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 Wotum zaufania  
i absolutorium

Wójt Mariusz Osiak otrzy-
mał wotum zaufania i absolu-
torium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu. Wszystkie 
ubiegłoroczne inwestycje 
zostały zrealizowane, na więk-
szość z nich zostały pozyskane 
środki zewnętrzne. Str. 2

 Inwestycje 
Gmina Łuków złożyła  

3 wnioski do programu  
pn. Polski Ład. Łączna kwota 
planowanych w nich inwestycji  
to 15 330 000 zł. Str. 3

 Takich wesel  
już nie ma

Jak dawniej wyglądały wiej-
skie wesela, jakie towarzyszyły 
im zwyczaje i tradycje, mogli 
zobaczyć ci, którzy w sobotnie 
popołudnie 4 września przyje-
chali do Gręzówki na widowi-
sko obrzędowo – ludyczne pod 
nazwą „Wesele w Gręzówce”. 
Str. 4

 Dożynki Gminne
Tegoroczne Dożynki Gminne 

odbyły się w Dmininie. Podczas 
nich 14 miejscowości zaprezen-
towało specjalnie przygoto-
wane na tę uroczystość wieńce 
dożynkowe. Str. 5

Wieści z Gminy 
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć

tel. 25 798 24 39 w. 139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl 

Wójt i Rada Gminy Łuków po raz kolejny zaprosili mieszkańców Ziemi Łukowskiej 
na uroczystość Święta Wojska Polskiego, obchodzonego 15 sierpnia na pamiątkę 
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Tak jak w latach poprzednich, odbyła się ona  
w Łukowie, na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej. Str. 8

Fot. P. Przeździak

Święto Wojska 
Polskiego
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Wotum zaufania i absolutorium

Złote Gody w Gminie Łuków

Wójt Mariusz Osiak otrzymał na lipcowej sesji Rady 
Gminy wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubie-
głorocznego budżetu. Takie decyzje podjęli wszyscy radni 
uczestniczący w obradach. Pomimo, że ubiegły rok był trud-
nym czasem pandemii, to dla budżetu Gminy, nie był to 
zły okres. Plan dochodów został wykonany w ponad 102 %,  
a wydatków w blisko 96 %. Wszystkie zaplanowane zadania 
inwestycyjne zostały zrealizowane, a na większość z nich 
udało się pozyskać środki zewnętrzne. Dużym zrealizowa-
nym projektem była „Czysta energia w Gminie Łuków III” 
polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznych. Kosz-
towała niemal 3 mln 290 tys. zł, z czego blisko 2 mln 600 
tys. pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego (RPO WL). Z tego samego źródła 
pochodziło dofinansowanie w kwocie prawie 900 tys. zł dru-

giego etapu modernizacji oświetlenia drogowego. Znaczące 
wydatki Gmina poniosła też na przebudowę i remonty dróg 
gminnych. Wyniosły one blisko 5 mln 300 tys. Dodatkowo 
Gmina przeznaczyła 1,5 mln zł na wspólne inwestycje dro-
gowe z powiatem i województwem. Przy pomocy dotacji  
z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiącej połowę kosz-
tów inwestycji, Gmina przebudowała trzy drogi - na trasie 
Czerśl Kolonia – Ryżki, w Gołąbkach i w Rolach. Kosztowały 
one 1 mln 600 tys. zł. Ubiegłoroczną inwestycją w infrastruk-
turę oświatową była rozbudowa budynku Zespołu Szkół 
w Gołaszynie. Za kwotę 450 tys. zł powstały 3 nowe sale 
dydaktyczne i przedszkole w miejsce garażu OSP. Mimo 
wielu inwestycji, z roku na rok maleje zadłużenie Gminy.  
Na koniec 2020 r. wynosiło ono niespełna 400 tys. zł.

34 pary z terenu Gminy Łuków świętują w tym roku jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji władze 
samorządowe zorganizowały 15 września w „Pałacyku Fan-
tazja” w Sięciaszce Pierwszej uroczystość dla jubilatów. Mał-
żonkowie odebrali z rąk wójta Mariusza Osiaka przyznane 
przez prezydenta RP medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Gratulacje i życzenia kolejnych pięknych rocznic 
złożyli jubilatom także obecni na uroczystości zastępca 
wójta Wojciech Szczygieł, kierownik USC Anna Zemło i jej 
zastępczyni Bożena Krukow. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu „Niezapominajki” z Dminina.  

 W uroczystości udział wzięły następujące pary: Helena  
i Roman Bożedajkowie, Wacława i Wiesław Cisiakowie, Zofia 
i Mieczysław Czerepińscy, Zofia i Józef Dudowie, Zofia i Jerzy 
Dudzińscy, Jadwiga i Stanisław Głuchowscy, Teresa i Tomasz 

Goławscy, Marianna i Eugeniusz Grochowscy, Zofia i Józef 
Grochowscy, Wiesława i Euzebiusz Izdebscy, Ludwika i Zyg-
munt Kameccy, Wiesława i Józef Konstanty, Helena i Wacław 
Kopańscy, Wiesława i Antoni Laskowscy, Anna i Tadeusz 
Leszkowiczowie, Henryka i Lechosław Mrozowie, Marianna 
i Zdzisław Nurzyńscy, Teresa i Eugeniusz Nurzyńscy, Anna  
i Henryk Przeździakowie, Teresa i Marian Rybkowie, Barbara 
i Kazimierz Siwiakowie, Danuta i Stanisław Siwiakowie, Anna 
i Jan Strzałkowie, Teresa i Tomasz Sulejowie, Halina i Leszek 
Wójcikowie, Wiesława i Tomasz Wójcikowie, Gabriela i Sta-
nisław Wysokińscy, Irena i Kazimierz Zalewscy, Teresa i Jan 
Zborowscy, Henryka i Wojciech Zielińscy.  

Fot. A. Pulik

R A D A  G M I N Y
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W dniu 26 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Łuków w obecności zebranych: wójta Gminy Łuków Mariu-
sza Osiaka, zastępcy wójta Wojciecha Szczygła, skarbnika 
gminy Aliny Baka, dyrektora Gminnego Zespołu Oświa-
towego Bogdana Wiącka oraz dyrektorów szkół Gminy 
Łuków odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stop-
nia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.  
W wyniku postępowania egzaminacyjnego pięć  nauczycie-
lek z jednostek prowadzonych przez Gminę Łuków otrzy-
mało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego i złożyło uroczyste ślubowanie. Są to:

Katarzyna Szychta z Zespołu Szkół w Czerśli
Małgorzata Wereszczyńska z Zespołu Szkół 
w Strzyżewie
Marzena Małgorzata Mościcka z Zespołu Szkół 
w Gołąbkach
Anna Kania z Zespołu Szkół w Rolach
Justyna Nurzyńska z Zespołu Szkół w Rolach.

Fot. B. Wiącek

W ramach planowanych inwestycji Gmina Łuków złożyła 
3 wnioski do programu pn. Polski Ład. Jeden z nich dotyczy 
poprawy efektywności energetycznej budynków oświatowych. 
W jego ramach jest planowana wymiana opraw i źródeł światła 
z żarowych i świetlówkowych na oprawy LED oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznych, a także wymiana instalacji elek-
trycznej w tych częściach budynków, gdzie nie spełnia ona 
podstawowych warunków technicznych. Drugi wniosek został 
złożony na rozbudowę Zespołu Szkół w Czerśli. Zostaną tu 
dobudowane 3 sale lekcyjne, węzły sanitarny i komunikacyjny, 
a także zostanie powiększona liczba miejsc postojowych. 
Kolejny z wniosków dotyczy drugiego etapu budowy kanali-

zacji sanitarnej. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana 
sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 19 km. Zapewni to 
zrzut ścieków bytowych do budowanej obecnie oczyszczalni 
w Gołaszynie dla ok. 3 tys. mieszkańców z pięciu miejscowo-
ści oraz zlokalizowanych w nich licznych firm i obiektów uży-
teczności publicznej. Łączna kwota planowanych inwestycji  
to 15 330 000 zł.  

Z końcem września zostały ukończone dwie inwestycje dro-
gowe. Pierwsza to budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej 
Nr: 102344L Gręzówka – Biardy o długości 3587 m. Całkowita 
wartość projektu opiewa na kwotę 2 538 834,41 zł, z czego 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 
wynosi 1 269 417 zł. Z tego samego źródła pochodzi dofinan-
sowanie drugiej ukończonej właśnie inwestycji drogowej  
– przebudowy dróg gminnych Nr: 102757L, 102758L, 102759L 
w miejscowości Ryżki o łącznej długości 999 m. Wartość tego 
zadania wynosi 1 054 746,33, z czego dofinansowanie to kwota 
527 373 zł. 

Do końca bieżącego roku Gmina planuje rozbudowę oświe-
tlenia drogowego o nowe punkty świetlne typu LED. W tym 
celu zostało zakupionych ze środków budżetu Gminy 250 szt. 
lamp. Ich montaż zostanie sfinansowany ze środków fundu-
szu sołeckiego miejscowości, w których nastąpi rozbudowa  
tj. Dąbie, Gołaszyn, Jeziory, Karwacz, Kownatki, Krynka, Ławki, 
Malcanów, Podgaj, Rzymy-Rzymki, Sięciaszka Pierwsza, Sucho-
cin, Suleje, Szczygły Górne, Zalesie i Żdżary. 

Fot. W. Szczygieł

W trzech miejscowościach Gminy Łuków – w Goła-
szynie, Gręzówce i Strzyżewie powstają miejsca rekreacji  
i wypoczynku. Będą one wyposażone w urządzenia siłowni 
zewnętrznych oraz w infrastrukturę wypoczynkową, służące 
zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Inwestycje te są reali-
zowane przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ 

PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu współpracy pn. „Szlaki 
turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”. 
Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i pro-
mocja rowerowego Szlaku Ziemi Łukowskiej. Każda z inwe-
stycji kosztuje ponad 33 tys. zł, a środki na nie pochodzą  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I N W E S T Y C J E

O Ś W I A T A

Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku

Awans zawodowy nauczycieli
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Jak dawniej wyglądały wiejskie 
wesela, jakie towarzyszyły im zwyczaje 
i tradycje, mogli zobaczyć ci, którzy w 
sobotnie popołudnie 4 września przyje-
chali do Gręzówki na widowisko obrzę-
dowo – ludyczne pod nazwą „Wesele  
w Gręzówce”. Na wydarzenie, odbywa-
jące się już po raz piąty, zaprosili wspól-
nie członkinie KGW i zespołu „Kumpele”, 
a także strażacy z Gręzówki i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łukowie. Każdego 
roku scenariusz spektaklu jest jednak 
nieco inny. W tym roku widowisko roz-
poczęła scena żniwna, podczas której 
gospodarze zdecydowali o zamążpójściu 
córki młynarza. Konsekwencją decyzji 
były swaty, czyli kojarzenie małżeństwa 
oraz wzajemne zaprezentowanie kandy-
datów na małżonków ich rodzinom przez 
osobę pełniącą rolę swata. Podczas swa-
tów uzgodniono także kwestię posagu, 
jaki małżonka wnosiła do małżeństwa. 
W tegorocznym scenariuszu znalazła się 
także scenka prezentująca tzw. bramę 

weselną polegającą na zastawieniu drogi 
panu młodemu udającemu się do domu 
panny młodej. Nie mogło też zabraknąć 
tradycyjnego błogosławieństwa mło-
dych przez rodziców oraz powitania ich 
chlebem, solą i kieliszkiem wódki. Zapo-
mnianym już obyczajem, który przypo-
mnieli gręzowianie, jest włożenie przez 
pana młodego pieniędzy do buta panny 
młodej, co miało zapewnić małżonkom 
dostatek. Organizatorzy nawiązali także 
do czasów obecnych prezentując skecz 
w temacie szczepień przeciw COVID-19. 

Występom towarzyszyła biesiada 
weselna z muzyką, pieśnią, tańcem, 
humorem, swojskim jadłem i napit-
kiem. Wzięły w niej udział zaprzyjaźnione  
z „Kumpelami” zespoły z Gminy Łuków 
„Zalesianki” i „Jagódki”, a także „Świ-
derzanki” ze Świderek, „Wiśniewiacy” 
z Wiśniewa, „Chodowiacy” z Chodowa 
i „Zimna Woda” z Łukowa, które zapre-
zentowały na scenie weselne pieśni 
i przyśpiewki. Zespół zaś „Kumpele”, 

poza utworami biesiadnymi, wykonał 
wiązankę piosenek o tematyce cygań-
skiej zapraszając wszystkich do wspól-
nej zabawy. Każdy gość mógł się poczę-
stować tradycyjnym bigosem, galaretą  
z nóżek, swojskimi wędlinami oraz cia-
stem drożdżowym i domowym kompo-
tem.  

Podczas wydarzenia odbyła się także 
akcja szczepień przeciwko COVID-19  
i ich promocja. Szczepienia jednodaw-
kową szczepionką Johnson & Johnson 
przeprowadzał tego dnia na terenie 
szkoły w Gręzówce zespół medyczny  
z Przychodni Zdrowia „Centrum” w Łuko-
wie. Promocję zaś szczepień prowadziła 
Gmina Łuków, która ogłosiła konkurs 
pod nazwą „Szczepimy się – chronimy 
się”. W jego ramach osoby zaszczepione 
od 16 sierpnia mogą otrzymać nagrody 
w postaci powerbanków, a także wygrać 
sprzęty AGD.

Fot. Z. Woźniak  

We wrześniu odbył się w Żdżarach 
VII Międzypowiatowy Jarmark Zespo-
łów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi 
Łukowskiej 2021”. Wzięły w nim udział 
zespoły z 4 powiatów woj. lubelskiego 
i mazowieckiego. Inicjatorką wyda-
rzenia jest Elżbieta Dynek – kierownik 
zespołu „Jagódki” ze Żdżar, mecenat 
zaś nad nim objęli Starostwo Powia-

towe w Łukowie i Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie. Jarmark zaszczy-
cili swoją obecnością goście, wśród 
których byli przedstawiciele władz 
państwowych, wojewódzkich, powia-
towych i gminnych.

Fot. Z. Woźniak  

Gmina Łuków ogłosiła konkurs dla 
mieszkańców, którzy zaszczepią się 
przeciw COVID-19. Mogą wziąć w nim 

udział mieszkańcy Gminy Łuków, któ-
rzy zaszczepią się bądź pierwszą dawką 
bądź jednodawkową szczepionką prze-
ciw COVID-19 w terminie od 16 sierpnia 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i potwier-
dzą to w Urzędzie Gminy. Na zaszcze-
pionych czekają atrakcyjne nagrody  
w postaci powerbanków i sprzętu AGD. 
Nagrody są sfinansowane ze środków 
pochodzących z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.

Konkurs ma na celu promowanie 

szczepień wśród mieszkańców Gminy 
Łuków. 

Szczegóły konkursu znajdują się 
w regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej Gminy Łuków pod adre-
sem:

https://www.lukow.ug.gov.pl/
userfiles/image/informacje/2021/
inf132_21_2.pdf

Informacje można uzyskać także 
dzwoniąc do Urzędu Gminy Łuków pod 
nr: 25 798 24 39 w. 139. 

Takich wesel już nie ma

Złoty Kur Ziemi Łukowskiej

Konkurs pod nazwą „Szczepimy się – chronimy się”
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Tradycyjnie, jak od wielu lat, Dożynki 
w Gminie Łuków, odbyły się w ostatnią 
niedzielę sierpnia. Miejscem tegorocz-
nego Święta Plonów był Dminin. Uro-
czystość rozpoczął barwny korowód 
folklorystyczny z zespołami ludowymi 
na czele, z Dziecięcym Zespołem Pie-
śni i Tańca „Jata”, delegacjami sołectw 
z wieńcami dożynkowymi, z zaproszo-
nymi gośćmi oraz mieszkańcami Dmi-
nina, który wyruszył spod miejscowej 
kapliczki i udał się na plac przy świetlicy 
wiejskiej. Korowodowi towarzyszyła 
bryczka, w której zasiadali starostwie 
Dożynek Agnieszka i Henryk Szewczy-
kowie oraz wójt Mariusz Osiak i przewod-
niczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk. 

Na miejscu uroczystości zostali 
przedstawieni starostowie Dożynek. Pań-
stwo Szewczykowie prowadzą gospo-
darstwo rolne na 80 hektarach ziemi, 
są hodowcami trzody chlewnej, a także 
uprawiają ziemniaki, rzepak oraz zboża. 
Odbyła się też prezentacja wieńców 
dożynkowych, zgłoszonych do udziału 
w „Gminnym konkursie na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy 2021”. Uroczy-
stą Mszę św. dziękczynną celebrował 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Łukowie ks. Andrzej 
Kieliszek. Oprawę muzyczno-wokalną 
liturgii sprawował Mirosław Łukasik wraz  
z zespołem „Niezapominajki” z Dminina. 
Po poświęceniu wieńców odbyła się 
ceremonia przekazania przez starostów 
dożynek bochna chleba wypieczonego 
z tegorocznego ziarna na ręce wójta  
i przewodniczącego Rady Gminy, którzy 
zgodnie z tradycją, podzielili go pomię-
dzy uczestników uroczystości.

Obrzęd dożynkowy z pieśniami żniw-
nymi przygotowany został przez zespół 

„Niezapominajki”, a uroczysty wiersz  
o chlebie wyrecytowała sołtys Dminina 
Małgorzata Izdebska.

W części artystycznej zaprezento-
wały się lokalne zespoły śpiewacze: 
„Jagódki” ze Żdżar, „Zalesianki” z Zalesia, 
„Kumpele” z Gręzówki, „Krzepkie babki” 
z Zarzecza Łukowskiego oraz gościnnie 
Grzegorz Kot z humorystyczną twórczo-
ścią ludową i Andrzej Wojtuś z utworami 
ludowymi na harmonijce ustnej. 

W trakcie Dożynek można było 
zgłosić się do udziału w konkursie  
pn. „Szczepimy się- chronimy się”, ogło-
szonym przez Gminę Łuków, w którym 
potwierdzając zaszczepienie się prze-
ciw COVID-19 od 16 sierpnia do końca 
br., można wygrać nagrody rzeczowe. 
Atrakcyjne nagrody można było również 
wygrać w konkursach przeprowadzo-
nych przez KRUS w Łukowie – dla rolni-
ków pn. „Mądrze postępujesz wypadku 
nie spowodujesz” i dla dzieci „Bezpiecz-
nie na wsi”. 

Z ramienia organizatora przeprowa-
dzony zostały doroczny gminny konkurs 
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
Gminy Łuków”, w którym uczestniczyło 
14 miejscowości. Nagrodę główną  
w postaci „Złotego sierpa 2021”  
oraz 600 złotych otrzymał wieniec  
z Dminina. Drugą nagrodę w wysoko-

ści 500 zł i rzeźbę „Srebrnego sierpa 
2021” otrzymał wieniec z Malcanowa, 
zaś trzecia nagroda w wysokości 400 
zł i rzeźba „Brązowego sierpa 2021” 
trafiła do Sięciaszki Pierwszej. Pozo-
stali wystawcy wieńców dożynkowych 
otrzymali nagrody pieniężne w wysoko-
ści 300 złotych.

Po raz drugi w historii Dożynek  
w Gminie Łuków zorganizowany został 
„Gminny konkurs na najciekawszą 
dekorację dożynkową domostwa”,  
w którym mogli uczestniczyć miesz-
kańcy ze wszystkich sołectw, promu-
jąc w ten sposób tradycję dożynkową 
polskiej wsi. W tym roku w konkursie 
wzięło udział 17 domostw, a I miejsce  
z nagrodą 500 złotych przyznano 
dekoracji żniwnej wykonanej przez Mał-
gorzatę Izdebską z Dminina. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
pieniężne w wysokości od 100 do 200 zł. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali 
również laureaci gminnego konkursu 
plastyczno-fotograficznego pn. „Moje 
wakacje na wsi 2021”. Najciekawsze 
prace uhonorowane zostały nagrodami 
w postaci bonów towarowych o warto-
ści 200 złotych, a spośród wszystkich 
uczestników wylosowano 10 nagród 
pocieszenia, którymi były maskotki  
i słodycze. 

Organizatorzy uroczystości składają 
serdeczne podziękowania za zaanga-
żowanie i wykonane prace dożynkowe 
mieszkańcom Dminina oraz za oka-
zaną pomoc organizacyjną: KGW, OSP 
z Dminina i OSP z Turzych Rogów oraz 
Gminnej Bibliotece Publicznej, a także 
tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do przeprowadzenia tej uroczystości. 
Organizatorzy kierują również podzię-
kowania do niezawodnych sponsorów  
i darczyńców, dzięki którym możliwe 
było zorganizowanie Dożynek: Banku 
Spółdzielczego w Łukowie, Zakładów 
Mięsnych Łuków, Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych i Inżynieryjnych 
DROGBUD w Łukowie, INTER-COM 
Komputery w Łukowie Piotr Ponikow-
ski, TAMEX/ŻWIRKOP Bożena i Jakub 
Kożuchowscy ze Szczygłów Górnych, 
MARKOP Mariola i Julian Krasnodębscy 
ze Szczygłów Górnych, MEL-KAN Kazi-
mierz Jakubiak z Ryżek. 

Fot. GOK 

Plon niesiemy plon - Dożynki Gminne
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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

Rowerowa Akademia Miejsc Atrakcyjnych „RAMA 2021”

Wyjazdowe warsztaty taneczno-wokalne   
Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”

Dożynkowe koncerty  „Jagódek” i „Niezapominajek”

W sobotę 14 sierpnia Gminny Ośrodek 
Kultury w Łukowie razem z sołtysem Mal-
canowa Januszem Mazurkiem zainauguro-
wali nową formę aktywności wolnoczasowej  
pn. „Rowerowa Akademia Miejsc Atrakcyj-
nych w Gminie Łuków – RAMA 2021”. Pierw-
szy jej etap polegał na pokonaniu rowerem 
trasy 20 km i odkrywaniu przez mieszkań-
ców Gminy Łuków atrakcyjności i piękna 
swojej okolicy i ościennych miejscowości. 
W ramach imprezy odbyła się pogadanka  
i pokaz sprzętu policyjnego przeprowa-
dzone przez funkcjonariuszy z Komendy 
Powiatowej Policji w Łukowie. GOK zaprasza 
kolejne sołectwa do organizacji akcji RAMA 
2021.

Członkowie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”, 
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łuko-
wie, doskonalili swoje umiejętności artystyczne łącząc je  
z wypoczynkiem nad Jeziorem Niegocin k. Giżycka (Wilkasy)  
oraz w górach w Szczyrku. Warsztaty zorganizowane zostały 
przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej 
w Gminie Łuków, przy współudziale Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łukowie, w ramach realizacji zadania publicznego 

Gminy Łuków pn. Warsztaty taneczno-wokalne Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”. 

Do zespołu składającego się z dwóch grup wiekowych 
należy ok. 50 dzieci z terenu Gminy Łuków. Poza Gminą 
Łuków, zespół koncertował w wielu miejscach Powiatu 
Łukowskiego oraz Lubelszczyzny, a także zagranicą   
min. w Grecji i w Bułgarii.

Zespoły Gminy Łuków od wielu lat cieszą się ogromną 
popularnością i uznaniem za  prezentowany folklor i pieśń 
ludową, dlatego też często zapraszane są do występów  
na licznych imprezach i wydarzeniach kulturalnych w 
ościennych gminach i miastach. Zespół „Jagódki” ze Żdżar 

występował w niedzielę 12 września na Dożynkach Woje-
wództwa Lubelskiego w Lubyczy Królewskiej, zaś zespół 
„Niezapominajki” z Dminina koncertował na Dożynkach 
Gminnych w Radzyniu Podlaskim – Jaskach.

Fot. GOK
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Biblioteki, jak każdego roku, przygotowały dla swoich 
młodych czytelników atrakcyjną ofertę zajęć wakacyjnych. 
Uczestnicy bibliotecznych spotkań w Krynce doskonalili swoje 
zdolności manualne i kształtowali zamiłowania czytelnicze. 
Wśród propozycji manualnych znalazły się zajęcia plastyczne 
i warsztaty z rzeźbienia w masie solnej i plastelinie, robienia 
witraży, malowania na kamieniach. Wspólne czytanie bajek, 
legend i wierszy odbywało się w formie przedstawień, którym 
towarzyszyła specjalnie przygotowana do tego scenografia. 
Nie zabrakło też zajęć ruchowych w plenerze, konkursów 
sprawnościowych oraz gier planszowych i kalamburów.    

Współpraca bibliotek zaowocowała przygotowaniem 
wspólnego wyjazdu dla czytelników bibliotek w Dąbiu, Grę-
zówce i Dmininie. Kierunkiem wycieczki był Stoczek Łukowski, 
gdzie dzieci miło spędziły czas w parku linowym przy Dworku 
Izydory i zobaczyły pomnik bitwy pod Stoczkiem, a w pobli-
skich Kobiałkach Starych zwiedziły bibliotekę i obejrzały film 
w miejscowym kinie.  

Ciekawą formą spędzania czasu wolnego były też warsztaty 
taneczne z Sylwią Mateńka - Woch ze Szkoły Tańca Fit Dance 
Forma z Łukowa. Ich uczestnikami byli czytelnicy z Dąbia  
i Strzyżewa. Poza tym, biblioteka w Dąbiu zaproponowała naj-
młodszym udział w konkursie plastycznym pn. „Wyobraźnią 
malowane”, a także w zajęciach kulinarnych i krawieckich, 
których efektem było własnoręczne wykonanie ubrania.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, wzorem lat ubie-
głych, wzięła udział w akcji pn. „Narodowe Czytanie”. Tegoroczną 
lekturą była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Ze 
względów bezpieczeństwa, już drugi rok wydarzenie odbyło się 
bez publiczności, wyłącznie w gronie osób czytających. Byli nimi: 
wójt Mariusz Osiak i jego zastępca Wojciech Szczygieł, wicesta-
rosta łukowski Janusz Kozioł, kapelan Domu Pomocy Społecznej 
(DPS) w Ryżkach ks. Sylwester Anusiewicz, dyrektor GBP Alicja 
Śledź, radny Gminy Łuków Jarosław Michalak, którzy wystąpili w 
roli narratorów, skarbnik gminy Alina Baka jako pani Dulska, sekre-
tarz powiatu łukowskiego Jerzy Siwiec jako Zbyszko, inspektor 
ds. promocji gminy Katarzyna Kuć jako Hesia, kierownik działu 
terapeutycznego DPS w Ryżkach Jolanta Bojar w roli Meli oraz 
bibliotekarki: Renata Niewęgłowska, Magdalena Skrzyszewska, 
Danuta Soćko, Barbara Siemionek i Marta Ponikowska.   

Wydarzenie zostało zarejestrowane na filmie, który jest 
dostępny on-line. Zostanie on także zaprezentowany mieszkań-
com DPS w Ryżkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie składa podzięko-
wanie wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznym 
wydarzeniu. 

Fot. GBP

Wakacyjnie w bibliotekach

„Narodowe Czytanie”  
w Gminie Łuków

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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Uroczystość rozpoczął występ Orkie-
stry Dętej Łukowskiego Towarzystwa 
Muzycznego im. A. Próchniewicza. Po 
nim uczestnicy uroczystości odśpiewali 
wspólnie hymn państwowy, a polową 
Mszę św. odprawił ks. Leszek Przybyłowicz 
– proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta  
w Łukowie w asyście proboszczów łukow-
skich parafii i innych kapłanów. Do rozpo-
częcia Mszy św. wezwał dźwięk dzwonu 
z kościółka garnizonowego, który niegdyś 
znajdował się na terenie cmentarza wojen-
nego, a w latach 70-tych ubiegłego stule-
cia spłonął. Odnaleziony po latach i odre-
staurowany dzwon dostarczyli na miejsce 
uroczystości członkowie Klubu Motocyklo-
wego Motoweterani i Towarzystwa Fruwa-
jącej Muchy z Łukowa. Docelowo znajdzie 
on miejsce w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. 

Świecka część uroczystości rozpoczęła 
się od wręczenia medali i odznak. Meda-
lem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” 
odznaczony został Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej Koło Łuków. Nadał go 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu prof. Piotr Gliński na wniosek Klubu 
Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. Medal ode-
brał z rąk dyrektora Delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Białej 
Podlaskiej Małgorzaty Bogusz i senatora RP 
Stanisława Gogacza prezes zarządu łukow-

skiego Koła AK Ryszard Grafik w asyście 
członków zarządu. 

Związek Inwalidów Wojennych i Woj-
skowych (ZIWiW) RP Zarząd Główny w 
Warszawie przyznał także kilka odznaczeń 
na wniosek oddziału zarządu w Łukowie. 
Medal „Za zasługi dla Związku Inwalidów 
Wojennych RP” został przyznany Urzędowi 
Gminy Łuków, w imieniu którego wyróż-
nienie odebrał Wójt Mariusz Osiak. Złotą 
Odznaką Honorową ZIWiW został wyróż-
niony komendant Poligonu Lotniczego 
Jagodne z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego 
Jacek Suchodolski, zaś Srebrne Odznaki 
otrzymali żołnierze: Andrzej Jaworski, Sławo-
mir Kłębowski, Maciej Szaniawski i Bogdan 
Wiącek. Odznaki wręczyli poseł na Sejm RP 
Sławomir Skwarek, wspomniany już sena-
tor Gogacz i Ireneusz Staszewski – prezes 
łukowskiego oddziału ZIWiW. 

W części poświęconej wystąpieniom 
głos zabrał wójt Mariusz Osiak i parlamen-
tarzyści, list Wojewody Lubelskiego Lecha 
Sprawki odczytała dyrektor Małgorzata 
Bogusz, zaś list Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego radny 
województwa lubelskiego Ryszard Szczy-
gieł. Poezję patriotyczną zaprezentował Jan 
Janusz Jastrzębski.  

Uczestnicy wydarzenia oddali hołd pole-
głym przed ponad stu laty poprzez złoże-
nie kwiatów i zniczy pod obeliskiem wojny 

polsko – bolszewickiej. Dopełnieniem uro-
czystości było odegranie przez Atona Far-
tusznego z Łukowskiego Ośrodka Kultury 
na trąbce utworu zatytułowanego „Cisza”.

Wszyscy, którzy tego dnia przyszli na 
cmentarz wojenny w Łukowie, mogli też 
poczęstować się grochówką wojskową 
ugotowaną przez sierżanta rezerwy 
Jacka Kuca i obejrzeć wystawę uzbrojenia  
i wyposażenia wojskowego przygotowaną 
przez Lubelskie Muzeum Techniki Wojsko-
wej i Użytkowej w Jelnicy. 

W uroczystości wzięli udział komba-
tanci, parlamentarzyści, służby mun-
durowe, przedstawiciele władz samo-
rządowych poszczególnych szczebli, 
przedstawiciele partii politycznych, insty-
tucji, organizacji społecznych i zawodo-
wych, stowarzyszeń, związków i szkół, 
Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, 
a także poczty sztandarowe samorządów, 
związków i organizacji. Przybyło również 
wielu mieszkańców Łukowa i ziemi łukow-
skiej.

Uroczystość odbyła się dzięki pomocy 
Miasta Łuków i Zakładu Gospodarki Loka-
lowej, Gminnego Ośrodka Kultury w Łuko-
wie, uczniów i opiekunów Zespołu Szkół 
w Radoryżu Smolanym, druhów z Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Gminy Łuków. 

Fot. P. Przeździak  

Święto Wojska Polskiego


