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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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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.

Wotum zaufania i abso-
lutorium dla wójta
  Wójt Mariusz Osiak otrzymał 
wotum zaufania za pracę w minio-
nym roku oraz absolutorium z wy-
konania ubiegłorocznego budżetu. 
Zdecydowali o tym radni na sesji 
w dniu 28 czerwca. W ubiegłym 
roku rekordowa kwota -  ponad 12 
mln 900 tys. zł została wydana na 
inwestycje. 

Str. 2
Nowe stawki za odpady 
  Od lipca na terenie gminy Łu-
ków obowiązują nowe stawki 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Uchwałę w tej 
sprawie przyjęła Rada Gminy na 
sesji w dniu 24 maja. 

Str. 2
Inwestycje  
  Rozpoczęła się budowa pierw-
szego gminnego żłobka. Z koń-
cem roku placówka będzie go-
towa na przyjęcie pierwszych 
podopiecznych.                   
                                           Str. 3 

Dzień Edukacji Obywa-
telskiej
  Już po raz siódmy odbył się 
w gminie Łuków Dzień Edukacji 
Obywatelskiej. Tym razem tema-
tem spotkania, w którym uczest-
niczą przedstawiciele wszystkich 
szkół, był samorząd uczniowski. 

Str. 4
IV Pieszy Rajd Śladami 
kpt. Ostoji
  Blisko 140 osób wzięło 
udział w IV Pieszym Rajdzie 
Śladami kpt. Ostoi. Wyruszyli 
na szlak, żeby wspólnie uczcić 
tych, którzy przed laty oddali 
życie za wolność Ojczyzny. 

Str.8
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Festyn Rodzinny z Geologią
   Animacje z dinozaurem, ekspozycje skamieniałości, występy dzieci i młodzieży szkolnej, 
warsztaty artystyczne, czy koło fortuny z licznymi nagrodami to tylko niektóre z propozycji 
oferowanych podczas Festynu Rodzinnego z Geologią. Odbył się on w niedzielne popołudnie 
9 czerwca na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie. 
                                                                                                                                            Str. 5  
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RADA GMINY

Nowe stawki za odpady

Odznaczenie dla 
Przewodniczącego  

Rady Gminy

Wójt Mariusz Osiak otrzymał wotum zaufania za pracę 
w minionym roku oraz absolutorium z wykonania ubie-
głorocznego budżetu. Zdecydowali o tym radni na sesji 
w dniu 28 czerwca.  

Podstawą do otrzymania wotum zaufania był prezento-
wany przez wójta raport za 2018 r. Zawierał on informację 
na temat zrealizowanych zadań w następujących obsza-
rach tematycznych: budżet, ład przestrzenny, mienie ko-
munalne, ochrona środowiska, inwestycje, polityka spo-
łeczna, oświata, kultura, biblioteki, promocja i ochotnicze 
straże pożarne. 

Ubiegłoroczny budżet był wyjątkowy z uwagi na rekor-
dową kwotę wydaną na inwestycje – ponad 12 mln 900 
tys. zł., z czego znaczny procent to dotacje zewnętrzne 
– z funduszy unijnych i budżetu państwa. Dla porówna-
nia – na inwestycje w 2017 r. gmina wydała 6 mln. Plan 
dochodów w 2018 r. został wykonany w 101,3 %, wy-

datków zaś – w 95 %. Najważniejszym zadaniem inwe-
stycyjnym minionego roku, na kwotę ponad 2 mln zł, był 
zakup i montaż prawie tysiąca kolektorów słonecznych 
i 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych, realizowanych 
w ramach dwóch projektów. Łączna ich wartość to blisko 
8 mln zł, z których płatność zaplanowano także w 2019 
r. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego. Innymi poważnymi zadaniami wykonanymi 
w ubiegłym roku były również – budowa drogi Dąbie – 
Klimki na kwotę blisko 2 mln 100 tys. zł, z czego prawie 
1 mln 400 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu państwa oraz 
modernizacja oświetlenia drogowego na kwotę 1,5 mln, 
z których 780 tys. zł pochodziło z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Inwestycją 
wykonaną wyłącznie z budżetu gminy była rozbudowa 
Zespołu Szkół w Dąbiu. Kosztowała ona 2 mln 100 tys. zł.       

Od lipca na terenie gminy Łuków obowiązują nowe 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Gminy na se-
sji w dniu 24 maja. Opłata za gospodarowanie odpadami 
w sposób nieselektywny od jednego mieszkańca wynosi 
20 zł. Niższa stawka obowiązuje, jeżeli odpady są zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny. Wynosi ona 8 zł mie-
sięcznie od jednego mieszkańca w zadeklarowanej nieru-
chomości do czterech osób i 4 zł za każdą następną osobę. 

Opłaty za pojemnik na niesegregowane odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
którzy nie gromadzą odpadów w sposób selektywny wy-
noszą:

1) o pojemności 110 l –  20,00 zł 
2) o pojemności 240 l – 42,00 zł
3) o pojemności 1 100 l – 180,00 zł
4) o pojemności 2 500 l –  350,00 zł
5) o pojemności 7 000 l –  800,00 zł
 

   Opłaty za pojemnik na segregowane odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny wynoszą:

1) o pojemności 110 l - 9,00 zł
2) o pojemności 240 l –  20,00 zł
3) o pojemności 1 100 l – 70,00 zł
4) o pojemności 2 500 l – 180,00 zł
5) o pojemności 7 000 l – 450,00 zł

Miło jest nam poinformować, że Przewodniczący Rady 
Gminy Łuków Tadeusz Federczyk został uhonorowany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało przy-
znane przez Prezydenta RP za zasługi w działalności sa-
morządowej, a wręczył je w dniu 28 maja Wojewoda Lu-
belski Przemysław Czarnek. Podczas uroczystości, która 
miała miejsce w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 113 
zasłużonych mieszkańców województwa lubelskiego 
otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. 

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
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INWESTYCJE
Jak informowaliśmy w poprzednich numerach gazety, 

gmina Łuków otrzymała promesę w wysokości 1 mln 
800 tys. zł na budowę żłobka gminnego. Inwestycja, 
której budowa już się rozpoczęła, będzie kosztowała bli-
sko 3 mln 500 tys. zł. Jej wykonawcą jest firma Usługi 
Budowlane Zbysław Burdach, która ma zakończyć za-
danie do końca października. Z końcem bieżącego roku 
placówka będzie gotowa na przyjęcie pierwszych pod-
opiecznych. 

W ostatnich miesiącach zakończyła się realizacja 
dwóch projektów dotyczących odnawialnych źródeł 
energii „Czysta energia w gminie Łuków I” i „Czysta 
energia w gminie Łuków” II, w bieżącym roku realizo-
wany jest trzeci już projekt z tego zakresu. W jego ra-
mach trwa obecnie montaż 53 kolektorów słonecznych. 

W bieżącym roku będzie realizowany kolejny etap 
drogi gminnej Dąbie – Klimki polegający na utwardze-
niu odcinka o długości 2238 m. Na ten cel gmina otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 1 052 156,00 zł ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja 
zostanie wykonana do 30 września br.  

Niebawem będą realizowane w gminie Łuków kolej-
ne inwestycje o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Samorząd gminny otrzyma bowiem pieniądze z budżetu 
państwa na utworzenie kolejnych Otwartych Stref Ak-
tywności. Będą one zlokalizowane w miejscowościach: 
Dminin, Jadwisin, Klimki, Krynka i Turze Rogi. Całość 
zadania będzie kosztowała blisko 215 tys. zł, z czego 
107 445,00 przekaże gminie Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Przypomnijmy, że Otwarte Strefy Aktywności funkcjo-
nują już w Aleksandrowie, Dąbiu, Gołąbkach, Kownat-
kach i Świdrach. 

Coraz bliżej jest także realizacja projektu polegającego 
na wybudowaniu Leśnego Zespołu Rekreacyjno – Edu-
kacyjnego „Amonit” w Klimkach. Gmina wyłoniła już 
wykonawcę kompleksu – jest nim F.H.U. TAMEX Jakub 
Kożuchowski. W ramach inwestycji zostaną wykonane: 
wystawa amonitów, zjeżdżalnie, ścieżki zdrowia i wiele 
innych atrakcji, ale także elementy małej architektury, 
parking, ogrodzenie i oświetlenie. Projekt zakończy się 
w listopadzie 2019 r. 

 
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łuków przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  
na terenie gminy Łuków – zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki.

Właściciele lub posiadacze psów zobowiązani są do:
- sprawowania opieki nad zwierzętami, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla  

otoczenia
- zabezpieczenia miejsc ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem posesji,  
a w przypadku braku ogrodzenia nieruchomości do trzymania zwierzęcia na uwięzi.

 Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci oraz treść art. 77  
Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany” –  
Wójt Gminy Łuków zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad.

Informacja

Informujemy, że w Łukowie działa biuro programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest 
do właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych wsparciem finansowym ekologicznych 

systemów ogrzewania oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych. 
Adres biura: Łuków, ul. J. Piłsudskiego 29 (budynek PKS).

Biuro przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00.
Eksperci programu „Czyste Powietrze”: Monika Dębińska, Ryszard Szczygieł.
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Dzień Edukacji Obywatelskiej jest wydarzeniem odbywają-
cym się na terenie gminy Łuków cyklicznie, już od siedmiu lat. 
Skierowany jest do uczniów wszystkich gminnych szkół. Te-
matem tegorocznego spotkania, które odbyło się 18 czerwca, 
był samorząd uczniowski. Uczniowie pod kierunkiem Michała 
Tragarza z Centrum Edukacji Obywatelskiej uczyli się czym 
jest samorząd uczniowski, jakie stoją przed nim zadania, w jaki 
sposób pracować w grupie, jak wyznaczać wspólne cele oraz 
przygotować projekt, który będzie służył całej społeczności 

szkolnej. Serdeczne słowa pod adresem uczniów i ich opieku-
nów skierował wójt Mariusz Osiak, który powiedział również, 
że cieszy go uczestnictwo młodych ludzi w tego typu wyda-
rzeniach, ponieważ przygotowują one do przyszłych wyborów 
i doświadczeń, w tym do działalności samorządowej. 

Na zakończenie spotkania zastępca wójta Wojciech Szczy-
gieł – inicjator Dnia Edukacji Obywatelskiej, złożył uczniom 
najlepsze życzenia oraz wręczył okolicznościowe pisma i upo-
minki. 

Dzień Edukacji Obywatelskiej w Gminie Łuków

Fo
t. 

W
. M

at
eń

ko
 

OŚWIATA

APEL 
W związku ze słusznymi uwagami firmy Ekolider, do-

tyczącymi nieprawidłowości w segregacji odpadów ko-
munalnych – apeluję do Mieszkańców Gminy Łuków 
o przywiązanie szczególnej troski do regulaminowego 
przestrzegania zasad segregacji.

Niewłaściwa segregacja spowoduje poniesienie przez 
Gminę wyższych opłat za składowanie odpadów w Za-
kładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Adamkach.

Nieprawidłowości będą skutkować nieodebraniem od-
padów w przypadku stwierdzenia przez pracowników 
firmy Ekolider niewłaściwej segregacji. Przykładem jest 
choćby mieszanie frakcji makulatury, która to trafia do 
worka z plastikowymi opakowaniami (żółtego worka) 

lub bioodpady mieszane są z pampersami. 
Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zo-

bowiązana będzie naliczyć właścicielowi nieruchomo-
ści opłatę za odbiór odpadów jak za odpady niesegrego-
wane (zmieszane).

Informuję, że przy odbiorze odpadów będą wzmożone 
szczegółowe kontrole w zakresie przestrzegania segre-
gacji odpadów. 

Uwzględniając opisany problem w największym skró-
cie, proszę Państwa – Mieszkańców Gminy Łuków o za-
stosowanie się do mojego apelu.

                                                             Wójt 
                                                        Mariusz Osiak 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łuków
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Festyn Rodzinny z Geologią 

Wydarzenie poprzedziła plenero-
wa msza św., w której uczestniczyli 
mieszkańcy oraz osoby przybyłe na 
Festyn.   

Każdy kto zdecydował się przyjechać 
tego dnia na Festyn, znalazł dla sie-
bie atrakcyjne propozycje. Najmłodsi 
z wielką pasją wykonywali z gliny mi-
seczki, drewniane amonity oraz różne 
postaci ludzi i zwierząt  oraz chętnie 
fotografowali się z przechadzającym 
się po placu szkolnym dinozaurem. 
Uwaga nieco starszych uczestników 
imprezy koncentrowała się wokół eks-
pozycji, prezentujących bogactwo skał 
i minerałów oraz paleontologicznych, 
na których można było podziwiać 
skamieniały świat wymarłych organi-
zmów w tym amonitów, a nawet zo-
baczyć kość mamuta. Bogatą ofertę 
imprez przygotował miejscowy Ze-
spół Szkół. Były wśród nich taneczne 
i wokalne występy uczniów, głownie 
o tematyce rodzinnej, humorystyczne 

scenki, gry i konkursy sportowe oraz 
zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. 
Ekologiczny pokaz mody prezento-
wali czytelnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Były wśród nich kreacje 
wykonane z surowców wtórnych i te-
matycznie nawiązujące do bogactwa 
przyrodniczego gminy Łuków. Ci, 
którzy chcieli sprawdzić, czy los im 
sprzyja, brali udział w loterii fantowej 
oraz w zabawie „koło fortuny”. Ci, 
którzy chcieli, sprawdzić swoją wie-
dzę na temat gminy Łuków podeszli 
do konkursów z wiedzy o łukowskich 
amonitach i z walorów geologicznych 
i przyrodniczych gminy. Nie zabrakło 
też stoisk garmażeryjnego i z wyroba-
mi cukierniczymi. Dzięki lokalnym 
sponsorom można było skosztować 
kiełbasek z grilla, czy ochłodzić się 
pysznymi lodami. Imprezę zakończyło 
rozlosowanie wśród uczestników na-
gród, ufundowanych przez Gminę Łu-
ków i Lokalną Grupę Działania „Ra-

zem ku Lepszej Przyszłości”.
Organizatorami Festynu Rodzinnego 

z Geologią byli: Zespół Szkół w Go-
łaszynie, Gmina Łuków i Lokalna 
Grupa Działania „Razem ku Lepszej 
Przyszłości”. Partnerami wydarze-
nia byli: Rada Sołecka miejscowości 
Gołaszyn, Ochotnicza Straż Pożarna 
Gołaszyn, Koło Gospodyń Wiejskich 
Gołaszynianki oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna. Stoiska wystawiennicze 
przygotowali:  Muzeum Geologicz-
ne Państwowy Instytut Geologiczny 
– Państwowy Instytut Badawczy, pu-
ławskie stowarzyszenie „Przeszłość 
– Przyszłości”, Muzeum Regionalne 
w Łukowie, Stowarzyszenie Artystów 
i Twórców Gminy Łuków, Pracownia 
Ceramiki Monika Grandvaux, Lokalna 
Grupa Działania „Razem ku Lepszej 
Przyszłości”  i Gmina Łuków, Koło 
Gospodyń Wiejskich Gołaszynianki, 
Zespół Szkół w Gołaszynie.  
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VI Gminny Festiwal „Mamo  Moja 2019”

Święto Polskiej Niezapominajki 

Jubileusz 5-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata” 

Sobótka Świętojańska 

W niedzielę palmową 14 kwietnia po raz jedenasty odbył się Jarmark Wielka-
nocny. Smakołyki, dekoracje i wyroby rękodzielnicze oferowały sołectwa, koła 
gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z gminy Łuków, a także organizacje spo-
łeczne w terenu miasta. Impreza była okazją do promocji lokalnych produktów. 
W tegorocznym Jarmarku wzięli udział wyjątkowi goście – wicemarszałek Sej-
mu Beata Mazurek, parlamentarzyści Ziemi Łukowskiej – poseł Krzysztof Głu-
chowski i senator Stanisław Gogacz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, 
dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz, 
radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, starosta łukowski 
Dariusz Szustek. Gminę Łuków reprezentowali wójt Mariusz Osiak i jego za-
stępca Wojciech Szczygieł.

Po raz szósty GOK  był organizatorem gminnego festiwalu „Mamo Moja”. 
Odbył się on 24 maja w świetlicy wiejskiej w Wólce Świątkowej. Podczas fe-
stiwalu otrzymali nagrody laureaci konkursu plastycznego na laurkę i portret 
mamy, a życzenia wszystkim mamom złożyli wójt Mariusz Osiak, jego zastępca 
Wojciech Szczygieł i sołtys Wólki Świątkowej Wacław Śledź. W części arty-
stycznej, na którą składały się wiersze i piosenki „o mamie i dla mamy” zapre-
zentowały się przedszkolaki z Gołąbek,  Zalesia i Dąbia oraz uczniowie ze szkół 
w Krynce, Gołąbkach, Gręzówce i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jata”. Każ-
da mama otrzymała symboliczny kwiatuszek, a uroczystość  zakończył słodki 
poczęstunek.

W dniu 26 maja w Dmininie  odbyło się  Święto Polskiej Niezapominajki, po-
łączone z jubileuszem 5-lecia  działalności zespołu „Niezapominajki”. Święto to 
zainicjowali w 2015 r. GOK i zespół „Niezapominajki”. Popularyzuje ono ochro-
nę polskiej przyrody, której symbolem  jest kwiatek niezapominajki. W części 
artystycznej  wystąpiły zespoły z gminy Łuków i z sąsiednich gmin i miast. 
W  konkursie wiedzy ekologiczno-przyrodniczej zwyciężył zespół „Kumpele” 
z Gręzówki. Podczas imprezy zbierano nakrętki, które zostały przekazane na 
leczenie i rehabilitację 3-letniego chłopca.  

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jata” ma już 5 lat. Z tej okazji odbył się 
jubileuszowy koncert w dniu 15 czerwca. Wśród licznych życzeń i gratulacji 
kierowanych do członków Zespołu były serdeczne słowa od władz gminy Łu-
ków, Marszałka Województwa Lubelskiego, od Wojewody Lubelskiego, a także 
dyplom od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zespół liczy  blisko 70 dzieci z terenu gminy Łuków, które tańczą  w trzech 
grupach wiekowych. W czasie 5 lat swojego istnienia, zdobył już znaczące na-
grody i wyróżnienia za promowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łukow-
skiej. Poza krajem, Zespół występował na Węgrzech i w Grecji, w tym roku 
weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bułgarii. 

W sobotni wieczór 22 czerwca w Ryżkach odbyła się „Sobótka Świętojańska 
w gminie Łuków”. Program imprezy nawiązywał do dawnych zwyczajów i ob-
rzędów sobótkowych. Zostały rozpalone  pnie sobótkowe, odbyły się konkursy - 
na najpiękniejszy wianek sobótkowy, łowienia złotych rybek, rzucania wiankiem 
na drzewiec oraz quizy dźwiękowe i „zgaduj-zgadule”, w tym z wiedzy na temat 
zwyczajów i tradycji nocy świętojańskiej. W części artystycznej zaprezentowały 
się rodzime zespoły - „Zalesianki”, „Kumpele”, „Jagódki”, „Niezapominajki” 
oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jata”. Ważnymi elementami imprezy były 
ceremoniał puszczania wianków na stawie z oprawą muzyczną zespołu „Nie-
zapominajki” oraz pokaz lampionów szczęścia i miłości, po którym odbyło się 
widowisko FIRESHOW w wykonaniu Teatru Ognia „Enzonda” z Kielc.

KWARTALNY KALEJDOSKOP KULTURALNY
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Piknik rodzinny w Gręzówce

Gminny Dzień Dziecka  

Projekt „Mała Książka – wielki człowiek” 

Spotkanie z panią leśnik w Dąbiu

Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna za-
prosiła wszystkie dzieci z gminy Łuków do wspólnego 
świętowania Dnia Dziecka. Podczas imprezy były wy-
stępy uczniów ze szkół w Rolach i Gręzówce, spotkanie 
z baśniami Wioletty Piaseckiej, podczas którego oprócz 
opowieści, znalazły się konkursy językowe oraz teatrzyk 
kukiełkowy. Odbył się również konkurs pn. „Mój talent”, 
którego uczestnicy prezentowali swoje umiejętności 
w zakresie gry na instrumentach, tańca, w tym z szarfą, 
śpiewu i recytacji. Podczas imprezy został również pod-
sumowany czytelniczy konkurs wiedzy o życiu i twórczo-
ści Joanny Papuzińskiej. W programie imprezy nie mogło 
zabraknąć zabaw na dmuchańcach, zajęć plastycznych 
i ruchowych oraz słodkiego poczęstunku. Współorgani-
zatorem wydarzenia był Zespół Szkół w Rolach.

Informujemy, że rusza ogólnopolska kampania pn. „Mała książka – 
wielki człowiek”. Od września br. w ponad 5200 bibliotekach w całej 
Polsce – w tym bibliotekach gminy Łuków, będzie czekać na najmłod-
szych czytelników wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na do-
bry czytelniczy start. W Wyprawce znajdzie się książka dostosowana pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyż-
sze standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłod-
szych, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
naklejek, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdzie się także bro-
szura informacyjna dla rodziców przypominająca o roli czytania w roz-
woju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 
Więcej informacji na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

Biblioteka w Dąbiu gościła panią Karolinę Barc z Nadleśnictwa w Łukowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
ze szkoły w Dąbiu. Pani leśnik opowiedziała uczniom o procesie powstawania lasu, o jego bogactwach, o zwierzę-
tach i ptakach zamieszkujących w nim, roli jaką pełni w życiu człowieka, ale też o czynnikach zagrażającym lasom. 
Była to lekcja przyrody, ale zupełnie inna niż w szkole. 
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W maju odbył się w Gręzówce Piknik Rodzinny z oka-
zji Dnia Mamy, Taty i Dnia Dziecka. Jednym ze współor-
ganizatorów była biblioteka. W programie imprezy zna-
lazły się występy uczniów prezentujących tańce ludowe 
i współczesne, występ zespołu „Kumpele” z repertuarem 
ludowym i cygańskim, konkursy z nagrodami, poczęstu-
nek pierogami i domowym ciastem, zabawy na dmuchań-
cach oraz wiele innych atrakcji. W organizację wydarze-
nia włączyły się wszystkie działające na terenie Gręzów-
ki organizacje i placówki – Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Zespół Szkół 
i Gminna Biblioteka Publiczna.  
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Pieszy Rajd Śladami kpt. Ostoi każdego roku groma-
dzi więcej uczestników. W czerwcu tego roku odbył się 
po raz czwarty i wzięło w nim udział blisko 140 osób. 
Wyruszyli na szlak zarówno dorośli, jak i dzieci, żeby 
wspólnie uczcić tych, którzy przed laty oddali życie za 
wolność Ojczyzny.  

Dorośli uczestnicy zanim wyruszyli w trasę, spotkali 
się na łukowskim cmentarzu, obok pomnika poległych 
pod Gręzówką żołnierzy I Bat. 35 Pułku Piechoty Ar-
mii Krajowej. Tu po odśpiewaniu hymnu narodowego, 
organizatorzy powitali uczestników Rajdu, a prezes łu-
kowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej (ŚZŻAK) Ryszard Grafik przedstawił rys hi-
storyczny bitwy pod Gręzówką. Z cmentarza udali się 
Bulwarem 100-lecia Odzyskania Niepodległości w trasę 
liczącą blisko 30 km, by wieczorem spotkać się w bazie 
Rajdu zlokalizowanej w rezerwacie przyrody Jata. Po 
drodze mijali rondo Jana Dębskiego – zmarłego przed 
kilkoma laty żołnierza NSZ i AK, zasłużonego człon-
ka ŚZŻAK Koło Łuków, następnie skierowali się pod 
pomnik ppłk. Wacława Rejmaka pseud. Ostoja, wspo-
mnienie którego zawarte jest w nazwie Rajdu. Następnie 
grupa udała się ul. Zimna Woda i miejscowością Ławki 
do Lasu Kryńszczak. Na krótko piechurzy zatrzymali 
się obok pomnika upamiętniającego 25 żołnierzy I Bat. 
35 pp. AK z Jaty poległych w walce z Niemcami. Prze-
mierzając kolejne kilometry, minęli po drodze jeszcze 
jedno upamiętnienie ppłk. Wacława Rejmaka – rondo 
w Gręzówce noszące imię dowódcy. Ostatni etap trasy 
wiódł przez miejscowość Klimki i Krzywoborskie Łąki, 
a przemierzyły go wspólnie obie grupy – dorosłych 
i dzieci. Ponad 60-osobowa grupa dzieci z opiekuna-
mi wyruszyła na szlak spod pomnika Żołnierzy Kam-
panii Wrześniowej, Partyzantów i Ofiar Zbrodni Hitle-
rowskich zlokalizowanego na cmentarzu w Gręzówce. 
Tam z młodymi rajdowiczami spotkał się miejscowy 
proboszcz ks. Adam Krasuski, który opowiedział po-
krótce o pacyfikacji Gręzówki i żołnierzach poległych 
w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 10-kilometro-
wa trasa wiodła Dąbrówką i leśnictwem Jata oraz obok 
pomnika ks. Stanisława Brzóski – dowódcy Powstania 
Styczniowego, którego sylwetkę zaprezentował uczest-
nikom Rajdu Krzysztof Koper – laureat wielu olimpiad 
historycznych. Chwilę potem obie grupy połączyły się 
i wspólnie dotarły do bazy.

Tu wszyscy spotkali się przy ognisku, by słuchać opo-

wieści partyzanckich, śpiewać pieśni patriotyczne, brać 
udział w konkursach i festiwalu filmów historycznych. 
Dr Mariusz Sawa z Biura Upamiętnień Walk i Męczeń-
stwa przy lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Naro-
dowej zaprezentował temat upamiętnień historycznych 
na Ziemi Łukowskiej, Michał Świder z Towarzystwa 
Historyczno-Przyrodniczego „Orlik” przedstawił walo-
ry przyrodnicze rezerwatu Jata, a Zbigniew Nowosielski 
– prezes Biura Rekonstrukcyjno–Technologicznego Za-
bytkowej Inżynierii Pojazdowej, syn kpt. Henryka No-
wosielskiego ps. Vickers, opowiedział anegdoty z życia 
partyzanckiego. Obecny w bazie Rajdu radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł przekazał 
dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego łu-
kowskiemu Kołu ŚZŻAK z okazji jego jubileuszu 30-le-
cia. Pamiątkę odebrał Bolesław Skwara – żołnierz AK 
i członek zarządu tegoż koła. Nawiązaniem do wojsko-
wych doświadczeń była grochówka, którą częstowała 
wspierająca od lat Rajd Elżbieta Dynek. 

Drugiego dnia uczestnicy Rajdu udali się pod pomnik 
żołnierzy AK, by tam uczestniczyć we mszy św. Po niej 
apel poległych przeprowadzili kadeci Zespołu Szkół 
w Radoryżu Smolanym, a wójt gminy Łuków Mariusz 
Osiak skierował do obecnych słowa podziękowania za 
liczne uczestnictwo w wydarzeniu i zachowanie pamięci 
o tych, którzy oddali życie za wartości najwyższe. Na-
stępnie piechurzy złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapa-
lili znicze.

Tego samego dnia w bazie Rajdu odbyły się strzela-
nie amunicją ćwiczebną z broni historycznej i z paint-
balla oraz rzut granatem do celu. Była także okazja do 
obejrzenia umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia 
żołnierskiego z epoki, a także wystawy zdjęć żołnierzy 
obwodu AK Łuków. Do wspólnych zabaw i konkursów 
zaprosiło rajdowiczów Nadleśnictwo Łuków. 

Organizatorami Rajdu byli ŚZŻAK Koło Łuków i To-
warzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik”, zaś part-
nerami: gminy Łuków i Wiśniew, Łukowskie Stowarzy-
szenie Rozwoju, Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nadleśnictwo Łu-
ków. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezes 
Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski. 
Organizacyjnie wsparli Rajd Muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Woli Okrzejskiej, komenda hufca ZHP Łuków, 
firmy MARKOP Mariola i Julian Krasnodębscy i MEL-
-KAN Kazimierz Jakubiak. 

IV Pieszy Rajd Śladami kpt. Ostoi
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