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Gminny Żłobek „Maluch” 
Gmina Łuków wybudowa-
ła pierwszy gminny żłobek. 
Trwa obecnie do niego re-
krutacja, dzieci będą przy-
jęte od 1 marca. Str. 3 

Rada Gminy uchwaliła 
budżet 
Dochody zaplanowane  
w budżecie gminy Łuków 
na 2020 r. wynoszą ponad 
99 mln, wydatki prawie 
106,5 mln, w tym 25 mln 
200 tys. na inwestycje. 
Str. 3

Turniej szachowy
W Krynce odbył się X No-
woroczny Turniej Szacho-
wy o Puchar Wójta Gminy 
Łuków. Jego zwycięzcą 
został Zbigniew Litwiniec 
z Radzyńskiego Towarzy-
stwa Szachowego. Str. 5

Jubileusz biblioteki
Biblioteka w Gręzówce ma 
już 70 lat. Z tej okazji odby-
ła się uroczystość w dniu 5 
grudnia.  Tego dnia odbyło 
się też podsumowanie XX 
Gminnego Konkursu Bożo-
narodzeniowego. Str. 7

na progu Nowego Roku
życzymy spełnienia marzeń, planów, oczekiwań.

Niech ten Rok niesie same pomyślne wydarzenia i cele, 
do realizacji których warto dążyć.

Życzymy Państwu również dobrego zdrowia
i radości na każdy dzień.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Federczyk

Wójt
Mariusz Osiak

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łuków,
2020

Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę 
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć

tel. 25 798 24 39 w. 139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl 
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Pani Aleksandra Burdoń z Kownatek 
skończyła w październiku 100 lat. Ten 
piękny jubileusz świętowała w gronie 
rodziny – dzieci, wnuków, prawnuków 
oraz zaproszonych gości. Byli wśród 
nich wójt gminy Łuków Mariusz Osiak, 
radny gminy Zbigniew Strzyżewski, 
kierownik USC Anna Zemło i  sołtys 
Kownatek Stanisław Mądry. Z tej okazji 
specjalne pismo przysłał także premier 
Mateusz Morawiecki. 

Taki sam jubileusz obchodziła 
w ubiegłym roku jedna z mieszkanek 
miejscowości Suleje. 

Pani Aleksandrze życzymy kolej-
nych, długich lat w zdrowiu i otoczeniu 
bliskich. 

Projekt  
„Póki pamięć żyje - 
naród nie zaginie”

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie  
realizuje projekt pn. „Póki pamięć żyje 
- naród nie zaginie”. W  jego ramach 
zostało zakupionych 6 kompletów 
umundurowania i  wyposażenia woj-
skowego z okresu II Wojny Światowej 
wraz z replikami broni długiej i zostało 
przeprowadzonych 16  godzin warsz-
tatów historycznych dla dzieci, mło-
dzieży szkolnej i osób dorosłych. Pro-
jekt ma charakter edukacyjny. Żywe 
lekcje historii mają na celu podniesie-
nie świadomości mieszkańców gminy 

Łuków na temat wydarzeń, jakie miały 
miejsce w okresie II Wojny Światowej 
na terenie, który zamieszkują.

Operacja realizowana jest ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, Działa-
nie „Wsparcie dla rozwoju  lokalne-
go”, w  ramach inicjatywy  LEADER, 
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, w  ramach projektu gran-
towego pt. „Kultywowanie lokalnych 
tradycji i  historii ukierunkowanych na 
innowacje na obszarze LGD „Razem”, 
objętego umową o powierzenie grantu 
nr 4/G/2019 z dnia 01.08.2019.

Koszt operacji wynosi 19.999,96 zł, 
z  których 18.999 zł stanowi dotacja. 

Obejmuje on zakup umundurowania 
i  wyposażenia wojskowego z  okresu 
II Wojny Światowej wraz z  replikami 
broni długiej w  kwocie 18.399,96 zł 
oraz honorarium za przeprowadzenie 
16 godzin  warsztatów historycznych 
w kwocie 1.600 zł. 

Jubileusz 
Pani Aleksandry 
Burdoń
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 W  czwartym kwartale każdego roku 
Rada Gminy podejmuje decyzje dotyczą-
ce wysokości podatków i  ustala budżet 
gminy na kolejny rok. 

Podatki bez zmian
O  tym, że podatki w  2020 r. w  gmi-

nie Łuków pozostaną takie same, jak 
w ubiegłym roku i w latach poprzednich, 
Rada zdecydowała na sesji w dniu 29 li-
stopada. Żeby jednak utrzymać stawkę 
za hektar przeliczeniowy na poziomie 
100,00 zł, radni obniżyli cenę kwintala 
żyta, potrzebną do obliczenia podatku 
rolnego, z kwoty 58,46 zł podanej przez 
GUS, do kwoty 40,00 zł. Jak tłumaczy 
wójt Mariusz Osiak, stabilność i  jasność 
przepisów podatkowych jest szczególnie 
ważna w przypadku podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą, ale 
również nie bez znaczenia dla pozosta-
łych podatników. 

Uchwalony budżet
W budżecie gminy Łuków na 2020 r., 

który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 
w dniu 30 grudnia, po stronie dochodów 
znajduje się ponad 99 mln zł, po stronie 
zaś wydatków prawie 106,5 mln zł. Kwota 
zaplanowana na inwestycje to 25 mln 200 
tys. zł. Największą pozycję wydatków in-
westycyjnych – aż 17,5 mln stanowi zakup 
i montaż instalacji wykorzystujących od-
nawialne źródła energii. Na ten cel gmina 
otrzymała już na jeden projekt dotację 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. Dotyczy on 
ok. 300 instalacji fotowoltaicznych, któ-
rych łączny budżet wynosi blisko 5 mln 
260 tys. Na dwa kolejne projekty, które 
czekają na ocenę, radni zabezpieczyli 
w budżecie 4 mln 100 tys. i 8 mln 300 tys. 

Wydatki zaplanowane na drogi wyno-
szą prawie 5 mln 750 tys. zł. W tej kwocie 
jest m.in. dotacja w  wysokości 1,5 mln, 
jaką samorząd gminy Łuków przekaże 
powiatowi łukowskiemu na modernizację 
drogi przez Łazy, Aleksandrów, Rzymy-
-Las i  Suchocin. Podobną kwotę na ten 

cel zabezpieczy samorząd powiatowy, 
a  70 % kosztów pokryje dotacja z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Kwotę 400 
tys. zł gmina przekaże samorządowi wo-
jewództwa lubelskiego na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego przy drodze Nr 807 
od Ryżek do granic miasta. Z  kolei na 
przebudowę drogi gminnej Czerśl – Kolo-
nia Ryżki i na remont drogi w Rolach radni 
zabezpieczyli kwotę 1 mln 700 tys. zł. 

Wydatki na oświatę w  2020 r. prze-
widywane są na kwotę blisko 31 mln 700 
tys., subwencja zaś z  budżetu państwa 
w  wysokości 19 mln 90 tys. Inwestycje 
w oświacie obejmują rozbudowę Zespo-
łu Szkół w Gołaszynie, modernizację Ze-
społu Szkół w Krynce, przewidziano tak-
że wykonanie dokumentacji rozbudowy 
Zespołu Szkół w Czerśli. Warto dodać, że 
gmina Łuków jest jedną z niewielu gmin, 
w  których nie tylko liczba uczniów nie 
zmniejsza się, ale jest w ostatnich latach 
nawet nieco wyższa.      

W  ostatnim kwartale ur. większość 
zrealizowanych przez gminę Łuków inwe-
stycji dotyczyła infrastruktury społecznej.

  
AMONIT 

Jedną z takich inwestycji był „AMONIT 
– leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny 
w  miejscowości Klimki”. W  jego ramach 
funkcjonują: sala wystawiennicza o  cha-
rakterze przyrodniczo - geologicznym 
oraz kompleks AMONIT, w skład którego 
wchodzą szlaki turystyczne i edukacyjne 
oraz plac zabaw. Długość wybudowanych 
szlaków turystycznych wynosi 180 m, 
w  tym jest: 85-metrowa ścieżka eduka-
cyjna i ok. 95-metrowa pomostowa ścież-
ka zdrowia. Wybudowane zostały również 
elementy infrastruktury technicznej obej-
mujące: zatokę autobusową z  dojścia-
mi do obiektu, w tym drewniany mostek, 
zjazd z drogi publicznej, dojazd do świetli-
cy z salą ekspozycyjną, parking (z dwoma 
miejscami dla osób niepełnosprawnych), 
stojak na rowery, przenośne toalety, 
oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. Cały 
obszar jest objęty całodobowym syste-
mem monitoringu wizualnego. Oświetlany 
jest 10 lampami z panelem fotowoltaicz-
nym z bateriami. W sali wystawienniczej, 
zlokalizowanej w budynku świetlicy, moż-
na zobaczyć okazy łukowskich amonitów 
i makietę morza jurajskiego. Projekt, w ra-
mach którego wykonana została inwesty-
cja, obejmował także utworzenie strony 
internetowej poświęconej walorom geolo-
gicznym i rekreacyjnym gminy: www.amo-
nitgminalukow.eu oraz wydanie publikacji 
pn. “Gmina Łuków ziemia przyrodniczych 
osobliwości”. Wszystko kosztowało 1 mln 
400 tys. zł, z których środki gminy Łuków 

wynoszą 540 tys. zł, resztę stanowi dota-
cja z  Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

Gminny żłobek „Maluch” 
Z dniem 1 stycznia br. rozpoczął dzia-

łalność pierwszy gminny żłobek „Maluch”, 
zlokalizowany w Łukowie, na działce są-
siadującej z  Urzędem Gminy. Obecnie 
trwa pierwsza do niego rekrutacja. Dzie-
ci zaś zostaną przyjęte do żłobka od 1 
marca. Sześćdziesięcioro najmłodszych 
mieszkańców gminy - w wieku od 20 ty-
godnia życia do ukończenia 3 roku ży-
cia, w  szczególnych przypadkach dzieci 
4-letnich, znajdzie w  nim profesjonalną 
10-godzinną opiekę, edukację i  wycho-

wanie. Rada Gminy Łuków uchwaliła opła-
tę za pobyt dziecka w wysokości 350,00 
zł miesięcznie. Za każdą zaś dodatkową 
godzinę opieki wykraczającą poza 10 go-
dzin dziennego pobytu, opłatę dodatkową 
w  wysokości 30,00 zł. Opłatę za wyży-
wienie uchwalono na poziomie 15,00 zł 
dziennie. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach Resortowego programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH +” 2019 przy współudzia-
le środków Funduszu Pracy. Wartość in-
westycji wynosi 3 785 000,00 zł, z czego 
środki Funduszu Pracy 1 800 000,00 zł. 

Inne zadania inwestycyjne
Inną inwestycją skierowaną na cele 

społeczne, jest świetlica w  miejscowo-
ści Wagram. Gmina zakupiła w  ubiegłym 
roku działkę wraz z budynkiem, który jest 
obecnie modernizowany i adaptowany na 
potrzeby świetlicy. Mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z niej już wiosną. 

Cały czas prowadzone są również 
prace dotyczące drogownictwa. Na liście 
zadań rekomendowanych do realizacji 
z  udziałem środków Funduszu Dróg Sa-
morządowych zostały wpisane dwa zada-
nia drogowe gminy Łuków. Jednym z nich 
jest przebudowa drogi gminnej Czerśl 
– Kolonia Ryżki. Na odcinku o  długości 
999 m zostanie wykonana nawierzchnia 
asfaltowa o szerokości 6 m. Drugim zada-
niem rekomendowanym do realizacji jest 
remont drogi gminnej w  Rolach polega-
jący na wymianie konstrukcji nawierzchni 
asfaltowej na odcinku o długości 1767 m. 
Wykonanie obu zadań jest zaplanowane 
na okres czerwiec – wrzesień 2020 r.   
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Po raz kolejny pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie zorga-
nizowali zbiórkę pieniędzy, za które przygotowali świąteczne paczki. 
W tym roku w ramach akcji „Paczka z Gminy dla Rodziny”, paczki trafiły 
do dwóch najbardziej potrzebujących rodzin Gminy Łuków - z proble-
mem niepełnosprawności i długotrwałej, ciężkiej choroby. Znalazły się 
w nich najpotrzebniejsze artykuły. Pracownicy UG włączyli się także 
w organizowaną przez senatora Stanisława Gogacza akcję pn. „Polacy 
Rodakom” przygotowując dwie paczki dla Polaków mieszkających na 
Ukrainie. GOPS przygotował również 50 paczek z żywnością i słody-
czami dla samotnych mieszkańców gminy. - Przygotowanie paczek dla 
nas samych było niezwykle cennym doświadczeniem, pozwoliło otwo-
rzyć serca i wrażliwość na potrzeby najuboższych oraz przyjrzeć się 
potrzebom ludzi wokół nas, a także uświadomiło, że wspólnie można 
więcej – tak darczyńcy komentują zaangażowanie w świąteczne akcje. 

W  przedświąteczną niedzie-
lę odbył się XII Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Podczas niego wystawcy 
zarówno z  gminy, jak i  z  miasta ofe-
rowali wyroby artystyczne w  posta-
ci bombek, stroików, ozdób choin-
kowych, a  także potrawy wigilijne 
i  inne bożonarodzeniowe przysmaki. 
Artystyczną oprawę Jarmarku zapew-
nił Dziecięcy Zespół Pieśni i  Tańca 

„Jata”, działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Łukowie. W barwnym ko-
rowodzie przybył on na Plac Solidarno-
ści i Wolności, gdzie dał koncert kolęd 
i  pastorałek. Wszyscy odwiedzający 
Jarmark mogli poczęstować się trady-
cyjnym, świątecznym barszczykiem, 
a  najmłodszych św. Mikołaj obdaro-
wywał słodkościami. Odbył się także 
rodzinny konkurs wiedzy o tradycjach 

i zwyczajach Bożego Narodzenia, któ-
rego laureatem została rodzinna pań-
stwa Wilczyńskich z  Suchocina. Pod-
czas wydarzenia nie mogło zabraknąć 
życzeń, które wójt Mariusz Osiak skie-
rował do wszystkich gości przybyłych 
na Jarmark. Jarmarkowi towarzy-
szyła szopka z  żywymi zwierzętami.  

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Świąteczne paczki

Fo
t. 

GO
PS

Fo
t. 

GO
K



Urząd Gminy Łuków  |  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  |  tel./fax: 25 798 24 39  |  e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl 5

Zbigniew Litwiniec z  Radzyńskie-
go Towarzystwa Szachowego wy-
grał X Noworoczny Turniej Szachowy 
o  Puchar Wójta Gminy Łuków. Drugie 
miejsce w kategorii „open” wywalczył 
Jakub Żurawicki z Węgrowa, a trzecie 
Włodzimierz Gryczka z Celin. Na jubile-
uszowe zawody szachowe przyjecha-
ło blisko 60 zawodników z powiatu łu-
kowskiego, Międzyrzeca Podlaskiego, 

Radzynia Podlaskiego, Siedlec, Mińska 
Mazowieckiego, Węgrowa, a  nawet 
z Warszawy i Bydgoszczy. 

Poza kategorią „open”, w  Turnieju 
obowiązywały dwie kategorie wieko-
we: klasy I – III i klasy IV – VIII, z podzia-
łem na dziewczęta i  chłopców. W  tej 
pierwszej kategorii dziewcząt naj-
lepsza okazała się Julia Dzido. Zaraz 
za nią uplasowały się Gabriela Piskur 

z  Radzyńskiego Towarzy-
stwa Szachowego i Patry-
cja Jurek z  Warszawy. Tę 
samą kategorię chłopców 
wygrał Emil Kurzawski 
z  miejscowości Mokobo-
dy. Drugą pozycję zajął 
Arkadiusz Grodzicki z Klu-
bu Szachowego „Hetman” 
Krynka, a  trzecią Igna-
cy Celiński z  Łukowa. Na 
pierwszej pozycji wśród 
dziewcząt z  klas IV – VIII 
uplasowała się Aleksandra 
Żurawicka. Dwa kolejne 
miejsca zajęły Hanna Nu-

rzyńska i Anna Oleksiuk – obie z MUKS 
„Gambit” Miedzyrzec Podlaski. W star-
szej grupie wiekowej chłopców pierw-
sze miejsce wywalczył Patryk Kraw-
czak z  UKS „Zieloni” Zielonka, drugie 
Aleksander Nakaziuk z MUKS „Gambit” 
Międzyrzec Podlaski, a  trzecie Dawid 
Dobosiewicz z MTSz Mińsk Mazowiec-
ki. Organizatorzy zawodów przyznali 
także nagrodę dla najlepszego szachi-
sty z gminy Łuków. Otrzymał ją Jakub 
Szczygieł z Krynki. 

W  imieniu patrona honorowego 
Turnieju wójta gminy Łuków Mariusza 
Osiaka, puchary i  nagrody wręczył 
zwycięzcom zastępca wójta Wojciech 
Szczygieł.     

Tegoroczny Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Łuków odbył się 
28 grudnia w Krynce. Jego organiza-
torami byli Klub Szachowy „Hetman” 
Krynka i Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.  

Fot. Klub Szachowy  
„Hetman” Krynka 

S P O R T

X Noworoczny Turniej Szachowy  
o Puchar Wójta Gminy Łuków
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Inauguracja Roku  
Kulturalnego 
2019/2020  
w gminie Łuków

Każdego roku w  listopadzie 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie 
podsumowuje całoroczną dzia-
łalność kulturalną. Zespoły i  gru-
py twórcze działające na terenie 
gminy prezentują swój dorobek, 
a  dyrektor GOK-u  przedstawia 
perspektywy i plany kulturalne na 
następny rok. Ci, którzy wspoma-
gają finansowo i rzeczowo  lokalną  
kulturę oraz ci, którzy  ją  tworzą 
i  kreują poprzez podejmowanie 
licznych inicjatyw i przedsięwzięć 
we własnych środowiskach, od-
bierają specjalne nagrody - „Kul-
turalniaki”. Inauguracja Roku Kul-
turalnego 2019/2020 w  Gminie 
Łuków odbyła się w  Szkole Pod-
stawowej w  Aleksandrowie. Lau-
reatami „Kulturalniaków” za 2019 
r. zostali: „Łuksja” Sp. z o.o. w Łu-
kowie (za mecenat i  sponsoring 
kultury), Bank Spółdzielczy w Łu-
kowie (za mecenat i  sponsoring 
kultury), Zakłady Mięsne Łuków  
(za mecenat i sponsoring kultury), 
Stanisława Matejuk (za animowa-
nie lokalnej kultury w Zalesiu), wi-
cestarosta łukowski Janusz Kozioł 
(za mecenat i  patronat festiwalu 
folklorystycznego „Złoty Kur Ziemi 
Łukowskiej”), zastępca wójta gmi-
ny Łuków Wojciech Szczygieł (za 
propagowanie i  organizację tur-
niejów szachowych), chór „Corde 
Christi” z  Zarzecza Łukowskiego 
(za popularyzowanie i  krzewienie 
pieśni chóralnej).

K W A R TA L N Y  K A L E J D O S KO P  K U LT U R A L N Y

„Niezapominajki”  
w Warszawie

Zespół „Niezapominajki” z Dmi-
nina  wziął udział w Finale VII Fe-
stiwalu Pieśni Żołnierskich i  Pa-
triotycznych „Jak długo w sercach 
naszych”, który odbył się 16 listo-
pada w „Klubie Kościuszkowca” 1. 
Brygady Pancernej w  Warszawie. 
Zespół uzyskał III miejsce w  ka-
tegorii zespołów instrumentalno-
-wokalnych.

Gminny Festiwal  
Papieski „Barka”

W ur. Gminny Festiwal Papieski 
„Barka” odbył się 13 października 
w  kościele parafialnym pw. św. 
Jana Chrzciciela w Krynce. Zapre-
zentowało się na nim 9 zespołów  
wokalnych z terenu gminy Łuków 
w liczbie blisko 150 wykonawców. 
Gościem specjalnym  uroczyste-
go koncertu poświęconego św. 
Janowi Pawłowi  II  był chór „Har-
monica” z  Centrum  Kulturalno - 
Bibliotecznego w  Sokołach (woj. 
podlaskie).

Obchody Narodowego  
Święta Niepodległości

Gminna uroczystość obcho-
dów Narodowego Święta Niepod-
ległości była połączona z VI Festi-
walem  Pieśni Niepodległościowej  
i odbyła się  11 listopada w koście-
le parafialnym  pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w  Zarzeczu 
Łukowskim. Mszę św. w  intencji 
Ojczyzny  celebrował  ks. Ma-
rian Banasiuk. Program Festiwalu 
obejmował pieśni patriotyczne 
i żołnierskie w wykonaniu zespo-
łów ludowych „Zalesianki”, „Nie-
zapominajki”, „Jagódki”, a  także 
KGW z  Zarzecza Łukowskiego 
oraz scholi parafialnej i  chóru 
„Corde Christi” z parafii w Zarze-
czu Łukowskim i zespołu „Iskierki 
św. Jana Pawła II” ze Szkoły Pod-
stawowej w Zarzeczu Łukowskim. 
Na zakończenie uroczystości  
wszyscy jej uczestnicy wspólnie 
zaśpiewali hymn narodowy i rotę. 

Święto seniorów  
„Senioriada”

W Strzyżewie seniorzy z gmi-
ny Łuków obchodzili swoje święto. 
„Senioriada” odbyła się w ramach 
przypadającego w  listopadzie 
Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 
W  programie artystycznym wy-
stąpiły zespoły „Jagódki”, „Kum-
pele”, „Niezapominajki”, „Zalesian-
ki” oraz zespół Koła Gospodyń 
Wiejskich z Zarzecza Łukowskie-
go. Przeprowadzony został także 
Gminny Turniej Wiedzy Seniora, 
którego zwycięzcą został Jan 
Dybciak z  Sięciaszki Pierwszej, 
drugą lokatę  zdobył Grzegorz 
Karwowski z  Zalesia, a  trzecie 
miejsce Krystyna Kozioł z Dąbia.
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Święto biblioteki w Gręzówce 
W  dniu 5 grudnia biblioteka w  Grę-

zówce obchodziła podwójną uroczy-
stość – 70-lecie swojego istnienia i pod-
sumowanie XX Gminnego Konkursu 
Bożonarodzeniowego. Tak zacne jubi-
leusze były okazją do wspomnień, pod-
sumowań i  życzeń dla pracowników 
biblioteki. Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej (GBP) w Łukowie Alicja Śledź 
przedstawiła rys historyczny biblioteki, 
okoliczności jej powstania i wspomniała 
osoby pracujące w  niej na przestrzeni 
lat. Serdeczne słowa na ręce dyrektor 
A. Śledź skierowali przybyli na jubileusz 
goście: wicestarosta łukowski Janusz 
Kozioł, zastępca wójta gminy Łuków 
Wojciech Szczygieł, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza 
w Łukowie Ewa Wiśnicka, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Ryżkach Wojciech 
Pogodziński, instruktor Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej  im. H. Łopacińskiego 
w  Lublinie Marcin Furman, bibliotekarki 
ze wszystkich filii bibliotecznych gminy 
oraz Ewa Grom – jedna z inicjatorek kon-
kursu bożonarodzeniowego, reprezen-
tująca jednocześnie dyrektora Zespołu 
Szkół w Gręzówce Leokadię Kozioł. 

Podczas uroczystości laureaci Gmin-
nego Konkursu Bożonarodzeniowego 
odebrali okolicznościowe dyplomy i na-
grody książkowe. Tematem tegorocznej, 
jubileuszowej edycji konkursu był witraż. 
Wpłynęły na niego 203 prace wykonane 
przez przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i od czytelników filii GBP. 

W  świąteczny nastrój wprowadził 
wszystkich zespół „Wiolinki”, działający 
w ZS w Gręzówce, pod opieką Tomasza 
Pirosa, wykonując utwory o  tematyce 
bożonarodzeniowej. Uroczystość do-
pełnił poczęstunek tortem oraz wspólne 
dzielenie się opłatkiem.   

Z historii biblioteki publicznej w Gręzówce
W  dniu 20 października 1949 r. zo-

stała wypełniona karta rejestracyjna bi-
blioteki na podstawie art. 5 dekretu z 7 
kwietnia 1949 r. Nazwa biblioteki: Pu-
bliczna Biblioteka Gromadzka, Gręzów-
ka, poczta Gręzówka. Właściciel: Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej. Rok 
założenia: 1949. Zbiory w dniu rejestra-
cji: książki 1876, czasopisma 1. Liczba 
czytelników korzystających z  biblioteki 
w  dniu rejestracji 181. Liczba punktów 
bibliotecznych: 4.

Sprawozdanie z 1950 r. sporządzone 
przez panią Jadwigę Wiącek:

Biblioteka mieści się niedaleko Pre-
zydium Gminnej Rady Narodowej, jest 
to bardzo dobry punkt, a nawet w przy-
zwoitym lokalu, tylko za małe pomiesz-
czenie. Biblioteka mieści się w  jednym 
pokoju. Pokój ten jest bardzo widny, su-
chy, elektrycznie oświetlony. W  pokoju 
mieści się: 3 stoły, 6 krzeseł, 2 szafy na 
książki (na których jest już pełno ksią-
żek), 2 małe szafki, wieszak, kilka wido-
ków, również i portretów. Wejść do tego 
pokoju, to aż się chce w nim kilka minut 
zatrzymać, tylko to jedno, że jest nieko-
niecznie ciepło ogrzany, a  to z powodu 
złego pieca. Było zarejestrowanych 114 
czytelników. Biblioteka otwarta jest dwa 
razy w tygodniu po trzy godziny dzien-
nie. Bibliotekę odwiedziło 161 czytelni-
ków, wypożyczono 278 książek.*

Do biblioteki należały 4 punkty biblio-
teczne - w Żdżarach, Dąbiu, Jagodnem 
i Biardach.

W dniu 6 lutego 1955 r. biblioteka zo-
stała przeniesiona do lokalu prywatnego 
pana Józefa Tarczyńskiego. Lokal obej-
mował 26 m 40 cm. W dniu 11 czerwca 
1965 r. Gromadzką Bibliotekę Publiczną 
w Gręzówce przejęła Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Łukowie.

Według sprawozdania z  1973 r., bi-
blioteka mieściła się w  budynku Domu 
Ludowego - stan lokalu ciasny i wyma-
ga remontu. Stan księgozbioru wynosił 
4464 vol. oraz 193 broszury.

W  1989 r. stan księgozbioru wynosił 
8293 vol. oraz 1068 broszur. Od tego 
roku w bibliotece prowadzone były lek-
cje biblioteczne, wyświetlane bajki dla 
dzieci, wykonywane gazetki, organizo-
wane były konkursy recytatorskie, dzień 
dziecka i  wystawki dla dzieci. Bibliote-
ka prezentowała także wystawę prac 
rzeźbiarskich państwa Bańkowskich. 
W 1993 r. dzieci brały udział w konkur-
sie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w  Lublinie pod hasłem „Jak widzę cie-
bie moja ziemio” oraz w  konkursie dla 
bibliotek, w ramach którego na kasecie 
video przedstawiono „Misterium Boże-
go Narodzenia”. W  tym czasie warunki 
lokalowe biblioteki nie były najlepsze. 

Wprawdzie mieściła się w dobrym punk-
cie - budynku „Domu Ludowego”, jednak 
zajmowała jedno pomieszczenie wy-
magające remontu, w  związku z  czym 
było ciasno i  zimno. W  latach 1994-95 
przeprowadzono remont polegający na 
zmianie dachu, wymianie okien i dopro-
wadzeniu wody.

Do stałych zajęć bibliotecznych na-
leżały kółka plastyczne i  fotograficzne. 
Warunki lokalowe były już bardzo do-
bre, dlatego były organizowane różnego 
rodzaju kursy i pokazy z okazji np. Dnia 
Kobiet. Z  pomocą młodzieży szkolnej 
wykonywane były stroiki świąteczne dla 
osób samotnych z terenu gminy. W 2000 
r., wspólnie z  Zespołem Szkół w  Grę-
zówce i kabaretem „Zza Płota”, bibliote-
ka zorganizowała widowisko pn. „Wesele 
na ludowo - oczepiny”.

W  2006 r. budynek biblioteki został 
przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych, ocieplony z  zewnątrz, założono 
centralne ogrzewanie, doprowadzono 
gaz, zakupiono meble i wykładzinę.

Biblioteka wtedy organizowała spo-
tkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
wyjazdy dla kobiet po zakup kwiatów, 
drzewek owocowych i krzewów ozdob-
nych oraz różnego rodzaju spotkania bi-
blioteczne dla dzieci i dorosłych z okazji 
np. Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Ziem-
niaka.

Od 1 sierpnia 2008r. Gminna Biblio-
teka Publiczna została wyodrębniona ze 
struktur Gminnego Ośrodka Kultury, jej 
dyrektorem została Alicja Śledź. 

W 2011 r. biblioteka była organizato-
rem „I Dnia Jagody”. Obecnie biblioteka 
organizuje: warsztaty filmowe i  dzien-
nikarskie, pokazy mody ekologicznej, 
noc w  bibliotece, zajęcia feryjne i  wa-
kacyjne, spotkania autorskie, konkursy 
np.: czytelnicze, literackie, pn. „Mój Ta-
lent”, kupuje nowości książkowe i prasy. 
Każdego roku biblioteka bierze udział 
w  ogólnopolskiej akcji „Narodowego 
Czytania”. Od 2019 r. w bibliotece działa 
Dyskusyjny Klub Książki. W jego ramach 
została nawiązana współpraca z Klubem 
Seniora gminy Łuków.

*Oryginalny zapis 

Osoby kolejno zatrudnione w  biblio-
tece publicznej w Gręzówce:
1.09.1951 Marianna Olek
28.10.1964 Sabina Kuszpit
25.02.1965 Wiesław Kopczyński
9.07.1965 Genowefa Kopeć
30.11.1967 Regina Borkowska
30.11.1969 Wiesława Ciołek
10.06.1970 Alicja Moskwiak
28.06.1973 Regina Przegalińska
7.08.1979 Zofia Bilińska
15.02.1983 Krystyna Witkowska
02.02.1989 Alicja Śledź
01.02.2010 Marta Ponikowska

G M I N N A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A
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Szkoła w Gołaszynie ma 
już 100 lat. Z  tej okazji 7 
grudnia odbyła się uroczy-
stość z udziałem całej spo-
łeczności szkolnej i  zapro-
szonych gości. Rozpoczęła 
ją Msza św. celebrowana 
przez księży parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Łu-
kowie. Po niej część oficjal-
ną poprowadzili absolwenci 
szkoły - Aleksandra Adamiak 
i  Igor Okliński. Przy dźwię-
kach fanfary wprowadzono 
poczty sztandarowe szkół 
przybyłych na uroczystość, 
a  następnie odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego. Dy-
rektor szkoły Hanna Lisiew-
ska w  swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na nieła-
twą historię placówki, która 
mimo różnych dziejowych 
komplikacji, potrafiła uczyć 
i  wychowywać kolejne po-
kolenia młodych ludzi. Głos 
zabrali także zaproszeni 
goście. Podczas wystąpień 
podkreślali, że stuletnia hi-
storia szkoły jest znakiem 
nie tylko mądrości i  starań 
mieszkańców Gołaszyna, 
dbających o  wykształcenie 
swoich dzieci, ale także do-
wodem ich hojności i gospo-
darności, której dawali wyraz 
w trudnych czasach i wbrew 
wszelkim przeciwnościom. 
Na ręce pani dyrektor zło-
żyli również życzenia wszel-
kiej pomyślności i dalszych 
sukcesów w  pracy dydak-
tycznej i  wychowawczej. 
Nauczycielka Małgorzata 
Jabłońska odczytała zarys 
historii szkoły wzbogacony 
o zdjęcia archiwalne, a infor-

macje historyczne dopełniła 
projekcja filmów z wydarzeń 
szkolnych i wywiadów z ab-
solwentami szkoły. Jeden 
z nich Józef Galiński wyre-
cytował swój autorski wiersz 
dedykowany 100-latce. 
Część artystyczną uroczy-
stości poprowadziła także 
absolwentka szkoły Paulina 
Wierzejska. Motywem prze-
wodnim występów uczniów 
przygotowanych pod kie-
runkiem nauczycielek Marty 
Wierzejskiej, Agnieszki Ce-

lińskiej i Pauliny Radzikow-
skiej była twórczość Kornela 
Makuszyńskiego - patrona 
szkoły. Szkolni artyści za-
brali widzów w  sentymen-
talną podróż, łącząc czar 
wspomnień ze scenkami ze 
współczesnego szkolnego 
życia. W czasie występu nie 
zabrakło pięknych piose-
nek, brawurowych tańców, 
humorystycznych scenek 
prezentujących życie szkol-

ne, a  nawet urodzinowego 
tortu dla dostojnej, stulet-
niej Jubilatki. Podsumowa-
niem artystycznego popisu 
były słowa piosenki Marka 
Grechuty „Ważne są tylko 
te dni, których jeszcze nie 
znamy”, wykonanej przez 
Martę Wierzejską i Marcela 
Wierzejskiego - ucznia klasy 
I. Specjalnie na uroczystość 
nauczyciele przygotowali 

wystawy ze starymi zdję-
ciami, wykazy absolwentów 
z podziałem na roczniki oraz 
opracowali biuletyn informa-
cyjny szkoły. Wspomnienia 
dawnych szkolnych lat kon-
tynuowane były przy wspól-
nym obiedzie, który zakoń-
czył uroczystość.

Wśród gości przybyłych 
na jubileusz byli: poseł na 
Sejm RP Sławomir Skwarek, 
reprezentująca Wojewodę 
Lubelskiego Małgorzata Bo-
gusz, radny Sejmiku Lubel-
skiego Ryszard Szczygieł, 
wicekurator lubelski Euge-

niusz Pelak oraz przedstawi-
ciele lokalnych władz - wójt 
gminy Łuków Mariusz Osiak, 
wicestarosta łukowski Ja-
nusz Kozioł, prezes okręgu 
lubelskiego ZNP Adam So-
snowski, przedstawiciele 
Gminnego Zespołu Oświa-
towego, dyrektorzy szkół, 
uczniowie, rodzice, społecz-
ność lokalna oraz przyjaciele 
szkoły.

O Ś W I ATA

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej  
im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie
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