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Nabór wniosków
3 listopada w Urzędzie Gmi-
ny Łuków rusza nabór wnio-
sków o udzielenie dofi nanso-
wania na demontaż, odbiór i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest.
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Nowy klub sza-
chowy w Krynce
W sierpniu został utworzo-
ny w Krynce klub szachowy 
„Hetman Krynka”. Klub dzia-
ła w formie stowarzyszenia. 
Do jego zarządu zostali wy-
brani: Konrad Szczygieł - peł-
niący funkcję prezesa, Antoni 
Szczygieł - wiceprezesa, Pa-
weł Soćko - skarbnika oraz 
Wojciech Szczygieł.

Str. 5

„Narodowe 
czytanie” 
w Gminie Łuków
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łukowie po raz dru-
gi włączyła się do akcji pn. 
„Narodowe czytanie”, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego. Podobnie, jak przed 
rokiem, czytanie odbyło się 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Ryżkach.
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Dożynki w Gminie Łuków

W tym roku Dożynki w Gminie Łuków odbyły się w niedzielę 31 sierpnia i były to już piąte 
Dożynki Gminne. Gospodarzami ich były dwie miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Zalesie.

Wieniec miejscowości Krynka, który zajął I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych. 
Fot. UG Łuków
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Dyżury radcy prawnego
W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy 

Łuków, pokój nr 34, dyżur pełni radca prawny, udzielając bezpłatnych porad 
prawnych mieszkańcom gminy Łuków.

Inwestycje 
W Świdrach zostanie wybudowa-
ny ciąg pieszo-rowerowy i chod-
nik, w Aleksandrowie – rondo, 
w Łazach – chodnik. Zostanie 
także wybudowana droga Dąbie – 
Klimki. 

Str. 3
Stypendia i nagrody 
w gminie Łuków
Siedmiu uczniów z gminy Łu-
ków otrzymało stypendia, czter-
nastu – nagrody wójta. Uroczy-
stość ich wręczenia odbyła się 21 
września w Urzędzie Gminy. 

Str. 4
Geocaching 
w gminie Łuków  
Na terenie gminy Łuków został 
opracowany geoart, czyli „szlak” 
składający się z 60 keszy. Nosi 
on nazwę „W krainie amonita”. 

Str. 5
Zmiany 
w świadczeniach GOPS
Od 1 października obowiązują 
nowe kryteria dochodowe oraz 
kwoty świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej. 

Str. 6
Złoty Kur Ziemi 
Łukowskiej
Już po raz czwarty odbył się 
w Żdżarach Międzypowiatowy 
Jarmark Zespołów Folklory-
stycznych „Złoty Kur Ziemi Łu-
kowskiej”. Uroczystość zbiegła 
się z jubileuszem 10-lecia dzia-
łalności zespołu „Jagódki”. 
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Jarmark Geologiczny w dniu 2 września rozpoczął trzydniową „Międzynarodową konfe-
rencję naukową powiązaną z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej 
tj. amonity”. 

Jarmark był wydarzeniem geoedukacyjnym, otwartym dla wszystkich. Każdy kto przy-
szedł, znalazł dla siebie interesujące propozycje. Uwagę starszych uczestników Jarmarku 
skoncentrowały prelekcje: Poczet polskich dinozaurów, W błękicie jurajskiego morza, a tak-
że na temat geocachingu. Młodsi z wielką pasją brali udział w miniwykopaliskach paleon-
tologicznych, warsztatach artystycznych, ceramicznych, czy wypalania obrazków pirogra-
fem. Tematem wszystkich warsztatów był amonit. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył 
się także pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem amonita, a także konkursy z wiedzy 
o łukowskich amonitach, z walorów geologicznych i przyrodniczych Gminy Łuków oraz 
z rozpoznawania odgłosów zwierząt leśnych i domowych, w których nagrodami były rzeź-
by z motywem amonita. Najmłodsi uczestniczyli także chętnie w licznych zabawach, kon-
kursach i grach prowadzonych podczas Jarmarku. Wystawy skał i minerałów, ekspozycje 
prezentujące świat wymarłych organizmów wzbudzały zainteresowanie i starszych i młod-
szych. Str. 8

Geologicznie w gminie Łuków
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłach 
Górnych obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia. Z tej 
okazji odbyła się w dniu 2 września uroczystość z udzia-
łem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, 
przedstawicieli władz samorządowych województwa, 
powiatu i gminy, przedstawicieli biur posła na Sejm 
RP Krzysztofa Głuchowskiego i senatora RP Stanisła-
wa Gogacza, a także władz Państwowej Straży Pożar-
nej i Ochotniczych Straży Pożarnych, policji, pocztów 
sztandarowych, strażaków ze wszystkich OSP w gmi-
nie Łuków, sponsorów uroczystości oraz mieszkańców 
Szczygłów Górnych.  

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony wicewo-
jewodzie o gotowości do uroczystości, po nim została 
podniesiona flaga na maszt i orkiestra dęta Łukowskiego 
Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza ode-
grała hymn państwowy. Polową mszę św. w intencji stra-
żaków i mieszkańców miejscowości odprawił ks. bryg. 
Mirosław Ładniał – kapelan wojewódzki strażaków, 
w asyście ks. kan. Andrzeja Biernata – kapelana diece-
zjalnego strażaków. Księża poświęcili także nowy lekki 
samochód ratowniczo – gaśniczy jednostki oraz tablicę 

pamiątkową ufundowaną specjalnie na to wydarzenie. 
Prezes OSP w Szczygłach Górnych Artur Krasnodębski 
przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii jednost-
ki na przestrzeni 110 lat. Uroczystość była okazją do 
wręczenia zasłużonym strażakom medali i odznaczeń re-
sortowych. „Brązowym Krzyżem Zasługi” zostali uho-
norowani Józef Płudowski i Jakub Kożuchowski, który 
otrzymał jednocześnie odznakę honorową „Zasłużony 
dla Województwa Lubelskiego”. Prezes jednostki ode-
brał Dyplom Uznania dla OSP w Szczygłach Górnych 
nadany przez Marszałka Woj. Lubelskiego. Zostały także 
wręczone medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, „Stra-
żak wzorowy” oraz statuetki i podziękowania sponsorom 
i gościom. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 
podziękowań strażakom za ich służbę, ale też gratulacji 
i życzeń kierowanych pod ich adresem przez zaproszo-
nych gości. Na zakończenie Jakub Kożuchowski podzię-
kował wszystkim przybyłym na uroczystość oraz zaan-
gażowanym w jej przygotowanie. Uroczystość prowa-
dzili Izabela Świderska i Marcin Kożuchowski, oprawę 
liturgiczną przygotowała parafia pw. Św. Zofii w Zofibo-
rze, z proboszczem ks. kan. Janem Dudką.

Dwadzieścia cztery pary z gmi-
ny Łuków świętowały w tym roku 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Z tej okazji odbyło się dniu 
19 września w Ośrodku Rekreacyj-
no – Wypoczynkowym „Miód La-
wenda” w Biardach spotkanie, pod-
czas którego wójt Mariusz Osiak 
udekorował jubilatów medalami 
nadanymi im przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Złożył przy 
tym serdeczne życzenia kolejnych 
lat w zdrowiu i radości. Do życzeń 
dołączyli zastępca wójta Wojciech 
Szczygieł i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Anna Zemło.  

Jubileusz 110-lecia OSP w Szczygłach Górnych  
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Ostatnie miesiące przyniosły wiele rozstrzygnięć 
w zakresie inwestycji. We wrześniu została wybra-
na najkorzystniejsza oferta na modernizację oświetle-
nia ulicznego – firmy Electronic Control System S.A. 
z Krakowa.  Przedmiotem projektu, do realizacji którego 
został wybrany wykonawca, jest modernizacja systemu 
oświetlenia dróg na terenie gminy Łuków w celu pod-
niesienia jego efektywności energetycznej. Planowana 
jest wymiana 1037 wyeksploatowanych opraw sodo-
wych i rtęciowych o mocach od 70 do 400 W na oprawy 
ze źródłami typu LED. Zadanie zostało dofinansowane 
środkami w wysokości 699 774,59 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego (RPO WL) 2014 - 2020. Jego zakończenie 
zaplanowane jest na 15 listopada br. Także we wrześniu 
rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych w miej-
scowościach: Zalesie, Sięciaszka Pierwsza i  Dąbie. 
W dalszej kolejności planuje się montaż w Sulejach 
i Karwaczu. Wykonawca osobiście kontaktuje się z oso-
bami uczestniczącymi w programie. Przypomnijmy, że 
to zadanie również jest współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020.

Od września mieszkańcy Zalesia mogą korzystać z no-
wej świetlicy. Budynek o powierzchni użytkowej ponad 
260 m² został wybudowany z udziałem środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
kwota dofinansowania wyniosła 370 589 zł, całość zaś 
zadania - ponad 1 000 000 zł.  

Wiele inwestycji jest także realizowanych w zakresie 
drogownictwa. Jeszcze w tym roku zostanie wykonany 
ciąg pieszo-rowerowy i chodnik  w Świdrach o długości 
960 m. W tym celu Rada Gminy Łuków przyjęła sto-
sowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwo-

cie 550 tys. województwu lubelskiemu, bowiem inwe-
stycja dotyczy drogi wojewódzkiej. Podobne uchwały 
Rada Gminy przyjęła celem udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi łukowskiemu w związku z realizacją 
zadań drogowych w Aleksandrowie i w Łazach. Na każ-
dą z inwestycji w budżecie gminy została zabezpieczona 
kwota 30 tys. zł. W Aleksandrowie zostanie wybudowa-
ne rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1210L 
i nr 1318L i drogi gminnej nr 102340L, zaś w Łazach 
– chodnik przy drodze powiatowej nr 1210L. Będzie 
również budowana - w dwóch etapach, droga Dąbie – 
Klimki. Na realizację jej pierwszego etapu – budowy 
odcinka o długości 3777 m, gmina ogłosiła przetarg.  
Dofinansowanie w kwocie 1 400 000 zł tej inwestycji 
gmina uzyskała z Rządowego programu na rzecz roz-
woju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej. Na realizację drugiego 
etapu projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota 
wynosi 1 099 720 zł i dotyczy budowy odcinka o długo-
ści 2238 m. 

OGŁOSZENIE
Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 

oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie 
wiesz co zrobić?
Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu?
Poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:

Łuków, ul. Świderska 12 (Urząd Gminy, pokój nr 12)
Czynny:
• w każdy wtorek w godz. 16.00 – 17.00 – dyżur dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi 

środkami psychoaktywnymi
• w każdą środę w godz. 16.00 - 17.00 – dyżur pełni specjalista terapii uzależnień

Zakres oferowanej pomocy:
• poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
• poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
• poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!
WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
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W dniu 21 września w Urzędzie Gminy 
odbyło się uroczyste wręczenie Stypen-
diów Gminy Łuków oraz Nagród Wójta 
Gminy Łuków w ramach gminnego pro-
gramu stypendialnego. 

W bieżącej edycji 7 kandydatów speł-
niło wymagania do Stypendium Gminy 
Łuków, 14 kandydatów zakwalifikowało 
się do Nagrody Wójta Gminy Łuków. 
Kandydaci do stypendium wykazali się 
średnią ocen powyżej 4,5, co najmniej 
bardzo dobrym zachowaniem oraz są 
laureatami miejsc punktowanych I-VI 
krajowej lub wojewódzkiej imprezy ar-
tystycznej lub sportowej albo konkursu 
przedmiotowego. Stypendia otrzymali: 
1. Aleksandra Anna Ciężka: uczennica 
klasy II gimnazjum, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Łukowie, I miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Ręcznej Młodziczek. 
2. Martyna Czerepińska: uczennica klasy 
III gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łuko-
wie, II miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Kickboxingu Light Contakt.
3. Julia Jezierska: uczennica klasy II IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła w Łukowie, II miejsce w Powia-
towej Lidze Lekkoatletycznej.
4. Gabriela Ostojska: uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Łukowie, III miejsce 
w III Podlaskiej Wiośnie Gitarowej.
5. Kacper Siwiak: uczeń III klasy gimna-
zjum Zespołu Szkół w Zalesiu, I miejsce 
w XIX Międzywojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej 
im. Wacława Tuwalskiego.
6. Katarzyna Czubek: uczennica gimna-
zjum Zespołu Szkół w Krynce, I miejsce 
w Mistrzostwach Świata Federacji WPA 
(Powerlifting).
7. Natalia Kryjer: uczennica klasy VII 
Zespołu Szkół w Zalesiu, I miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju „Czarny 
Bór Open” w zapasach kobiet.
Opiekunami i trenerami wyżej wymie-

nionych uczniów byli: Grzegorz Rychta 
(N. Kryjer), Jerzy Kożuch (A. Ciężka), 
Zenon Pawlikowki (M. Czerepińska), 
Marzena Żaromska (J. Jezierska), An-
drzej Przeździak (G. Ostojska), Sławo-
mir Żyłka (K. Siwiak), Adam Skwara (K. 
Czubek). 
Do otrzymania Nagrody Wójta Gminy 
Łuków konieczne było uzyskanie miej-
sca punktowanego I-VI w konkursach, 
zawodach i innych imprezach na szcze-
blu krajowym oraz I-III na szczeblu 
wojewódzkim, rejonowym lub powiato-
wym. Nagrody otrzymali:
1. Dorian Siekierzyński: uczeń VIII kla-
sy Zespołu Szkół w Dąbiu, II miejsce 
Mistrzostw Polski Kadetów w Kickbo-
xingu.
2. Bartosz Prusinowski: uczeń klasy 
VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Łuko-
wie, I miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Kickboxingu.
3. Patrycja Szaniawska: Uczennica VI 
klasy Zespołu Szkół w Zalesiu, III miej-
sce w Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa w zapasach kobiet. 
4. Klaudia Karwowska: uczennica VII 
klasy Zespołu Szkół w Zalesiu: I miejsce 
w Otwartych Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego w zapasach kobiet.
5. Julia Pracz: uczennica VII klasy Ze-
społu Szkół w Zalesiu, I miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym 
w zapasach.
6. Damian Kryjer: uczeń II klasy gimna-
zjum Zespołu Szkół w Zalesiu, III miej-
sce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w zapasach.
7. Wiktoria Karwowska: uczennica 
III klasy Liceum Ogólnokształcące-
go Mistrzostwa Sportowego, I miejsce 
w Otwartych mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego w zapasach kobiet.
8. Martyna Celińska-Janowicz: uczen-
nica VIII klasy Szkoły Podstawowej 
w Aleksandrowie, II miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Artistic Pole IPSF. 
9. Antoni Ciężki: uczeń VI klasy Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łuko-
wie, I miejsce w Wojewódzkich Igrzy-
skach Dzieci w Piłce Ręcznej.
10. Amelia Dobroch: uczennica klasy 
III Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
dwujęzycznymi nr 2 w Łukowie, I na-
groda w XXIII Regionalnym Przeglądzie 
Uczniów Klas Skrzypiec, Altówki, Wio-
lonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycz-
nych.
11. Maksymilian Pawlak: uczeń III klasy 
gimnazjum w Zespole Szkół w Zalesiu, 
udział w Wojewódzkim Konkursie z Ję-
zyka Angielskiego.
12. Kamil Juszczyński: uczeń II klasy 
gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Białej Podlaskiej, I miejsce 
w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski Mło-
dzików Piłki Siatkowej.
13. Krzysztof Koper: uczeń II klasy IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła w Łukowie, finalista Zawodów 
Okręgowych III stopnia Olimpiady 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 1887-1922”. 
14. Izabela Królak: uczennica III klasy 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Łukowie, finalistka etapu 
centralnego olimpiady przedmiotowej 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1887-1922”. 

Opiekunami i trenerami w/w uczniów 
byli: Grzegorz Rychta (D. Kryjer, J. 
Pracz, K. Karwowska, P. Szaniawska), 
Zenon Pawlikowski (D. Siekierzyński, 
B. Prusinowski),  Maciej Sobieraj (K. 
Juszczyński), Małgorzata Wiącek (K. 
Koper, I. Królak), Artur Kruszewski (W. 
Karwowska), Ewelina Izdebska (M. Ce-
lińska-Janowicz), Robert Samujło (A. 
Ciężki), Irena Kupryk (M. Pawlak), Ma-
ciej Szuksztul (A. Dobroch).

Stypendia oraz nagrody w imieniu 
wójta wręczyli zastępca wójta Wojciech 
Szczygieł oraz dyrektor Gminnego Ze-
społu Oświatowego w Łukowie Bogdan 
Wiącek.

Stypendia i nagrody w gminie Łuków
OŚWIATA
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Geocaching
Słońce, trawa, bystra woda, tak się za-

czyna keszerska przygoda!
Jeśli nie boisz się nowości, a aktyw-

ność fizyczna i poznawanie nowych 
miejsc oraz ludzi to Twój żywioł, zdecy-
dowanie powinieneś zostać Geocache-
rem!

Geocaching – co to takiego?
Ilu keszerów, tyle definicji samego 

geocachingu. Dla jednych to szukanie 
skarbów, dla innych sposób na zwiedza-
nie i nowoczesna forma turystyki, jed-
nak jedno jest pewne – dla wszystkich 
poszukiwaczy Geocaching jest świetną 
zabawą obfitującą w niezapomniane 
przygody i wyzwania. A wszystko to 
ujęte jest w formę gry terenowej, prze-
znaczonej dosłownie dla każdego. Na 
pewno zastanawiacie się o co w tym 
wszystkim chodzi? Ano o nic inne-
go, jak o znalezienie tego, co ktoś inny 
ukrył! Oczywiście przy pomocy zdoby-
czy XXI wieku – odbiornika GPS. Wy-
obraźcie sobie, że codziennie mijacie 
miejsca, o istnieniu których nie macie 
pojęcia. Każdemu z nas zdarzyło się 
przynajmniej raz w życiu mijać tajemni-
czą, opuszczoną budowlę i zastanawiać 
się, czym owa budowla była w przeszło-
ści i jaką pełniła funkcję. Na pewno nie 
raz, będąc w nowym miejscu, miejscowi 
raczyli Cię opowieściami o lokalnych 
legendach i historiach. Dziś te legendy 
i historie są na wyciągnięcie ręki! A to 
dlatego, że głównym założeniem przy 
powstawaniu nowych skrytek jest po-
kazanie i opowiedzenie interesującej hi-
storii, przedstawienie życiorysu jakiejś 
istotnej postaci czy zaprezentowanie 
ciekawego przyrodniczo miejsca. Żeby 
to wszystko poznać i zobaczyć wystar-
czy mieć tylko telefon, Internet i dobre 
chęci. Zaczynamy!

Podjąłem decyzję – i co teraz?
Jeśli jesteś gotów wejść do świata 

skrytek, zagadek, legend i tajemnic, nie 
ma na co czekać. Czas zmaterializować 
nowe postanowienie i zostać współcze-
snym poszukiwaczem skarbów. Swoje 
pierwsze kroki powinieneś skierować na 
jedną z dwóch stron geocachingowych.

www.geocaching.com – pod tym ad-
resem znajduje się największy zbiór 
skrytek i poszukiwaczy na świecie. Re-
jestracja oraz korzystanie jest darmowe, 
a oferowane konto Premium nie jest 
potrzebne do tego, by dobrze się bawić. 
Autor niniejszego tekstu znalazł ponad 
600 skrytek, zanim zdecydował się na 
zakup ulepszonej wersji;)

www.opencaching.pl – polski odpo-
wiednik geocaching.com. Zasięgiem 
obejmuje głównie teren Polski z nielicz-
nymi wyjątkami. Jako, że niżej podpi-
sany nie posiada konta na tym portalu, 

zainteresowanych odsyłam do źródła.
Będąc już zarejestrowanym poszuki-

waczem powinieneś uzbroić swój tele-
fon w aplikację, która pomoże Ci szukać 
skrytek w terenie. Użytkownicy portalu 
geocaching.com bez problemu znajdą 
oryginalną, bezpłatną aplikację ofero-
waną przez administratora strony. Po-
siadacze telefonów z systemem Android 
mogą również zaopatrzyć się w aplika-
cję c:geo (bezpłatna), która przez wielu 
uważana jest za najlepszą aplikację geo-
cachingową. Niestety aplikacja nie jest 
dostępna na systemy iOS oraz Windows 
Phone. Teraz, gdy już jesteś oficjalnym 
członkiem geoświata, czas wyruszyć na 
łowy! Wybierz na mapie skrytkę która 
Cię interesuje, sprawdź jaki ma poziom 
trudności według właściciela (najlepiej 
zacząć od niskiego poziomu 1-2 gwiazd-
ki) i przeczytaj wpisy poprzednich zna-
lazców, żeby upewnić się, że skrytka jest 
na swoim miejscu. Jeśli wszystko jest 
w porządku, pora ruszyć na poszukiwa-
nia!

Geocache – czego ja 
właściwie szukam?

Jednym z pierwszych pytań, jakie 
przychodzi do głowy początkującego 
poszukiwacza, kiedy przyjdzie już na 
miejsce ukrycia skrytki brzmi: Czego ja 
właściwie szukam? Samo słowo skrytka 
czy kesz niewiele wnoszą do sprawy, 
dlatego najlepiej zobaczyć kilka przykła-
dowych skrytek, które rzucą nieco świa-
tła na całe zagadnienie i pomogą znaleźć 
odpowiedź na powyższe pytanie.

Gratuluję znalezienia pierwszej skryt-
ki! Przecież na pewno Twoja wyprawa 
zakończyła się sukcesem. Niezależnie 
od tego jak duża jest skrytka, w każdej 
znajdziesz papierowy dziennik znalaz-
ców zwany logbookiem, do którego 
powinieneś wpisać swój nick. Zwień-
czeniem Twoich starań jest natomiast 
zalogowanie znalezienia na stronie geo-
caching.com lub opencaching.pl Może 
w trakcie szukania spotkała Cię jakaś 
przygoda? Może poznałeś odpowiedź 
na pytanie, które od dawna Cię trapiło? 
A może pojemnik jest uszkodzony albo 
logbook całkowicie zapełniony? Wirtu-
alny log jest najlepszym miejscem do 
tego, żeby o tym wszystkim opowie-
dzieć. I pamiętaj! Właściciele skrytek 
bardzo często czytają wpisy znalazców 
i jest im po prostu miło, kiedy ktoś na-
pisze coś więcej niż tylko „dziękuję za 
kesza”.

Skrytki to nie wszystko!
W świecie keszy istnieje specjalny ro-

dzaj skrytki nazywany „eventem”. Jest 
to nic innego jak wydarzenie, mające na 
celu popularyzację zabawy oraz integra-
cję społeczności poszukiwaczy. Eventy 

mogą być krótkimi spotkaniami w pu-
bie czy pizzerii, albo dużymi imprezami 
które przyciągają graczy z całej Polski 
oraz spoza jej granic. Oczywiście w in-
nych krajach też są organizowane duże 
eventy, na które ściągają ludzie niemal 
z całego świata. Jeżeli więc lubisz po-
znawać nowych ludzi, spędzać czas 
w towarzystwie i podróżować, to bez 
zbędnej zwłoki wejdź na stronę geoca-
ching.com i sprawdź kiedy odbywa się 
najbliższy event w Twojej okolicy:)

Geocaching dla najmłodszych.
Jeżeli myślisz, że Geocaching jest 

tylko dla dorosłych, to jesteś w dużym 
błędzie. Geocaching to gra zdecydowa-
nie dla każdego, od malca po starca. Gro 
poszukiwaczy to całe rodziny z małymi 
dziećmi na pokładzie oraz młodzież. 
A czy może być ciekawsza alternaty-
wa dla gier komputerowych i telewizo-
ra od pójścia w teren na poszukiwanie 
przygód i skarbów jednocześnie? Skoro 
szukanie ukrytych pojemników potra-
fi pobudzić wyobraźnię i sprawić wiele 
radości dorosłemu autorowi niniejszego 
tekstu, to gwarantuję, że o wiele lepszy 
efekt przyniesie w kontakcie z nieogra-
niczoną życiowym doświadczeniem 
dziecięcą wyobraźnią.

Autor tekstu: 
Piotr Twaróg vel Piętaszek 

(www.keszomaniacy.pl)

Geocaching w gminie Łuków
Geocaching został opracowany także 

na terenie gminy Łuków. Geoart, czyli 
„szlak” keszy w gminie Łuków nosi na-
zwę „W krainie amonita” i układa się na 
mapie dokładnie w kształt amonita. Ke-
szy jest 60, w tym 55 to kesze zagadko-
we ukryte w zamaskowanych pojemni-
kach. 5 keszy to tzw. letterboxy – ukryte 
w większych pojemnikach pieczątki, 
drewniaki dla kilku pierwszych zdobyw-
ców i certyfikaty zdobywców. Pieczątki 
są obrazkami  przedstawiającymi zagad-
nienia związane z amonitami. Aby zna-
leźć kesze należy rozwiązać proste za-
gadki, wszystkie dotyczące amonita. Za 
znalezienie 55 keszy na 60, keszer, który 
zaloguje znalezienie, dostanie drewniak 
tematyczny. Zapraszamy do zabawy 
w geocaching!
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Biblioteczne atrakcje w letnie wakacje - Krynka

Pokaz Mody Ekologicznej w Klimkach

Narodowe Czytanie 2018 w Gminie Łuków

W okresie wakacyjnym biblioteka w Krynce prowa-
dziła zajęcia dla swoich najmłodszych czytelników. 
Część z nich była poświęcona tematyce historyczno-
patriotycznej, w tym 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i 74. rocznicy Powstania War-
szawskiego. W ich ramach bibliotekarka opowiedziała 
dzieciom o Powstaniu oraz zaprezentowała autobiogra-
ficzną książkę Joanny Papuzińskiej „Asiunia” opowia-
dającą o latach dzieciństwa spędzonych w cieniu wojny. 
Stulecie odzyskania niepodległości zostało uczczone 
przez uczestników zajęć rozmową na temat patriotyzmu 
oraz wykonaniem prac plastycznych przedstawiających 
Kasztankę – ulubioną klacz bojową marszałka Józefa 
Piłsudskiego, a także rozegraniem quizu pt. „Co wiesz 
o najsłynniejszej klaczy II Rzeczypospolitej?” 

Podczas wakacyjnych spotkań ich uczestnicy dużo 
czasu poświęcili również pracy artystycznej wykonując 
karty urodzinowe, przygotowując bukiety z ziół, kwia-
tów, warzyw i owoców na Święto Matki Boskiej Zielnej 
oraz wykonując wakacyjne pejzaże z masy solnej i wia-
traczki z papieru. Wiele radości dostarczyło uczestni-
kom spotkań także projektowanie strojów na różne oka-
zje oraz dodatków do nich. Podczas wakacyjnych zajęć 

nie mogło też zabraknąć zabaw ruchowych, wspólnego 
czytania bajek, czy tradycyjnych gier w planszówki. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie przygotowa-
ła pokaz mody ekologicznej, który w formie konkursu 
odbył się 2 września podczas Jarmarku Geologicznego. 
Wzięli w nim udział młodzi czytelnicy filii w  Aleksan-
drowie, Dąbiu, Gręzówce i Krynce, którzy zaprezento-
wali przygotowane przez siebie wcześniej stroje wyko-
nane z surowców wtórnych np. z makulatury, nakrętek, 
zużytych płyt CD oraz z materiałów plastycznych. Stro-
je sportowe, bajkowe, wieczorowe, codzienne, a także 
kostiumy superbohaterów zachwyciły publiczność po-
mysłowością i wyjątkowością. Każdy uczestnik pokazu 
otrzymał dyplom i upominek.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie po raz szó-
sty wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania. W tym roku – jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda 
zaprosił Polaków do czytania „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego. Miejscem czytania lektury w gminie Łu-
ków, podobnie, jak w latach ubiegłych, był Dom Pomo-
cy Społecznej w Ryżkach. Z okazji tego wydarzenia, 
jego pensjonariusze przygotowali spektakl tematycz-
nie nawiązujący do tegorocznego jubileuszu. Z tekstem 
„Przedwiośnia” zmierzyli się: poseł na Sejm RP Krzysz-
tof Głuchowski, starosta łukowski Janusz Kozioł, sekre-
tarz powiatu łukowskiego Jerzy Siwiec, zastępca wójta 
gminy Łuków Wojciech Szczygieł, radny gminy Łuków 
Jarosław Michalak, dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Ryżkach Wojciech Pogodziński, emerytowany 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zo-
fia Jezierska oraz bibliotekarki Renata Niewęgłowska, 
Marta Ponikowska, Henryka Sadło i Danuta Soćko.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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„Jata” w Grecji

Dożynki Gminne w Ryżkach 

III Wesele w Gręzówce

„Złoty Kur Ziemi Łukowskiej 2018” w Żdżarach

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Jata”, działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łukowie, wy-
stępował w lipcu na Międzynaro-
dowym Festiwalu Folklorystycz-
nym w greckiej Katerini Paralii. 
Poza polskimi i greckimi zespołami, 
w festiwalu uczestniczyły zespoły 
z różnych stron świata - z Meksyku, 

Izraela, Bułgarii, Chorwacji, Wę-
gier, Słowacji, Hiszpanii, Ukrainy, 
Słowenii, Rumunii, Białorusi, Rosji, 
Serbii i Macedonii. Tancerzy i ukła-
dy taneczne zespołu „Jata” przygo-
tował choreograf Kamil Zaliwski, 
akompaniament muzyczny zapewni-
li Przemysław Nurzyński (akordeon) 
i Mateusz Adamowicz (klarnet).

Tegoroczna uroczystość Święta 
Plonów w gminie Łuków odbyła się 
26 sierpnia w Ryżkach. W konkursie 
wieńca dożynkowego brało udział 
19 sołectw, zaś 14 sołectw przygo-
towało stoiska promocyjne z wiej-
skimi przysmakami. Obrzęd dożyn-
kowy nawiązujący do dawnych prac 
żniwnych - młócenia cepem zboża i 
wypieku chleba, przedstawiło koło 
gospodyń wiejskich i zespół „Kum-
pele” z Gręzówki. Dożynkowy chleb 
na ręce wójta gminy Mariusza Osia-
ka i przewodniczącego Rady Gminy 

Tadeusza Federczyka przekazali sta-
rostowie dożynek Danuta i Grzegorz 
Żurawscy z Ryżek.

Wśród gości obecni byli poseł na 
Sejm RP Krzysztof Głuchowski, 
radny Sejmiku Województwa Lu-
belskiego Marek Kopeć, przedstawi-
ciel wojewody lubelskiego - dyrek-
tor delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej 
Małgorzata Bogusz, starosta łukow-
ski Janusz Kozioł oraz burmistrz 
Łukowa Dariusz Szustek. W trakcie 
uroczystości wyróżniono okolicz-

nościowym listem i upominkami 36 
rolników z terenu gminy Łuków. 

W pierwszą sobotę września 
w Gręzówce odbyło się plenerowe 
ludyczne widowisko obrzędowe pn. 
„Wesele w Gręzówce 2018”. Przy-
gotowały je panie z koła gospodyń 
wiejskich i zespołu „Kumpele”. Po-
kazywało ono w żartobliwej formie 
zarówno sceny z życia na wsi przed 
laty, jak i nawiązywało do znanych 
z programów telewizyjnych. Można 
więc było zobaczyć, jak kiedyś ko-
szono zboże, wiązano snopki, młó-
cono zboże cepem oraz jak wyglądał 

obrzęd pieczenia chleba. Spore za-
interesowanie oglądających wzbu-
dził epizod pokazujący darcie pierza 
i towarzyszące mu frywolne zaba-
wy i żarty. Scenką znaną już młod-
szej części publiczności była randka 
w ciemno rolnika, który szuka żony. 
Jej finałem było huczne wesele, 
w którym uczestniczyła licznie zgro-
madzona publiczność. Na zakończe-
nie widowiska wszyscy zostali po-
częstowani tradycyjnym weselnym 
tortem.  

W niedzielę 9 września w Żdża-
rach odbył się IV Międzypowiatowy 
Jarmark Zespołów Folklorystycz-
nych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”. 
W tegorocznym święcie pieśni i tań-
ca ludowego w gminie Łuków uczest-
niczyło 6 zespołów dziecięcych z po-
wiatów: łukowskiego, siedleckiego, 
włodawskiego i bialskiego oraz 14 
zespołów ludowych z powiatów: łu-
kowskiego, bialskiego, włodawskie-
go, węgrowskiego i radzyńskiego. 
Tegoroczna gala folkloru i tradycji 
ludowej na Ziemi Łukowskiej zbie-
gła się z jubileuszem 10-lecia dzia-

łalności zespołu „Jagódki” ze Żdżar. 
Z tej też okazji gratulacje i życzenia 
jego członkom złożyli senator RP 
Stanisław Gogacz, starosta łukowski 
Janusz Kozioł, wójt gminy Łuków 
Mariusz Osiak, zastępca wójta Woj-
ciech Szczygieł, prezes OSP w Dą-
biu Krzysztof Fornal oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łu-
kowie Henryk Wysocki. Spotkanie 
zakończyła biesiada ludowa w świe-
tlicy wiejskiej w Żdżarach. Wyda-
rzenia patronatem objęli starosta łu-
kowski i wójt gminy Łuków.
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Międzynarodowa konferencja, odbywająca się pod-
czas dwóch kolejnych dni, w której uczestniczyli geo-
logowie z kraju i z zagranicy, władze lokalne, przedsię-
biorcy, przedstawiciele świata nauki, nauczyciele oraz 
uczniowie, ma duże znaczenia dla rozwoju geoturystycz-
nego gminy Łuków. Poruszane bowiem podczas niej 
zagadnienia dotyczyły m. in. walorów geologicznych 
gminy – w pierwszej kolejności amonitów, które znane 
są wśród geologów na całym świecie dzięki bardzo do-
brze zachowanym muszlom żyjących w nich zwierząt; 
szans jakie daje ich wykorzystanie, a także przykładów 
przedsięwzięć geologicznych w innych rejonach kraju. 
Ważnym elementem konferencji była wizyta na krze ju-
rajskiej w Gołaszynie, gdzie organizatorzy przygotowali 
odkrywkę. Ze wstępnych badań osadów jurajskich prze-
prowadzonych w odkrywce podczas konferencji wynika 
nowa, nieznana dotąd wiedza na temat kry. Odsłoniły się 
bowiem osady, które jak się okazało, są starsze od tych 
znanych do tej pory. Osobą, która pierwsza badała nową 
odkrywkę był profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
– Andrzej Wierzbowski. Według niego nowa wiedza 
zwiększy atrakcyjność miejsca, należy więc myśleć o 
pokazaniu tych atrakcji ludziom, o zrobieniu odsłonię-
cia, w którym można byłoby te skały zobaczyć, a także 
o zorganizowaniu centrum edukacyjnego, w którym bę-
dzie można zapoznać się z geologią. To zwiększy zainte-
resowanie całym terenem. Inny z uczestników konferen-

cji dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB, wice-
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego 
zwraca uwagę na to, że nowo odnalezione skały, starsze 
są od znanych dotychczas i wskazują na to, że jest tu nie 
tylko kra jurajska, ale triasowo-jurajska. Prof. Mizerski 
widzi w tym odkryciu duże szanse na promocję gminy 
Łuków i sugeruje zbudowanie tu naukowego parku roz-
rywki. 

Uczestnicy konferencji udali się także do rezerwatu 
przyrody Jata, w którym zobaczyli jodły w ich najdal-
szym północnym zasięgu, a także poznali historię wple-
cioną w knieje jednego z najstarszych obszarów chro-
nionych w Polsce. 

Projekt „Międzynarodowa konferencja naukowa po-
wiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody 
nieożywionej tj. amonity” był realizowany przez gminę 
Łuków. Współfinansowany jest w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 
zakresie 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Informa-
cyjna Agencja Samorządowa, Telewizja Master, portal 
Podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie. 

Geologicznie w gminie Łuków
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