
STYPENDIA 
I NAGRODY

Po zakończeniu I seme-
stru bieżącego roku szkolnego 
do Urzędu Gminy wpłynęły 
wnioski o przyznanie sty-
pendiów Gminy Łuków oraz 
nagród i wyróżnień Wójta 
Gminy Łuków. Stypendium 
za wyniki w nauce otrzymał 
Hubert Krasuski.
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WIELKANOCNY 
JARMARK

Tegoroczny Wielkanoc-
ny Jarmark Tradycji i Obrzę-
du, odbył się już po raz pią-
ty. Otworzyli go gospodarze 
Jarmarku – Wójt – Mariusz 
Osiak i Burmistrz – Dariusz 
Szustek, którzy również zło-
żyli mieszkańcom wielkanoc-
ne życzenia, dzieląc się przy 
tym z obecnymi tradycyjnym 
jajeczkiem.
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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, udzie-
lając bezpłatnych porad 
prawnych mieszkańcom 
Gminy Łuków.

ODPADY KOMUNALNE
KTO I ZA CO ODPOWIADA

Od 1 lipca 2013 r. od-
powiedzialność za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
przejmuje Gmina Łuków. 
Właściciele nieruchomości 

poniosą na rzecz gminy opła-
tę za odbieranie i zagospoda-
rowanie odpadów. Za odpady 
niesegregowane stawkę usta-
lono na 12 zł, za segregowane 

– na 5 zł w nieruchomości do 
czterech osób i 2 zł od każdej 
następnej. 
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Pamięć o ludziach, którzy 
oddali życie w obronie Ojczy-
zny, jest w Gminie Łuków cią-
gle żywa. Przykładem tego są 
między innymi organizowane 
tu uroczystości rocznicowe. 
Jedna z nich - upamiętnia-

jąca 150. rocznicę Powstania 
Styczniowego na Ziemi Łu-
kowskiej odbyła się w Zalesiu 
w dniu 17 marca br.

Powstanie wprawdzie 
rozpoczęło się w styczniu, 
jednak data uroczystości nie 

jest przypadkowa. Nawią-
zuje bowiem do walk, które 
rozegrały się pod Gręzówką 
i Staninem w dniu 14 marca 
1863 r.

ciąg dalszy str. 8

Uroczystość 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego 
na Ziemi Łukowskiej

fot. P. Przeździak 
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Rada Gminy Łuków

Od 1 lipca 2013 r. od-
powiedzialność za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
przejmuje Gmina Łuków.

Właściciele nierucho-
mości poniosą na rzecz gmi-
ny opłatę za odbieranie i za-
gospodarowanie odpadów. 
To jest 12 zł od osoby za mie-
siąc za odpady niesegre-
gowane.

Za odbiór odpadów se-
gregowanych ustalona zo-
stała niższa stawka opłaty, 
co zagwarantuje racjonalne 
zagospodarowanie odpa-
dów. To jest: po 5 zł od osoby 
w nieruchomości do 4 osób, 
powyżej 4 osób – 2 zł za każ-
dą następną osobę.

Np.:
• Właściciel nierucho-

mości zamieszkałej przez 4 
osoby zapłaci: 4x 5zł = 20 zł 
miesięcznie,

• Właściciel nierucho-
mości zamieszkałej przez 5 
osób zapłaci 4x 5zł + 1x 2zł = 
22 zł miesięcznie

Systemem odbioru odpa-
dów objęte zostaną również 
nieruchomości niezamiesz-
kałe (np. szkoły, sklepy, biu-
ra, przedsiębiorstwa, itp.), 
na których powstają odpady 
komunalne.

Dla przedsiębiorców – 
wszelkie dane dostępne są na 
stronie internetowej www.
lukow.ug.gov.pl/odpady

Zostanie uruchomiony 
powszechny system selek-
tywnej zbiórki odpadów, 
uzupełniony Punktem Se-
lektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych 
(PSZOK), z siedzibą w Łu-
kowie, przy ul. Świderskiej 
128 (przy dawnym składowi-
sku miejskim).

Sugerowanym rozwią-
zaniem na zbiórkę biood-
padów (tzw. zielonych) jest 
zagospodarowanie ich we 
własnym zakresie. A więc do-
puszcza się, aby odpady ule-
gające biodegradacji zbierać 
i gromadzić na przydomo-
wych kompostownikach oraz 
wykorzystywać dla własnych 
potrzeb.

Wszystkie regulacje do-
tyczące postępowania z od-
padami wynikają z Regula-
minu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gmi-
ny Łuków, dostępnego na 
stronie internetowej urzędu 
www.lukow.ug.gov.pl/odpa-
dy.

Został określony termin, 
tryb i częstotliwość wno-
szenia przez mieszkańców 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 
co miesiąc gotówką w kasie 
Urzędu Gminy Łuków, in-
kasentowi lub na rachunek 
bankowy Gminy Łuków nr 
88 1020 1260 0000 0102 

0115 6264.
Niedopuszczalne 

jest mieszanie odpadów 
w sytuacji zadeklaro-
wanej segregacji. Fir-
ma odbierająca odpady 
będzie miała obowią-
zek powiadomić gminę 
o przypadku niedopeł-
nienia przez właścicie-

la nieruchomości obo-
wiązku selektywnego 
zbierania odpadów i po-
traktować je jako zmie-
szane odpady komunal-
ne, co skutkować będzie 
podwyższeniem stawki 
opłaty, czyli 12 zł za oso-
bę w miesiącu.

Odpady komunalne - kto i za co odpowiada
Kwiecień 2013 roku – do 30 kwietnia każdy właś-
ciciel lub zarządca nieruchomości złoży w Urzędzie 
Gminy Łuków lub za pośrednictwem Sołtysa deklara-
cję, o wysokości opłaty. Druk można pobrać ze strony 
internetowej Gminy Łuków lub uzyskać w kancelarii 
Urzędu Gminy bądź u Sołtysa.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właś-
ciciela lub zarządcy nieruchomości.

Właścicielom lub zarządcom nieruchomości, którzy 
nie złożą deklaracji, zostaną wydane decyzje admini-
stracyjne ustalające wysokość opłaty – jak za odpady 
niesegregowane (12 zł/os./m-c).

Od lipca 2013 roku mieszkaniec zapłaci za usługę od-
bioru i zagospodarowania odpadów gminie na rachu-
nek bankowy, w kasie Urzędu Gminy Łuków lub inka-
sentowi bez zawierania umowy. O terminie i sposobie 
rozwiązania dotychczasowych umów gmina poinfor-
muje w odrębnym czasie. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zobowią-
zanych do złożenia deklaracji do dotrzymania 
wskazanych terminów.

WAŻNE DATY

W pierwszym kwarta-
le br. sprawami o najwięk-
szym znaczeniu dla miesz-
kańców Gminy Łuków, 
nad którymi pracowała 
Rada Gminy, były: gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi, przystąpienie 
do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego (MPZP) oraz wyraże-
nie zgody na przystąpienie 
Gminy Łuków do uczestni-

ctwa w projekcie pn. „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w wojewódz-
twie lubelskim – edycja 
III”.

Zmiana MPZP wynika 
z konieczności zapewnienia 
jego zgodności z uchwa-
lonym w 2011 r. Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego oraz w związku 
z wnioskami mieszkańców 
o zmianę przeznaczenia te-

renów.
Projekt „Przeciwdzia-

łanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w województwie lubel-
skim – edycja III” będzie 
realizowany ze środków 
unijnych Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007 
– 2013. W ramach projektu 
30 gospodarstw domowych 
otrzyma komputery z do-
stępem do Internetu. Będą 
to gospodarstwa, w któ-

rych mieszkają osoby tzw. 
zagrożone wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trud-
nej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności.

Sprawą, której chcemy 
poświęcić więcej miejsca 
jest gospodarka odpadami 
komunalnymi. Poniżej po-
dajemy kilka ważnych, w 
tym temacie, dla mieszkań-
ców informacji.

Z pracy Rady Gminy Łuków
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Inwestycje

Sport

Uroczyste otwarcie świetlic
Z początkiem br. rozpo-

częły działalność dwie świet-
lice wiejskie – w Krynce i Go-
łąbkach. Ich funkcjonowanie 
poprzedziły uroczystości ot-
warcia i poświęcenia nowych 
obiektów. Oprócz władz sa-

morządowych, uczestniczyli 
w nich licznie przedstawiciele 
wszystkich organizacji dzia-
łających w miejscowościach 
i mieszkańcy – wszyscy, któ-
rym świetlice będą służyły.

Świetlice są miejscami, w 

których koncentruje się życie 
społeczne i kulturalne miej-
scowości. To w nich miesz-
kańcy spotykają się, wspólnie 
spędzają wolny czas, rozwi-
jają swoje zainteresowania, 
organizują zebrania. W świet-

licy w Krynce, poza pomiesz-
czeniami przystosowanymi 
do wymienionych czynności, 
znajduje się biblioteka oraz 
pomieszczenie dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej wraz z 
garażem.

Gołąbki - poświęcenie świetlicy, fot. arch. miejscowości 
GołąbkiKrynka - poświecenie świetlicy, fot. arch. biblioteki w Krynce

W pierwszym kwartale 
br. działania inwestycyjne 
były skoncentrowane na przy-
gotowaniach do rozbudowy 
gminnej sieci wodociągowej 
w następujących miejscowoś-
ciach: Ryżki, Łazy, Świdry i 
Gołaszyn oraz połączenia wo-
dociągów gminnych z wodo-

ciągami miejskimi w miejsco-
wościach Wólka Świątkowa i 
Ławki.

Wykonawca projektu 
wskazanej wyżej inwestycji 
został wyłoniony w drodze 
konkursu ofert. Jest nim Biu-
ro Projektowe DELTA Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łukowie, 

które przedstawiło najko-
rzystniejszą ofertę.

Obecnie trwają przygoto-
wania projektów dotyczących 
budowy świetlic wiejskich w 
miejscowościach Malcanów 
i Karwacz oraz oznakowa-
nia szlaków rowerowych na 
terenie Gminy Łuków, ce-

lem złożenia ich w konkur-
sie wniosków, ogłoszonym 
przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI”, w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Inwestycje w pierwszym kwartale br.

III Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łuków
19 stycznia 2013 r., na ha-

lach sportowych Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 
2 w Łukowie, został rozegrany 
III Halowy Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Łu-
ków. W kategorii szkół podsta-
wowych wystąpiło 8 drużyn, a 
w kategorii gimnazjów 4 dru-
żyny.

Królem strzelców z liczbą 
6 bramek został uczeń z Grę-
zówki Krystian Zachoszcz, 
a najlepszym zawodnikiem 
wybrano Bartosza Szczuch-
niaka z Aleksandrowa. W 
składzie zwycięskiej drużyny 
z Gręzówki wystąpili: Ra-
dosław Szczygieł, Dawid 

Kurek, Samuel Klimczyk, 
Przemysław Koper, Jakub 
Jastrzębski, Paweł Szczy-
gieł, Damian Kargol, Kry-
stian Zachoszcz, Jakub 
Bednarczyk i Jakub Char-
czuk. Opiekunem drużyny 
był Przemysław Gryczka.

Michał Domański z Za-
lesia uzyskał 3 bramki i został 
królem strzelców, a Jakub 
Dołęga z Gręzówki został wy-
brany najlepszym piłkarzem 
turnieju. W drużynie z Zale-
sia wystąpili: Radosław Mi-
chalak, Michał Domański, 
Marcin Zalewski, Daniel 
Szczygielski, Marcin Kiry-
ła, Marcin Czubaszek, Ra-

fał Tomasiewicz i Patryk 
Wypych. Opiekunem ze-
społu był Paweł Grula. 

Mariusz Osiak, Wójt Gmi-
ny Łuków podsumował tur-
niej, wręczył nagrody i zapro-
sił uczniów na kolejną edycję 
zawodów w przyszłym roku. 
Wszystkie zespoły otrzymały 
dyplomy, a zawodnicy nagrody 
rzeczowe (koszulki).

Najlepsze drużyny na-
grodzono pamiątkowymi 
pucharami, a najlepszych za-
wodników i strzelców bramek 
indywidualnymi statuetkami. 
W trakcie zawodów uczestnicy 
skorzystali też z poczęstunku.

Wśród szkół podstawo-
wych ostateczna kolej-
ność była następująca:
1. SP Gręzówka
2. SP Aleksandrów 
3. SP Dąbie
4. SP Krynka
5. SP Gołaszyn
6. SP Zalesie 
7. SP Gołąbki
8. SP Role.

W kategorii gimna-
zjów ostateczna tabe-
la jest następująca:
1. Zalesie
2. Gręzówka
3. Krynka
4. Gołąbki.
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Oświata

Stypendia i nagrody dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych

Po zakończeniu I seme-
stru bieżącego roku szkolnego 
do Urzędu Gminy wpłynęły 
wnioski o przyznanie stypen-
diów Gminy Łuków oraz na-
gród i wyróżnień Wójta Gminy 
Łuków.

Po zaopiniowaniu wnio-
sków przez komisję stypen-
dialną przyznano jedno sty-
pendium - dla ucznia Zespołu 
Szkół w Zalesiu Huberta Kra-
suskiego, który otrzymał śred-
nią ocen 5,0 i zajął m. in. II 
miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 
w zapasach.

Jednorazowe nagrody 

pieniężne przyznano: Rafałowi 
Wielgoszowi, Piotrowi Osiako-
wi i Cezaremu Szczygielskie-
mu z Zespołu Szkół w Zalesiu, 
Damianowi Sosnowskiemu ze 
Szkoły Podstawowej w Świ-
drach, Mateuszowi Chudziko-
wi z Zespołu Szkół w Gręzówce 
oraz Monice Michalak uczen-
nicy Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

Rafał Wielgosz zajął m. in.: 
I miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików, Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego i 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w zapasach. 
Piotr Osiak zajął I miejsce w 

Fot. E. K. Kuć
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików, Cezary 
Szczygielski zaś III miejsce w 
Międzynarodowym Turnieju 
UKS w zapasach, a Damian 
Sosnowski I miejsce w Wo-
jewódzkich Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. Mate-
usz Chudzik wywalczył II i III 
miejsce w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 

w zapasach w stylu klasycznym 
i stylu wolnym, a Monika Mi-
chalak III miejsca w Pucharze 
Polski juniorek w zapasach w 
stylu wolnym oraz w sumo.

Uroczyste wręczenie wy-
różnień, w obecności rodziców 
wyróżnionych uczniów oraz ich 
trenerów odbyło się 12 mar-
ca 2013 r. w Urzędzie Gminy 	
Łuków.

Chcemy dzisiaj przybliżyć 
problem dowożenia do szkół, 
który w Gminie Łuków dotyczy 
ponad 1/3 uczniów. Przepisy 
ustawy o systemie oświaty regu-
lują zarówno kwestię dowożenia 
dzieci do przedszkoli i uczniów 
do szkół, jak również określają 
zasady dowożenia uczniów nie-
pełnosprawnych.

Dowóz dzieci do przed-
szkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów

W przypadku, gdy droga 
dziecka do najbliższego przed-
szkola przekracza 3 km, obo-
wiązkiem gminy jest zapewnie-
nie bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu dzie-
cka lub zwrot kosztów przejaz-
du dziecka i opiekuna środkami 
komunikacji publicznej, jeżeli 
dowożenie zapewniają rodzice 
(art. 14a ustawy). Długość dro-
gi powinna być mierzona nie w 
linii prostej, lecz z uwzględnie-
niem warunków lokalnych, w 
tym istniejących połączeń dro-
gowych, czy rzeźby terenu. 

W odniesieniu do uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów gmina jest zobligowana 
do ustalenia sieci publicznych 
szkół w taki sposób, aby dzie-
ci mogły spełniać obowiązek 
szkolny, z uwzględnieniem, 

że droga dziecka z domu do 
szkoły nie może przekraczać:	
1) 3 km – w przypadku uczniów 
klas I-IV szkół podstawowych,	
2) 4 km – w przypadku uczniów 
klas V i VI szkół podstawowych 
oraz uczniów gimnazjów.

W przypadku niezrealizo-
wania przepisów ustawy, gmi-
na jest zobowiązana do zapew-
nienia bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu lub 
zwrotu kosztów przejazdu środ-
kami komunikacji publicznej 
dzieciom zamieszkałym w da-
nym obwodzie szkolnym.

Zasadą jest, że dziecko po-
winno uczęszczać na zajęcia do 
szkoły położonej najbliżej miej-
sca zamieszkania. Gmina jednak 
nie ma obowiązku finansowania 
dowozu dziecka uczęszczające-
go do szkoły położonej poza ob-
wodem, a także poza obszarem 
administracyjnym gminy.

Dowóz dzieci niepełno-
sprawnych

Obowiązek gminy polega 
na zapewnieniu uczniom nie-
pełnosprawnym, których kształ-
cenie i wychowanie odbywa się 
na podstawie art. 71b ustawy o 
systemie oświaty (dotyczy ucz-
niów posiadających orzeczenia 
lub opinie wydane przez porad-
nie psychologiczno-pedagogicz-

ne np. o kształceniu specjalnym, 
nauczaniu indywidualnym czy 
wczesnym wspomaganiu rozwo-
ju dziecka), bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu 
do najbliższej szkoły podstawo-
wej i gimnazjum, a uczniom z 
niepełnosprawnością ruchową, 
upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym i znacz-
nym – także do najbliższej szko-
ły ponadgimnazjalnej, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 21 
roku życia.

Gmina ma również obowią-
zek zapewnienia dzieciom i mło-
dzieży upośledzonym umysłowo 
w stopniu głębokim, uczestni-
czącym w zajęciach rewalida-
cyjno-wychowawczych, a także 
dzieciom i młodzieży z upośle-
dzeniem umysłowym z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi, 
bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do ośrodka 
umożliwiającego tym dzieciom 
realizację obowiązku szkolne-
go i obowiązku nauki, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 
25 roku życia. W przypadku, 
gdy dowożenie ucznia i opieka 
jest zapewniona przez rodzi-
ców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych, gmina ma obowią-
zek zwrotu kosztów przejazdu 
ucznia oraz jego opiekuna do 
szkoły lub ośrodka na zasadach 

określonych w umowie zawartej 
pomiędzy wójtem, a rodzicami, 
opiekunami lub opiekunami 
prawnymi ucznia.

Skala i koszty dowoże-
nia w Gminie Łuków

W roku szkolnym 
2012/2013 r. gmina finansuje 
dowożenie 696 uczniów (48 z 
oddziałów przedszkolnych, 282 
ze szkół podstawowych, 329 z 
gimnazjów i 36 uczniów niepeł-
nosprawnych). Koszty dowoże-
nia w 2012 r. wyniosły łącznie 
(bilety miesięczne, umowy z ro-
dzicami i gimbus) 600 010 zł, a 
plan na 2013 r. wynosi 641 329 
zł i nie obejmuje już kosztów 
gimbusa, sprzedanego w czerw-
cu 2012 r. 

Gmina Łuków jest jedną 
ze 158 gmin w kraju położo-
nych wokół miasta, co wymusza 
rozdrobnienie sieci szkolnej, a 
tym samym większe wydatki na 
oświatę w stosunku do innych 
samorządów. Liczba uczniów 
dowożonych również jest dużo 
większa, mimo rozdrobnienia 
sieci szkolnej. Warto dodać, 
że gmina nie otrzymuje w sub-
wencji oświatowej pieniędzy	
na dowożenie uczniów. Jest to 
jej zadanie własne i musi być 
zrealizowane z pozostałych 	
dochodów.

Dowożenie uczniów do szkół
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Sport

W imieniu organizatorów 
radny Powiatu Łukowskiego 
Krzysztof Fornal podziękował 
Wójtowi Gminy Łuków za pa-
tronat honorowy oraz życzliwe 
wsparcie zawodów, a także Dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej 
w Rolach Jerzemu Lipcowi, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Za-

lesiu Ewie Sych i Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Strzyżewie Ja-
nuszowi Kozłowskiemu za wy-
datną pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu II Edycji 
Grand Prix.

Wysoka frekwencja wśród 
zawodników, żywiołowy doping 
oraz poziom gry są rok do roku 

najlepszym podziękowaniem 
dla organizatorów imprezy za 
włożony trud. Cieszy rosnąca 
popularność tenisa stołowego 
w gminie zarówno wśród dzie-
ci, młodzieży, jak i starszych. 

Wójt Gminy Łuków Ma-
riusz Osiak zapewnił o konty-
nuacji zawodów w kolejnych 

latach oraz o nieustannym 
wsparciu dla sportu i aktyw-
nego wypoczynku. Wyra-
ził wdzięczność wszystkim, 
którzy przyczynili się do or-
ganizacji Grand Prix oraz 
podziękował uczestnikom 
za dostarczone sportowe 	
emocje.

II edycja Grand Prix w tenisie stołowym  
o puchar wójta Gminy Łuków

Za nami II Edycja 
Grand Prix w Tenisie Sto-
łowym o Puchar Wójta 
Gminy Łuków. Obfitująca 
wieloma niespodziankami 
rywalizacja do końca trzy-
mała rozstrzygnięcia w nie-
pewności.

Tradycyjnie już orga-
nizatorami Grand Prix byli 
radni Gminy Łuków: Sła-
womir Dębiński oraz Ka-
zimierz Sulej, a także rad-
ny Powiatu Łukowskiego 
Krzysztof Fornal. Hono-
rowy patronat objął Wójt 
Gminy Łuków Mariusz 
Osiak.

Zawody rozpoczęły się 
turniejem w Szkole Podsta-
wowej w Rolach. Kontynu-
ował je turniej w Zespole 
Szkół w Zalesiu. Cykl za-
kończył, w dniu 24 marca 
br., finał w Zespole Szkół w 
Strzyżewie.

W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja generalna  
w poszczególnych kategoriach ukształtowała się następująco:

I Kategoria dziewczęta szkoła  
podstawowa:
1 m-ce -  26 pkt.: Wioleta Osiak
2 m-ce - 20 pkt.: Anna Grochowska
3 m-ce - 20 pkt.: Julia Niewęgłowska
4 m-ce - 9 pkt.: Emilia Osiak 

II Kategoria dziewczęta gimnazjum:
1 m-ce -  30 pkt.: Wioleta Borkowska
2 m-ce - 24 pkt.: Aleksandra Dziedzic
3 m-ce - 18 pkt.: Olga Suchodolska
4 m-ce -1 3 pkt.: Patrycja Osiak

III Kategoria kobiety szkoła  
ponadgimnazjalna:
1 m-ce - 30 pkt.: Kinga Świderska
2 m-ce - 17 pkt.: Bożena Osiak
3 m-ce - 16 pkt.: Jolanta Kardas
4 m-ce - 11 pkt.: Katarzyna Dołęga

IV Kategoria chłopcy szkoła  
podstawowa:
1 m-ce - 30 pkt.: Kacper Ostrowski 

2 m-ce - 24 pkt.: Daniel Szczepaniak
3 m-ce - 17 pkt.: Piotr Śledź
4 m-ce - 15 pkt.: Kacper Lipiński

V Kategoria chłopcy gimnazjum:
1 m-ce -  30 pkt.: Marcin Makosz
2 m-ce - 22 pkt.: Artur Dziedzic
3 m-ce - 17 pkt.: Krzysztof Jezierski
4 m-ce - 16 pkt.: Hubert Szczepaniak

VI Kategoria mężczyźni szkoła  
ponadgimnazjalna:
1 m-ce - 26 pkt.: Jarosław Domański
2 m-ce - 20 pkt.: Grzegorz Zabłocki	
3 m-ce - 16 pkt.: Adrian Świderski
4 m-ce - 15 pkt.: Piotr Lipiński

VII Kategoria mężczyźni  
powyższej 40 lat:
1 m-ce -  30 pkt.: Jerzy Domański
2 m-ce - 19 pkt.:  Kazimierz Sulej
3 m-ce - 18 pkt.: Mirosław Świderski
4 m-ce - 10 pkt.:  Leszek Kobojek

Fot. R. Wysokiński

II Edycję Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Łuków zwieńczyło wręczenie najlepszym zawodnikom 
kategorii pamiątkowych dyplomów, pucharów oraz nagród rzeczowych.
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GBP

Biblioteka Publiczna 
w Krynce powstała w 1976 
roku, na bazie zlikwidowanej 
Filii Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Aleksandrowie, od 
której przejęła księgozbiór. 
Pierwszą pracownicą była 
Balbina Kraszewska, a od 
1985 roku Biblioteką kieruje 
Danuta Soćko. Od momentu 
powstania placówka mieściła 
się w lokalach prywatnych. 
Na początku bieżącego roku 
została przeniesiona do nowo 
wybudowanej świetlicy wiej-
skiej. Zajmuje tu powierzch-
nię 50m2, z dostępem do du-
żej sali o powierzchni 100m2.

Biblioteka posiada stale 
aktualizowane zbiory z róż-
nych dziedzin wiedzy, które 
systematycznie są powięk-
szane. Stan księgozbioru na 
koniec 2012 roku wynosił 8 
183 egzemplarzy. Biblioteka 
jest wyposażona w kompu-
tery ze stałym dostępem do 
Internetu.

Poza statutową działal-
nością polegającą na gro-
madzeniu i wypożyczaniu 
książek oraz gromadzeniu 
informacji o miejscowości, 
gminie i regionie, biblioteka 
prowadzi działalność kul-
turalno – oświatową. W jej 
ramach organizuje różnego 
rodzaju imprezy literackie, 

spotkania autorskie, konkur-
sy, wystawy, spotkania z cie-
kawymi ludźmi oraz prowadzi 
regularne zajęcia z dziećmi 
w formie warsztatów huma-
nistycznych i plastycznych.
Spotkania humanistyczne 
to cykl comiesięcznych za-
jęć dla młodych czytelników, 
podczas których poruszane 
są tematy dotyczące różnych 
aspektów współczesnej i 
dawnej kultury.

Podczas zajęć plastycz-
nych, uczestniczące w nich 
dzieci, zdobywają wiedzę na 
temat warsztatu plastyczne-
go, a także rozwijają talenty. 

Owocem tych zajęć są licz-
ne nagrody i wyróżnienia w 
konkursach plastycznych.

Biblioteka regularnie 
współpracuje z lokalnym 
środowiskiem – z mieszkań-
cami, instytucjami i organi-
zacjami działającymi w miej-
scowości - Zespołem Szkół, 
Radą Sołecką, Parafialnym 
Oddziałem Akcji Katolickiej, 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Wsi Krynka, or-
ganizując różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. Należą do 
nich np. Wigilia dla osób sa-
motnych, Memoriał Szacho-
wy Ks. Tadeusza Białeckiego, 

Dzień Sołtysa.
Oferta kulturalna biblio-

teki jest stale poszerzana, 
tak, aby zaspokajać oczeki-
wania i potrzeby czytelników 
oraz zainteresować nią jak 
największą liczę osób.

Z biblioteki korzystają 
nie tylko mieszkańcy Krynki 
i okolicznych miejscowości, 
jak Role, Wólka Świątkowa, 
Biardy, Smolanka, Dziewule, 
ale również mieszkańcy Łu-
kowa i Siedlec.

Biblioteka Publiczna w 
Krynce zaprasza codziennie, 
z wyjątkiem czwartku, w go-
dzinach od 10.00 do 18.00.

Historia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krynce

fot. arch. Biblioteki w Krynce

Wyróżnienie dla „Zalesianek”
Miło nam poinformować, że 
działający w Gminie Łuków, 
zespół wokalny „Zalesian-

ki” zdobył wyróżnienie na IV 
Międzynarodowym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek - Kolędni-

cze Serce Polskie, który odbył 
się w styczniu br. w Wiśnie-
wie. Oprócz „Zalesianek”, w 

festiwalu wziął udział rów-
nież Zespół „Jagódki”.

Zalesianki, fot. arch. GOK

GOK
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V Wielkanocny Jarmark Tradycji i Obrzędu 
- Wokół Wielkanocnego Stołu

Tegoroczny Wielkanoc-
ny Jarmark Tradycji i Obrzę-
du, odbył się już po raz pią-
ty. Otworzyli go gospodarze 
Jarmarku – Wójt – Mariusz 
Osiak i Burmistrz – Dariusz 
Szustek, którzy również zło-
żyli mieszkańcom wielkanoc-
ne życzenia, dzieląc się przy 
tym z obecnymi tradycyjnym 
jajeczkiem.

Na zaproszenie główne-
go organizatora – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukowie, 
w Jarmarku wzięli udział 
członkowie organizacji poza-
rządowych z Gminy Łuków 
oraz wystawcy  z Białegosto-
ku, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Hajnówki i Bielska-Białej. 
Odwiedzający mogli zakupić 
przygotowane przez nich po-
trawy kulinarne oraz ozdoby 
wielkanocne, wśród których 
nie zabrakło pisanek, stro-
ików, palm i baranków, a 
także mogli obejrzeć występy 
artystyczne, w wykonaniu 6 
zespołów wokalnych z 3 po-
wiatów, prezentujące obrzę-
dy i obyczaje towarzyszące 
obchodom Świąt Wielkanoc-
nych.

Podczas Jarmarku został 
rozstrzygnięty Wielkanocny 
Konkurs Kulinarny, pod pa-
tronatem Wójta i Burmistrza, 
który zorganizował GOK we 
współpracy z Łukowskim  
Stowarzyszeniem Rozwoju. 

Konkurs – w dwóch katego-
riach: 1. Ciasto, 2. Potrawa 
wielkanocna, był adresowany 
do osób powyżej sześćdzie-
siątego roku życia.

Do udziału w nim mogli 
zgłaszać się mieszkańcy mia-
sta i gminy, którzy nie brali 
udziału w poprzednich kon-
kursach kulinarnych organi-
zowanych przez GOK. Wa-
runkiem koniecznym udziału 
w konkursie było dołączenie 
przepisu na wykonanie potra-
wy, a także etykiety z nazwą 
potrawy oraz imieniem, na-
zwiskiem i adresem zamiesz-
kania uczestnika konkursu.

Zwycięzcy konkursu 
otrzymali atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe w postaci sprzę-
tu RTV i AGD ufundowane 
przez Łukowskie Stowarzy-
szenie Rozwoju.

GOK

fot. arch. Urzędu Gminy Łuków
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Uroczystość 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej

Dzisiejsza uroczystość 
jest wyrazem troski o to, by 
pamięć historyczna w naro-
dzie polskim nie została za-
tracona, by młode pokolenia 
Polaków mogły w ten sposób 
poznawać historię naszego 
narodu, ale również uczyć się 
postawy patriotycznej – tak 
o okolicznościach tego wy-
jątkowego święta mówi Wójt 
Gminy Łuków – Mariusz 
Osiak – jeden z jego współ-
organizatorów. Wójt dodaje 
również, że nie powinniśmy 
bać się mówić prawdy ot-
warcie, szczerze, także o tych 
faktach, które bywają trudne, 
zarówno dla nas jako narodu, 
jak i dla naszych sąsiadów.

Uroczystość rozpoczęła 
Msza Św. w intencji Ojczy-
zny, odprawiona w Kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Dalsza część ob-
chodów rocznicowych odbyła 
się w Zespole Szkół w Zalesiu, 
który nosi imię jednego z bo-
haterów Powstania Stycznio-
wego na Ziemi Łukowskiej, 
mianowicie – ks. Stanisła-
wa Brzóski. Po okolicznoś-
ciowym wystąpieniu Wójta 
Gminy i Dyrektora Szkoły 
– Ewy Sych oraz obecnego 
na uroczystości Senatora RP 
– Stanisława Gogacza, na-
stąpiło złożenie kwiatów pod 
portretem ks. Brzóski. Wy-
razem szacunku i pamięci 
młodzieży o bohaterach – Po-
wstańcach Styczniowych, 
była prezentacja artystyczna. 
Jednym z jej elementów była 
inscenizacja nawiązująca do 
walki powstańczej ks. Brzóski 
oraz ukazująca jego postawę, 
pełną patriotyzmu i wiary w 
wolną Polskę. Kolejną częścią 
prezentacji przygotowanej 
przez młodzież szkolną, była 

wiązanka pieśni powstań-
czych.

Niezwykle interesującą 
częścią święta była sesja po-
pularnonaukowa z udziałem 
dr hab. Eugeniusza Niebel-
skiego – prof. Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
im. Jana Pawła II – znawcy 
tematyki powstań narodo-
wych i jednocześnie autora 
publikacji poświęconej ks. 
Stanisławowi Brzósce oraz 
mgr Sławomira Kordaczuka 
– Zastępcy Dyrektora Mu-
zeum Regionalnego w Siedl-
cach. Głównym tematem wy-
stąpienia prof. Niebelskiego 
był udział w Powstaniu Stycz-
niowym ks. Brzóski. Prele-
gent na wstępie zaznaczył, że 
wystąpienie nie będzie miało 
charakteru wykładu, tylko 
raczej opowieści o ks. Stani-
sławie, którą w sposób szcze-
gólny chciałby skierować do 
młodzieży. Sławomir Korda-
czuk zaprezentował, jak sam 
powiedział, kilka szczegółów 
dotyczących jego osobistych 
podróży śladami Powstania 
Styczniowego. Wśród nich 
znalazły się informacje doty-
czące symboliki powstańczej, 
broni, jaką powstańcy posłu-
giwali się w walkach, pomni-
ków postawionych bohate-
rom Powstania, nie tylko tym 
znanym i pamiętanym, ale 
również tym, których już nikt 
nie wspomina. Wystąpienie 
przygotowane było w opar-
ciu o prezentację, składającą 
się w dużej mierze ze zdjęć, 
przestawiających omawiane 
zagadnienia.

Końcowym, jednocześnie 
najbardziej widowiskowym, 
elementem uroczystości była 
inscenizacja, wspomnianych 
powyżej walk pod Gręzówką 
i Staninem, przygotowana 
przez Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej Kresy z Białe-
gostoku, Koło Historyczne 
Towarzystwa Przyjaciół Zie-

mi Przasnyskiej 14 Pułku 
Strzelców Syberyjskich i przy 
współudziale Konnej Straży 
Ochrony Przyrody i Tradycji. 
Nie mogło również zabraknąć 
poczęstunku tradycyjną, żoł-
nierską grochówką.

Wśród gości przybyłych 
na uroczystość 150. Roczni-
cy Powstania Styczniowego 
na Ziemi Łukowskiej byli m. 
in. Senator RP – Stanisław 
Gogacz, Radny Województwa 
Lubelskiego – Krzysztof Głu-
chowski, władze powiatowe, 
miejskie, gminne, przedsta-

wiciele Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej 
- Koło Łuków, mieszkańcy, 
nie tylko Zalesia, ale również 
Łukowa i okolicznych miej-
scowości.

Organizatorami przed-
sięwzięcia byli: Rada Gminy 
Łuków, Wójt Gminy Łuków 
– Mariusz Osiak oraz Ze-
spół Szkół im. Ks. Stanisława 
Brzóski w Zalesiu. 

Wsparcia organizatorom 
udzielił GOK.

fot. P. Przeździak 


