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Dożynki w Gminie Łuków

Nabór wniosków
3 listopada w Urzędzie Gminy Łuków rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, odbiór i
unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest.
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Nowy klub szachowy w Krynce

Fot. A. Pulik

W sierpniu został utworzony w Krynce klub szachowy
„Hetman Krynka”. Klub działa w formie stowarzyszenia.
Do jego zarządu zostali wybrani: Konrad Szczygieł - pełniący funkcję prezesa, Antoni
Szczygieł - wiceprezesa, Paweł Soćko - skarbnika oraz
Wojciech Szczygieł.
Str. 5

Wójt i Rada Gminy Łuków zaprosili mieszkańców Ziemi
Łukowskiej na uroczystość Święta Wojska Polskiego, obchodzonego 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej

Inwestycje

„Narodowe
czytanie”
Str. 8
w Gminie Łuków

w 1920 r. Wzorem lat ubiegłych, odbyła się ona w Łukowie, na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej.
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radcy prawnego
Wieniec
Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych.
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Złote Gody w gminie Łuków

Fot. A. Pulik
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25 par małżeńskich z terenu gminy Łuków obchodzi w tym roku
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji gminny Urząd
Stanu Cywilnego zaprosił jubilatów
na wyjątkową uroczystość. Odbyła się ona 28 sierpnia w Centrum
Konferencyjno-Wypoczynkowym
Parisel Palace w Klimkach. Podczas
uroczystości wójt Mariusz Osiak
udekorował w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej jubilatów
medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Gratulacje i życzenia
małżonkom złożyli także zastępca

wójta Wojciech Szczygieł i kierownik USC Anna Zemło. Uroczystość
uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie.
W tym roku jubileusz „Złotych
Godów” świętują: Urszula i Franciszek Celińscy-Mysław, Helena
i Zygmunt Ciołkowie, Czesława
i Marian Chojniakowie, Zofia i Antoni Dębowscy, Anna i Konstanty
Domańscy, Wacława i Jan Dybciakowie, Teresa i Jerzy Falęccy, Teresa i Marian Jerzy, Magdalena i Jan

Klębowscy, Zofia i Jan Korlagowie,
Halina i Zygmunt Kryjerowie, Janina i Antoni Łukasikowie, Irena i Kazimierz Makoszowie, Barbara i Wiesław Malonowie, Halina i Witold
Malonowie, Henryka i Zbigniew
Niedziółkowie, Marianna i Ryszard
Osiakowie, Anna i Stanisław Sawiccy, Jadwiga i Tadeusz Soćkowie,
Elżbieta i Sylwester Sujkowie, Zofia
i Ryszard Tomaszewscy, Krystyna
i Jan Wiąckowscy, Halina i Henryk
Więckowscy, Marianna i Lucjan
Wróblowie, Wiesława i Kazimierz
Zdziebłowscy.

Fot. GOK

„Zalesianki” z najlepszym chlebem
w Mińsku Mazowieckim

W sobotę 7 września w Mińsku
Mazowieckim odbył się Festiwal
Chleba, w którym uczestniczył zespół „Zalesianki” z Zalesia, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Łukowie. Na festiwalu można było
podziwiać nie tylko tradycyjne pieśni, tańce i kolorowe stroje zespołów
ludowych, ale poczuć smak świeżego
chleba i tradycyjnego jadła z wielu
etnoregionów Polski. Na scenie zaprezentowało się 16 duetów, z czego
dwa z zespołu „Zalesianki”, oraz 18
zespołów ludowych. Najlepszy stół
chlebowy według jury wystawiły
„Zalesianki” z Zalesia i otrzymały
1 miejsce w tej kategorii. Za występ na
scenie zespół otrzymał wyróżnienie.
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Fundusz sołecki w gminie Łuków

We wrześniu zakończyły się zebrania w sołectwach dotyczące funduszu
sołeckiego.
Przypomnijmy, fundusz sołecki to
wyodrębnione uchwałą rady gminy
w budżecie gminy środki, o których
przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy. Jednym z czynników decydujących o wysokości środków przypadających na dane sołectwo jest liczba
jego mieszkańców. Mieszkańcy na

zebraniach sołeckich decydują na co
środki zostaną przeznaczone. Zaplanowane zadania muszą służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do
zadań własnych gminy i wpisywać się
w gminną strategię rozwoju.
Fundusz sołecki funkcjonuje w gminie Łuków od dziesięciu lat. W tym
okresie sołectwa zrealizowały wiele
przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, społecznej, sportowo-
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-rekreacyjnej, czy w dziedzinie kultury. W bieżącym roku łączna kwota
funduszu dla 36 sołectw wynosi 971
852,98 zł, na 2020 r. jej wysokość jest
planowana w kwocie 1 007 961,20
zł. Kwoty zaś dla poszczególnych
sołectw w przyszłym roku wyniosą od
ponad 13 000 zł dla najmniejszych do
ponad 44 000 zł dla największych.

Inwestycje
ny nowy asfalt na dwóch odcinkach
o łącznej długości 4120 m. Szerokość
jednego z nich to 6 m, drugiego 7 m.
Wartość kosztorysowa obu zadań wynosi 4 mln 100 tys. zł, z czego dotacja
rządowa z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi blisko 2 mln 800 tys.
zł. Zadania mają zostać wykonane do
końca listopada.  
Termomodernizacja i modernizacja szkoły
Zakończyła się realizacja zadania
dotyczącego termomodernizacji i modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czerśli. W jego ramach
zostały wykonane: izolacja ścian fundamentowych, modernizacja układu
grzewczego, instalacja fotowoltaiczna oraz zostały wymienione oprawy
oświetleniowe na energooszczędne
oświetlenie LED. Zadanie otrzymało
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego (RPO WL) 2014 – 2020,
działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita kwota zadania wynosi 1 518 409,55
zł, przewidywane dofinansowanie
692 997,02 zł, ostateczna jego kwo-

ta zostanie określona po rozliczeniu
końcowym inwestycji.
Otwarte Strefy Aktywności
We wrześniu zostały wybudowane
Otwarte Strefy Aktywności w następujących miejscowościach gminy:
Dminin, Jadwisin, Klimki, Krynka
i Turze Rogi. W każdej z nich znajdują się urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, stoły do gry w szachy
i kółko i krzyżyk oraz stojaki na rowery. Wszystko kosztowało ponad
213 tys. zł, z których blisko połowę
pochodzi ze środków rządowego programu OSA. Podobne obiekty funkcjonują już w Aleksandrowie, Dąbiu,
Gołąbkach, Kownatkach i Świdrach.  
Odnawialne źródła energii
Również we wrześniu gmina złożyła do RPO WL 2014 – 2020 dwa
wnioski na dostawę i montaż 389 szt.
instalacji solarnych i 502 szt. instalacji fotowoltaicznych. Łączna wartość
projektów to kwota 12 350 000 zł,
z których przybliżona wartość dofinansowania wyniesie 10 500 000 zł.
Termin rozstrzygnięcia wniosków jest
zaplanowany na II połowę przyszłego
roku.  

Fot. UG Łuków

Inwestycje prowadzone w trzecim
kwartale br. dotyczyły infrastruktury
drogowej, społecznej oraz odnawialnych źródeł energii.
Zadania drogowe
W sierpniu gmina złożyła do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
dwa wnioski na dofinansowanie zadań drogowych. Jeden na przebudowę drogi gminnej Nr 102767L
Czerśl – Ryżki, drugi na remont drogi w miejscowości Role. Budżet obu
zadań to kwota 1 713 548 zł, przy
czym dofinansowanie ma sięgać 70
% całości kosztów. Ich realizacja jest
przewidziana na wrzesień przyszłego
roku. Dwa kolejne zadania drogowe
zostaną zrealizowane jeszcze w tym
roku. Będzie to budowa drogi gminnej Zalesie – Dąbie i remont dwóch
odcinków trasy Klimki – Gręzówka.
W pierwszym przypadku na terenach
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod
zabudowę mieszkaniową i usługową
zostanie położony asfalt o szerokości
6 m na odcinku o długości 2287 m.
Na trasie zaś Klimki – Gręzówka zostaną wzmocnione pobocza i położo-
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OŚWIATA

Awans nauczycieli

   W dniu 27 sierpnia Gminna Komisja Egzaminacyjna ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli przeprowadziła egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowania egzaminacyjnego awans
zawodowy uzyskały następujące osoby:

Fot. B. Wiącek

•  Justyna Joanna Ksok – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Czerśli
•          Agnieszka Małgorzata Ochmańska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Gołaszynie
•     Paulina Radzikowska – nauczycielka wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół
   w Gołaszynie
•    Elwira Sosnowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, plastyki, wychowawca świetlicy w Zespole  
   Szkół w Gołąbkach
•   Wioletta Kucharska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, doradztwa zawodowego w Zespole Szkół
   w Świdrach.

Projekt „Przedszkolaki w Gołąbkach”
Projekt „Przedszkolaki w Gołąbkach” jest realizowany
przez gminę Łuków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
czerwca 2020 r. Głównym jego celem jest podwyższenie
poziomu uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej
w Zespole Szkół w Gołąbkach. Całkowita wartość projektu to kwota 515 669,28 zł, z czego 438 318,88 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś
77 350,40 zł stanowi wkład własny gminy.

Główne działania w projekcie przewidują utworzenie
placu zabaw, wyposażenie kuchni szkolnej, zakup wyposażenia do przedszkola oraz zakup pomocy do zajęć.
W trakcie roku szkolnego 2019/2020 zrealizowane będą
również zajęcia dodatkowe: logopedyczne, z rytmiki
i z jęz. angielskiego. Po zakończeniu realizacji projektu
wyposażenie przedszkola pozostanie do wykorzystania
przez dzieci uczęszczające do przedszkola w Zespole
Szkół w Gołąbkach.

Fot. GOK

Lato z kulturą
W okresie letniej kanikuły organizowane były festyny i imprezy
plenerowe w sołectwach gminy Łuków. W Zalesiu bawiono się podczas
„Lata z folklorem”, w Gręzówce  na „Święcie jagody” i na plenerowym
widowisku obrzędowo-ludycznym „Wesele w Gręzówce”, zaś w Szczygłach Dolnych i w Łazach na piknikach rodzinnych.

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

Wakacje w bibliotekach
  W okresie wakacji biblioteki w Gręzówce, Dąbiu i Krynce zaproponowały dzieciom i młodzieży szereg zajęć
i atrakcji, dzięki którym był to czas ciekawy i pełen wrażeń. W Gręzówce dominowały zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Dużym zainteresowaniem
uczestników wakacyjnych spotkań cieszyło się układanie
koralikowych wzorów i sztuka składania papieru origami.
Poza tym, odbywały się konkursy, gry i zabawy.
    Wiodącym tematem wakacji bibliotecznych w Dąbiu
było czytelnictwo. Propozycje zajęć obejmowały wspólne czytanie bajek, odgadywanie zagadek literackich oraz
konkursy książkowe. Poza tym, uczestnicy spotkań chętnie korzystali z internetu, poprzez zabawę uczyli się języka angielskiego oraz grali w gry planszowe, z których
najpopularniejszą okazała się gra „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, opracowana przez Lokalną Grupę Działania
„Razem ku Lepszej Przyszłości”.
   W bibliotece w Krynce zajęcia odbywały się pod hasłem
„Wakacje z Tuwimem”. W ich ramach dzieci przygotowały kartę urodzinową z okazji 125. rocznicy urodzin poety, zbudowały pociąg z papieru według słynnego wiersza
Tuwima „Lokomotywa”, w przygotowanych przez siebie
przebraniach odgrywały scenki teatralne do najsłynniejszych utworów poety, wśród których było „Ptasie radio”,
a także wykonały pachnący lampion inspirując się wierszem pt. „Pstryk”. Do tekstów literackich poety nawiązywały też gry zręcznościowe, zagadki słowne, łamigłówki
i zabawy ruchowe. Podczas spotkań nie zabrakło też zajęć plastycznych, motywów regionalnych oraz religijnych
w postaci bukietów wykonanych przez dzieci na święto
Matki Bożej Zielnej.

Fot. GBP

Narodowe Czytanie w gminie Łuków

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie już po raz
siódmy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Spośród ośmiu nowel polskich pozytywistów
zaproponowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę do
czytania w tym roku, Gminna Biblioteka wybrała „Dobrą
Panią” Elizy Orzeszkowej. Tak jak w latach poprzednich,
czytanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej (DPS)
w Ryżkach. Lektorami byli:  poseł Krzysztof Głuchowski,
wicestarosta łukowski Janusz Kozioł, sekretarz powiatu

łukowskiego Jerzy Siwiec, zastępca wójta gminy Łuków
Wojciech Szczygieł, przewodniczący rady gminy Tadeusz Federczyk, przewodniczący komisji oświaty, kultury
i sportu Jarosław Michalak, inspektor ds. promocji gminy
Katarzyna Kuć, dyrektor DPS w Ryżkach Wojciech Pogodziński, kierownik działu terapeutycznego Jolanta Bojar
i Marta Ponikowska z filii bibliotecznej w Gręzówce. Po
zakończonej lekturze, bibliotekarki prowadziły dla mieszkańców domu pomocy zajęcia plastyczne.

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

Zagraniczne i gościnne występy zespołów ludowych

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Jata” z gminy Łuków w lipcu koncertował na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Varna 2019”

Tegoroczne   Gminno – Parafialne
Dożynki odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia w Strzyżewie. W tym
roku wieńce dożynkowe przygotowały 22 sołectwa z gminy Łuków i dwie
wsie - Sokule i Olszewnica z gminy Kąkolewnica, należące do parafii
w Zarzeczu Łukowskim. 17 sołectw
wystawiło stanowiska promocyjne, na
których można było nabyć regionalne  
przysmaki i wyroby rękodzielnicze.
Organizator Dożynek - Gminny

w Bułgarii. Zespół zaś „Niezapominajki”  wziął udział w „Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Tańca Praha
2019” w Czechach. W sierpniu zespo-

Dożynki

ły „Jagódki”  i „Niezapominajki” gościły  na uroczystości 45-lecia  istnienia Klubu Seniora „Uśmiech jesieni”
w Tłuszczu.       

Ośrodek Kultury składa podziękowanie darczyńcom, którymi byli: Zakłady Mięsne Łuków, Bank Spółdzielczy
w Łukowie, Łuksja sp. z o.o. w Łukowie, firmy MEL-KAN z Ryżek,
DROGBUD z Łukowa, MARKOP
Mariola Krasnodębska ze Szczygłów
Górnych, ŻWIRKOP Bożena Kożuchowska ze Szczygłów Górnych, TAMEX Jakub Kożuchowski ze Szczygłów Górnych, Inter-Com Komputery
z Łukowa.

Jubileuszowy „V Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”
W niedzielę 8 września w Żdżarach
już po raz piąty odbył się Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”. W przeglądzie pieśni i tańca
ludowego i biesiadnego  w kategoriach
dziecięcej i dorosłych, zaprezentowało  
się 16 zespołów z powiatów: łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego, siedleckiego, węgrowskiego i łosickiego.
Gościnnie wystąpił białoruski zespół
folklorystyczny   „Ostromieczewskieje Lamony” z Brześcia. Partnerami  
przedsięwzięcia byli powiat łukowski
i województwo lubelskie.

Po raz szósty odbyło się w gminie Łuków „Święto Ziemniaka”.
Miejscem tegorocznej imprezy były
Suleje. W konkursie na największą
bulwę kartofla odnotowano rekordowy wynik. Ziemniak przyniesiony przez panią Mariannę Cegłowską
ze Strzyżewa ważył 1,554 kg.
W części artystycznej imprezy zaprezentowały się rodzime zespoły
„Jagódki”, „Kumpele”, ”Niezapo-

minajki”, „Zalesianki”, Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca „Jata” oraz
działający w Klimkach Klub Seniora
„Teraz pora na seniora”. Nie zabrakło konkursów i quizów dla dzieci
i dorosłych z nagrodami rzeczowymi
i słodkimi upominkami. Współorganizatorami imprezy byli Lokalna
Grupa Działania „Razem ku lepszej
przyszłości” i sołectwo Suleje.

Fot. GOK

Największy ziemniak w gminie Łuków ważył 1.554 kg
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Święto Wojska Polskiego

Fot. A. Pulik

   Uroczystość rozpoczął występ Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza.
Po nim uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie
hymn państwowy, a polową mszę św. odprawił dziekan dekanatu łukowskiego pierwszego ks. Jerzy Cąkała
w asyście proboszczów łukowskich parafii i innych kapłanów.
   Świecką część uroczystości rozpoczęło wystąpienie
wójta gminy Łuków Mariusza Osiaka, który wspominając wydarzenie sprzed 99 lat – Bitwę Warszawską
nazywaną Cudem nad Wisłą podkreślił, jak ważne jest
pielęgnowanie pamięci historycznej oraz przekazywanie
jej młodym ludziom. Głos zabrali także parlamentarzyści
ziemi łukowskiej - poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i senator Stanisław Gogacz. List wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka skierowany do uczestników
wydarzenia odczytał radny województwa lubelskiego
i doradca wojewody Ryszard Szczygieł. Jan Janusz Jastrzębski zaprezentował utwory własnego autorstwa.  
   Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia
honorowe 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Jagodnem

i Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Krzyże 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (ZIWiW RP) wręczył odznaczonym prezes łukowskiego oddziału ZIWiW RP Ireneusz
Staszewski oraz parlamentarzyści i wójt gminy Łuków.  
    Uczestnicy uroczystości oddali cześć poległym w wojnie polsko – bolszewickiej poprzez złożenia kwiatów pod
obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie.
   Na zakończenie wszyscy mogli poczęstować się grochówką wojskową przygotowaną przez Jacka Kuca. Wystawę historycznego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego zaprezentował Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków.
   W uroczystości wzięli udział kombatanci, parlamentarzyści, służby mundurowe, przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych szczebli, przedstawiciele
partii politycznych, instytucji, organizacji społecznych
i zawodowych, stowarzyszeń, związków i szkół, a także
poczty sztandarowe samorządów, związków, organizacji,
szkół oraz Konnej Straży Przyrody i Tradycji. Przybyło
również wielu mieszkańców Łukowa i ziemi łukowskiej.   

