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Dożynki Gminne
2012 – Gręzówka
Tegoroczne Dożynki były już trzecim
Świętem
Rolników
organizowanym przez
Wójta Gminy Łuków,
Radę Gminy i Gminny
Ośrodek Kultury.
Gospodarzem Dożynek, które odbyły się
26 sierpnia br., była
miejscowość Gręzówka. Tradycyjnie, święto rozpoczęła msza
św. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
podczas której rolnicy
dziękowali Bogu za
tegoroczne plony. Po
mszy, nastąpił uroczysty korowód wieńców dożynkowych na
miejscowe
boisko,
na którym odbyła się
dalsza część Dożynek.
Prezentacji wieńców
dożynkowych – w tym
roku było ich aż 20,
towarzyszyła
krótka
charakterystyka
miejscowości, które je
przygotowały.
ciąg dalszy str. 6

Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Pañstwa reklamę
kontakt: Edyta Katarzyna Kuć
25 798 24 39 w.102 lub 501 493 934

Nakład: 1 500 egzemplarzy

70. Rocznica
powołania
Armii Krajowej
W niedzielę - 12 sierpnia
br., w rezerwacie przyrody
Jata odbyła się niecodzienna
uroczystość patriotyczno –
religijna – obchody 70. rocznicy powołania Armii Krajowej. Jej organizatorami byli
Wójt Gminy Łuków – pan
Mariusz Osiak, Wójt Gminy Wiśniew – pan Krzysztof
Kryszczuk oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii
Krajowej – Koło Łuków, zaś
pomysłodawcami i współorganizatorami uroczystości
byli panowie Robert Wysokiński i leśniczy leśnictwa
Jata – Grzegorz Uss.
str 7,8

Złote Gody
w Gminie Łuków
Tradycją w Gminie Łuków jest uroczystość z okazji
jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego. W tym roku,
dla 19-stu par Jubilatów
oraz ich bliskich, Urząd Stanu Cywilnego zorganizował
w sierpniu okolicznościowe
spotkanie.
str 5
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Rada Gminy Łuków

Z prac Rady Gminy Łuków
Ważnym
zakresem
prac Rady Gminy Łuków w
okresie wakacji było sprawdzenie stanu technicznego
oraz funkcjonowania świetlic wiejskich. Rada Gminy
dokonała wizytacji świetlic
znajdujących się na terenie
Gminy Łuków oraz świetlic
będących obecnie w budowie tj. świetlic w Gołąbkach
i Krynce. Łącznie wizytowała

31 obiektów.
Świetlice wiejskie, jako
swego rodzaju centra kultury, są miejscami spotkań
i integracji mieszkańców,
miejscami organizacji czasu
wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Z
tego względu ważne jest wykazywanie troski i dbałości
zarówno o ich stan techniczny, odpowiednie wyposaże-

Świetlica wiejska w Sięciaszce Drugiej, fot. A. Pulik

nie oraz sposób ich wykorzystywania.
W ocenie Rady Gminy,
stan techniczny świetlic oraz
ich wygląd są bardzo dobre.
Rada Gminy uznała również
za prawidłowe i gospodarne
dysponowanie funduszem
sołeckim. W tym zakresie,
zwróciła uwagę na zasadność
przeznaczenia go w wielu
przypadkach na drobne pra-

ce remontowe świetlic i ich
wyposażenie.
Rada Gminy wyraziła
także zadowolenie z faktu, że
mieszkańcy Gminy w coraz
większym stopniu są zainteresowani życiem społecznym
i kulturalnym swoich miejscowości i wykazują dbałość
o istniejące obiekty, które
tym celom służą.

Świetlica wiejska w Jadwisinie, fot. A. Pulik

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
z siedzibą w Łukowie,
informuje o trwającym konkursie fotograficznym pt.

„NIEZWYKLI LUDZIE I CIEKAWE MIEJSCA OBSZARU LGD”
Przewidywane zakończenie konkursu nastąpi 30 listopada 2012 roku. Celem konkursu jest promocja obszaru
LGD, obejmującego 12 gmin: Adamów, Kłoczew, Krzywda, Łuków, Nowodwór, Serokomla, Stanin,
Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie tematyczne:
a) architektura budownictwa wiejskiego na obszarze LGD,
b) mieszkańcy obszaru LGD,
c) pejzaż i krajobraz obszaru LGD.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły (regulamin, karta zgłoszenia, zgoda na
wykorzystanie wizerunku, opis prac) na stronie internetowej www.lgdrazem.pl w zakładce Konkurs
fotograficzny lub w biurze LGD przy ulicy Świderskiej 12 w Łukowie (tel. 25 798 24 39, wew. 160, email:
poczta@lgdrazem.pl).
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 798 24 39, wew. 160
poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl
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Spotkanie po latach

Spotkanie absolwentów po latach
W niedzielę 8 lipca
2012 r. odbyła się uroczystość związana z 50 rocznicą ukończenia siedmiu klas
Szkoły Podstawowej w Rolach w czerwcu 1962 roku.
Zorganizował ją absolwent
tego rocznika - ks. kan. Eugeniusz Rola, proboszcz parafii w Górznie w powiecie
garwolińskim. Na spotkanie
po latach zaprosił żyjących
absolwentów - kolegów i koleżanki z klasy oraz nauczycieli i wychowawców klas.
We wspomnianym 1962
r. Szkołę Podstawową w Rolach ukończyło 12 osób.
Spotkanie
rozpoczęła
msza św. celebrowana przez
inicjatora uroczystości – ks.
Eugeniusza Rolę w intencji
absolwentów oraz dwóch
zmarłych nauczycielek –
Anny Szczęśniak i Jadwigi
Szczygielskiej. Dalsza część
uroczystości odbyła się w
szkole w Rolach, dzięki czemu wspomnienia szkolnych
lat odżyły ze zdwojona siłą.
Na wstępie każdy z uczest-

W pierwszym rzędzie stoją od prawej: Henryk Szczęśniak – były kierownik i nauczyciel
szkoły w Rolach, Elżbieta Wereszczyńska z d. Celińska, Wiesława Radomyska z d. Zakrzewska, Krystyna Domańska z d. Ławecka. W drugim rzędzie stoją od prawej: Ks. Kanonik Eugeniusz Rola, Zbigniew Celiński, Barbara Patalon z d. Dziewulska - fot. ze zbioru
H. Szczęśniaka

ników spotkania, łącznie z
ówczesnym
kierownikiem
szkoły – Henrykiem Szczęśniakiem, został poproszony
o przedstawienie krótkiej
informacji o sobie i swo-

jej rodzinie. Po tych osobistych wspomnieniach, długo
wspominano wspólnie spędzone lata szkolne – radości, przyjemności, wspólne
zabawy, ale również troski

i zmartwienia, jakich nie
brakowało w szkolnictwie
przed pięćdziesięcioma laty.
Tę miłą uroczystość zakończyła perspektywa kolejnych
spotkań.

Inwestycje

Inwestycje w III kwartale 2012 r.
Inwestycje na terenie
Gminy Łuków, w trzecim
kwartale br., zdominowane
były przez zadania o charakterze drogowym i wodno
– kanalizacyjnym.
We wrześniu Gmina podpisała umowy na wykonanie
chodnika o długości 650 m w
ciągu drogi powiatowej Żdżary – Dąbie oraz na wykonanie nawierzchni z kruszywa
łamanego na drodze powiatowej w Dmininie i Rzymach
– Rzymkach o łącznej długości 2100 m. Wykonawcą obu
inwestycji zostało wybrane,
w procedurze przetargowej,
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych
„DROGBUD”. Termin zakończenia obu przedsięwzięć
został ustalony na dzień 15
października br.

Kolejną inwestycją drogową realizowaną w bieżącym
roku jest modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Suleje. Na odcinku o długości 820 m zostanie
położona nawierzchnia z kruszywa łamanego. Inwestycja
będzie współfinansowana ze
środków województwa lubelskiego w kwocie 30 000
zł. Zakończenie prac zostało
zaplanowane na dzień 31 października br.
Gmina Łuków wsparła
również finansowo, opracowując projekt budowlany, zadanie remontowe Województwa Lubelskiego pn. „Remont
nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów –
Łuków od km 61 + 360 do km
63 + 135”. Wskazany odcinek

drogi wojewódzkiej znajduje
się na terenie Gminy Łuków.
Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 20 listopada br.
Jeszcze w bieżącym roku
zostaną zrealizowane zadania
inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i wodociągowej. Jedno z nich to „Rozbudowa sieci
wodno – kanalizacyjnej we
wsi Łazy”, w ramach którego
zostanie wykonany odcinek
sieci wodociągowej o długości
252 m oraz kanalizacyjnej o
długości 275 m wraz z przepompowniami i studniami
– w ilości 12 sztuk. Inwestycja
zostanie wykonana do dnia
30 listopada br., jej koszt wyniesie blisko 123 tys. zł.
Zgodnie z opracowaną
dokumentacją, w kilku miejscowościach Gminy, do końca

października, zostanie rozbudowana sieć wodociągowa.
Projekt obejmuje następujące
miejscowości: Dminin – długość dobudowanej sieci będzie wynosić 250,5 m, Świdry
– sieć zostanie rozbudowana o
140 m, Jeziory – długość sieci
będzie wynosić 246 m, Dąbie
– długość sieci wyniesie 416
m. Wykonawcą inwestycji jest
P. U. H. MEL – KAN z Ryżek
– przedsiębiorca wyłoniony
w drodze przetargu. Termin
zakończenia zadania ustalono
na koniec października, jego
koszt wynosi blisko 64 tys. zł.
W czwartym kwartale
zostanie zakończona budowa
świetlic w Krynce i Gołąbkach
oraz rozbudowa świetlicy w
Łazach, o czym będziemy informowali w kolejnym numerze gazety.
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Oświata

Przygotowanie szkół do nowego roku
szkolnego 2012/2013

Świdry - odnowiony korytarz; fot. arch. Szkoły Podstawowej w Świdrach

Wakacje kojarzone są
zwykle z czasem wolnym od
zajęć szkolnych. I takim czasem rzeczywiście są, jednak
nie dla wszystkich związanych
z oświatą. Są odpoczynkiem
dla uczniów, dla osób administrujących oświatą - to czas
wytężonej pracy i przygotowań do nowego roku szkolnego. Tak dzieje się również w
Gminie Łuków.
Przygotowania do roku
szkolnego 2012/2013 obejmowały opracowanie aneksów do projektów arkuszy
organizacyjnych, które zawierają wszystkie dane do-

tyczące organizacji szkół,
przygotowanie do wdrożenia
projektów finansowanych ze
środków unijnych, o których
informowaliśmy w poprzednich numerach gazety oraz
prace remontowo – porządkowe w szkołach.
Na podstawie danych
zawartych w arkuszach organizacyjnych widać zmiany,
jakie zaszły w bieżącym roku
szkolnym w stosunku do roku
ubiegłego. Najpoważniejsze
obejmują zmniejszenie liczby
oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach – będzie
ich o 2 mniej niż w poprzed-

nim roku szkolnym tj. 136,
zmniejszenie o 30 liczby uczniów szkół – łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach uczy się 1765 osób, oraz
wzrost o 39 liczby wychowanków przedszkoli – obecnie
jest ich 563, a także zmniejszenie ogólnej liczby godzin w
szkołach z 4 903 w poprzednim roku szkolnym, do 4 662
w nowym roku szkolnym.
Istotną informacją jest
utworzenie 2 oddziałów integracyjnych (do oddziałów
integracyjnych
uczęszczają
zarówno uczniowie w pełni
sprawni, jak również niepełnosprawni): w klasie I Szkoły
Podstawowej w Dąbiu oraz w
klasie I Gimnazjum w Gołąbkach. Koszt prowadzenia oddziału integracyjnego, mimo
wyższej subwencji, w ostatecznym rozrachunku jest
nieco wyższy niż tradycyjnego, gdyż wymaga zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, a także odpowiedniego
wyposażenia klas, w których
będą mieć zajęcia uczniowie
niepełnosprawni. Dodatkowo
będą się odbywały zajęcia indywidualne dla tych uczniów.
Corocznie również kolejni nauczyciele zdobywają awans na wyższe stopnie

Świdry - sekretariat szkoły po remoncie; fot. arch. Szkoły Podstawowej w Świdrach

awansu zawodowego. W tym
roku jest ich 16.
Od nowego roku szkolnego przestał także funkcjonować autobus szkolny
(gimbus). Dowóz uczniów na
trasach do Gręzówki, Krynki i
Ról będzie realizował łukowski PKS, na zasadzie wykupienia biletów miesięcznych dla
uprawnionych uczniów.
Nowym elementem, w
szkołach Gminy Łuków, jest
wdrożenie od września dziennika elektronicznego, dzięki
któremu uczniowie i rodzice
będą mieć bieżący wgląd, poprzez Internet, w określony
dla nich w programie zakres
informacji o uczniu. E-dziennik jest wdrażany w ramach
realizowanego przez Gminę
Łuków, od kwietnia, projektu
pn. „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”.
Drugi realizowany w
szkołach Gminy Łuków, w
bieżącym roku szkolnym,
projekt polega na utworzeniu
mobilnych pracowni internetowych, w ramach programu
pilotażowego pn. „Cyfrowa
Szkoła”. W odróżnieniu od
projektu „Łuków – miejsce
nowoczesnej oświ@ty” obejmującego wszystkie gminne
szkoły, jest on realizowany
w czterech szkołach - Szkole
Podstawowej w Aleksandrowie i zespołach szkół w Dąbiu,
Gołąbkach i Zalesiu.
W okresie wakacyjnym
we wszystkich placówkach
oświatowych Gminy Łuków
zostały przeprowadzone prace remontowo – porządkowe
obejmujące generalne sprzątanie, malowanie, montaż
poręczy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie sieci
WiFi, remont pomieszczeń
sanitarnych i części klas w
jednej ze szkół oraz wykonanie ogrodzenia.
W tak przygotowanych
placówkach, od września
podjęło naukę 2328 uczniów
i przedszkolaków.
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Biblioteka w Dmininie
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmininie
funkcjonuje od października 1987r. Do 2011r. mieściła się w starym budynku po
szkole podstawowej, obecnie
– w budynku rozbudowanej
i zmodernizowanej świetlicy
wiejskiej w Dmininie.
Bogate zbiory biblioteczne, dostęp do Internetu,
dogodne godziny otwarcia,
a także różnorodna oferta
kulturalno-oświatowa umożliwiają korzystanie z usług
biblioteki wszystkim mieszkańcom Dminina.
Biblioteka
dysponuje
dużym, stale aktualizowanym
zbiorem - wydawnictwami
informacyjnymi, naukowymi,
popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą
dla dzieci i dorosłych. Każdy
miłośnik literatury znajdzie
tu szeroki wybór literatury
relaksacyjnej, powieści obyczajowych, psychologicznych,
sensacyjnych, historycznych i

Choinka noworoczna, fot. R. Niewęgłowska

fantastycznych, a każdy kto
szuka informacji na temat
aktualnych wydarzeń z kraju i ze świata, może znaleźć
je w prenumerowanej przez
bibliotekę prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
Placówka służy mieszkańcom realizując określone
funkcje społeczne wynikające
z szeroko rozumianej kultury.
Poza bowiem działalnością
związaną z gromadzeniem,
opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecz-

nych, prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną.
Współpracuje w tym zakresie
ze szkołą w Gołąbkach oraz
organizacjami działającymi w
Dmininie – Kołem Gospodyń
Wiejskich, Sołtysem i Radą
Sołecką. Szczególną uwagę
skupia na pracy z dziećmi,
które od najmłodszych lat
są przysposabiane do korzystania z biblioteki. Poza
działaniami popularyzującymi czytelnictwo, do których
należą: spotkania autorskie,

przeglądy literackie, konkursy czytelnicze, biblioteka organizuje zajęcia plastyczne,
maratony filmowe, ogniska
integracyjne, wycieczki, choinki noworoczne, uroczystości z okazji andrzejek czy dnia
dziecka. W br., już po raz
drugi, biblioteka uczestniczyła w organizacji przyjazdu do
Dminina Konnej Pielgrzymi
Ułanów.
Biblioteka w Dmininie
zaprasza od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 - 18.00.

Złote Gody

Złote Gody w Gminie Łuków

Tradycją w Gminie Łuków jest uroczystość z okazji
jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego. W tym roku,
dla 19-stu par Jubilatów
oraz ich bliskich, Urząd Stanu Cywilnego zorganizował
w sierpniu okolicznościowe
spotkanie.
Podczas
uroczystości
Wójt - Mariusz Osiak oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jadwiga Niedziółka
złożyli małżonkom życzenia
kolejnych lat wspólnego życia
w zdrowiu i miłości oraz pogratulowali dochowania przysięgi małżeńskiej złożonej
przed pięćdziesięcioma laty.
Następnie Wójt, w imieniu
Prezydenta RP, udekorował
Jubilatów medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wszyscy Jubilaci otrzymali
ciepłe pledy, wiązanki kwiatów oraz pamiątkowe listy z
życzeniami.

Pary świętujące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, fot. A. Pulik

W roku 2012 następujące pary świętowały swój jubileusz:
1. Helena i Romuald Burdachowie z Łazów
2. Bogumiła i Józef Cegiełkowie
z Sięciaszki Drugiej
3. Marianna i Lucjan Cegłowscy ze Strzyżewa
4. Marianna i Jerzy Celińscy z Ról
5. Halina i Wacław Dąbrowscy z Łazów
6. Helena i Jerzy Domańscy z Karwacza
7. Wanda i Władysław Izdebscy z Zarzecza
Łukowskiego
8. Teresa i Aleksander Kozarscy z Aleksandrowa
9. Teresa i Mieczysław Łukasikowie
z Sięciaszki Drugiej

10. Teresa i Jan Markowscy z Krynki
11. Zofia i Józef Michalakowie z Zalesia
12. Marta i Jan Prokopowiczowie z Malcanowa
13. Barbara i Emilian Pszczółkowscy z Ławek
14. Halina i Stanisław Radomyscy ze Świdrów
15. Anna i Marian Rolowie z Ról
16. Janina i Zdzisław Rozwadowscy
z Rzymów-Rzymków
17. Kazimiera i Ireneusz Witkowie z Łazów
18. Czesława i Zygmunt Zabłoccy z Turzych
Rogów
19. Barbara i Wacław Żurawscy z Ryżek
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GOK

Dożynki Gminne 2012 – Gręzówka
Zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek – Hanna
Drążek i Andrzej Turemka
– miejscowi rolnicy, przekazali Przewodniczącemu Rady
Gminy – Tadeuszowi Federczykowi i Wójtowi Gminy
– Mariuszowi Osiakowi chleb
dożynkowy, który włodarze
Gminy podzieli między uczestników Dożynek.
Dożynki będące świętem
rolników, to czas w którym
rolnicy składają podziękowanie za plony, ale również czas,
w którym rolnicy odbierają
podziękowania za trud, od
wszystkich, którzy korzystają
z efektów ich pracy. Podziękowania wyróżniającym się rolnikom Gminy Łuków złożyli
Przewodniczący Rady Gminy
i Wójt Gminy. Wójt dziękując
rolnikom za trud ich pracy zauważył jednocześnie, że wyróżnienia te są potwierdzeniem
wzorowej rolniczej pracy, wysiłku włożonego w uzyskanie
najlepszych jej efektów, ale
także są wyrazem szczególnego uznania ze strony społeczności wiejskich. Uznanie to z
kolei w sposób wyjątkowy zaświadcza, że osoba wyróżniona wykazuje postawę w całej
pełni godną naśladowania, a
także zasługującą na najwyższy szacunek – kończy Wójt.
Podziękowania i życzenia rolnikom Gminy Łuków złożyli
również Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof
Hetman, przysyłając z tej okazji list na ręce Wójta Gminy,
Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego – Krzysztof Głu-

Wieniec dożynkowy

chowski, Starostwa Łukowski
– Janusz Kozioł i Zastępca
Burmistrza Miasta Łuków
– Marcin Mateńko.
Uroczystość dożynkowa
była nie tylko okazją do podziękowań, ale również okazją do wspólnego świętowania i zabawy. Wiele atrakcji
dla uczestników uroczystości przygotowały: miejscowa
szkoła, organizacje działające
w Gręzówce - Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju wsi Gręzówka, Stowarzyszenie Artystów i
Twórców Gminy Łuków, Ludowy Zespół Sportowy „GRĘZOVIA”, Koło Gospodyń Wiejskich „Kumpele”, Ochotnicza
Straż Pożarna, Gminna Biblioteka Publiczna oraz liczne sołectwa Gminy Łuków. Bardzo
ciekawe, cieszące się dużym
zainteresowaniem były: widowisko przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Gręzówka i Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków pn. „Od ziarenka do
bochenka” prezentujące tradycję wypieku chleba na wsi,
konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Świadomi
zagrożenia” mający na celu
podniesienie świadomości w
zakresie odpowiedzialnego zachowania w lesie oraz ochrony
lasów przed pożarami. Konkurs przeprowadziła Gminna
Biblioteka Publiczna, jest on
częścią kampanii informacyjno – edukacyjnej „Świadomi
zagrożenia”, współfinansowanej ze środków Instrumentu
Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Poza tym, wszyscy
uczestniczący w Dożynkach,
mieli możliwość skosztowania
smakołyków wystawianych na
stoiskach promocyjnych sołectw, obejrzenia prac wykonanych przez lokalnych artystów,
wystawy zdjęć prezentujących
dorobek Gręzówki – gospodarza uroczystości, występu
dzieci i młodzieży miejscowej
szkoły oraz obejrzenia sprzętu
rolniczego i ogrodniczego.
Po raz pierwszy na Do-

Starostowie Dożynek – Hanna Drążek i Andrzej Turemka przekazują chleb dożynkowy Przewodniczącemu Rady
Gminy – Tadeuszowi Federczykowi i Wójtowi – Mariuszowi Osiakowi

żynkach Gminnych odbył się
Powiatowy Przegląd Lubelskiej Pieśni Biesiadnej, w którym wzięło udział kilkanaście
zespołów wokalnych z powiatu łukowskiego. Wśród nich
były również zespoły od kilku
lat działające w Gminie Łuków
– „Jagódki” ze Żdżar i „Zalesianki” z Zalesia. Przegląd rozpoczął polonez w wykonaniu
wszystkich występujących zespołów. Zespoły biorące udział
w Przeglądzie otrzymały od

dyrektora GOK-u – Wandy
Szaniawskiej pamiątkowe podziękowania i albumy. Przegląd został sfinansowany ze
środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
Uroczystość dożynkową
zakończyła zabawa na wolnym
powietrzu przy muzyce zespołu Spectrum Live.
Fot. E. K. Kuć

Polonez w wykonaniu zespołów biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Lubelskiej Pieśni Biesiadnej

Wójt składa podziękowanie sołectwom biorącym udział
w Dożynkach
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Uroczystość upamiętniająca 70.
Rocznicę powołania Armii Krajowej

W niedzielę - 12 sierpnia
br., w rezerwacie przyrody
Jata odbyła się niecodzienna
uroczystość patriotyczno – religijna – obchody 70. rocznicy
powołania Armii Krajowej.
Jej organizatorami byli Wójt
Gminy Łuków – pan Mariusz
Osiak, Wójt Gminy Wiśniew –
pan Krzysztof Kryszczuk oraz
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej – Koło Łuków,
zaś pomysłodawcami i współorganizatorami uroczystości
byli panowie Robert Wysokiński i leśniczy leśnictwa Jata
– Grzegorz Uss.
Zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w
obronie ojczyzny, jest nie tylko
naszym obowiązkiem, przede
wszystkim jest dla nas zaszczytem. Dzisiejsze święto jest
wyrazem naszej wdzięczności tym ludziom – żołnierzom
Armii Krajowej – tak okoliczności uroczystości wyjaśnia
Wójt Gminy Łuków – pan
Mariusz Osiak. Uroczystości
takie, jak dzisiejsza, są istotne
dla kształtowania kulturowej
pamięci o trudnych czasach,
w których powszechne okrucieństwo okupantów spotkało
się z oporem, męstwem i odwagą Wielkich Patriotów, do
których w pierwszej kolejności
należą Żołnierze AK – kontynuuje Wójt.
W 70. rocznicę powołania
Armii Krajowej oddajemy hołd
nie tylko poległym za Ojczyznę,
ale również oddajemy cześć
żyjącym Bohaterom. Z roku
na rok jest ich coraz mniej…

Najstarsi uczestnicy Uroczystości – żołnierze AK

Jednocześnie wyrażamy najwyższy podziw i uznanie dla
ich postawy i zaangażowania
w walkę o niepodległość Polski
– dodaje Wójt Gminy Wiśniew
– pan Krzysztof Kryszczuk.
Niemal całodzienna uroczystość składała się z trzech,
spójnych ze sobą części – części patriotyczno – religijnej,
inscenizacji potyczki partyzanckiej oraz spotkania z kombatantami Armii Krajowej.
Część patriotyczno – religijna miała miejsce przed
pomnikiem żołnierzy Armii
Krajowej w rezerwacie Jata.
Składały się na nią: rys historyczny Armii Krajowej, polowa msza św. pod przewodnictwem ks. Antoniego Sulicha
– proboszcza parafii w Dąbiu, z homilią ks. Stanisława

Kwiaty pod pomnikiem żołnierzy AK składają: Wójt Gminy
Łuków – Mariusz Osiak i radne Rady Gminy Łuków – Bogumiła Rozwadowska i Bogumiła Łukasik

Chodźki – dziekana Dekanatu
Zbuczyńskiego, przemówienia zaproszonych gości, Apel
Poległych oraz złożenie kwiatów w hołdzie żołnierzom AK.
Niespodzianką przygotowaną
w tej części przez organizatorów było odtworzenie meldunku, jaki złożył w 1944 r.
podczas uroczystości wręczenia sztandaru AK, Komendant
Parku Sprzętu Motorowego i
Wyszkolenia obwodu Łuków
– Henryk Nowosielski. Dnia
28 maja 1944 r. przyjechał on
do obozu w Jacie na motocyklu BMW R35, jednym z tych,
których używał do szkolenia
na kursach dla żołnierzy AK.
Wykonał wtedy fotoreportaż
z uroczystości oraz przegląd
sprzętu łączności na terenie
bazy Jata. Rolę Pana Henryka odegrał jeden z jego synów
– pan Zbigniew Nowosielski,
który meldunek złożył majorowi Polikarpowi Paduchowi.
Podczas przemówień, wydarzenia okresu walki z okupantem wspominali jej uczestnicy
– żołnierze AK, wśród których
byli Prezes Zarządu Okręgu
Światowego Związku Żołnierzy
AK Lublin – prof. Stanisław
Wołoszyn, Prezes Zarządu 9.
Podlaskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej – pan Polikarp
Paduch, Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej Łuków – pan Stanisław Osypiński. Pan Osypiński wspominając swoją działalność w Szarych Szeregach i
Armii Krajowej, powiedział, że
były to organizacje, które wychowywały młodych ludzi nie
tylko do walki, ale również do
zadań, jakie czekały ich po zakończeniu wojny. Wyzwolenie
jednak nie przyniosło upragnionej wolności, bowiem władze Polski nie uznawały Armii
Krajowej. Dopiero w odrodzonej Polsce, po 1989 roku i po
powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
ci co przeżyli mogli na nowo
zrzeszać się i swobodnie bez
ograniczeń utrwalać pamięć
o etosie Armii Krajowej przez
organizowanie
uroczystości
o charakterze religijno – patriotycznym oraz budowanie
pomników i tablic upamiętniających ludzi, wydarzenia i
miejsca martyrologii narodu
Polskiego czego dowodem jest
dzisiejsza piękna uroczystość
– tak swoje wystąpienie zakończył Prezes KŚZŻAK Łuków.
Niezwykle
wzruszającym elementem uroczystości
był Apel Poległych odczytany
przez pana Bogusława Dziubka. Apel był wyrazem pamięci
o tych, którzy zginęli w czasie
ciąg dalszy str. 8
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okupacji bądź odeszli później, jak również wyrazem
czci składanym nadal żyjącym bohaterom.
Po zakończeniu głównych uroczystości, wszyscy
zgromadzeni udali się, przy
wspólnym śpiewie pieśni
patriotycznych, na miejsce
– również w rezerwacie Jata,
w którym odbyła się inscenizacja potyczki partyzanckiej.
Inscenizację
przygotowali
członkowie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”,
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Weichsel” oraz Stowarzyszenia Historycznego
„Strzelcy Kaniowscy”.
Wieczorna część uroczystości odbyła się w miejscowości Żdżary na tzw. Ranczu Pod Bocianami. Tu jej
uczestnicy mieli możliwość
spotkania z kombatantami,
obejrzenia wystawy fotograficznej zatytułowanej „Ci, co
przetrwali
przeciwności...”
(wystawę można oglądać w
sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Łuków od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30) oraz prezentacji uzbrojenia i wyposażenia
wojskowego, a także wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
zespołu „Jagódki” ze Żdżar i
dwóch wirtuozów harmonijki ustnej – pana Mieczysława
Borkowskiego i pana Andrzeja Wojtusia. Całość dopełnił poczęstunek żołnierską
grochówką.
Uroczystość spotkała się z
ogromnym
zainteresowaniem ze strony nie tylko lokalnej społeczności – Miasta
Łuków i Gminy Łuków oraz
Gminy Wiśniew – jej współorganizatora, ale również ze
strony mieszkańców wielu

innych, często oddalonych
miejsc – Lublina, Warszawy,
Siedlec, Stoczka Łukowskiego. Z zaproszonych gości na
uroczystość przybyli m. in.
Poseł na Sejm RP – pani Małgorzata Gosiewska, Senator
RP – pan Stanisław Gogacz,
Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego – pan Krzysztof
Głuchowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pan
Tomasz Włodek, który kwiaty
złożył w imieniu Wojewody
Lubelskiego – pani Jolanty
Szołno – Koguc. Obecni byli
również członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński,
które od 12 już lat organizuje
rajdy motocyklowe do miejsc
mordu i pochówku patriotów
polskich. Wszyscy przybyli
oddać cześć Bohaterom. Największą radość organizatorów
wzbudziła obecność licznie
przybyłych kombatantów z
Warszawy, Lublina, Łukowa,
Stoczka Łukowskiego, Krzywdy, Stanina, Trzebieszowa.

Polowa Msza św. pod przewodnictwem ks. Antoniego
Sulicha – proboszcza parafii w Dąbiu

Patriotyczno – religijna część Uroczystości pod pomnikiem
żołnierzy AK

Zbigniew Nowosielski składa meldunek majorowi Polikarpowi Paduchowi

Inscenizacja potyczki partyzanckiej

fot. P. Przeździak

