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 Upamiętnienie  
F. S. Jezierskiego
Urodzony w Gołąbkach pisarz 
i publicysta czasów Sejmu 
Wielkiego – Franciszek Salezy 
Jezierski został upamiętniony 
w miejscu urodzenia. Przypo-
mina o nim tablica odsłonięta 
w miejscowym Zespole Szkół. 
Str. 2 
 Inwestycje

Zostanie wybudowana nowa 
oczyszczalnia ścieków. Na 
ten cel Gmina otrzymała 
9,5 mln zł z drugiej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-
nych Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”. Str. 3
 Posiłek w szkole  

i w domu
Trzy szkoły z terenu Gminy 
Łuków otrzymają dofinanso-
wanie w ramach programu pn. 
„Posiłek w szkole i w domu”. 
Łączna kwota dofinansowania 
to 240 tys. zł. Str. 4
 Gminny Dzień Dziecka

Występy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jata”, seniorów z klubu „Teraz 
pora na seniora” i zespołu 
„Mała Orkiestra Dni Naszych” 
to tylko kilka z licznych atrak-
cji przygotowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
dla najmłodszych z okazji Dnia 
Dziecka. Str. 6

Wieści z Gminy 
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć

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

Gołaszyn – to miejsce występowania unikalnych na skalę światową pokła-
dów czarnego iłu jurajskiego zawierającego skamieniałe muszle amonitów – 
wymarłych mięczaków morskich. Te wyjątkowo cenne zasoby niestety mało 
są znane poza środowiskiem geologów. W celu ich popularyzowania Gmina 
Łuków i miejscowy Zespół Szkół prowadzą szereg działań promocyjnych do-
tyczących amonitów. Jednym z nich jest organizacja Gminnego Festynu Ro-
dzinnego z Geologią.

Fot. UG Łuków 

Gminny Festyn Rodzinny  
z Geologią
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Franciszek Salezy Jezierski – ka-
znodzieja, pisarz i publicysta czasów 
Sejmu Wielkiego. Jeden z  najwybit-
niejszych przedstawicieli polskiego 
oświecenia. Autor słynnego „Kazania 
przed stanami Rzeczypospolitej” wy-
głoszonego na rozpoczęcie obrad Sej-
mu Wielkiego w 1788 r. Mało osób wie, 
że ten wielki Polak  i patriota urodził się 
w Gołąbkach, na terenie obecnej Gmi-
ny Łuków. I w miejscu urodzenia został 
upamiętniony. Przypomina o nim tabli-
ca odsłonięta i poświęcona 9 czerwca 
w miejscowym Zespole Szkół podczas 
uroczystości dedykowanej kanonikowi 
Jezierskiemu, zorganizowanej w  Ze-
spole Szkół w Gołąbkach. 

Uroczystość w Gołąbkach uświetni-
ła część artystyczna, w której ucznio-
wie zaprezentowali scenkę z  życia 
bohatera oraz polski taniec narodowy 
– poloneza, a całość dopełniło piękne 
wykonanie kultowego utworu Adama 
Asnyka pt. „Miejcie nadzieję”. 

W wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele środowiska naukowego, sa-
morządowego, społeczności lokalnej 
oraz wszystkich szkół z terenu Gminy 
Łuków. Dla uczniów było to spotkanie 
w ramach organizowanego cyklicznie 
w Gminie Łuków Dnia Edukacji Oby-
watelskiej. 

Sylwetkę kanonika Jezierskiego 
mieli możliwość poznać wszyscy łu-
kowianie podczas konferencji pt. „Od 
Regenta do Wulkana – niezwykła droga 
życiowa Franciszka Salezego Jezier-
skiego”, odbywającej się tego samego 
dnia auli I LO im. T. Kościuszki w Łuko-
wie. Biografię oraz działalność literacką 
kanonika Jezierskiego zaprezentowali 
prelegenci: prof. Elżbieta Wichrowska 
– profesor nauk humanistycznych, 
historyk literatury i edytor, kierownik 
studiów doktoranckich na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-

go. Autorka artykułów i książek doty-
czących literatury i kultury XVIII i XIX 
wieku, a także edycji źródeł literackich. 
Autorka powieści podejmujących wątki 
historyczne i sensacyjne; oraz Paweł 
Jezierski – popularyzator postaci Fran-
ciszka Salezego Jezierskiego. Absol-
went Uniwersytetu Warszawskiego. 
Twórca i redaktor strony internetowej 
www.kanonik–jezierski.pl, autor artyku-
łów o historii ziemi łukowskiej oraz pu-

blikacji poświęconej życiu i twórczości 
kanonika Jezierskiego w ramach cyklu 
„Zeszyty Łukowskie”, inicjator uroczy-
stości w Gołąbkach i w Łukowie. 

Konferencji towarzyszyła wystawa 
fotograficzna pt. „Przydrożni świad-
kowie wiary. Między religią a zabobo-
nem” autorstwa łukowianki Karoliny 
Świder, absolwentki lingwistyki stoso-
wanej, z zamiłowania rysownika, grafi-
ka komputerowego i fotografa.

Organizatorami uro-
czystości poświęconej  
F. S. Jezierskiemu byli 
Wójt i Rada Gminy Łuków, 
Zespół Szkół w  Gołąb-
kach i sołectwo Gołąbki 
oraz Muzeum Regionalne 
w Łukowie.

Fot. ZS w Gołąbkach, 
Muzeum Regionalne  

w Łukowie 

UPAMIĘTNIENIE  
Franciszka Salezego Jezierskiego
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I N W E S T Y C J E
Zespół Szkół w Czerśli i szkoła fi-

lialna w Turzych Rogach zostaną roz-
budowane. Jest to konieczne z uwagi 
na rosnącą liczbę mieszkańców w tych 
miejscowościach, a co za tym idzie – 
rosnącą liczbę dzieci w szkołach. Do 
tej pory zostały rozbudowane placów-
ki szkole w Dąbiu, Rolach, Świdrach 
i Gołaszynie. Koszt rozbudowy szkół 
Gmina pokryje z własnego budżetu. 
Żeby to jednak było możliwe, radni 
musieli dokonać zmian budżetowych 
podczas nadzwyczajnej sesji, która 
odbyła się 14 czerwca. Po otwarciu 
bowiem ofert, które wpłynęły w odpo-
wiedzi na ogłoszenie przetargów na 
realizację inwestycji okazało się, że na 
rozbudowę w Czerśli zostaje w budże-
cie 343 tys. zł, nato-
miast na rozbudowę 
w  Turzych Rogach 
brakuje 658 tys. zł. De-
cyzją radnych wspo-
mniana nadwyżka 
została przesunięta 
na rozbudowę szkoły 
filialnej, a  brakująca 
jeszcze kwota 315 tys. 
zł uzupełniona środ-
kami zaplanowany-
mi na modernizację 
dróg Szczygły Górne 
– Świdry i Gołaszyn – 
Ławki. Obie inwesty-
cje zostaną zrealizo-
wane jeszcze w  tym 
roku. Ich wykonawcą 
będzie firma Usługi 
Budowlane Zbysław 
Burdach z  Łukowa, 
która na rozbudowę 
szkoły w  Czerśli za-
proponowała kwotę 1 
mln 87 tys. zł, zaś na 
rozbudowę w Turzych 
Rogach 1 mln 308 tys. zł. Przesunięcie 
zaś środków z zadań drogowych, któ-
re miały być sfinansowane z budżetu 
Gminy, nie oznacza rezygnacji z  ich 
realizacji, tylko ich odłożenie do przy-
szłego roku, a nawet szansę na ich do-
finansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
Gmina złoży na nie wnioski do Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w którym może otrzymać 63,63 pro-
cent kosztów netto i do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie dofi-
nansowanie sięga 50 procent.    

W kwestii realizacji zadań drogo-
wych, Gmina Łuków udzieliła pomocy 
finansowej Powiatowi Łukowskiemu na 
przebudowę dróg na jej terenie. Jed-

na z nich dotyczy przebudowy drogi 
powiatowej nr 1202 L na odcinku Tu-
rze Rogi – granica powiatu. W  tym 
przypadku pomoc finansowa Gminy 
wynosi 1 100 tys. zł. Druga z planowa-
nych przez Powiat inwestycji obejmuje 
drogę powiatową nr 1319 L na odcinku 
Zarzecz Łukowski – Kownatki. Na nią 
Gmina zabezpieczyła w budżecie środ-
ki w wysokości 200 tys. zł. 

Gmina Łuków nie ustaje w  sta-
raniach o  rozbudowę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. Trwa budowa 
oczyszczalni ścieków w  Gołaszynie 
i kanalizacji w Wólce Świątkowej, Ro-
lach i  Krynce, zaplanowana jest też 
budowa sieci kanalizacyjnej w Goła-
szynie, Ławkach i Gręzówce. Na chwi-

lę obecną wiadomo też, że powstanie 
kolejna oczyszczalnia ścieków – w Się-
ciaszce Drugiej. Na inwestycję bowiem 
szacowaną na blisko 10 mln zł Gmina 
Łuków otrzyma dotację w wysokości 
9,5 mln zł z drugiej edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych Rządowe-
go Funduszu „Polski Ład”. Istniejąca 
obecnie oczyszczalnia w Ryżkach, do 
której są podłączone miejscowości 
Czerśl, Ryżki i Sięciaszka Druga, ma 
za małą przepustowość – 200 m³ na 
dobę, w stosunku do potrzeb obsłu-
giwanego obszaru. Budowa nowego 
obiektu w Sięciaszce Drugiej jest bar-
dziej uzasadniona ekonomicznie niż 
rozbudowa istniejącego w  Ryżkach. 

Nowa oczyszczalnia będzie mogła 
przyjąć aż 600 m³ nieczystości na 
dobę i z czasem, poza Czerślą, Ryżka-
mi i Sięciaszką Drugą, będą mogły być 
do niej podłączone inne miejscowości. 
Budowa nowej oczyszczalni ścieków 
jest zaplanowana na lata 2023 – 2024.  

W dniu 1 lipca odbyło się spotka-
nie władz Gminy z mieszkańcami ce-
lem wyjaśnienia obaw mieszkańców 
w  związku z  inwestycją. Największe 
obawy dotyczą zanieczyszczenia 
wody i  przykrego zapachu, co zda-
niem mieszkańców może spowodować 
pogorszenie warunków życia, spadek 
cen nieruchomości w  miejscowości 
i generalnie zahamowanie jej rozwoju. 
Na spotkanie zostali także zaproszeni 

projektanci nowej oczyszczalni i przed-
stawiciele firmy MEL-KAN obsługującej 
oczyszczalnię w Ryżkach, którzy za-
pewniali, że oddalony o ponad 760 m 
od najbliższych zabudowań i 1600 m 
od centrum wsi obiekt, będzie bez-
pieczny dla środowiska i mieszkańców 
i że jego lokalizacja będzie o wiele ko-
rzystniejsza niż obecnej oczyszczalni. 
Po wybudowaniu oczyszczalni w Się-
ciaszce Drugiej, oczyszczalnia w Ryż-
kach nie tylko zakończy działalność, ale 
cały obiekt zostanie usunięty.

 
Fot. Lukow.tv 
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Wizyta w Sejmie była nagrodą dla 
uczniów szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Łuków, którzy wzięli udział 
w konkursie wiedzy o Sejmie RP. 

Odbyła się ona 20 czerwca na za-
proszenie posła na Sejm RP Sławomira 
Skwarka. Uczniowie nie tylko obejrze-
li gmach Sejmu, a w nim salę posie-
dzeń, siedzibę klubu parlamentarne-
go Prawa i Sprawiedliwości i kaplicę 
sejmową, ale także otrzymali sporą 
dawkę wiedzy na temat pracy posłów 

i kancelarii Sejmu. Wizytę w Sejmie 
zwieńczył smaczny obiad w restaura-
cji sejmowej. 

Dopełnieniem wycieczki był spacer 
ulicami stolicy w towarzystwie posła 
Skwarka.

O Ś W I A T A

„Posiłek w szkole i w domu”
Miło jest nam poinformować, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Łuków złożony do Wojewody Lubelskie-

go w ramach programu wsparcia dla szkół pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Głównym celem programu jest zapewnienie 
wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków organom prowadzącym publiczne szkoły 
podstawowe i realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Koszt realizacji programu ogółem wynosi 
300 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota to 240 000,00 zł, a wkład własny Gminy 60 000,00 zł. 

W ramach programu trzy szkoły otrzymują wsparcie na wyposażenie stołówek:

W ubiegłym roku dofinansowane zostały z tego samego źródła szkoły podstawowe w Czerśli, Gręzówce, Krynce, Rolach 
i Strzyżewie. Wtedy dotacja wyniosła 304 603,15 zł, a udział własny Gminy 84 258,48 zł.

Nazwa placówki Kwota ogółem Wnioskowana kwota  
z programu Wkład własny Gminy

Zespół Szkół w Dąbiu  
– Szkoła Podstawowa 100 000,00 zł 80 000,00 zł 20 000,00 zł

Zespół Szkół w Gołaszynie  
– Szkoła Podstawowa 100 000,00 zł 80 000,00 zł 20 000,00 zł

Zespół Szkół w Zalesiu  
– Szkoła Podstawowa 100 000,00 zł 80 000,00 zł 20 000,00 zł

Od 1 września Zespół Szkół w Strzy-
żewie będzie miał nowego dyrektora. 
W wyniku konkursu dyrektorem zosta-
ła pani Renata Zaremba, która zastąpi 
na tym stanowisku odchodzącego na 
emeryturę pana Janusza Kozłowskiego.

Zmiana 
na 

stanowisku 
dyrektora

Uczniowie z wizytą w Sejmie

Fot. Biuro poselskie 
posła na Sejm RP 

S. Skwarka

Fot. ZS w Strzyżewie
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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

Światowy dzień budyniu był dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łukowie okazją do zaproszenia najmłod-
szych na podwieczorek do biblioteki oraz zainaugurowa-
nia cyklu spotkań pn. „Czytanie na dywanie”. Dzieci wraz 
z opiekunami gościły filie biblioteczne w Aleksandrowie, 
Dąbiu i Gręzówce. W Aleksandrowie najmłodsi z drobną 
pomocą dorosłych sami ugotowali budyń w kilku sma-
kach. Poza deserkiem, odbyło się głośne czytanie bajek, 
kolorowanki oraz zgadywanki. Za trafną odpowiedź była 
nagroda w postaci balonowego pieska.

Wszystkie filie GBP tj. biblioteki w Aleksandrowie, 
Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie za-
praszają dzieci w wieku od 0 do 6 lat z opiekunami 
na „Czytanie na dywanie”. Podczas zajęć dzieci mają 
okazję, niemal w domowej atmosferze, położyć się 
na dywanie, zamknąć oczy i pozwolić się wciągnąć 
w wir opowieści. Spotkania odbywają się dwa razy 
w miesiącu, ich harmonogram dostępny jest na stronie 
internetowej oraz facebook’u GBP.  

CZYTANIE NA DYWANIE

Informujemy mieszkańców Gminy Łuków, którzy dysponują karnetami na pływalnię 
OSiR w Łukowie, że niewykorzystane bilety z pływalni krytej „DELFINEK” pozostają 
ważne na kompleks basenów pływalni letniej „DELFIN”, lecz tylko w dni powszednie 
(od poniedziałku do piątku).

Informacja w sprawie karnetów na baseny 
 OSiR w Łukowie

Tegoroczny – IX Gminny Dzień 
Dziecka zainaugurował Zespół Pieśni 
i Tańca „Jata”. Dwie jego grupy wieko-
we pod kierunkiem choreografa Kami-
la Zaliwskiego i przy akompaniamencie 
Przemysława Nurzyńskiego zaprezen-
towały swoje umiejętności taneczne 
i wokalne. Młodzi tancerze przedstawi-
li układy choreograficzne tańców Gó-
rali Spiskich oraz „Suitę Rzeszowską” 
przeplatając je wpadającymi w ucho 
przyśpiewkami ludowymi. Seniorzy 
z Klubu Seniora Gminy Łuków „Teraz 
pora na seniora” także uatrakcyjnili 
imprezę odgrywając przed dziećmi in-
scenizację znanej bajki Jana Brzechwy 
pt. „Na straganie”. Do wspólnej, ta-
necznej zabawy zaprosiła  najmłod-
szych Sylwia Mateńka – Woch z  Fit 
Dance Forma w towarzystwie Myszki 
Minnie oraz Chase’a z „Psiego Patro-
lu”. Gwiazdą Gminnego Dnia Dziecka 
był zespół pn. „Mała Orkiestra Dni Na- Fot. GBP

IX Gminny Dzień Dziecka
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szych”. Muzycy  koncertowali wspól-
nie z najodważniejszymi dziećmi z pu-
bliczności, które chętnie na scenie 
tańczyły i śpiewały.

Emocji nie brakowało również 
podczas turnieju rodzinnego. Aż pięć 
drużyn, mimo niełatwych konkuren-
cji, rywalizowało o  nagrodę główną 
– voucher na rodzinną przejażdżkę 
bryczką, ufundowany przez sponsora 
– Akademię Jazdy Konnej Gręzówka. 
Jedna z  konkurencji – przeznaczona 
dla panów, polegała na obieraniu ziem-
niaków na czas przy zachowaniu jak 
najdłuższej „obierki”. Panie mierzyły 
się z wkręcaniem śruby w drewno klu-
czem, który do niej nie pasował. Trud-
na, ale wykonalna okazała się również 
konkurencja, w  której kilkuosobowa 
drużyna, trzymając się za ręce, miała 
przełożyć obręcz hula–hop od pierw-
szego do ostatniego zawodnika bez 
odrywania od siebie rąk. Ze wszystki-
mi zadaniami najlepiej poradziła sobie 
rodzina państwa Szczygłów z Klimek. 
Pozostałe drużyny w nagrodę za udział 
otrzymały rodzinne gry planszowe 
oraz kubeczki z  logo Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Łukowie. 

Animatorki ze strefy kreatywno-
ści dla dzieci wyczarowywały dla nich 
z balonów przeróżne kształty – zwierzę-
ta, miecze, a nawet kwiatki, malowały 
dziecięce twarze, robiły brokatowe ta-
tuaże i prowadziły konkurencje spor-
towe dla małych i dużych. Kto nie miał 
ochoty na bieganie i skakanie, mógł 
tworzyć duże bańki mydlane. Każdy 

uczestnik imprezy miał też możliwość 
sprawdzić się jako artysta, wystarczy-
ło chwycić za pędzel i farby i malować 
na stretchu rozciągniętym pomiędzy 
drzewami. Największą popularnością 
cieszyła się jednak zabawa masą pla-
styczną przygotowaną z kleju i pianki 
do golenia. Dzieci również chętnie 
korzystały z  dostępnych bezpłatnie 
dmuchanych zjeżdżalni. Na każde 
dziecko czekała słodka niespodzianka 
w postaci lemoniady i gofrów przygo-
towanych przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Kumpele” z Gręzówki. 
W  organizację imprezy włączyli się 
również strażacy z OSP Gręzówka da-
jąc pokaz sprzętu strażackiego. Pokaz 
zaś tresury policyjnego psa – owczar-
ka o wdzięcznym imieniu Margo, po-
zwalającego się dzieciom głaskać, 

zaprezentował policjant Artur Miszta. 
Podczas wydarzenia nie zabrakło także 
atrakcji dla młodych czytelników. Były 
to akcja bookcrosing’u polegająca na 
wymianie książek miedzy czytelnika-
mi oraz wystawa poświęcona  Stani-
sławowi Moniuszce,  pochodząca ze 
zbiorów  Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łu-
kowie – organizator IX Gminnego 
Dnia Dziecka składa podziękowa-
nie za wsparcie wydarzenia: P.P.H. 
„Agro–Top”,   Akademii Jazdy Konnej 
Gręzówka oraz Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Łukowie.

Fot. GBP 
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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

Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej epidemią CO-
VID-19, w Łukowie - na Placu 
Wolności i Solidarności, tra-
dycyjnie w Niedzielę Palmo-
wą, odbył się Jarmark Wiel-
kanocny. Na świątecznych 
stoiskach znalazły się wiel-
kanocne smakołyki i ozdoby. 
Były wśród nich regionalne 
potrawy, ciasta, domowy 
chleb, pisanki, stroiki. Wyda-
rzenie rozpoczął przemarsz 
ludowego orszaku Zespołu 

Pieśni i  Tańca „Jata” z  „gai-
kiem zielonym”, tradycyjnym 
kogutem i wózkiem pisanek. 
W  trakcie jarmarku odbyły 
się konkursy wielkanocne 
z  nagrodami, dzieci zostały 
obdarowane czekoladowymi 
jajeczkami, każdy mógł się 
też poczęstować tradycyj-
nym barszczykiem. Zaintere-
sowanie najmłodszych kon-
centrowało się na wiosennej 
zagrodzie wiejskiej z żywymi 
zwierzętami gospodarskimi. 

JARMARK WIELKANOCNY

IX Gminny Dzień Mamy
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zaprosił młodych mieszkańców Gminy 

Łuków do udziału w konkursie plastyczno - fotograficznym z okazji Dnia Matki. 
Wzięło w nim udział 89 uczestników, którzy wykonali laurki lub portrety mamy. 
Spośród nich dokonano losowania nagród, którymi były bony towarowe, ma-
skotki i słodycze.

Zespoły z Gminy Łuków na przeglądach  
i festiwalach pieśni maryjnych

Zespoły „Niezapominajki” 
z Dminina i „Jagódki” ze Żdżar 
wzięły udział w przeglądach i fe-
stiwalach pieśni maryjnej. Jednym 
z nich był XIII Przegląd Pieśni Ma-
ryjnej w kaplicy pw. Świętego Mi-
chała Archanioła w Przychodach. 
Zespół „Niezapominajki” wystąpił 
także na XXVII Podlaskim Festi-
walu Pieśni Maryjnej, który odbył 
się w Sanktuarium Matki Bożej Le-
śniańskiej przy klasztorze o. pauli-
nów w Leśnej Podlaskiej. 

R.A.M.A. w Malcanowie
W ramach akcji krajoznawczo-

-edukacyjnej pn. Rowerowa Akade-
mia Miejsc Atrakcyjnych (R.A.M.A.), 
działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukowie, w dniu 22 maja 
w Malcanowie odbyła się pierwsza 
w  tym roku wyprawa rowerowa. 
Kilkunastu uczestników przemie-
rzyło blisko 20-kilometrową trasę, 
obejmującą okoliczne miejscowo-

ści z  terenu gmin Łuków i  Ulan-
-Majorat, odwiedzając historyczne 
i zabytkowe miejsca. Po zakończe-
niu rajdu, wszyscy jego uczestnicy 
zostali poczęstowani ciepłą herba-
tą i kiełbaskami z grilla. Mogli też 
wziąć udział w odbywających się 
w świetlicy konkursach z nagroda-
mi. 

Fot. GOK
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Gminny Festyn Rodzinny z Geologią jest wydarzeniem 
cyklicznym, które na czas trwania pandemii musiało zostać 
zawieszone. Po kilkuletniej przerwie odbyło się 12 czerwca 
na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie. Jego tematem prze-
wodnim był amonit. Piękne okazy amonitów uzupełnione 
wiedzą o Krze Jurajskiej prezentowaną na planszach można 
było zobaczyć na stoisku Muzeum Regionalnego w Łuko-
wie. Informacji o amonitach można było też zasięgnąć uda-
jąc się do stoiska Gminy Łuków, na którym były dostępne 
materiały promocyjne i edukacyjne m. in. z zakresu geolo-
gicznych atrakcji gminy. Ci, którzy chcieli sprawdzić swoją 
wiedzę dotyczącą znajomości Gminy Łuków, a jednocze-
śnie wygrać upominki, mogli wziąć udział w zabawie pn. 
„koło fortuny”. Po zakręceniu kołem, żeby dostać prezent, 
trzeba było odpowiedzieć na pytanie o Gminę, dzieci od-
powiadały ze znajomości bajek. Puławskie stowarzyszenie 
„Przeszłość Przyszłości” prezentowało na swoim stoisku 
skamieniałe okazy łodzików, belemnity oraz inne skamienia-
łości doliny środkowej Wisły. Dopełnieniem geologicznego 
charakteru imprezy były konkursy z wiedzy o amonitach 
oraz z walorów geologicznych i przyrodniczych Gminy Łu-
ków. Czasy odległe przypominał również dinozaur, który 
przechadzał się pomiędzy stoiskami i  każdy mógł sobie 
zrobić z nim zdjęcie.  

Festyn miał charakter rodzinny, znalazły się więc na nim 
propozycje dla każdej grupy wiekowej. Bogatą część arty-
styczną przygotowali uczniowie prezentując tańce z róż-
nych kręgów kulturowych. Pośród szerokiej gamy form ta-
necznych znalazły się zarówno tańce klasyczne, dworskie, 
jak i współczesne. Uczestnicy festynu mogli też posłuchać 
lub wspólnie zaśpiewać z wykonawcami piosenki znanych 
wokalistów. Wiele z tych utworów propagowało więzi ro-
dzinne. Członkowie szkolnego koła teatralnego w humo-
rystycznych scenkach przedstawili nierzadko skompliko-
wane życie rodzinne i  relacje pomiędzy ich członkami. 
Puenta przedstawienia sprowadzała się do przekonania, 
że receptą na szczęśliwe rodzinne życie jest kompromis. 
Ci, którzy chcieli sprawdzić swoją sprawność fizyczną 
brali udział w licznych konkurencjach sportowych, grach 
i zabawach, m.in. w rzucie beretem sołtysa, czy przecią-
ganiu liny. Festyn był też okazją do wręczenia nagród lau-
reatom konkursu plastycznego pn. „Łukowskie amonity”, 
ogłoszonego przez szkołę. Każdy, kto przybył na imprezę, 
mógł spróbować tradycyjnych smaków, kosztując przygo-
towane przez panie z KGW „Gołaszynianki” pyzy, krokiety, 

gołaszyńskie fikańce oraz podpiwek. Smakołyki kulinarne 
przygotowała też szkoła częstując grochówką, kanapkami 
ze smalcem i ogórkiem oraz domowym ciastem. Nie zabra-
kło też aromatycznych, smacznych kiełbasek z grilla, które 
ufundowali zaprzyjaźnieni ze szkołą lokalni wytwórcy. Szko-
ła prowadziła także loterię fantową z nagrodami. Dochód, 
ze sprzedaży przygotowanych we współpracy z rodzicami 
produktów zasilił budżet szkoły, co pozwoli w przyszłości 
wzbogacić i uatrakcyjnić bazę pomocy dydaktycznych dla 
uczniów. O strefę kreatywności dla dzieci zadbała Gminna 
Biblioteka Publiczna proponując najmłodszym malowanie 
twarzy, skręcanie baloników, wspólne kolorowanie oraz 
zabawę tzw. slimem, czyli masą plastyczną. Na stoisku 
Nadleśnictwa Łuków można było dowiedzieć się wszyst-
kiego o drewnie, a także wziąć udział w grach i zabawach, 
w których produktem głównym było drewno. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpił miejscowy regiona-
lista Ryszard Galiński prezentując „Balladę o Gołaszynie” 
własnego autorstwa. Jak na rodzinny festyn przystało, nie 
mogło zabraknąć dmuchańców, waty cukrowej i  stoisk 
z zabawkami. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy 
czuwali niezawodni druhowie z miejscowej jednostki OSP.  

Organizatorami Festynu byli Gmina Łuków, Zespół Szkół 
w Gołaszynie, Rada Sołecka w Gołaszynie, KGW „Gołaszy-
nianki” i OSP w Gołaszynie. 

Fot. ZS w Gołaszynie

GMINNY FESTYN RODZINNY 
Z GEOLOGIĄ


