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 Wotum zaufania  
i absolutorium dla wójta
Wójt Mariusz Osiak otrzymał 
wotum zaufania i absoluto-
rium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu. Tak jed-
nogłośnie zdecydowali radni 
podczas sesji, która odbyła 
się 25 sierpnia. Str. 2

 Planowana  
oczyszczalnia ścieków
3 mln 200 tys. zł z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych zostanie przeznaczo-
nych na budowę oczyszczalni 
ścieków w Gołaszynie. Jej 
dokumentacja ma powstać 
jeszcze w tym roku. Str. 3

 Dożynki 
gminno – parafialne
Korowód czternastu wieńców 
rozpoczął dożynki gminno – 
parafialne, które w sierpniu 
odbyły się w Zarzeczu Łukow-
skim. Str. 6
  
 Stuletnia 

mieszkanka gminy
Pani Genowefa Rybka - miesz-
kanka Nowej Gręzówki skoń-
czyła 100 lat. Ten zacny jubi-
leusz świętowała w gronie 
rodziny i zaproszonych gości. 
Str. 8 

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 

Wzorem lat ubiegłych, na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łuko-
wie odbyła się uroczystość z okazji w Święta Wojska Polskiego, obchodzonego  
15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Str. 2

Fot. UG Łuków

Święto Wojska Polskiego
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W odróżnieniu od lat poprzednich, tegoroczne obchody 
Święta Wojska Polskiego były skromniejsze z uwagi na za-
grożenie epidemiczne. Rozpoczęło je wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego, po którym polową Mszę św. odprawił 
ks. kanonik Jacek Gobiak w asyście proboszczów i księży 
łukowskich parafii. 

W dalszej części uroczystości 
głos zabrał senator Rzeczypospoli-
tej Polskiej Stanisław Gogacz oraz 
radny województwa lubelskiego  
i pełnomocnik wojewody lubelskiego 
do spraw kontaktów z jednostkami 
samorządu terytorialnego Ryszard 
Szczygieł, który mówił w imieniu 
samorządowców szczebli – powia-
towego oraz miejskiego i gminnego, 
a także odczytał  list od Marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego.  

Uczestnicy uroczystości oddali cześć poległym w wojnie 
polsko – bolszewickiej poprzez złożenia kwiatów pod obeli-
skiem upamiętniającym to wydarzenie. Uroczystość zakoń-
czyło odegranie przez Antona Fartusznego z Łukowskiego 
Ośrodka Kultury na trąbce utworu zatytułowanego „Cisza”. 

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, służby 
mundurowe, przedstawiciele władz samorządowych po-
szczególnych szczebli, przedstawiciele partii politycznych, 
instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, stowarzy-
szeń, związków i szkół.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt i Rada Gminy Łuków.
Fot. UG Łuków

Wójt Mariusz Osiak otrzymał wotum 
zaufania i absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Tak jed-
nogłośnie zdecydowali radni pod-
czas sesji, która odbyła się 25 sierp-
nia. Wcześniej radni wysłuchali opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej doty-
czącej budżetu oraz prezentowanego 
przez wójta Raportu o stanie gminy 
za 2019 r. w aspektach: finansowym, 
ładu przestrzennego, ochrony środo-
wiska, zasobów materialnych gminy, 
inwestycji, polityki społecznej, oświaty, 
kultury, działań bibliotecznych i pro-
mocyjnych.  

Sprawozdanie finansowe wyka-
zuje, że ubiegłoroczny plan docho-
dów w  gminie Łuków został wyko-

nany w 96,8%, wydatków zaś w 96,5%. 
Największą pozycję wydatków – aż 
22,5 mln zł stanowiły wydatki na 
inwestycje. Z  tego prawie 10,5 mln 
zł to dotacje zewnętrzne – głównie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego (RPO 
WL), Funduszu Dróg Samorządowych 
i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Najbardziej kosztowny 
był zakup i montaż instalacji wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii.  
To kwota ponad 8 mln zł, z czego bli-
sko 6 mln 130 tys. zł stanowi dotacja 
z RPO WL. Na zadania drogowe gmina 
wydała ok. 6 mln zł, przy czym ponad 
połowa tej kwoty pochodziła z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Z tych pie-

niędzy powstały drogi na trasach Dąbie 
– Klimki i Zalesie – Dąbie oraz została 
zmodernizowana droga Klimki – Grę-
zówka. Kolejną dużą ubiegłoroczną 
inwestycją była budowa gminnego 
żłobka. Na jej realizację gmina wydała 
ponad 3 mln 700 tys. zł, z  których  
1 mln 700 tys. zł pochodziło z rządo-
wego programu „Maluch+”. Termo-
modernizacja zaś budynku Zespołu 
Szkół w Czerśli kosztowała ok. 1 mln 
600 tys. Na ten cel gmina pozyskała 
750 tys. zł z RPO WL. Z tego samego 
źródła samorząd pozyskał ponad 
800 tys. na budowę Leśnego Zespołu 
Rekreacyjno – Edukacyjnego „Amonit” 
w Klimkach. Cały koszt tego zadania to 
prawie 1 mln 400 tys. zł.

R A D A  G M I N Y

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta

ŚWIĘTO  
WOJSKA POLSKIEGO
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I N W E S T Y C J E
W  związku z  trudną sytuacją 

epidemiczną, rząd wspiera pracę 
samorządów. W  tym celu przygo-
tował specjalny Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych stanowiący tarczę 
inwestycyjną, z której środki mają 
być przeznaczane na wybrane cele 
poprawiające jakość życia miesz-
kańców. Gmina Łuków otrzymała 
z tego funduszu prawie 3 mln 200 
tys. zł, co jest najwyższą kwotą 
przyznaną samorządom powiatu 
łukowskiego. Na jej wysokość miały 
wpływ następujące czynniki: liczba 
mieszkańców, zamożność gminy 
i powiatu oraz nakłady inwestycyj-
ne poniesione w minionych latach 
i zaplanowane na 2020 r. Kwota ta 
decyzją Rady Gminy w całości zo-
stanie przeznaczona na budowę 
oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. 
Jej dokumentacja ma powstać jesz-
cze w  tym roku.Na oczyszczalnię 
ścieków gmina pozyskała także do-
tację w kwocie 2 mln zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pla-
nowana jest również budowa kanali-
zacji w miejscowościach: Gołaszyn, 
Ławki, Gręzówka, Wólka Świątkowa, 
Role, Krynka, Suleje i Karwacz. Bę-
dzie ona podłączona do oczysz-
czalni w Gołaszynie, a  jej długość 
będzie wynosiła ok. 40 km. Na ten 
cel gmina stara się o 12 milionową 
pożyczkę z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w  Lublinie. Budowa 
zarówno oczyszczalni, jak i  sieci 
kanalizacyjnej jest zaplanowana na 
lata 2021 – 2023. 

W  tym roku gmina kontynuuje 
rozpoczętą przed dwoma laty mo-
dernizację oświetlenia ulicznego. 
Do końca listopada zostanie wymie-
nionych w różnych częściach gminy 
ponad 700 opraw na LED, zostaną 
wymienione przewody, zabezpie-
czenia i wysięgniki, a także zostanie 
zmodernizowany system sterowania 
oświetleniem ulicznym. Na tę in-
westycję gmina otrzymała dotację 
z  Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego. 
Celem modernizacji oświetlenia jest 
zredukowanie zapotrzebowania na 
moc, obniżenie kosztów oświetlenia 
oraz zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Po zakończeniu 
inwestycji w całej już gminie będzie 
działać oświetlenie LED. 

W ostatnich tygodniach na terenie 
gminy trwał montaż 308 zestawów 

paneli fotowoltaicznych w  ramach 
projektów z  zakresu odnawialnych 
źródeł energii (OZE), o których pisa-
liśmy kilkakrotnie.

W ramach inwestycji oświatowych 
w okresie wakacyjnym były prowa-
dzone prace w  trzech gminnych 
szkołach. W Zespole Szkół w Goła-
szynie zostały dobudowane dwie sale 
lekcyjne, wykonana została elewacja 
budynku szkoły, a pomieszczenia po 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która 
zmieniła siedzibę, zostały zaada-
ptowane na potrzeby przedszkola. 
W  Szkole Podstawowej w  Aleksan-
drowie powiększona została jedna 
z  sal lekcyjnych, a  pomieszczenie 
szatni zostało zmniejszone. W Zespo-
le Szkół w Krynce natomiast został 
przeprowadzony remont stołówki 
i świetlicy.

Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak, 
zastępca wójta Wojciech Szczygieł, 
radni i sołtysi gminy Łuków zapraszają 
do udziału w akcji „Pod biało-czerwo-
ną”. W ramach projektu rząd sfinansuje 
zakup masztów i  flag dla wszystkich 
gmin, które dołączą do projektu. Aby 
maszt z flagą stanął w naszej gminie mu-
simy uzyskać przynajmniej 100 głosów. 
Głosować można wchodząc na stronę  
www.gov.pl i wypełniając krótki for-
mularz. 

Głosować można do 11 listopada br. 
do godz. 23:59. 

Akcja  
„Pod biało-
czerwoną”
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O Ś W I A T A

W dniu 26 sierpnia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Łuków 
odbyło się uroczyste wręczenie 
Aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego. W wyniku postę-
powania egzaminacyjnego, które 
odbyło się dwa dni wcześniej, 
trzech nauczycieli z jednostek 
prowadzonych przez gminę 
Łuków otrzymało stopień nauczy-
ciela mianowanego.

Fot. B. Wiącek 

Awans 
zawodowy 
nauczycieli

Nowe rzeźby w Klimkach 
Teren Leśnego Zespołu Rekreacyjno – Edukacyjnego „Amonit” w  Klim-

kach uatrakcyjniło czternaście  nowych rzeźb przedstawiających zwierzęta 
i ptaki miejscowych pól, lasów i łąk. Prace są efektem pleneru rzeźbiarskiego, 
który w sierpniu zorganizowało Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy 
Łuków. Wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez 
nich rzeźbiarze: Sylwester Sowa z Włodawy, Tomasz Dziewulski z Siemienia, 
Krystian Błudow z Milanowa, Krzysztof Osak z Łukowa, Małgorzata Goławska 
z Ławek, Jolanta Kędzierska z Łukowa i Robert Sadło z Gręzówki. Plener odbył 
się w ramach konkursu na realizację zadań publicznych gminy Łuków. 

Fot. UG Łuków 
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Od początku września do 30 listo-
pada br. trwa w całej Polsce Powszechny 
Spis Rolny – najważniejsze badanie sta-
tystyczne w tym roku. Spisy rolne odby-
wają się co 10 lat i obejmują wszystkie 
gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie 
spisowi podlega ok. 1,5 mln gospo-
darstw rolnych, z tego w województwie 
lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. 
do opracowania programów rozwojo-
wych polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich i dostarczają szczegółowych 
informacji o sytuacji społecznej, demo-
graficznej i ekonomicznej rolników oraz 
o prowadzonej przez nich produkcji rol-
nej. Rolnicy zobowiązani są do udzie-
lania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie 
na dwa sposoby:
• poprzez formularz internetowy, 

dostępny wraz z instrukcją do logo-
wania na stronie internetowej GUS 
https://spisrolny.gov.pl

• telefonicznie - w przypadku braku 
dostępu do Internetu – kontaktu-
jąc się z infolinię spisową na numer  
22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję 
„Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzię-
cia udziału w Spisie za pomocą metody 
samospisu internetowego, który 
odbywa za pośrednictwem interaktyw-
nej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na 
stronie internetowej: https://spisrolny.
gov.pl/. Samospis internetowy jest naj-
wygodniejszą formą wypełnienia obo-
wiązku spisowego. Pozwala na dostęp 
do formularza spisowego w dowolnie 
wybranym momencie, tj. o dowolnej 

godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, 
a w przypadku niedokończenia wypeł-
niania ankiety można się wylogować 
i w ciągu kilku dni zalogować ponow-
nie by zakończyć jej wypełnianie. Poza 
tym użytkownik gospodarstwa rolnego 
(rolnik) może przekazać informacje 
o swoim gospodarstwie wykorzystując 
w tym celu dowolne urządzenie, czyli 
smartfon, tablet, laptop lub też kompu-
ter stacjonarny. Przez Internet można 
się spisać od 1 września do 30 listopada 
2020 r. Rolnicy, którzy nie posiadają 
dostępu do Internetu lub mają trudno-
ści z wypełnieniem formularza mogą 
skorzystać również z  metody samo-
spisu przez telefon, dzwoniąc na infoli-
nię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodzielnie, 
skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
• telefonicznie - w celu przeprowa-

dzenia spisu w wywiadzie telefonicz-
nym,

• bezpośrednio – w celu przeprowa-
dzenia spisu w wywiadzie bezpo-
średnim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw 
rolnych został wysłany list od Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
który zawiera najważniejsze informa-
cje i instrukcje związane z organizacją 
spisu,w tym numer gospodarstwa nie-
zbędny podczas logowania do aplikacji 
spisowej.

W  spisie będziemy pytać o  dane 
według stanu na dzień 1 czerwca br., 
lub za okres 12 miesięcy liczony od  
2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. 
włącznie. Formularz spisowy zawiera  

11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, 
czy nawet całe działy będą dotyczyć 
konkretnego gospodarstwa rolnego. 
Pytania dotyczą użytkowania grun-
tów, powierzchni zasiewów, zwierząt 
gospodarskich, nawożenia, ochrony 
roślin, budynków gospodarskich, cią-
gników, maszyn i urządzeń rolniczych, 
działalności gospodarczej, struktury 
dochodów gospodarstwa domowego 
z użytkownikiem gospodarstwa indy-
widualnego (nie będziemy pytali o wiel-
kość dochodów tylko o  strukturę), 
aktywności ekonomicznej oraz chowu  
i hodowli ryb.

Dane zbierane w  spisie są bez-
pieczne. Osoby wykonujące prace spi-
sowe są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przystą-
pieniem do pracy są pouczani o istocie 
tajemnicy statystycznej i sankcjach za 
jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej 
(SKTiKL) w gminie Łuków zorganizowało warsztaty wokal-
no-taneczne i integracyjno-twórcze dla dzieci z Zaespołu 
Pieśni i Tańca „Jata”, działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukowie. Grupa najmłodsza zespołu uczestni-

czyła w dniu 8 września w zajęciach w Muzeum Wsi Lubel-
skiej w Lublinie. Grupa zaś starsza zespołu „szlifowała” 
swoje umiejętności taneczno-wokalne podczas warszta-
tów w Giżycku-Wilkasach w dniach 18-20 września. Warsz-
taty odbyły się w ramach zadania publicznego gminy 
Łuków pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego” realizowanego przez SKTiKL. 

Fot. GOK

Warsztaty artystyczne 
Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”
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Po raz pierwszy GOK zorga-
nizował  „Gminny Konkurs Świa-
dectw z Czerwonym Paskiem – 
Omnibus  2020”. Wzięło w nim 
udział 88 uczniów ze szkół pod-
stawowych oraz szkół średnich 
(liceum, technikum) zamiesz-
kujących na terenie gminy 
Łuków. Wśród uczestników roz-
losowano 3 główne nagrody 
w postaci bonów towarowych 

o wartości 500 zł oraz 10 zapro-
szeń na rodzinną pizzę i  lody  
o wartości 100 zł. 

Na przełomie lipca i sierpnia 
trwał konkurs fotograficzny  pn. 
„Wakacje na wsi 2020”. Przystą-
piło do niego ponad 50 uczestni-
ków, którzy nadesłali ponad 150 
zdjęć przedstawiających zajęcia 
i przygody z tegorocznych – tak 
innych od poprzednich, wakacji 

spędzonych na wsi, w miejscu 
zamieszkania. Dziesięciu wyloso-
wanych laureatów nagrodzono 
bonami towarowymi o  warto-
ści 150 zł. Zwyciężczynią kon-

kursu została Emilia Krasuska 
z  Ryżek, która przysłała naj-
ciekawsze zdjęcia. W nagrodę 
otrzymała bon towarowy  
o wartości  500 zł. 

Skromnie, ale uroczyście zespół „Zale-
sianki” z Zalesia obchodził jubileusz 10-lecia 
działalności. Zaplanowana uroczystość, 
która miała się odbyć na placu przy świe-
tlicy w Zalesiu w ramach „Lata z Folklorem” 

z udziałem 10 zaproszonych zespołów, nie 
doszła do skutku ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju. Nie przeszkodziło to 
jednak w uczczeniu 10-letniej działalności 
zespołu poprzez zorganizowanie uroczy-
stej kolacji z udziałem zaproszonych gości 
w osobach wójta Mariusza Osiaka, dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury Henryka 
Wysockiego, radnej Stanisławy Matejuk 
i  sołtysa Zalesia Kazimierza Karwow-
skiego, którzy złożyli zespołowi życzenia 
jubileuszowe.

Z  okazji 10-lecia zespół „Zalesianki” 
otrzymał dyplom od Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – wicepremiera prof. 
Piotra Glińskiego za szczególne zasługi 

w  upowszechnia-
niu kultury ludo-
wej. Dyplom wrę-
czył uroczyście 
poseł na Sejm RP 
Sławomir Skwa-
rek podczas sesji 
Rady Gminy Łuków 
w dniu 25 sierpnia. 
Odebrała go zało-
życielka, jednocze-
śnie kierowniczka zespołu pani Janina Kra-
suska. Z wnioskiem o przyznanie dyplomu 
wystąpił dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łukowie.

W  niedzielę 23 sierpnia odbyły się 
w Zarzeczu Łukowskim Gminno – Parafialne 
Dożynki. Nad zachowaniem obostrzeń sani-
tarno-epidemiologicznych podczas uroczy-
stości, czuwali druhowie z OSP w Turzych 
Rogach i Kownatkach. Rozpoczęła się ona 
korowodem 14 wieńców z  sołectw gminy 
Łuków z następujących miejscowości: Dmi-
nin, Gołąbki, Karwacz, Krynka, Kownatki, Role, 
Suchocin, Strzyżew, Sięciaszka Pierwsza, 
Turze Rogi, Wagram, Zalesie, Zarzecz Łukow-
ski i Gołaszyn oraz dwóch wieńców z miej-
scowości Sokule i Olszewnica, należących do 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zarzeczu Łukowskim. Orszak prowadzili sta-
rostowie dożynek Beata i Sławomir Zarzyccy 
z Zarzecza Łukowskiego. W części artystycz-
nej wystąpiły zespoły ludowe „Zarzeczanki” 
z Zarzecza Łukowskiego, „Zalesianki” z Zale-
sia, „Kumpele” z Gręzówki, „Niezapominajki” 
z Dminina i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Jata” Gminy Łuków. W trakcie uroczystości 
ogłoszone zostały wyniki konkursów dożyn-
kowych. W  konkursie na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy” po raz pierwszy przy-
znano oryginalne statuetki – rzeźby. „Złoty 
Sierp Dożynek w Gminie Łuków 2020” otrzy-
mał wieniec z Sięciaszki Pierwszej, „Srebrny 
Sierp” - wieniec z  Dminina, a  „brązowy” 
przyznano wieńcowi z Kownatek. Wszyscy 
laureaci oraz pozostali wykonawcy wieńców 
otrzymali równorzędne nagrody pieniężne 

w wysokości 400 zł. W konkursie na „Naj-
ciekawszą dekorację dożynkową domo-
stwa” wzięło udział 9 gospodarzy z Zarzecza 
Łukowskiego. Główną nagrodę w wysokości 
500 zł otrzymał Sławomir Zarzycki. Pozostali 
uczestnicy konkursu uhonorowani zostali 
nagrodami pieniężnymi w wysokości 200 zł. 
Uroczystość dożynkową zakończono przed 
świetlicą wiejską, gdzie odbyła się ceremonia 
przekazania przez starostów dożynek trady-
cyjnego bochna chleba włodarzom gminy 
wójtowi Mariuszowi Osiakowi i przewodniczą-
cemu Rady Gminy Tadeuszowi Federczykowi. 
Obrzęd uświetniła recytacja przez Janinę Kra-
suską z zespołu „Zalesianki” wiersza o chle-
bie. Następnie wszyscy goście udali się na 

okolicznościowy obiad. Organizacja uroczy-
stości była możliwa dzięki wsparciu i pomocy 
ze strony darczyńców i sponsorów, którymi 
byli: firma MARKOP Mariola Krasnodębska 
Szczygły Górne, firma MEL-KAN Kazimierz 
Jakubiak Ryżki, firma „ŁUKSJA” Łuków, Bank 
Spółdzielczy w Łukowie, firma „DROGBUD” 
Łuków, firma „TAMEX” Jakub Kożuchowski 
Szczygły Górne, firma „ŻWIRKOP” Bożena 
Kożuchowska Szczygły Górne, Zakłady Mię-
sne Łuków. 

Organizator dożynek – Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie kieruje serdeczne podzię-
kowania za zaangażowanie i pomoc przy 
organizacji tegorocznego gminnego święta 
plonów do: sołtysa Zarzecza Łukowskiego 
Jana Zarzyckiego wraz z Radą Sołecką, Koła 
Gospodyń Wiejskich i zespołu „Zarzeczanki”, 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Turzych 
Rogach i Kownatkach oraz do proboszcza 
ks. Mariana Banasiuka i chóru Corde Christii 
pod kierunkiem Anny Lichawskiej. 

Fot. GOK

K W A R T A L N Y  K A L E J D O S K O P  K U L T U R A L N Y
10-lecie działalności zespołu 
„Zalesianki”

Internetowe konkursy  
„Na przekór koronawirusowi”

Dożynki Gminno-Parafialne



Urząd Gminy Łuków  |  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  |  tel./fax: 25 798 24 39  |  e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl 7

Biblioteka w Krynce zorganizowała 
w ostatnich miesiącach dwa konkursy 
dla swoich czytelników oraz innych 
osób. Jeden - plastyczny, adresowany 
do uczniów pn. „Pocztówka z Krynki”. 
Jury oceniając prace brało pod uwagę 
jej zgodność z tematem, oryginalność, 
samodzielność wykonania oraz ogólną 
estetykę. Podsumowanie konkursu 
i  ogłoszenie laureatów odbyło się 
w lipcu. W kategorii klasy I – IV najlep-
sze prace przygotowali: Bartosz Soćko, 
Aleksandra Bącik i Blanka Mikusek, zaś 
w kategorii klasy V – VIII laureatami 
zostali Wiktoria Niedziółka, Paulina 

Jasińska, Andżelika Bącik. Wyróżnienie 
trafiło do Natalii Gruszczyńskiej. 

Drugi z konkurów dotyczył wiedzy 
o  kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
Okazją do jego przeprowadzenia była 
planowana na obecny rok, a przesu-
nięta z powodu pandemii, beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia. Na konkurs wpły-
nęły 22 wypełnione testy wiedzy o pry-
masie, spośród których rozlosowano 
5 nagród. Trafiły one do Aleksandra 
Niedziółki, Leny Niedziółki, Andżeliki 
Bącik, Ilony Bącik i Wiktorii Niedziółki.

Biblioteka w Dąbiu ogłosiła w okre-
sie wakacyjnym konkurs fotograficzny 
pt. „Najpiękniejsze zakątki twojej miej-

scowości”. Wpłynęły na niego 52 zdję-
cia, z których jury w składzie: ksiądz 
Sylwester Anusiewicz – kapelan Domu 
Pomocy Społecznej w Ryżkach, Krzysz-
tof Głuchowski – senator IV kadencji 
i poseł na Sejm VII i VIII kadencji oraz 
Tadeusz Federczyk – przewodniczący 
Rady Gminy, wybrało jedno zwycięskie 
zdjęcie, a osiem wyróżniło. Autorem 
nagrodzonego zdjęcia jest Wojciech 
Suchodolski, wyróżnienia zaś trafiły 
do: Bartosza Ziemkowskiego, Emilii 
Ziemkowskiej, Marleny Kopeć, Hen-
ryki Sadło, Marleny Czubaszek, Oliwii 
Kopeć, Julii Stępniewskiej i  Mileny 
Stępniewskiej. 

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie od lat włącza 
się, z inicjatywy jej dyrektora Alicji Śledź, w ogólnopolską 
akcję pn. „Narodowe Czytanie” propagującą znajomość 
największych dzieł polskiej literatury. W tym roku aż trzy 
gminne filie biblioteczne zaprosiły do wspólnego czyta-
nia lektury, którą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.  
W bibliotece w Gręzówce romantyczne dzieło wspól-
nie czytali seniorzy z Klubu Seniora Gminy Łuków TERAZ 
PORA NA SENIORA, przy którym działa Dyskusyjny Klub 
Książki. W bibliotece w Krynce w pięknej scenografii „Bal-
ladynę” zaprezentowali jej czytelnicy przebrani w specjal-
nie przygotowane na tę okoliczność kostiumy. W Dąbiu zaś 
do wspólnego czytania zostali zaproszeni samorządowcy 
szczebli – powiatowego i gminnego. Z każdego czytelni-
czego spotkania powstały materiały filmowe, dostępne na 
stronie internetowej GBP.  

Konkursy biblioteczne

Akcja „Narodowe Czytanie” w gminie Łuków
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Jubileusz Pani Genowefy 
Mieszkanka Nowej Gręzówki pani Genowefa Rybka skończyła 100 lat. Ten zacny jubileusz świętowała w gronie rodziny 

i zaproszonych gości dokładnie w dniu urodzin tj. 25 września. Wśród gości byli wójt gminy Mariusz Osiak, przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz Federczyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zemło i sołtys Gręzówki Leszek Kobojek. 
Z tej okazji specjalne pismo szacownej Jubilatce przysłał także premier Mateusz Morawiecki. 

Pani Genowefie życzymy kolejnych długich lat w zdrowiu i otoczeniu bliskich. 
Jubileusze setnych urodzin świętowały na przestrzeni ostatnich lat dwie inne mieszkanki gminy Łuków. 
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Pieszy Rajd Śladami kpt. Ostoi
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Latem tego roku odbył się V Pieszy Rajd Śla-
dami kpt. Ostoi. W odróżnieniu od lat poprzed-
nich, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nie 
mógł się odbyć w pełnej formie. Pamięć o słyn-
nym dowódcy z Jaty i jego żołnierzach uczciły 
rodziny organizatorów wydarzenia – Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, 
Towarzystwa Przyrodniczo – Historycznego 
„Orlik” i gminy Łuków. Bazą Rajdu po raz pierwszy 
był rekonstruowany w Klimkach obóz partyzancki. 
Uczestnicy Rajdu złożyli hołd żołnierzom AK uda-
jąc się pod pomniki – upamiętniający bitwę pod 
Gręzówką oraz stacjonujący w rezerwacie Jata  
w 1944 r. I Batalion 35 Pułku Piechoty AK. Pod-
czas Rajdu odbyła się też prezentacja tablic histo-
rycznych na ścieżce edukacyjnej zbudowanej 
w obozie oraz publikacji pt. „Jestem Polakiem  
i Żołnierzem Wacław Rejmak „Ostoja” (1917 – 1945) 
Druga konspiracja”.  Autorem zarówno tablic, jak 
i publikacji jest lubelski historyk dr Mariusz Sawa. 
Polową Mszę św. dla uczestników Rajdu odpra-
wił ks. kanonik Andrzej Kieliszek, który podczas 
wydarzenia odebrał legitymację członkowską 
ŚZŻAK. 


