, a starsi komplet kart poczto-
wych ze zdjęciami obozu, wykonany-
mi przez Henryka Nowosielskiego. 

III Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi” 
odbył się w dniach 16 - 17 czerwca. 
Jego organizatorem był Światowy 
Związek Żołnierz Armii Krajowej 
Koło Łuków, partnerami: gminy Łu-
ków i Wiśniew, Towarzystwo Przy-
rodniczo-Historyczne „Orlik”, Ma-
zowieckie Towarzystwo Strzeleckie 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Nadleśnictwo Łuków. Komendę 
Rajdu stanowili: honorowy komen-
dant Rajdu Ryszard Grafik - prezes 
Zarządu Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Koło Łuków, 
komendant Rajdu Sylwester Muszyń-
ski, zastępca komendanta Rajdu i jed-
nocześnie kierownik tras z Łukowa 
i z Gręzówki – Robert Wysokiński, 
kwatermistrz Rajdu – Paweł Pniew-
ski, kapelan Rajdu – ks. Wojciech 
Majewski, członkowie komendy: Ka-
tarzyna Kuć, Mariusz Osiak, Krzysz-
tof Kryszczuk, Wojciech Szczygieł 
oraz Konstanty Strus kierownik tra-
sy z Siedlec, którą przyjechała grupa 
rowerzystów. Mecenat nad wydarze-
niem sprawowali: P.U.H. „Mel-Kan” 
Kazimierz Jakubiak, Zakład Robót 
Drogowych i Budowlanych „Mar-
kop” Mariola Krasnodębska, Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca w Łuko-
wie i lubelski oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej, którego przedsta-
wiciel – dr Mariusz Sawa, był jednym 
z uczestników Rajdu. Podczas Rajdu 
w bazie była zainstalowana polowa 
stacja krótkofalarska SP0PL, której 
operator Mariusz Ciszak SQ8JCB, na 
bieżąco relacjonował przebieg wyda-
rzenia.

III Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”

Fo
t. 

A
. G

on
ta

rc
zy

k


