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IV Dożynki Gminne

Nakład: 1 500 egzemplarzy

Nowe świetlice
W poprzednim numerze gazety informowaliśmy o przygotowaniach do budowy
wiejskich świetlic w dwóch
miejscowościach – Malcanowie i Karwaczu. W wakacje
ruszyły prace budowlane.
Świetlice będą gotowe w stanie surowym jeszcze w tym
roku.
str. 3

Inwentaryzacja
azbestu
Na terenie Gminy Łuków
znajduje się 1 170 934 m2
wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i
płaskich płyt azbestowych.
To wynik inwentaryzacji. Azbest jest szkodliwy. Przy jego
usuwaniu można liczyć na
dotacje.
str. 5

Dyżury radcy
prawnego
W każdy ostatni wtorek
miesiąca w godz. 15.30
– 17.00 w Urzędzie Gminy
Łuków, pokój nr 34, dyżur
pełni radca prawny, udzielając bezpłatnych porad
prawnych
mieszkańcom
Gminy Łuków. Dyżuru nie
ma, jeśli wypadnie termin
sprawy sądowej
Wieniec biorący udział w Dożynkach Wojewódzkich, fot. E.K.Kuć

Dożynki, zwane Świętem
Plonów, w tym roku odbyły
się już po raz czwarty w Gminie Łuków. Gospodarzem tegorocznego święta było jedno

z największych sołectw Gminy – Krynka.
Dożynki rozpoczęła msza
św. w intencji rolników. Po
niej, barwny korowód wień-

ców przeszedł, w asyście orkiestry dętej, na boisko LZSu, gdzie odbyła się główna
część uroczystości.
str. 7
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Rada Gminy Łuków

Z pracy Rady Gminy Łuków
W III kwartale br. Rada
Gminy Łuków po raz kolejny zajmowała się kwestią
gospodarowania odpadami
komunalnymi. W tej sprawie
podjęła dwie uchwały.
Jedna z nich dotyczy
zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Łuków a Miastem Łuków
w sprawie określenia zasad
wspólnej realizacji zadania
polegającego na utworzeniu
i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla Gminy Łuków w granicach zamkniętego składowiska odpadów
w Łukowie. Jest to uchwała intencyjna. Rada Miasta
również podjęła uchwałę.
Już zostało zawarte porozumienie. Punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) działa przy ul.

Świderskiej 128 (przy dawnym składowisku miejskim).
Przypomnijmy, że należy do
niego dostarczać:
- odpady niebezpieczne,
w tym m. in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków
do impregnacji drewna,
środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych
i syntetycznych, tłuszczach,
benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki,
stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze
do drukarek i tonery, taśmy
wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne,
taśmy barwiące,
- meble, duże AGD-RTV,
duże opakowania, w tym opa-

kowania ze styropianu, itp.
Druga,
przyjęta
na
sierpniowej Sesji Rady Gminy, uchwała dotyczy określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Tym samym
utraci moc uchwała w tej
sprawie, przyjęta w grudniu
ubiegłego roku, zgodnie z
którą opłaty za gospodarowanie odpadami należało
dokonywać miesięcznie, gotówką w kasie Urzędu Gminy
lub przelewem na rachunek

bankowy Gminy Łuków.
W myśl nowej uchwały,
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od
1 stycznia 2014r., będzie się
uiszczać w terminie płatności
podatku tj. do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września,
15 listopada każdego roku
(pozostaje nadal możliwość
wpłat co miesiąc). Można
to będzie zrobić gotówką
w kasie Urzędu Gminy lub
przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Gminy lub
u inkasenta.

Apelujemy do mieszkańców, którzy dokonują przelewem opłat za odbiór odpadów
komunalnych, by wpisywali w tytule przelewu dane osobowe – kogo dotyczy wpłata
(zgodnie ze złożoną deklaracją). Prosimy
o terminowe wpłaty.

Plener rzeźbiarsko – malarski w Gręzówce
Zapomniane miejsca,
zanikająca architektura oraz
ludzie związani z terenem
Gminy Łuków, których już
nie ma – to tematy tegorocznego pleneru rzeźbiarsko
– malarskiego odbywającego się we wrześniu w Gręzówce.
Plener został zorganizowany w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego.
Wzięli w nim udział rzeźbiarze: Piotr Czubaszek,
Krzysztof Osak, Mirosław
Bulik i Robert Sadło oraz
malarze: Elwira Sosnowska,
Sławomir Celiński – Piotrowicz, Andrzej Zakrzewski
i Sławomir Śledź. Gościły
również na plenerze: Jolanta Kędzierska – młoda
rzeźbiarka z Łukowa, Anna
Lipka – zajmująca się pisaniem ikon oraz Małgorzata
Goławska z Ławek.
Powstałe podczas ple-

neru prace rzeźbiarskie upamiętniają
stacjonujących,
podczas
II wojny światowej w rezerwacie Jata,
żołnierzy AK oraz ks. Stanisława Brzóskę – jednego
z przywódców Powstania
Styczniowego, ukrywającego się w lasach obecnego rezerwatu Jata.
Rzeźby bohaterów AK
znajdą swoje docelowe miejsce w rezerwacie, tuż obok
pomnika żołnierzy AK, zaś
rzeźba przedstawiająca ks.
Brzóskę – w Zespole Szkół
w Zalesiu, noszącym jego
imię.
W ramach pleneru odbyły się również warsztaty rzeźbiarskie, w których
wzięło udział 45 uczniów z
Zespołu Szkół w Gołąbkach.
Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy
Łuków.
fot. E.K.Kuć
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Inwestycje

Inwestycje w III kwartale

W poprzednim numerze gazety informowaliśmy o
przygotowaniach do budowy
świetlic wiejskich w dwóch
miejscowościach – Malcanowie i Karwaczu. W okresie
wakacyjnym ruszyły prace
budowlane obu świetlic, jeszcze w tym roku obiekty będą
gotowe w stanie surowym.
Zakończenie wszystkich prac
i oddanie świetlic do użytkowania zostało zaplanowane
na koniec września przyszłego roku.
Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dofinansowanie
na świetlicę w Karwaczu wynosi 220 tys. zł, na świetlicę
w Malcanowie – 125 tys. zł.
Wykonawca inwestycji został
wyłoniony w drodze prze-

targu. W obu przypadkach
została nim firma INVEST
Ciołek Jarosław z Tuchowicza, która złożyła najkorzystniejsze cenowo oferty. Cena
podana przez oferenta na wykonanie świetlicy w Karwaczu
to kwota 462 800,00 zł, zaś
na świetlicę w Malcanowie
– 365 000,00 zł.
Kolejnymi inwestycjami
prowadzonymi w czasie wakacji, były remonty w szkołach – Świdrach i Rolach,
związane głównie z utworzeniem przedszkoli w tych
placówkach i koniecznością
dostosowania ich do potrzeb
najmłodszych użytkowników.
W Rolach została przebudowana część parteru budynku
szkolnego. Wszystkie prace
wykonała gminna ekipa remontowa. W Świdrach, poza

remontem na potrzeby przedszkola, wyremontowane zostały również pomieszczenia
w starej części budynku oraz
stołówka szkolna. W przypadku tej inwestycji, wykonawca
został wyłoniony w procedurze przetargowej. Podobnie,
jak w przypadku świetlic,
najtańszą ofertę złożyła firma
INVEST Ciołek Jarosław, podając cenę 384 399,00 zł.
Okres letni to zwykle
czas wzmożonych prac drogowych. Tak było również w tym
roku. W Zalesiu został położony asfalt na odcinku ponad
800m. Była to kontynuacja
ubiegłorocznej inwestycji, w
wyniku której została położona nawierzchnia asfaltowa
na trasie o długości prawie
1,5 kilometra. Podobnie, nawierzchnie asfaltowe o łącznej

długości ponad 2 km, zostały
położone w miejscowościach
Krynka, Świdry i Jadwisin.
Zaś tłuczniem kamiennym
utwardzono drogi gruntowe
w Dmininie, Zarzeczu Łukowskim, Ryżkach, Szczygłach
Górnych, Świdrach, Turzych
Rogach, Ławkach i Krynce.
Wszystkie wymienione inwestycje drogowe Gmina sfinansowała z własnego budżetu.
Kolejną zrealizowaną inwestycją drogową jest przebudowa drogi powiatowej Nr
1311L w Wólce Świątkowej,
wraz z budową chodnika dla
pieszych na odcinku 460m.
Do 15 października, w miejscowości Żdżary, na odcinku
ponad 600m, zostanie wyremontowany chodnik znajdujący się przy drodze powiatowej Nr 1309L.

GOPS
Nowa lokalizacja i czas pracy „Profilaktycznego Punktu Konsultacyjnego”
Informujemy mieszkańców, że zmianie ulega lokalizacja i godziny pracy Profilaktycznego Punktu Konsultacyjnego, działającego w budynku Urzędu Gminy Łuków. Punkt
mieści się w pokoju Nr 18 i pracuje według podanego obok
harmonogramu.
Zakres działania Profilaktycznego Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
1. Konsultacje dla osób z problemem alkoholowym.
2. Rozmowy motywacyjne dla osób uzależnionych.
3. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – poradnictwo.
5. Konsultacje dla młodzieży eksperymentującej
z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.
6. Konsultacje dla rodziców dorastającej młodzieży.
Z Punktu mogą korzystać osoby dorosłe oraz młodzież.

Informacja dotycząca szczepień lisów

Informujemy
mieszkańców Gminy Łuków, że
na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
2 czerwca 2004r. w sprawie
szczególnych warunków i
sposobu przeprowadzania
ochronnych szczepień przeciwko wściekliźnie lisów

wolno żyjących, na terenie
województwa lubelskiego w
dniach 01-10 października
2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia
metodą doustną.
Szczepionka
będzie
zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km².
Zrzuty obejmą kompleksy

leśne, pola, łąki, z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki
stanowi pakiet w postaci
stożkowego krążka o wymiarach 30mm x 9 mm, koloru
brunatnego o intensywnym
zapachu rybnym. Osoba mająca kontakt ze szczepionką
powinna niezwłocznie zgło-

sić się do lekarza medycyny.
Nie zaleca się organizacji polowań w okresie 14
dni od daty wyłożenia szczepionki.
Psy należy trzymać na
uwięzi, koty w zamknięciu. Nie wolno dotykać
szczepionki.
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Oświata

Przygotowanie szkół do nowego
roku szkolnego 2013/14
W okresie wakacji pracownicy szkół realizowali
szereg zadań związanych z
przygotowaniem budynków
i placów szkolnych do nowego roku szkolnego. Niektóre
jednostki prowadziły głównie prace porządkowe i małe
remonty, ale w innych działo
się dużo więcej.
I tak:
- w Czerśli wymieniono
wszystkie okna oraz wycyklinowano parkiet w sali sportowej;
- w Dąbiu dostosowano klasę
do potrzeb dzieci przedszkolnych wraz z umeblowaniem;
- w Krynce również dostosowano klasę do potrzeb kolejnego oddziału w przedszkolu;
- w Rolach przebudowano
część parteru budynku szkolnego na potrzeby nowego
przedszkola 2-oddziałowego
(prace wykonała gminna ekipa remontowa);
- w Strzyżewie wymieniono
podłogi w klasach użytkowanych przez uczniów gimnazjum;
- w Świdrach wykonano prace remontowe w związku z
otwarciem przedszkola, a
także wyremontowano po-

Przedszkole w Rolach, fot. arch. Zespołu Szkół w Rolach

mieszczenia w starej części
budynku, łącznie ze stołówką (wykonawca zewnętrzny,
został wyłoniony w drodze
przetargu);
- w Łazach, we własnym
zakresie dostosowano pomieszczenia przedszkolne do
potrzeb zajęć specjalistycznych z dziećmi.
Pozostałe jednostki wykonywały drobniejsze remonty, a także sprzątały i
odświeżały pomieszczenia
szkolne.

Poświęcenie przedszkola w Rolach, fot. arch. Zespołu
Szkół w Rolach

Przedszkola
Od 1 września roku szkolnego 2013/14 w Zespołach
Szkół w Dąbiu, Krynce i Zalesiu funkcjonuje o jeden
oddział dzieci młodszych
więcej niż w minionym roku
szkolnym.
Uroczyście, z udziałem dzieci i rodziców, otwarto również nowe przedszkola w Zespołach Szkół w Rolach oraz
Świdrach. Do Przedszkola w
Rolach uczęszcza łącznie 42

dzieci, a w Świdrach - 48.
W skali Gminy Łuków funkcjonuje już 9 przedszkoli publicznych, do których
uczęszcza 585 dzieci. Dodatkowo do tzw. „zerówek” przy
szkołach
podstawowych
uczęszcza 83 dzieci.
Przedszkola powoli stają się
dumą gminy i nadzieją na
jeszcze lepsze możliwości
rozwoju najmłodszego pokolenia jej mieszkańców.

Świdry - wejście do przedszkola, fot. arch. Zespołu Szkół
w Świdrach
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Inwentaryzacja azbestu na terenie
Gminy Łuków
W lipcu bieżącego roku
na terenie naszej Gminy
została
przeprowadzona
inwentaryzacja
wyrobów
zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie
Gminy Łuków znajduje się
1 170 934 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci
falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 12 880 274 kg
tych wyrobów.
Co to jest azbest i dlaczego azbest jest niebezpieczny?
Azbest znany jest od
kilku tysięcy lat. Szerokie
jego zastosowanie nastąpiło
w okresie ostatnich 100 lat.
Azbest stosowano w produkcji około 3000 wyrobów
przemysłowych,
głównie
do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt
dachowych i elewacyjnych,
a także do produkcji rur,
kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych,
wyrobów tekstylnych, mas
ogniotrwałych i uszczelniających. Z uwagi na swoje
niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie i niskie
temperatury, działanie substancji żrących, elastyczność,
dobre właściwości mechaniczne, odporność na wodę
morską, wytrzymałość na
rozciąganie i zgniatanie, wykorzystywany był jako cenny
surowiec również w Polsce
Dopiero w latach 80tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z
najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.
Poszczególne państwa
Unii Europejskiej, jak i inne,
w tym USA, Kanada i Japonia już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia, zakazały stosowania azbestu bądź
ograniczyły lub zabroniły
obrotu materiałami zawierającymi azbest oraz importu

takich materiałów na swój
obszar celny. W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest rozwiązała problemy związane
z produkcją wyrobów zawierających azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i
wyrobów zawierających azbest oraz ich obrotem.
Ustawa
zapobiegła
dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów zawierających azbest, pozostały
problemy obecności w środowisku ogromnych ilości
wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu
do powietrza.
Bezpieczne użytkowanie
i usuwanie wyrobów zawierających azbest stosowanych
od wielu, wielu lat na terenie
kraju musi być prowadzone
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi i odpowiednimi
procedurami
tak, aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia
zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców jak również nie stanowił
zagrożenia dla środowiska.
Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?
Wszyscy
mieszkańcy,
którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji
nie powinni wykonywać tego
samodzielnie. Prace takie
należy zlecić specjalistycznej
firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do

Urzędu Gminy, gdzie każdy
mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak
bezpiecznie przeprowadzić
demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach
otrzymania dofinansowania
na wykonanie tych prac.
„Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu”
W dniu 14 lipca 2009
r. Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program
Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 20092032”.
Główne cele Programu
to:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju;
3. likwidacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na
środowisko.
Cele Programu będą
realizowane
sukcesywnie



aż do roku 2032, w którym
zakładane jest oczyszczenie
kraju z azbestu. Szacuje się,
że na terenie kraju w 2008 r.
znajdowało się ok. 14,5 mln
ton wyrobów zawierających
azbest (w latach 2003-2008
usunięto ok. 1 mln ton).
Przyjmuje się, iż następujące
ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
• w latach 2009–2012 około
28% odpadów (4 mln ton),
• w latach 2013–2022 około
35% odpadów (5,1 mln ton),
• w latach 2023–2032 około
37% odpadów (5,4 mln ton).
Program tworzy nowe
możliwości, m.in.:
1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach
podziemnych,
2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
3. pozostawianie w ziemi
– w dopuszczonych prawem
przypadkach – wyrobów
azbestowych
wycofanych
z użytkowania.

Na listopad br. planowany jest nabór wniosków na bezpłatny demontaż i odbiór pokryć dachowych zawierających
azbest. O dokładnym terminie naboru i jego zasadach
Urząd Gminy Łuków będzie informował mieszkańców.
Bliższe informacje dotyczące kwestii demontażu wyrobów
azbestowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Łuków,
pokój nr 38, tel. 25 798 24 39 w. 138.
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GBP

Wakacyjna działalność bibliotek
W okresie wakacji biblioteki Gminy Łuków oferowały wiele atrakcji i spotkań dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych czytelników.
Biblioteka w Dmininie
zorganizowała dla dzieci i
młodzieży maratony filmowe oraz imprezę pn. „Noc
w Bibliotece”, proponując
młodym czytelnikom z terenu całej Gminy szereg gier i
zabaw integracyjnych. Również w bibliotece w Dmininie, seniorzy uczestniczący
w projekcie pn. „Międzypokoleniowe Centrum Rozwoju 60+”, zorganizowali jego
uroczyste podsumowanie.
Projekt był realizowany w
okresie od grudnia ur. do
czerwca br. przez Łukowskie
Stowarzyszenie
Rozwoju,
we współpracy z bibliotekami w Dmininie i Gręzówce.
W jego ramach odbywały się
zajęcia nornic walking, wyjazdy na basen oraz zajęcia
z obsługi komputera i korzystania z Internetu.
Biblioteka w Krynce
gościła w okresie wakacji
animatorkę Teresę Dek z
Papieskiego Koła Misyjnego, która wprowadziła dzieci

Stoisko bibliotek na Dożynkach Gminnych, fot. arch. GBP

w tajniki pracy misyjnej w
krajach oddalonych od Polski o tysiące kilometrów. Bibliotekarka z Krynki – pani
Danuta Soćko przygotowała
prezentację multimedialną
na temat historii i działalności miejscowego oddziału
Akcji Katolickiej, którą prezentowała na spotkaniu Akcji Katolickiej diecezji siedleckiej.
W sierpniu wszystkie
biblioteki Gminy Łuków

wzięły udział w Dożynkach
Gminnych, podczas których poza prezentacją swojej działalności, prowadziły
kiermasz książek.
W bieżącym roku biblioteka w Gręzówce, we współpracy z pozostałymi placówkami bibliotecznymi, wzięła
udział w akcji pn. „Narodowe
czytanie”, ogłoszonej przez
Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Autorem, którego
dzieła czytane są w tym roku,

jest Aleksander Fredro. Biblioteka akcję „narodowego
czytania” zorganizowała w
Domu Pomocy Społecznej
w Ryżkach. Słuchaczami
fredrowskiej „Zemsty” byli
pensjonariusze oraz pracownicy placówki.
Biblioteka w Gręzówce
zaprasza do nowej siedziby,
mieszczącej się w sąsiedztwie pomieszczeń zajmowanych przez nią do lipca.

GOPS

Wyjazdy kolonijne dzieci z terenu Gminy Łuków
W bieżącym roku władze
Gminy Łuków trzykrotnie
zorganizowały wypoczynek
dla dzieci i młodzieży. Były to
2-tygodniowe wyjazdy kolonijne - w lutym do Poronina,
w lipcu do Zakopanego i w
sierpniu do Władysławowa.
Skorzystało z nich łącznie
135 dzieci i młodzieży z Gminy Łuków.
Ponadto, Lubelskie Kuratorium Oświaty umożliwiło
sześciorgu uczniom udział w
koloniach w Rzucewie nad
morzem oraz dwojgu – w
Szczebrzeszynie.
W organizację wypoczynku zaangażowali się
lubelscy
parlamentarzyści
– Genowefa Tokarska i Hen-

Spotkanie podsumowujące zimowy wypoczynek, fot. E.K.Kuć

ryk Smolarz oraz ZHP w Łasku, a także Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łuko-

wie. Kolonie zostały sfinansowane głównie ze środków
KRUS oraz Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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IV Dożynki Gminne
Tradycją jest, że każdego roku Starostowie Dożynek
przekazują, na ręce władz
Gminy, chleb – symbol dostatku, urodzaju i pomyślności, z prośbą o sprawiedliwy
jego podział pomiędzy mieszkańców. W tym roku funkcję
starostów pełnili państwo Bożena i Henryk Wereszczyńscy
– mieszkańcy Krynki. To oni
przekazali chleb dożynkowy
na ręce Przewodniczącego
Rady Gminy – Tadeusza Federczyka i Wójta – Mariusza
Osiaka.
Dożynkowym zwyczajem
jest również wicie wieńców
ze zbóż, kwiatów, jarzębiny,
owoców. Biorą one udział w
konkursie ogłaszanym przez
Gminny Ośrodek Kultury. W
tym roku na konkurs zgłoszono 14 wieńców z następujących
miejscowości: Krynka, Dąbie,
Dminin, Gołąbki, Gręzówka, Jeziory, Kownatki, Łazy,
Role, Ryżki, Szczygły Górne,
Wagram, Wólka Świątkowa i
Zalesie. Oceniała je komisja
w składzie: proboszcz parafii
w Krynce – ksiądz Szczepan
Pawluczuk, Przewodniczący
Rady – Tadeusz Federczyk,
Wójt – Mariusz Osiak, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy – Wojciech Szczygieł oraz
plastyk – Mariusz Tarkawian.
Jurorzy, zgodnie przyznali
wszystkim wieńcom, równorzędne pierwsze miejsca, a
tym samym równorzędne nagrody.
Podobnie, jak w poprzednich latach, 36 wyróżniających się gospodarzy odebrało

z rąk Przewodniczącego Rady
i Wójta, specjalne podziękowania i gratulacje.
Artystyczną część uroczystości rozpoczął polonez
w wykonaniu występujących,
podczas dożynek, zespołów
oraz przybyłych na uroczystość gości. Poprowadzili go
starostowie dożynek oraz
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Wanda Szaniawska
z Jerzym Nowickim z Katowickiego Holdingu Węglowego.
Na dożynkowej scenie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół
w Krynce, młodzież z zespołu
tanecznego „Leszczynki” z
Gminy Trzebieszów, „Wesołe
Nutki” z Gminy Stanin, „Wiśniewiacy” z Gminy Wiśniew,
„Caro Dance” z Siedlec, dwa
zespoły z Gminy Łuków –
„Jagódki” i „Zalesianki” oraz
ukraiński młodzieżowy zespół
„Kwieciste gwiazdy”. Dożynkową uroczystość zakończyła
zabawa przy muzyce zespołu

„Spectrum”.
Scenicznym występom
towarzyszyło wiele atrakcji
prezentowanych na licznych
stoiskach. Były wśród nich
stoiska promocyjne sołectw
przygotowane przez funkcjonujące w nich organizacje –
KGW, stowarzyszenia, Rady
Sołeckie. Poza stoiskami miejscowości, które przygotowały
wieńce, stoiska miały również
Sięciaszka Druga, Szczygły
Dolne i Żdżary. Oprócz nich
prezentowały się m. in.: Muzeum Regionalne, Gminna
Biblioteka Publiczna, Nadleśnictwo Łuków, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Łukowie i Husquarna, Stowarzyszenie Artystów i
Twórców Gminy Łuków.
Tegoroczna uroczystość dożynkowa spotkała się
z dużym zainteresowaniem.
Przybyło na nią wielu mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości, wśród których byli:
radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego – Krzysztof Głuchowski, Starosta Łukowski –
Janusz Kozioł, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek.
fot. E.K.Kuć
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Uroczystość 60 rocznicy wysiedlenia
miejscowości Jagodne
Historia Ziemi Łukowskiej – obfitująca w ważne
wydarzenia historyczne, zna
wiele ludzkich krzywd i dramatów, których mieszkańcy doznawali od zaborców i
okupantów. Kto wie, czy nie
najdotkliwsze spotkały ich
jednak ze strony powojennej
władzy polskiej – tej, która z
założenia powinna budować
przyszłość i chronić swoich
obywateli. Jedna z takich
krzywd spotkała mieszkańców miejscowości Jagodne,
położonej na terenie obecnej
Gminy Łuków.
W bieżącym roku mija
60 lat od dnia, w którym
wieś została wysiedlona, jej
mieszkańcy wykwaterowani do województwa olsztyńskiego, a w miejscu wsi, został utworzony, istniejący do
dzisiejszego dnia, poligon
wojskowy.
W rocznicę wysiedlenia,
jak mówią byli mieszkańcy
wsi Jagodne – wypędzenia
ich przez ówczesną władzę,
w niedzielę 11 sierpnia, nieopodal byłej miejscowości
Jagodne, odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte
bolesne wydarzenia. Wzięli
w niej udział żyjący jeszcze
mieszkańcy wsi Jagodne i ich
rodziny, senator Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisław
Gogacz, władze samorządowe i administracyjne województwa lubelskiego, władze
powiatu łukowskiego, władze gmin Ziemi Łukowskiej,
Nadleśnictwa Łuków oraz
przedstawiciele Wojska Polskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Koło Łuków.
Na początku uroczystości Krzysztof Fornal – autor publikacji pn. „Jagodne
– zapomniana historia…”,
przestawił rys historyczny
wsi Jagodne – wsi, o której
pierwsze informacje pojawiły się już w XVw. Mszę
Św. w intencji Mieszkańców
Jagodnego – zarówno tych,
po których nie została już

nawet pamięć, jak również
tych, którzy ciągle żyją i pamiętają dramat sprzed lat,
odprawił ks. Antoni Sulich
– proboszcz parafii w Dąbiu.
Homilię zaś wygłosił ks. Stanisław Chodźko – dziekan
Dekanatu
Zbuczyńskiego.
Nawiązując w niej do krzywd
mieszkańców
Jagodnego,
podkreślił, że to nie idee ani
ideologie są najważniejsze,
ale człowiek i to właśnie jego
potrzeby i problemy powinny być centralnym punktem
każdego systemu.
Bardzo wzruszającym
momentem – zwłaszcza dla
przybyłych na uroczystość
mieszkańców
Jagodnego,
było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej
wysiedlenie. Tablicę na której
widnieje następujący napis
„Pamięci mieszkańców wsi
Jagodne, wysiedlonych w latach 1953 – 54 przez ówczesne władze, w uznaniu ofiar
i krzywd. Mieszkańcy gmin
Łuków i Stoczek Łukowski.
Żdżary, 11.08.2013r.”, odsłoniły dwie mieszkanki wysiedlonej wsi – Jadwiga Pucyk i
Albina Tomasiak. Następnie
opowiedziały, jak wyglądały
ostatnie dni liczącej ponad
500 lat miejscowości.
Na zakończenie uroczystości, każdy z przybyłych na
nią otrzymał wspomnianą
publikację „Jagodne – zapomniana historia…”.
W ten sposób pamięć o
ludziach, którzy tu mieszkali,
pracowali, przeżywali swoje
radości
i troski – będzie
trwała. Tablica oraz publikacja są znakami, które pozwolą tę pamięć zachować na
długo, nawet wtedy, kiedy nie
będzie już świadków wysiedlenia, ani nawet dzisiejszej
uroczystości – tak o potrzebie pielęgnowania pamięci
o mieszkańcach Jagodnego
mówi jeden z organizatorów
uroczystości – Wójt Gminy
Łuków Mariusz Osiak. Dodaje również, że ta uroczystość nie tylko przypomina

fot. P. Przeździak

fot. R. Wysokiński

dawno zapomnianą historię, ale jest również, a może
przede wszystkim – szacunkiem składanym przez nas
ludziom, dla których Jagodne przez 500 lat było domem
i tak nagle, jedną decyzją,
przestało nim być…
Obok
Wójta
Gminy Łuków, organizatorami uroczystości byli: Wójt

Gminy Stoczek Łukowski
– Marek Czub, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łuków – Grzegorz Uss, Radny Powiatu
Łukowskiego – Krzysztof
Fornal, Radna Gminy Łuków – Elżbieta Dynek oraz
Robert Wysokiński – jednocześnie jej pomysłodawca. Uroczystość prowadził
Marcin Mościcki.

