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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Rewolucja w latach 1905-1907 była spontanicznym ruchem narodowym i społecznym, wy-

mierzonym przeciw rządom carskim.  Chaos i brak porządku publicznego sprzyjał nasileniu 

zdarzeń o charakterze przestępczym. 

I tak na przykład w styczniu 1906 roku zatrzymano w Puchaczowie złodzieja, którego podejrze-

wano o kradzież gospodarzom z sąsiednich wsi 18 koni i 9 sieczkarni. W trakcie przesłuchania 

wydał swoich wspólników, którymi okazali się mieszkańcy pobliskiego Ostrówka. Na wieść o tym 

chłopi z Ostrówka, mimo stanu wojennego, zorganizowali zebranie, na którym postanowiono do-

konać osądu. Przybyły na spotkanie miejscowy dziedzic Jan Stecki powstrzymał gospodarzy  

i poradził, aby ze sprawą zwrócili się do straży ziemskiej. Do Ostrówka przyjechali również Koza-

cy, którzy otrzymali donos i również nie chcieli dopuścić do samosądu.

W maju następnego roku o północy, w przeddzień szabasu, trzej mężczyźni,  weszli do domu 

Żyda Szosmy Hradsztajna. Twarze pomalowali sadzą, aby ich nie rozpoznano. Jeden z nich 

uzbrojony był w karabin, drugi w rewolwer, a trzeci w siekierę. Zażądali od domowników pieniędzy, 

kiedy ich nie otrzymali sami zaczęli szukać. Znaleźli zaledwie 3 ruble i złoty łańcuszek wartości 

40 rubli. Rozczarowani niewielką wartością łupu, wypili trunki przygotowane na szabas. Jeszcze 

tej samej nocy włamali się do domu innego Żyda – Adnera. Gdy ten zaczął krzyczeć, napastnicy 

zaczęli uciekać, a jeden z nich wystrzelił z broni, aby uciszyć wrzeszczącego 

i ranił go w ucho. 

Najlepsi peda-
godzy uhono-
rowani
Ich misją jest nie tylko przekazy-
wanie wiedzy, lecz także kształ-
towanie młodych charakterów, 
szlifowanie talentów, wspieranie 
rodziców w działaniach wycho-
wawczych, wpajanie dzieciom  
i młodzieży podstawowych warto-
ści moralnych i patriotycznych.

Dnia 13 października 2014 r. podczas 
gminnych obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej słowa wdzięczności (cd. s. 2)  

Lubelski kon-
gres sołtysów
W sobotę 27 września 2014 roku 
na terenie Muzeum Wsi Lubel-
skiej w Lublinie Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Lubel-
skiego zorganizował kongres soł-
tysów. 

Podczas kongresu przeprowadzo-
no konferencję na temat roli sołty-

sów w procesie scalania gruntów, (cd. s. 2)  

Podążamy  
w dobrym kie-
runku
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk wziął udział w ogólno-
polskiej konferencji naukowej 
„Zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy jednostek samo-
rządu terytorialnego” organizo-
wanej przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Fundację Polskiego Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska” 
oraz Wydział (cd. s. 2)  

Od redakcji
Szanowni Czytelnicy! Mijają 3 lata, odkąd od-

daliśmy do druku pierwszy numer „Wieści”. 
Od tego czasu zdążyliśmy się już zadomowić, 
ba, niektórzy nawet twierdzą, że rozgościliśmy 
się u nich na dobre. To naprawdę dobre wieści, 
bo czynimy wiele starań, by biuletyn spełniał 
Państwa oczekiwania. Tych, którzy czują niedo-
syt, zapraszamy do redakcji. Choć ograniczona 
liczba stron zmusza nas do dyscypliny słowa, 
chętnie przedstawimy Państwa historie, z rado-
ścią zamieścimy archiwalne zdjęcia, dotrzemy do 
tych, o których warto napisać, poszerzymy dwu-
miesięcznik o nowe kolumny. Jesteśmy otwarci 
na nowe propozycje i gotowi na nowe wyzwania.

Pomysłodawcy gazety, wójtowi Adamowi 
Grzesiukowi, serdecznie dziękuję za okazane 
zaufanie, a moim współpracownikom, zwłaszcza 
niezmordowanym sekretarzom, za cierpliwość, 
stalowe nerwy i telefony po 21.00.
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Aktualności

W ostatnią niedzielę 
września Muzeum Przy-
rodnicze z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli już po raz 
XV organizowali impre-
zę pod hasłem Święto 
Jesieni. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Puchaczowie skorzystał 

z zaproszenia i z paniami z Kół 
Gospodyń Wiejskich uczestni-
czył w imprezie. Do Kazimie-
rza wyjechało 50 osób. 

Wzorem lat ubiegłych w 
ramach Święta Jesieni od-
była się plenerowa wystawa 
warzyw, owoców, kwiatów, 

(cd. ze s. 1) zaprezentowano in-
formacje na temat nowego okre-
su programowania w ramach 
PROW 2014-2020, dyskuto-
wano na temat roli sołtysów w 
upowszechnianiu informacji  
o Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wśród lokalnej 
społeczności. 

Na liście gości znalazło się 
prawie pół tysiąca osób. Na 
kongres przybyli m.in. Sławo-
mir Sosnowski – Marszałek 
Województwa Lubelskiego, 
Krzysztof Hetman – poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
Przemysław Zaleski – Dyrektor 
Wojewódzkiego Biura Geode-
zji, Andrzej Bieńko – Dyrektor 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Antoni 
Skrabucha – Dyrektor Lubel-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli. 

Kongres przyczynił się nie 
tylko do wzmocnienia współ-
pracy między sołectwami z 
województwa lubelskiego, 
ale także posłużył promocji 
potraw regionalnych i trady-
cyjnych. Na stołach znalazły 

się cebularze, bochny nie-
drzwickiego chleba, sękacze 
podlaskie, oranżada kąkole-
wicka, miód pitny dwójniak 
lubelski. Menu obejmowało 
także baleron nadwieprzań-
ski, boczek nadwieprzański, 
kiełbasę nadwieprzańską, 
szynkę nadwieprzańską oraz 
ludwińskie prosię faszerowa-
ne. Dużo emocji i pozytywne-
go humoru dostarczyły kon-
kursy nawiązujące tematyką 
do PROW oraz działalności 
sołtysów. Zainteresowaniem 
cieszył się konkurs kulinarny 
na najlepszą potrawę przy-
gotowaną przez sołtysa. Nie 
zabrakło występów zespołów 
ludowych, które dostarczyły 
niezapomnianych wrażeń ar-
tystycznych. 

Gminę Puchaczów repre-
zentowała Danuta Brygała – 
sołtys sołectwa Wesołówka, 
Katarzyna Pełczyńska – sołtys 
sołectwa Szpica, Henryka Śro-
dek – sołtys sołectwa Nadrybie 
Wieś oraz Józef Mroczek – soł-
tys sołectwa Albertów.  

Agata Hałas

grzybów, a także miodów, do-
mowych przetworów i potraw 
tradycyjnej kuchni. Oprócz sa-
mej prezentacji miały miejsce: 
degustacja i drobna sprzedaż 
oraz konkursy dla publiczno-
ści i na najpiękniejsze stoisko. 
Do udziału w imprezie zostali 
także zaproszeni ludowi twór-
cy i muzykanci. 

Pogoda była przepiękna, 
sprzyjała spacerom i podzi-
wianiu uroków Kazimierza. 
Wyprawie towarzyszyło wiele 
dodatkowych atrakcji, takich 
jak: zwiedzanie przepięknego 
Kazimierza, rejs statkiem oraz 
udział w Zakończeniu Sezonu 
Harley-Davidson Club na ka-
zimierskim rynku.   

Beata Sagan

Lubelski kongres 
sołtysów  

Święto Jesieni w Kazi-
mierzu Dolnym

(cd. ze s. 1) Administracji  
i Nauk Społecznych Po-
litechniki Warszawskiej. 

Podczas obrad w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP przy-

pomniano założenia wielolet-
niego programu badawczego, 
który w sposób systemowy 
monitoruje zrównoważony 
rozwój społeczno-ekonomicz-
ny gmin wiejskich i miejskich 
oraz regionów jako jednostek 
samorządu terytorialnego i jed-
nocześnie promuje ten rozwój, 
podając do wiadomości opinii 
publicznej najlepsze prakty-
ki i przykłady. Wyniki badań 
przedstawiane są w formie 
Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego obejmującego 4 
kategorie.

– W roku ubiegłym na-
sza gmina zajęła III miejsce 
w rankingu najdynamiczniej 
rozwijających się gmin wiej-
skich w Polsce, w 2012 roku 
miejsce II. Tym bardziej cieszę 
się, podobnie jak moi współ-
pracownicy i jednocześnie 
współtwórcy tego sukcesu, z 
II miejsca na podium w roku 
bieżącym – informuje z nie-
krytą satysfakcją Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk. – 
Niezależne, dość skompliko-
wane badanie potwierdzone 
danymi statystycznymi Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
potwierdza, że podążamy w 
dobrym kierunku i nie obni-
żyliśmy wypracowanych przez 
lata standardów – dodaje wójt.

Przyznająca punkty w 
rankingu Rada programowa 
projektu, w której znaleźli się 
sami wybitni przedstawiciele 
świata polityki, nauki i ekono-
mii m.in.: poseł Piotr Zgorzel-
ski – Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej, prof. dr 
hab. Jan Szmidt – Rektor Po-
litechniki Warszawskiej, prof. 
nzw. dr hab. Zbigniew Król 
– Dziekan Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, 

Krzysztof Przybył – Prezes 
Zarządu Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”, brała (podobnie jak 
w poprzednich latach) pod 
uwagę m.in. przypadające na 
jednego mieszkańca gminy 
wydatki: majątkowe inwesty-
cyjne, sumę procentową wy-
datków na projekty inwesty-
cyjne, wydatki na transport  
i łączność, odsetek dochodów 
własnych w dochodach bu-
dżetu, liczbę osób pracujących  
i bezrobotnych w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców, liczbę 
zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, a także sal-
do migracji, odsetek radnych  
z wyższym wykształceniem, 
odsetek mieszkańców korzy-
stających z wodociągów, kana-
lizacji i z oczyszczalni ścieków.

Podczas spotkania laure-
atom rankingu wręczono uro-
czyście dyplomy i statuetki. Jak 
informuje wójt, zarówno ob-
rady plenarne, jak i obrady w 
poszczególnych sekcjach były 
bardzo dobrą okazją do wy-
miany poglądów, prezentacji 
osiągnięć i dyskusji na temat 
perspektyw i kierunków zmian 
w obszarze samorządności na 
najbliższe lata.                          mr

Podążamy w dobrym 
kierunku

Fot. Adam Grzesiuk w Sejmie podczas 
wywiadu udzielonego Polskiemu Ra-
diu.
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21 września w Zespole 
Szkół w Puchaczowie od-
była się Biała Niedziela. 

Mieszkańcy naszej gmi-
ny, jak zwykle o tej po-

rze roku, korzystali z porad 
i konsultacji specjalistów z 
Pierwszego Szpitala Wojsko-
wego w Lublinie. Tego dnia 
do specjalistów zgłosiła się 

(cd. ze s. 1) skierowano do 
wszystkich nauczycieli oraz pra-
cowników niepedagogicznych. 

Na spotkanie  pracowni-
ków oświaty z terenu gminy 
Puchaczów przybyli: Wice-
marszałek Województwa Lu-
belskiego Krzysztof Grabczuk, 
Dyrektor Kancelarii Sejmiku 
Województwa Lubelskiego 
Alina Pitura, Wiceprezes Za-
rządu Okręgu Lubelskiego 
ZNP Bogumiła Błaziak, Prze-
wodnicząca Sekcji Oświaty  
i Wychowania Regionu Środ-
kowowschodniego NSZZ „So-
lidarność” Teresa Misiuk oraz 
Starosta Powiatu Łęczyńskiego 
Adam Niwiński, a także Wójt 
Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk i inni przedstawiciele 
władzy samorządowej.

W tym roku gospodarzem 
uroczystości była dyrekcja Ze-
społu Szkół w Puchaczowie. 
Spotkanie było nie tylko oka-

zją do złożenia podziękowań 
za codzienny trud wkładany w 
wychowanie kolejnych poko-
leń młodych Polaków, ale tak-
że momentem uhonorowania 
wyróżniających się pracowni-
ków. 

Nagrodę Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty otrzymała Dy-
rektor Zespołu Szkół w Pucha-
czowie Elżbiecie Bedlińskiej. 
Nagrodami Wójta Gminy Pu-
chaczów zostali uhonorowani: 
Iwona Modzelewska – Wicedy-
rektor Zespołu Szkół w Pucha-
czowie, Hanna Tołubińska ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana  
i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu, Mariola Hołodyn 
z Zespołu Szkół w Puchaczowie 
oraz Jarosław Burkiet – Wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku. Dyplomy Wójta 
Gminy Puchaczów otrzymali: 
Kamila Kociuba z Przedszko-

Nowe obli-
cze domu 
wiejskiego w 
Brzezinach
Ochotnicza Straż Po-
żarna w Brzezinach 
zrealizowała projekt 
„Zakup wyposażenia 
do  świetlicy wiejskiej 
w Brzezinach”, który  
współfinansowany był  
ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju 
Rolnego na rzecz Pro-
gramu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach 
działania 413: „Wdraża-
nie lokalnych strategii 
rozwoju”. 

Główne zadanie projektu 
polegało na zakupieniu: 

krzeseł świetlicowych w ilo-
ści 150 sztuk, stołów świe-
tlicowych dużych (6 sztuk), 
stołów świetlicowych małych  
(4 sztuki). Zakupiono również 
elelementy wyposażenia sta-
łego (firanki, karnisze), które 
udekorowały 12  okien w sali 
świetlicowej.

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej na pewno poprawi 
estetykę tego miejsca, w któ-
rym mieszkańcy wsi Brzeziny 
mają możliwość wspólnych 
spotkań służących integracji, 
kultywowaniu lokalnych tra-
dycji, obyczajów i zwyczajów. 
Bez wątpienia przyczyni się 
także do bardziej profesjonal-
nej organizacji wydarzeń oko-
licznościowych, kulturalnych, 
rozrywkowo-gastronomicz-
nych, szkoleń czy warsztatów 
tematycznych.        Agata Hałas 

następująca ilość pacjentów: 
kardiolog – 32, okulista – 57, 
pulmonolog – 36, laryngolog 
– 25, ginekolog – 26, neurolog 
– 23, chirurg – urolog – 24, or-
topeda – 31, dermatolog – 27, 
reumatolog – 21. Pacjenci w 
ramach darmowej opieki le-
karskiej wykonali następujące 
badania: EKG z opisem – 32 
osoby, cytologia szyjki maci-
cy – 16, komputerowe badanie 
wzroku wykonywane przez 2 
okulistów – 72, badanie pojem-
ności płuc (spirometria) – 42, 
badanie poziomu cukru we 
krwi – 139. Oprócz tego prze-
kazano pacjentom bezpłatnie 
31 gleukometrów, na dalsze 
leczenie skierowano 14 osób, 
a na leczenie szpitalne – 11. 

Pomoc w organizacji akcji 
(m.in. udostępnienie pomiesz-
czeń) zawdzięczamy dyrekcji 
oraz pracownikom Zespołu 
Szkół w Puchaczowie.             A.U.                          

Najlepsi pedagodzy uhono-
rowani

Biała Niedziela

la w Puchaczowie, nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Jana  
i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu: Anna Chryć, Ma-
ria Głowala i Iwona Wróbel;  
nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Armii Kra-
jowej w Ostrówku: Magdalena 
Proć i Agata Wójcik; oraz na-
uczyciele Zespołu Szkół w Pu-
chaczowie: Dorota Kubuśka-
-Adamiak, Teresa Szymańska, 
Waldemar Tyszczuk i Wacław 
Kołtunik.

Wójt gminy Adam Grze-
siuk  podziękował również 
członkom Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego za za-
angażowanie i podejmowanie 
trudnych działań  z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, którym również 
wręczył okolicznościowe dy-
plomy.

Urszula Kłembokowska
Inspektor ds. oświaty

Fot. K. Stefańczuk. 

A P E L
Urząd gminy w Pucha-
czowie apeluje do miesz-
kańców o niezalewanie 
popiołu wodą. Należy 
pamiętać, że do czarnego 
worka wsypujemy tylko 
wystudzony, suchy po-
piół i napełniamy  
go maksymalnie do po-
łowy.

Zalewanie popiołu (gorące-
go i zimnego) wodą przy-

czynia się do zwiększenia jego 
wagi, co utrudnia załadunek 
i transport. Popiół polewany 
wodą nie będzie odbierany 
przez przedsiębiorcę wywożą-
cego odpady komunalne.

Ponadto informujemy, że 
zwiększana w ten sposób waga 
popiołu może przyczynić się 
w przyszłości do podniesienia 
cen za odpady komunalne.

Jarosław Grabowski
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Wokół nas

– ZAPRASZAMY 
NA BEZPŁATNE 

ZAJĘCIA
Od października 2014 r. zajęcia 
ZUMBY dla wszystkich miesz-
kańców gminy Puchaczów 
będą nieodpłatne. Zumba odby-
wać się będzie w środy w godz. 
18.00-19.00 i w piątki w godz. 
19.00-20.00. Informacji na te-
mat Zumby udziela GOK pod 
pod nr. tel.: 81 757 53 45. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH

Jako pierwsi na korty wy-
szli singliści. Do rywaliza-

cji przystąpiło 8 zawodników 
podzielonych na 2 grupy. Po 
kilku godzinach zmagań, zwy-
cięzcy poszczególnych grup 
spotkali się w finale, natomiast 
zawodnicy z drugich miejsc 
zmierzyli się o III miejsce. 
Właśnie w tym spotkaniu Ro-
bert Bicki (Spiczyn) pokonał 
Janusza Przystupę (Ciechanki) 
6:4, 6:3.  

Nie po raz pierwszy w fi-
nale spotkali się inni przed-
stawiciele Ciechanek: Andrzej 
Broniek i Daniel Włodarczyk. 
Tym razem w trzech setach 
zwyciężył Broniek 3:6, 7:5, 6:4.

Tydzień później do ry-
walizacji przystąpili debliści. 
Mimo wcześniejszych zapo-
wiedzi, do turnieju nie przy-
stąpiło kilka debli i obsada 
turnieju była mniejsza niż spo-
dziewali się organizatorzy. Nie 
zabrakło natomiast faworytów. 

W dwóch kategoriach wie-
kowych: U-12 (poniżej 

12 roku życia) i U-10 (poniżej 
10 roku życia) wystąpiło 8 dru-
żyn. Oprócz zespołów z Nad-
rybia, Ostrówka i Puchaczowa 
gościliśmy młodych piłkarzy  
z Ludwina a także ze Szkoły 
Podstawowej im. J. I. Paderew-
skiego w Lublinie. Turniej roz-
grywany systemem każdy z każ-
dym dostarczył wielu emocji.

W kategorii U-10 zwycię-
żyła SP z Lublina, wyprzedza-
jąc lepszą różnicą bramek SP  
z Puchaczowa. III miejsce zajęła 
SP w Ludwinie, na IV miejscu 
uplasowała się Szkoła Podsta-
wowa w Nadrybiu. W kategorii 
U-12 o I miejscu zadecydował 

ostatni mecz turnieju pomię-
dzy Gimnazjum w Puchaczowie  
i Gimnazjum w Ludwinie. Ze-
spół gospodarzy przejął inicja-
tywę i raz po raz stwarzał groźne 
sytuacje pod bramką Ludwina. 
Na przeszkodzie stawał jednak 
dobrze dysponowany bramkarz, 
a w 2 przypadkach słupek i po-
przeczka. Mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem, który 
premiował drużynę z Ludwina. 
III miejsce zajęła druga druży-
na Gimnazjum w Puchaczowie,  
a IV – prywatne gimnazjum im. 
J. I. Paderewskiego w Lublinie. 

Najlepsze drużyny nagro-
dzone zostały okazałymi pucha-
rami ufundowanymi przez gmi-
nę Puchaczów.        D. Włodarczyk

Zawodnicy, którzy przewodzą 
tabeli Gminnej Ligi Tenisa, 
spotkali się w 3-zespołowym 
finale. Pierwszy mecz zakoń-
czył się zwycięstwem pary Da-
niel Włodarczyk (Ciechanki)/
Michał Franczak (Milejów) 
nad Robertem Bickim/Ro-
bertem Pełczyńskim (obaj ze 
Spiczyna) 3:6, 6:4, 6:2. Drugie 
spotkanie finału rozstrzygnęli 
na swoją korzyść tenisiści ze 
Spiczyna. Bicki/Pełczyński po-
konali parę Andrzej Broniek 
(Ciechanki)/Robert Jarszak 
(Łańcuchów) 6:4, 4:6, 7:5. 

Ostatni mecz para Wło-
darczyk/Franczak wygrała z 
Brońkiem/Jarszakiem 6:3, 6:2 
i tym samym zapewniła sobie 
zwycięstwo w turnieju. Dru-
gie miejsce przypadło deblowi 
Bicki/Pełczyński, a III parze 
Broniek/Jarszak. Zwycięzców 
nagrodzono pucharami ufun-
dowanymi przez gminę Pu-
chaczów.           Daniel Włodarczyk

Do turnieju zgłosiło się 6 ze-
społów, w tym 4 z gminy 

Puchaczów: Albertów, Turowo-
la Kolonia, Ostrówek, Szpica i 2 
drużyny gości z Białki i Łęcznej. 
Turniej przeprowadzono sys-
temem grupowym. W wyniku 
losowania w grupie A znalazły 
się zespoły Ostrówka, Turowoli-
-Kolonii i Albertowa. Skład gru-
py B to: Łęczna, Białka i Szpica. 

Wyniki w grupie A przy-
niosły kilka niespodzianek. Fa-
woryzowane zespoły Ostrówka 
i Turowoli-Kolonii nieoczeki-
wanie przegrały mecze z młodą 
drużyną z Albertowa i musiały 
się zadowolić walką o dalsze 
miejsca w turnieju. Grupę B 
pewnie wygrała debiutująca 
w turniejach ekipa z Białki, II 
miejsce przypadło Łęcznej, a III 

Szpicy. Dwa ostatnie pojedynki 
zadecydowały o końcowej kla-
syfikacji w turnieju. Mecz o III 
miejsce pomiędzy Ostrówkiem 
a Łęczną był bardzo wyrównany 
i dopiero w końcówce, po spryt-
nie wykonanym rzucie wolnym, 
zwyciężyła Łęczna 3:2. Finał 
turnieju chyba był dla piłkarzy 
z Albertowa zbyt dużym wy-
zwaniem. Po rażących błędach 
w defensywie już w pierwszej 
połowie przedstawiciele naszej 
gminy 3 razy wyciągali piłkę  
z siatki. Mimo ambitnej po-
stawy, nie udało się im zbliżyć 
do przeciwnika i w końcowym 
rozrachunku ulegli Białce 1:4. 
Okazałe puchary wręczał spor-
towcom Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy w Puchaczowie 
Piotr Sarama.    DanielWłodarczyk

Jesienne Turnieje 
Tenisowe
Dwa pierwsze weekendy października korty orli-
ka w Puchaczowie gościły amatorów tenisa z te-
renu powiatu łęczyńskiego. 

V edycja Turnieju  
o Puchar Orlika
10 września na boiskach kompleksu Orlik 2012 w Pucha-
czowie rozegrano eliminacje wojewódzkie V Turnieju Pił-
karskiego o Puchar Orlika im. Premiera Donalda Tuska. 

Piłkarski Turniej 
o Puchar Wójta 
Ostatnia niedziela września była dniem, w którym 
na orliku w Puchaczowie spotkali się miłośnicy pił-
ki nożnej, by rozegrać turniej o Puchar Wójta i Rady 
Gminy Puchaczów. 

ZUMBA FITNESS



Cudze chwalcie,  swoje znajcie
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Uroczysta 15-stka Gimnazjum w Puchaczowie
16 października br. w ZS w Puchaczowie miała miejsce uroczystość podsumowu-
jąca 15 lat istnienia Gimnazjum i 10-lecie nadania placówce imienia Jana Pawła II.

Jubileusz rozpoczęła Msza 
św., po której młodzież, 

społeczność szkolna oraz za-
proszeni goście zgromadzili 
się w hali sportowej na części 
oficjalnej.

Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością znamienici 
goście: Wicemarszałek  Woje-
wództwa Lubelskiego – Krzysz-
tof Grabczuk, Dyrektor Urzędu 
Marszałkowskiego – Radosław 
Dudziński, Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego – Adam Niwiń-
ski, Wójt Gminy Puchaczów 
– Adam Grzesiuk, Skarbnik 
Gminy Puchaczów – Barbara 
Marcinek, Sekretarz Gminy 
Puchaczów – Jerzy Dębski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Puchaczów – Piotr Sarama. 
Na Jubileusz przybyli również 
dyrektorzy placówek oświato-
wych z powiatu łęczyńskiego, 
Rady Rodziców Zespołu Szkół 

w Puchaczowie, sołtysi i przed-
stawiciele rad sołeckich, prezesi 
i przedstawiciele OSP, prze-
wodniczący i przedstawicielki 
KGW, prezes i członkowie Kół-
ka Rolniczego w Brzezinach,  
a także księża z zaprzyjaźnio-
nych parafii: ks Andrzej Juźko 
– Wicedziekan Dekanatu Łę-
czyńskiego, Zenon Bzdyrak – 
proboszcz parafii pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Puchaczo-
wie, Janusz Rzeźnik – proboszcz 
parafii pw. Marii Magdaleny w 
Łęcznej i ks. Marcin Sobiech. 

Gościem specjalnym były de-
legacje nauczycieli z Włoch, 
Chorwacji, Turcji, Wielkiej Bry-
tanii, Norwegii, Portugalii oraz 
Łotwy, którzy gościli w szkole po 
raz pierwszy w ramach projektu 
Socrates Comenius.

Tego dnia program arty-
styczny przygotowany przez 
młodzież gimnazjum prezen-
tował w ciekawej formie życie 
i pontyfikat patrona szkoły 
– św. Jana Pawła II oraz histo-
rię Gminazjum. Oprawę mu-
zyczną stanowił występ chóru,  

w którym śpiewały także ab-
solwentki szkoły: J. Bartoszek, 
K. Kapała oraz K. Szych.

Po uroczystym ślubowaniu 
klas pierwszych na ręce pani 
dyrektor Elżbiety Bedlińskiej 
złożono kwiaty. W końcowej 
części uroczystości zaprezento-
wano 15-letni dorobek szkoły: 
znaczące sukcesy i osiągnięcia 
uczniów, nadane szkole certy-
fikaty i tytuły, przedstawiono 
również działalność nauczy-
cieli i szkolnych organizacji. 

Głos zabrali Krzysztof 
Grabczuk, Adam Niwiński, 
a także Adam Grzesiuk i inni 
goście. Z uwagi na obecność 
gości z zagranicy część uroczy-
stości tłumaczono na język an-
gielski. Miłym akcentem koń-
czącym jubileusz Gimnazjum 
w Puchaczowie był wspaniały 
poczęstunek.

Oliwia Szafran

Fot.: Fragment jubileuszowego progra-
mu artystycznego w wykonaniu gimna-
zjalistów.

Fot.: Zaproszeni na uroczystość goście 
podczas składania jubileuszowych ży-
czeń.

Fundusz sołecki 2015 
Łączna kwota funduszu 
sołeckiego wyodrębniona 
w budżecie gminy na  
rok 2015 wynosi  
524.912,99 zł. Oto zadania 
uwzględnione w projekcie 
budżetu w przyszłym roku:

Sołectwo Albertów: Remont budynku 
wielofunkcyjnego oraz wymiana drzwi 
w sali, zamontowanie progów zwalnia-
jących, zakup pomocy dydaktycznych 
do szkoły, konserwacja klimatyzacji  
w budynku, naprawa brakujących ele-
mentów na placu zabaw oraz zakup 
bramek sportowych, siatki i ogrodze-
nia na boisko, zwiększenie dostępu do 
świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ, 
a także utrzymanie porządku na placu 
zabaw i koło altany. 
Sołectwo Bogdanka: Wyposażenie za-
plecza kuchennego i remont budynku 
wielofunkcyjnego, doposażenie placu 
zabaw, a także dostęp do świadczeń spe-
cjalistycznych w SP ZOZ, utrzymanie czy-
stości wokół budynku wielofunkcyjnego  
i na placu zabaw.
Sołectwo Brzeziny: Remont ogrodzenia 
remizy OSP (piaskowanie, ocynkowanie 
i malowanie), utwardzenie drogi, zakup 
świateł do dekoracji sali, konserwacja 
placu zabaw, dostęp do świadczeń spe-

cjalistycznych w SP ZOZ oraz utrzymanie 
czystości na placu zabaw.
Sołectwo Ciechanki-Kolonia: Uszycie 
strojów ludowych dla KGW, dofinanso-
wanie do świadczeń specjalistycznych 
w SP ZOZ, zakup progów zwalniających 
oraz wymiana grzejników w remizie 
strażackiej.
Sołectwo Ciechanki: Zwiększenie do-
stępu do świadczeń specjalistycznych w 
SP ZOZ, wyposażenie zaplecza kuchen-
nego oraz doposażenie OSP w sprzęt  
i mundury, zakup pomocy dydaktycznych  
i naczyń na stołówkę szkolną, konserwa-
cja kosiarki i podkaszarki, budowa chod-
nika, zakup opryskiwacza i nawozów do 
utrzymania zieleni, remont siłowni – wy-
konanie schodka, utrzymanie porządku  
i czystości przy budynku OSP i na tere-
nie miejscowości.
Sołectwo Jasieniec: Remont drogi 
gminnej, projekt wykonania zadaszenia 
nad tarasem przy budynku wiejskim, 
dostęp do świadczeń specjalistycznych 
w SP ZOZ oraz utrzymanie czystości  
i porządku przy budynku wiejskim i na 
placu zabaw.
Sołectwo Nadrybie Ukazowe: Utwar-
dzenie drogi gminnej oraz zwiększenie 
dostępu do świadczeń specjalistycznych 
w SP ZOZ.
Sołectwo Nadrybie Dwór: Wykonanie 
oświetlenia ulicznego, dostęp do świad-
czeń specjalistycznych w SP ZOZ oraz 
utrzymanie siłowni.

Sołectwo Nadrybie Wieś: Remont 3 
odcinków drogi gminnej, dostęp do 
świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ 
oraz utrzymanie porządku i czystości 
koło budynku OSP.
Sołectwo Ostrówek: Utwardzenie tere-
nu z kostki brukowej przy budynku wiej-
skim, doposażenie zaplecza kuchenne-
go (zakup urządzeń gastronomicznych), 
dostęp do świadczeń specjalistycznych 
w SP ZOZ, konserwacja klimatyzacji,  
a także zakup umundurowania dla OSP.
Sołectwo Puchaczów: Udostępnienie 
darmowego internetu dla mieszkańców, 
zakup strojów dla KGW, wyposażenie  
i umundurowanie OSP oraz organizacja 
zabawy strażackiej, doposażenie placu 
zabaw w urządzenia zabawowe oraz 
zakup siłowni napowietrznych, pokry-
cie kosztów programu zdrowotnego,  
a także utrzymanie porządku i czystości 
na terenie miejscowości.
Sołectwo Stara Wieś: Dofinansowanie 
do świadczeń specjalistycznych w SP 
ZOZ, zakup kosiarki, paliwa i farby do 
pomalowania urządzeń placu zabaw, 
wykonanie oświetlenia altany, zakup 
urządzeń do piłki siatkowej i karuzeli 
oraz wykonanie ogrodzenia placu za-
baw, a także utrzymanie czystości i po-
rządku na placu zabaw.
Sołectwo Szpica: Remont budynku 
OSP, dostęp do świadczeń specjalistycz-
nych w SP ZOZ oraz utrzymanie porząd-
ku na placu zabaw i na boisku.

Sołectwo Turowola: Remont dróg wiej-
skich gruntowych, zakup mundurów 
galowych dla strażaków, wykonanie 
ogrodzenia i wymiana bramy przy bu-
dynku OSP, przeznaczenie środków na 
świadczenia specjalistyczne w SP ZOZ, 
a także utrzymanie czystości na placu 
zabaw.
Sołectwo Turowola Kolonia: Wyposa-
żenie jednostki OSP w sprzęt, dofinan-
sowanie usług medycznych, uzupeł-
nienie piachu na placu zabaw i boisku 
oraz zamontowanie urządzeń do ćwi-
czeń na powietrzu, zakup trawy, pali-
wa i farby do pomalowania urządzeń 
na placu zabaw, a także utrzymanie 
czystości i porządku na placu zabaw 
oraz boisku.
Sołectwo Wesołówka: Doposażenie 
świetlicy wiejskiej w krzesła, zakup ma-
teriału na ogrodzenie placu zabaw i pia-
chu, dostęp do świadczeń specjalistycz-
nych w SP ZOZ oraz utrzymanie czysto-
ści w obrębie budynków wiejskich i na 
placu zabaw.
Sołectwo Zawadów: Wyposażenie 
altany, zakup nagłośnienia, obuwia 
dla KGW i pomocy dydaktycznych do 
szkoły, dofinansowanie do świadczeń 
specjalistycznych w SP ZOZ, konserwa-
cja placu zabaw i utrzymanie czystości 
na placu zabaw i koło świetlicy, a także 
serwis klimatyzacji.

Przygotowała:
Sylwia Biedacha



Dzięki naj-
nowszej 

t e ch nol o g i i 
spalania bio-
paliwa, pod-
czas którego 
wydziela się jedy-
nie para wodna i dwutle-
nek węgla w proporcjach po-
dobnych do tych zawartych w 
wydychanym powietrzu, moż-
liwa jest instalacja kominka  
w każdym pomieszczeniu. Bez 
dymu i popiołu.

W Biokominkach zamiast 
drewna spala się specjalne 
ekologiczne paliwo. Podczas 
spalania nie wydziela się dym, 
nie jest więc potrzebna żadna 
instalacja kominowa.

Nowoczesne kominki są 
wydajnym i stosunkowo ta-
nim źródłem energii cieplnej. 
W tradycyjnych kominkach 
z paleniskiem otwartym 60% 
ciepła wydalane jest przez ko-
min, w kominkach ekologicz-
nych 100% ciepła pochodzące-
go ze spalania kierowane jest 
na pomieszczenie. Zależnie od 
regulacji, wielkości płomienia  
1l biopaliwa spala się w czasie 
2-5 godzin i jest w stanie zastą-
pić grzejnik o mocy ok. 3000 
W. Sprawia to, że biokominki 
są świetnym uzupełnieniem 
innego źródła ogrzewania. Już 
po chwili od zapalenia odczu-
wa się znaczny wzrost tempe-
ratury w pokoju.

Inną, nie do przeoczenia 
zaletą biokominków, jest wy-
dzielanie pary wodnej podczas 
spalania, co podnosi wilgot-
ność powietrza i działa leczni-

czo w przypadku wielu chorób. 
Podczas gdy tradycyjne grzej-
niki wysuszają powietrze, bio-
kominki nie tylko je nawilżają, 
ale też umożliwiają stosowanie 
aromaterapii. Para wodna uzy-
skana ze spalania paliwa łączy 
się z olejkiem zapachowym, 
który można umieszczać w 
specjalnym naczyniu, i wchła-
nia się podczas oddychania. 
Nawilżone powietrze nasy-
cone lekiem równomiernie 
wypełnia całe pomieszczenie. 
Terapia odbywa się więc bez 
naszego czynnego udziału – 
poddajemy się jej mimocho-
dem podczas pracy, zabawy, 
czy spotkań towarzyskich.

Kominki wykonane z na-
turalnych drewnianych lub 
kamiennych materiałów, ozdo-
bione elementami z metalu, 
szkła i ceramiki, są dekoracyjną 
oprawą dla żywego ognia. Róż-
norodność form i kolorów po-
zwala dobrać odpowiedni bio-
kominek do każdego charakte-
ru wnętrza. Tak samo dobrze 
pasuje do małego mieszkania 
w bloku, do biura, restauracji, 
na działkę, jak i do okazałej 
rezydencji. Jego meblowy cha-
rakter daje natomiast możli-
wość łatwego przestawiania go 
w dowolne miejsce.        

   źródło:  
ecoportal.com.pl

Zakończyła się kampa-
nia promocyjno-infor-
macyjna Ministerstwa 
Środowiska pod hasłem 
„Dom, który dla mnie 
oszczędza”. 

Jej celem było promowanie 
wśród Polaków idei budow-

nictwa energooszczędnego  
i pasywnego oraz wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł ener-
gii. Kampania trwała od wrze-
śnia do końca października.

„Rozwój budownictwa 
energooszczędnego i pasyw-
nego to nie tylko ochrona śro-
dowiska, to  także konkretne 
oszczędności dla właścicieli 
takich nieruchomości i popra-
wa efektywności energetycznej 
dla polskiej gospodarki. Trzy-
mam kciuki za tę kampanię.” –
powiedział Maciej Grabowski, 
Minister Środowiska.

Głównym elementem kam-
panii jest strona  www.oszcze-
dzam-energie.pl. Internauci 

znajdą na niej szereg informa-
cji dotyczących budownictwa 
energooszczędnego. W za-
kładce baza wiedzy dostępne 
są artykuły, które w przystępny 
sposób tłumaczą zasady projek-
towania oraz budowy domów 
pasywnych i  energooszczęd-
nych, przedstawiają OZE warte 
wykorzystania w Polsce, a także 
dają pogląd na koszty związane 
z budową domów przyjaznych 
środowisku. 

W czasie trwania kampa-
nii, na www.oszczedzam-ener-
gie.pl, pojawiać się będą kolejne 
publikacje szerzące wiedzę na 
temat budownictwa energoosz-
czędnego. Na stronie umiesz-
czono również specjalny kal-
kulator pozwalający oszacować 
oszczędności, które przynoszą 
domy budowane w standardzie 
energooszczędnym, pasywnym 
i konwencjonalnym.

Innym elementem eduka-
cyjnym kampanii jest aplikacja 
mobilna „Dom, który oszczę-
dza”. Dzięki niej użytkownik 
może przejść wirtualny proces 
projektowania i budowy domu 
energooszczędnego lub pasyw-
nego, dowiedzieć się, co jest 
istotne w wyborze technologii 
budowlanych i instalacyjnych, 
a także przekonać się, jak dużo 
może oszczędzić na energii 
do  ogrzewania i wentylacji w 
skali roku. Akcję promują dwa 
filmy dostępne na stronie www 
i w kanale YouTube Minister-
stwa. 
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Kurs odbędzie się w dniach 
28-29 stycznia 2015 r. w 

Końskowoli. Uczestnikom or-
ganizatorzy zapewniają zwrot 
kosztów dojazdu, bezpłatne 
wyżywienie i nocleg. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

Informacji na temat kursu 
udziela Bożena Taszarek – Ze-

Darmowy kurs chemizacyjny
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje 
bezpłatny kurs chemizacyjny dla osób, które nigdy 
nie odbyły takiego szkolenia. 

spół Doradztwa Rolniczego w 
Łęcznej, tel. 601 577 873.      BT

Dom, który dla mnie 
oszczędza

Fot.: Plakat promujący kampanię.

Biokominki –  
–ogień w domu 
bez komina
Kominek z żywym ogniem od wieków jest 
elementem tworzącym atmosferę przytul-
ności i ciepła domu. Jednak do tej pory 
posiadanie kominka wymagało instalacji 
kominkowej.



Taka współpraca skutkuje 
przede wszystkim wymia-

ną doświadczeń i uczeniem 
się od siebie. Akcja ma na celu 
wzmocnienie europejskiego 
wymiaru edukacji poprzez pro-
mowanie współpracy między-
narodowej. Uczniowie naszej 
szkoły pod opieką nauczycieli 
odwiedzili już Anglię, Turcję, 
Portugalię i Norwegię. Kolejne 
wyjazdy przed nami – informu-
je Wacław Kołtunik, koordyna-
tor projektu i nauczyciel języka 
angielskiego w szkole.

W ramach Sokratesa w 
dniach 14-19 października do 
Puchaczowa przybyło 57 go-
ści z 7 krajów Europy: Łotwy, 
Norwegii, Anglii, Portugalii, 
Turcji, Chorwacji i Włoch. Byli 
to uczniowie ze swoimi nauczy-
cielami i koordynatorami. 

Oficjalne powitanie uczest-
ników odbyło się 15 paździer-
nika. Tego dnia uwrażliwiano 
przybyłych na polską kulturę, 
tradycje i obyczaje panujące w 
naszym kraju i w naszej szko-
le. Podczas uroczystości goście 
obejrzeli prezentację multime-
dialną przedstawiającą najpięk-
niejsze miejsca w Polsce oraz 
znanych na całym świecie Pola-
ków. Zaprezentowano również 
krótki film ukazujący z przy-
mrużeniem oka naukę i pracę 
w placówce. 

W czasie wizyty gości czę-
stowano tradycyjnymi potra-
wami kuchni polskiej i regio-

nalnej. Całej wizycie towarzy-
szyły liczne atrakcje: udział w 
warsztatach rękodzieła, zwie-
dzanie Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, wycieczka do Ka-
zimierza nad Wisłą oraz stolicy 
regionu – Lublina. 

Uroczyste pożegnanie przy 
wspólnej kolacji odbyło się w 
naszym gminnym urokliwym 
zakątku – Majątku Rutka. 
Wówczas wszyscy uczestnicy 
projektu otrzymali certyfikaty, 
dyplomy oraz skromne upo-
minki symbolizujące polską 
kulturę. 

Szkolną akcję wspierali lo-
kalni przedsiębiorcy – Urszula 
Hucz oraz Zbigniew Kołodziej. 
Profesjonalną pomocą przy 
montażu filmu promującego 
szkołę ofiarowali państwo Do-
minik i Monika Arciszewscy.

W przygotowanie pobytu 
zagranicznych gości zaanga-
żowani byli wszyscy nauczy-
ciele i wychowawcy szkoły,  
a w szczególności: M. Brzostow-
ska, I. Ćwirzeń, J. Filipczuk,  
A. Hucz-Ciężka, R. Kłębo-
kowska, W. Kołtunik, D. Ku-
buśka-Adamiak, M. Lichman, 
S. Michalak, B. Mińczuk-Sa-
lamucha, E. Skoniecka-Klaj-
da, B. Smolak, J. Tomasiak, 
J. Wołowik, P. Żelechowski. 
Nad sprawną organizacją ca-
łości czuwały: dyrektor Elż-
bieta Bedlińska oraz wice-
dyrektor Bożena Warzyszak. 

M. Lichman, E. Skoniecka-Klajda
 

Innymi słowy chodzi po pro-
stu o to, że uczniowie klas 

pierwszych realizujący pro-
jekt otrzymali m.in. tablety z 
bogatym wyposażeniem, np.  
grami dydaktycznymi i zada-
niami, mającymi ścisły zwią-
zek z realizowaną w szkole 
podstawą programową. 

– Innowacyjny Program 
Edukacyjny ma na celu sku-
teczne wypełnianie wszyst-
kich zadań szkoły wobec 
uczniów, m.in. dzięki wyko-
rzystaniu wielu ciekawych  
i kreatywnych środków dy-
daktycznych – informuje Mar-
ta Stefańska, która przyczyni-
ła się do pozyskania środków 
z Unii na zakup nowocze-
snych technologii komuni-
kacyjno-informacyjnych dla 
pierwszaków. – W codziennej 
pracy z tabletami kładziemy 

EduPuchaczów
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Każde dziecko jest 
zdolne, czyli Innowa-
cyjny Start Edukacyjny
Od września uczniowie klasy I a oraz I b szkoły Fi-
lialnej w Ciechankach biorą udział w realizacji in-
nowacyjnego programu nauczania opracowanego 
w ramach projektu Innowacyjny Start Edukacyjny, 
współfinansowanego ze środków unijnych.

nacisk głównie na umiejętno-
ści komunikowania się w ję-
zyku angielskim, posługiwa-
nia się różnymi aplikacjami, 
wyszukiwania informacji. To 
doskonałe narzędzie służące 
indywidualizacji w nauczaniu. 
Teraz bez problemu rozwija-
my potrzeby uczniów uzdol-
nionych, jak i tych mających 
trudności w nauce – dodaje 
nauczycielka.

Nauczycielki, a jednoczęnie 
wychowawczynie klas pierw-
szych – Katarzyna Król i Marta 
Stefańska, które realizują pro-
jekt, odbyły cykl szkoleń do-
tyczących wdrażania Innowa-
cyjnego Programu Nauczania. 
Zorganizowały również zebra-
nie informacyjne dla rodziców, 
podczas którego zapoznały 
ich z działaniami dotyczącymi 
programu oraz z koncepcją in-
teligencji wielorakich Howarda 
Gardnera. Dzięki temu mogą 
określić profil inteligencji swo-
jego dziecka, a co za tym idzie, 
spojrzeć inaczej na  jego osią-
gnięcia oraz zrozumieć niektóre 
zachowania. 

Projekt będzie realizowa-
ny w szkole przez 3 lata.     nem

Socrates Comenius  
w Puchaczowie
Od 2 lat Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewi-
cza w Puchaczowie bierze udział w projekcie eduka-
cyjnym Socrates Comenius, którego celem jest do-
skonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim oraz poznanie kultur innych narodów. 

Fot.: Bliżej świata – uczniowie z klasy I a i I b w Ciechankach.

Fot.: Powitanie zagranicznych delegacji w ramach programu Socrates Comenius.



Spotkanie z 
policjantem
Od początku roku 
szkolnego uczniowie 
klas pierwszych w SP  
w Puchaczowie pozna-
wały podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa za-
równo na terenie szkoły 
jak i poza nią.

Na t o -

miast w 
dniu 15 
w r z e -
śnia 2014 
roku na moje za-
proszenie przyby-
li do nas policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęcznej 
– Naczelnik Ruchu Drogo-
wego podinspektor Mariusz 
Marzec i aspirant sztabowy 
Grażyna Mazur – informuje 
Krystyna Śledź. – Nasi goście 
opowiedzieli dzieciom o za-
sadach uczestnictwa w ruchu 
drogowym oraz o różnych 
niebezpiecznych sytuacjach, 
które mogą zagrażać  dziecku 
i pieszym. Pierwszaki mogły 
też zobaczyć, jak wygląda strój 
policjanta.

Na zakończenie spotka-
nia uczniowie pod czujnym 
okiem gości udali się na spa-
cer ulicami Puchaczowa, 
gdzie uczyli się, jak prawidło-
wo przechodzić przez jezdnię  
i zachowywać w jej pobliżu. 
                                                 nem

„Życzę wszystkim Dzie-
ciom, aby Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka był 
dniem szalonej zabawy  
i śmiechu od ucha do ucha. 

Waszym wspaniałym Opie-
kunom życzę satysfakcji z 

dawania Wam radości, a wszyst-
kim Dorosłym – by umieli  
o Waszych sprawach myśleć  
z należytą uwagą, a podejmując 
wszelkie decyzje wsłuchiwali się 

Dzięki uprzejmości pani 
dyrektor Przedszkola 

w Puchaczowie Ewy Bochry 
uczniowie mogli skorzystać z 
przedszkolnego placu.  Świę-
to pieczonego ziemniaka było 
doskonałą okazją do integracji 
uczniów oraz podtrzymania 
zapomnianej tradycji. Jest to 
wspaniała okazja aktywnego 
spędzania wolnego czasu na 
świeżym powiatrzu, współ-
nych gier i zabaw. Obecnie co-
raz mniej dzieci zna smak pie-
czonego w ognisku ziemniaka, 
a dzięki tym zabawom, mam 
taką nadzieję  ten stary zwyczaj 
nie zaginie – mówi Krystyna 
Śledź, wychowawczyni klasy I 
b. – W imprezie uczestniczyli 
również rodzice naszych milu-
sińskich – dodaje.                 nem

Szkolny Klub 
Wolontariu-
sza w Szkole 
Podstawowej 
w Nadrybiu
„Ważny jest rodzaj po-
mocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od 
tego jest serce, z jakim 
tej pomocy się udziela”

Owe słowa wypowiedziane 
przez św. Jana Pawła II 

stały się drogowskazem Szkol-
nego Klubu Wolontariusza, 
który uchwałą Rady pedago-
gicznej powołano przy Szkole 
Podstawowej im. Jana i Ka-
zimierza Bogdanowiczów w 
Nadrybiu.

Jednym z celów utworze-
nia Klubu jest czuwanie nad 
prawidłowym rozwojem oso-
bowości dzieci i młodzieży. 
Wolontariat rozwija postawę 
alternatywną dla konsumpcyj-
nego stylu życia i uzależnień, 
stwarza okazję do wyszukiwa-
nia autorytetów i budowania 
świata wartości, pomaga w 
rozwijaniu zainteresowań, w 
szukaniu pożytecznej formy 
spędzania czasu wolnego. Klub 
przygotowuje uczniów do 
aktywnego uczestniczenia w 
życiu społecznym i obywatel-
skim, rozwija ich umiejętno-
ści interpersonalne, a przede 
wszystkim – niesie ze sobą wie-
le wartości wychowawczych 
kształtujących kreatywność, 
odpowiedzialność i otwartość 
na drugiego człowieka.  

Szkolny Klubu Wolontariu-
sza zamierza docierać wszędzie 
tam, gdzie potrzebna jest pomoc 
innym. Jego członkowie dekla-
rują, że będą aktywnie działać 
na rzecz społeczności uczniow-
skiej i szkolnych rodzin, zapo-
wiadają włączanie się także do 
rozmaitych programów i akcji 
koordynowanych przez instytu-
cje i stowarzyszenia.      

Klub utworzony przy Szko-
le Podstawowej w Nadrybiu  
w październiku skupiał ponad 
30 wolontariuszy, w tym 13 
dorosłych. 

Agnieszka Sobiesiak

EduPuchaczów

Święto Pie-
czonego 
Ziemniaka
W piątek 26 paździer-
nika 2014 r. pierwszaki 
z kl. I b ze SP w Pucha-
czowie z wychowaw-
czynią Krystyną Śledź 
zorganizowali Święto 
Pieczonego Ziemniaka. 

w głos dzieci” – pisze Marek Mi-
chalak w liście opublikowanym 
na stronie RPD.

Puchaczowskie Przedszko-
laki hucznie obchodziły swoje 
święto. W piątek 19 września 
dzieci w bajkowych strojach 
ruszyły dumnie przez tereny 
Puchaczowa z instrumentami 
muzycznymi. W całym Pucha-
czowie słychać było dźwięki 
trąbek oraz radosnych okrzy-
ków i śmiechów dzieci. Inicja-

tywą Marszu Przedszkolaków 
była Dyrekcja oraz nauczyciele 
przedszkola.

Życzymy Przedszkolakom, 
by każdy spędzony dzień w 
przedszkolu był dla nich po-
wodem do radości, śmiechu 
oraz dobrej zabawy, a Gronu 
pedagogicznemu dziękujemyza 
pełną ciepła efektywną pracę 
oraz życzymy satysfakcji oraz 
sukcesów w życiu zawodowym 
jak i prywatnym.                   A.U.
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Znamy lau-
reatów je-
siennego 
„Rambitu” 
Za oknami jesień w peł-
ni, więc by trochę osło-
dzić czas deszczu  
i słoty, Gminny Ośro-
dek Kultury w Pucha-
czowie zaprosił uczniów 
klas III do rywalizacji  
w Turnieju Międzysz-
kolnym „Rambit”. 

W zabawie wzięli udział 
przedstawiciele Szkół 

Podstawowych w Nadrybiu, 
Ostrówku i Puchaczowie. 

Zawodnicy zmagali się z 
konkurencjami z wielu dzie-
dzin, w których liczyła się 
m.in.: sprawność fizyczna, 
wiedza ogólna, logika, jak rów-
nież kreatywność i charyzma. 
Ponad to młodzież wykazała 
się umiejętnością pracy w gru-
pie i koleżeństwem. 

Poszczególne zadania do-
starczyły wszystkim wiele ra-
dości, ale i satysfakcji. Na ko-
niec imprezy na uczestników 
czekał słodki poczęstunek oraz 
nagrody rzeczowe. Wyniki 
współzawodnictwa przedsta-
wiają się następująco: I miej-
sce – Szkoła Podstawowa w 
Nadrybiu, II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Ostrówku, III 
miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Puchaczowie.                    GOK

Fot.: Krystyna Śledź z wychowankami.



BiBliotekaPoleca

Helen Fielding „Bridget Jones. Szalejąc za facetem"

CO ROBIĆ, gdy 60-te urodziny twojej przyjaciółki wypadają w tym sa-
mym dniu, co 30-te urodziny twojego chłopaka? CZY MOŻNA KŁAMAĆ 

na temat swojego wieku na internetowych portalach randkowych? CZY 
WSKAZANE JEST układać włosy suszarką, gdy jedno z twoich dzieci ma 
wszy? CZY JEŻELI posmarujesz sobie dłonie emulsją lip plumper, to też ci 
się powiększą jak usta? Dumając m.in. nad tymi zagadnieniami i innymi 
dramatycznymi problemami naszych czasów, Bridget Jones przedziera się 
przez gąszcz wyzwań, czyhających na współczesną samotną matkę, a jed-
nocześnie na powrót odkrywa swoją seksualność w – jak to nieuprzejmie 
i zupełnie nieadekwatnie mogą co poniektórzy określić – wieku średnim.

EduPuchaczów

Nauka tańca 
od podstaw
Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych na zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzie-
ży. Zajęcia obejmować będą 
naukę podstaw tańca towa-
rzyskiego, ludowego  
i nowoczesnego.

Poprowadzi je wykwalifi-
kowany i doświadczony 

instruktor, zawodowy tancerz 
z najwyższą międzynarodową 
klasą taneczną Dawid Micha-
lak.

Informacji na ten temat 
udziela Gminny Ośrodek Kul-
tury w Puchaczowie oraz in-
struktor, tel. 660 453 723.                      

GOK Puchaczów

7 października 2014 r.  
w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku 
odbyła się uroczystość 
z okazji 75 roczni-
cy wybuchu II wojny 
światowej i Powstania 
Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. 

Montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów 

przygotowały Anna Maciejak  
i Dorota Kubuśka-Adamiak. 

Na uroczystość przybyli: 
kpt Stanisław Marian Małec-
ki- prezes 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty Armii Krajowej 
w Lublinie, Alicja Chojecka 
– skarbnik, Andrzej Mazurek 
– członek. Goście podzielili 
się z uczniami wspomnieniami  

Loom bands, czyli bran-
soletki z kolorowych gu-
mek, to hit w podstawów-
kach. Ale te niepozorne 
ozdoby mogą zawierać 
niebezpieczne ftalany.

W sieci można znaleźć 
wiele filmików instruk-

tażowych, pokazujących krok 
po kroku, jak wykonać własne 
loom bands. Bransoletki to jed-
nak nie wszystko. Fani koloro-
wych gumek plotą z nich też 

z czasów wojny i okupacji oraz 
wręczyli dyrekcji szkoły pro-
porzec organizacji, list gratu-
lacyjny oraz książki o tematyce 
wojennej.

Uczniowie dowiedzieli 
się m.in., że członkowie or-
ganizacji przeprowadzają re-
konstrukcje bitew z okresu II 

Kolczatka 
wita dzieci
W dniu 17 września 
2014 r. w siedzibie Filii 
Biblioteki w Ciechan-
kach rozpoczęto akcję 
„Kosz pełen książek” 
i  „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 

W tym roku szkolnym w 
bibliotece zagościł jeż. 

Była więc to doskonała okazja, 
by poznać jego zwyczaje i za-
chowania. Obalono między in-
nymi mit, że jeż nosi na swym 
grzbiecie jabłka – jak ustalono, 
mit zapoczątkował Pliniusz 
Starszy na początku naszej ery. 
Ważnym punktem lekcji był 
wybór imienia dla zwierzątka 
– dzieci wspólnie nazwały  go 
Kolczatką. 

Biblioteka zapowiada, że 
w tym roku szkolnym za każ-
dą wypożyczoną książkę dzie-
ci będą otrzymywały listki ze 
swoim imieniem, które będą 
zawieszane na kolcach jeża, 
tworząc  kopiec, pod którym 
zapadnie w zimowy sen. 

Na zakończenie spotkania 
wręczono dzieciom zakładki 
do książek.

W inauguracji uczestniczy-
ły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Ciechankach.

Filia Biblioteki w Ciechankach

wojny światowej. Jest to dla 
młodego pokolenia ciekawa 
forma poznania historii swoje-
go narodu.

Żołnierze ponownie spo-
tkają się z nasza młodzieżą 
przy okazji obchodów Święta 
Niepodległości.

Lucyna Kucharska

łańcuszki, a nawet bluzki, zdobią 
nimi buty czy etui na telefon. 

Eksperci alarmują o szko-
dliwych związkach zawartych 
w podróbkach popularnych 
zestawów do robienia ozdób 
– Rainbow Loom. Wykryto w 
nich niebezpieczne dla zdrowia 
substancje – ftalany. Niektóre z 
tzw. podróbek zawierały aż 50% 
ftalany, podczas gdy ich dopusz-
czalna norma w produktach 
wynosi 0,1 %. Ftalanów używa 
się do produkcji m.in. lakierów, 
klejów i laminatów. 

Do krwiobiegu dziecka 
ftalany dostają się z potem.

Niebezpieczne dla zdrowia  
i życia ftalany mogą dopro-
wadzić do zaburzeń układu 
hormonalnego u dzieci. Kon-
sekwencjami użytkowania 
przedmiotów z taką ilością tej 
szkodliwej substancji może 
być przedwczesne dojrzewanie 
dziewczynek i bezpłodność, 
a także zaburzenia rozwoju 
płciowego u chłopców. Do naj-
częstszych skutków ubocznych 
zalicza się jednak nieprzyjemne 
wysypki, które często zostawiają 
nieestetyczne blizny. Wszystko 
przez przenikanie toksyn i che-
mikaliów przez cienką skórę 
dziecka.

Przy zakupie zestawów gu-
mek do wyplatania, należy wy-
bierać jedynie te produkty, które 
na opakowaniu mają znak CE, 
mówiący o tym, że zabawka zo-
stała wyprodukowana zgodnie 
z zachowaniem norm unijnych. 
Brak tego oznakowania powi-
nien być sygnałem, że przed-
miot nie został poddany testom 
i jest potencjalnie niebezpieczny 
dla zdrowia czy życia.             nem

Kolejna piękna lekcja historii  
w Szkole Podstawowej w Ostrówku
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Kolorowe i modne, ale groźne!

Fot.: Dyrektor SP w OStrówku Małgorzata Marcinek z gośćmi.



OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Puchaczowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych  
listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Puchaczów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień  
16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Puchaczowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1:
1. SIDOR Barbara, lat 61, zam. Ciechanki, 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL 
– lista nr 1

2. GORAL Zbigniew Eugeniusz, lat 61, zam. 
Ciechanki, zgłoszony przez KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP – lista nr 4

3. GRZESIUK Marianna, lat 62, zam. Ciechanki, 
zgłoszona przez KWW MARIANNY GRZE-
SIUK – lista Nr 17

4. GIL Leszek, lat 56, zam. Ciechanki, zgłoszony 
przez KWW NIEZALEŻNY – lista nr 20

Okręg Nr 2
1. GNYP Roman Kazimierz, lat 63, zam. Cie-

chanki, zgłoszony przez KOMITET WYBOR-
CZY PSL – lista nr 1

2. GAJOSZ Wioletta Magdalena, lat 49, zam. 
Ciechanki, zgłoszona przez KWW PPZŁ – li-
sta nr 18

3. HAJKOWSKI Krzysztof Aleksander, lat 47, 
zam. Ciechanki, zgłoszony przez KWW NIE-
ZALEŻNY – lista nr 20

Okręg Nr 3
1. SKOCZYLAS Mieczysława, lat 59, zam. Ostró-

wek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 
PSL – lista nr 1

2. KOT Jan Stanisław, lat 56, zam. Ostrówek, 
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY – lista 
nr 20

Okręg Nr 4
1. PEŁCZYŃSKA Katarzyna,  lat 42, zam. Szpica, 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL –
lista nr 1

2. ZABŁOTNY Karol, lat 32, zam. Szpica, zgło-
szony przez KWW NIEZALEŻNY – lista nr 20

Okręg Nr 5
1. GUZOWSKI Marian, lat 52, zam. Zawadów, 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL – 
lista nr 1

2. DUDA Łukasz, lat 27, zam. Zawadów, zgło-
szony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA 
RP – lista nr 4

3. LECHOWSKA Agnieszka, lat 35, zam. Zawa-
dów, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNY – 
lista nr 20

Okręg Nr 6
1. RADKO Stanisław, lat 45, zam. Nadrybie 

Wieś, zgłoszony przez KWW PPZŁ – lista nr 
18

Okręg Nr 7
1. GARGOL Monika Katarzyna, lat 35,  zam. 

Nadrybie – Dwór, zgłoszona przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – lista nr 1

2. SZUREK Józef Adam, lat 63, zam. Nadrybie 
Ukazowe, zgłoszony przez KWW PPZŁ – lista 
nr 18

3. SZUREK Edward, lat 60, zam. Nadrybie Uka-
zowe, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY – 
lista nr 20

Okręg Nr 8
1. BRUTT Stanisław Kazimierz, lat 51, zam. 

Bogdanka, zgłoszony przez KOMITET WY-
BORCZY PSL – lista nr 1

Okręg Nr 9
1. NOWAKOWSKI Tadeusz, lat 61, zam. Brze-

ziny, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL – lista nr 1

2. SZACOŃ Jacek Marian, lat 45, zam. Brzeziny, 
zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA” – li-
sta nr 19

Okręg Nr 10
1. BACHENEK Zofia Elżbieta, lat 52, zam. 

Puchaczów, zgłoszona przez KW PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ – lista nr 3

2. SIEDLECKI Roman, lat 68, zam. Bogdanka, 
zgłoszony przez KWW PPZŁ – lista nr 18

3. NOWICKI Tomasz, lat 60,  zam. Puchaczów, 
zgłoszony przez KWW TOMASZA NOWIC-
KIEGO – lista nr 21

Okręg Nr 11
1. HUCZ Urszula Stanisława, lat 44,  zam. Pu-

chaczów, zgłoszona przez KWW PPZŁ – lista 
nr 18

Okręg Nr 12
1. ROMANEK Robert, lat 47,  zam. Turowola, 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL – 
lista nr 1

2. ONYSZKO Zbigniew, lat 54,  zam. Turowola, 
zgłoszony przez KWW MARIANNY GRZE-
SIUK – lista nr 17

3. KLIMEK Andrzej Józef,  lat 56, zam. Turowo-
la, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY – lista 
nr 20

Okręg Nr 13
1. SARAMA Piotr, lat 41, zam. Turowola-Kolo-

nia, zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA” 
– lista nr 19

Okręg Nr 14
1. NIZIOŁEK Andrzej,  lat 56, zam. Wesołówka, 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL – 
lista nr 1

Okręg Nr 15
1. BRONECKA Barbara, lat 33,  zam. Albertów, 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL – 
lista nr 1

2. KANONIUK Szczepan, lat 60, zam. Albertów, 
zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA” – li-
sta nr 19

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Puchaczowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach 
na Wójta Gminy Puchaczów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybo-
rach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
Gminna Komisja Wyborcza w Puchaczowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandyda-
tach na Wójta Gminy Puchaczów:

1. GRZESIUK Adam Paweł, lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Brzeziny, członek partii PSL,  
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Przewodniczący  
Gminnej Komisji Wyborczej  w Puchaczowie  

Alfreda Krzychowiec

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Puchaczowie Alfreda Krzychowiec
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SAmOCHODOWe USŁU-
Gi TRANSPORTOWe 
WieSŁAW PiąTeK 

PUCHACZóW
Do Łęcznej: 6.03S+; 
06.33E+; 7.03 S+; 07.33E+; 
08.03S+; 8.33E; 9.03S+; 
9.43E+; 10.03S; 11.08E+; 
11.43S+; 12.28E+; 13.38S; 
14.23S; 14.58E+; 15.28S; 
16.03E; 16.38S; 17.38E; 
18.23S. 

Do Cycowa: 5.27S; 5.57E; 
6.27S; 6.57E; 7.27S; 7.57E; 
8.27S; 8.52E; 9.27S; 10.07E; 
10.57S; 11.37E; 12.37S; 
13.37E; 14.12S; 14.47S; 
15.22E; 15.47S; 16.27E; 
17.27S.

S – kursuje w dni nauki szkolnej
E – kursuje od poniedziałku  
do soboty oprócz świąt
+ – kursuje do szpitala  
w Łęcznej 

KOmUNiKACJA PRy-
WATNA ARS-TRANS

ŁĘCZNA: DWORZeC 
AUTOBUSOWy 
Do Cycowa: 9.00a; 12.00a; 
14.55a; 18.00a.
a – nie kursuje w niedziele  

i święta

ROZKŁAD JAZDy BUSóW 

SAmOCHODOWe  
USŁUGi TRANSPORTO-
We WieSŁAW PiąTeK

ŁĘCZNA: DWORZeC  
AUTOBUSOWy)

Do Cycowa (przez Pucha-
czów): 5.20S, 5.50 E; 6.20S; 
6:50S; 7.20S; 7.50 E; 8:20S, 
8.45E, 9:20S, 10:00E, 10:50S, 
11:30E, 12:30S, 13:30E, 
14:05S, 14:40S, 15:15E, 
15:40S, 16:20E, 17:20S

SZPiTAl ŁĘCZNA: DWO-
RZeC
7:10, 7:35, 8:16, 9:31, 11:21, 
12:01, 13:10, 13:41, 14:43, 
15:23, 18:39.

SZPiTAl ŁĘCZNA –  
– mileJóW – JASZCZóW
6:17, 7:25, 7:47, 8:29, 10:31, 
11:28, 12:56, 13:23, 13:55, 
14: 46, 15:33, 17:38, 19:13

Nowy rozkład jazdy autobu-
sów obowiązuje  

od 01 marca 2014 roku.

Biblioteka pozyskała fun-
dusze na własny rozwój
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie bierze 
udział w  programie „Akademia Orange dla biblio-
tek”, w ramach którego otrzymała dotację finansową 
(darowiznę) w wysokości 1242,76 zł. 

WAŻNe TeleFONy
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   81 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   81 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   81 752 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   81 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   81 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   81 757 51 88
Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   81 752 15 82  lub  999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   81 752 72 10  lub  997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   81 752 75 30  lub  998
Pogotowie Gazowe   tel.   81 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   81 752 09 76
 

KAleNDARiUm 
imPReZ GOK 
W PUCHACZOWie
22 października 2014 r. 

Turniej Międzyszkolny "RAMBIT"

29 października 2014 r. 

18 Jesienny Konkurs Recytatorski

05 listopada 2014 r. 

Konkurs SUDOKU

22 listopada 2014 r. 

Spotkanie andrzejkowe 

05 grudnia 2014 r. 

Mikołaj dla dzieci 

Gminny Ośrodek Kultury ma w ofercie 
wiele ciekawych zajęć skierowanych 
do dzieci i dorosłych mieszkańców 
naszej gminy, m.in.: zajęcia tańca 
ludowego, towarzyskiego, nowo-
czesnego, teatralno-wokalne i nauki 
gry na instrumentach. Rozpoczęły 
się bezpłatne treningi ZUmBy. GOK 
udostępnia również halę sportową w 
ZS w Puchaczowie. Niebawem ruszą 
bezpłatne zajęcia jogi oraz gimnastyka 
dla seniorów. Szczegóły na temat zajęć 
dostępne są na stronie internetowej:

GmiNNy OśRODeK 
ZDROWiA SP ZOZ  
W PUCHACZOWie
DyŻURy leKARSKie 
W PRZyCHODNi:
e. małocha-Gieroba – l. pediatra 
pon. 8.00-15.00, wt., czw. 9.00-
16.30, śr. 10.30-18.00, pt. 8.00-
15.30; J. Kojder-mazur Justyna 
– l. pediatra wt., czw. 16.00-18.00; 
S. Dzikowski – l. medycyny ro-
dzinnej pon. – pt. 8.00-15.30; 
R. Gajewski – l. medycyny ro-
dzinnej pon., pt. 14.00-18.00;  
e. Sawuła – l. stomatolog wt., śr., 
czw., pt. 7.00 – 14.30; l. Szymań-
ska-Żołądek – l. stomatolog pon. 
11.00-18.00, śr. 10.30-18.00, wt., 
czw., pt. 8.00-15.00; m. Dzida 
– radiolog (także badania USG) 
środa 14.00-16.00; B. Kondracka 
– l. ginekolog czw., 14.00-18.00,  
pt. 15.00-19.00; m. lalak – l. medy-
cyny pracy czwartek 15.00-17.00. 

Od 01 sierpnia 2013 roku kierownikiem 
Ośrodka Zdrowia jest S. Dzikowski.

Tel. 81 757 54 80Tel. 81 757 53 45

Ten znany już od kilku lat 
ogólnopolski program 

wspiera rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego, bowiem 
poprawia dostęp (zwłaszcza 
niewielkich miejscowości) do 
nowych technologii komu-
nikacyjnych zarówno miesz-
kańców, jak i samych pracow-
ników biblioteki. Otrzymana 
dotacja pokryje koszty dostę-
pu do Internetu w placówce 

głównej oraz w filii za okres od 
01 stycznia do 31 grudnia 2014 
r. Jednocześnie informujemy, 
że w obu placówkach dostęp 
do Internetu jest bezpłatny.

Oprócz tego GBP przystą-
piła do realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa, w ramach którego pozy-
skano dofinansowanie w kwo-
cie 3363,00 zł na zakup nowo-
ści wydawniczych.             GPB

Wszyscy mieszkańcy gminy 
Puchaczów mogą bezpłatnie 
korzystać z udostępnionej od 
13 października 2014 roku 
hali sportowej.

Hala mieści się w Zespo-
le Szkół w Puchaczowie. 

Obiekt czynny jest oprócz 
wtorku i czwartku w pozosta-
łych dniach tygodnia, w godzi-
nach od 16.00 do 20.00. Halą 
opiekuje się w wyznaczonym 
czasie Gminny Ośrodek Kul-

Informator

www.puchaczowgok.pl

Hala sportowa do dys-
pozycji mieszkańców

tury. Zajęcia na obiekcie pro-
wadzić i nadzorować będzie 
absolwentka Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej. W ofercie są obec-
nie rozgrywki w piłce nożnej 
i siatkowej. Niebawem zapro-
ponujemy zajęcia ruchowe: 
gimnastykę korekcyjną oraz 
rozgrywki sportowe w formie 
zabawy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym.                                GOK

URZąD GmiNy PUCHACZóW
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl



WYDAWCA: Urząd Gminy Puchaczów 
ADRES: Redakcja gazety „Puchaczów – Wieści z Gminy” 
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 757 51 95, gazeta.puchaczow@gazeta.pl

REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Rodziewicz
REDAGUJE ZESPóŁ W SKŁADZIE: Aleksandra Ukalska (sekretarz redakcji), Ewa Bochra,  
Agata Hałas, Agnieszka Hucz-Ciężka, Ewa Kaźmierczak, Beata Sagan,  
Magdalena Skórniewska, Agnieszka Sobiesiak, Karol Stefańczuk (zdjęcia), Marta Stefańska,  
Daniel Włodarczyk (sport) 

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

„Wieści” dostępne są w Puchaczowie w Urzędzie gminy, Banku, na Poczcie, w sklepie „Artykuły Spożywcze” A. i M. Niwiński S.C., 
Przedszkolu, Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i wybranych sklepach.  
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Redakcja przyjmuje podpisane imieniem i nazwiskiem materiały do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Po sąsiedzku z...
z zespołem "TO MY"

Regionalia

Krzysztof Zgórski, człowiek o ogromnym sercu  
oraz niesamowitym podejściu do dzieci i młodzie-
ży, z którymi pracuje. Od 23 lat jest instruktorem 
muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie. To pod jego skrzydłami rozwinęło się mnó-
stwo młodych talentów, które odkrył i wyszlifował. 

Oprócz indywidualnych za-
jęć z dziećmi prowadzi tak-

że scholę, którą można usłyszeć 
w każdą niedzielę w Kościele 
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 
Puchaczowie. Spotkania chó-
ru odbywają się co tydzień.  
I właśnie po jednej z takich prób, 
niespełna 4 lata temu, czwór-
ka młodych dziewcząt stwier-
dziła, że można byłoby zrobić 
coś więcej niż tylko wokalnie 
uświetniać Mszę św. Dziewczy-
ny postanowiły więc zająć się 
świeckim repertuarem i pokazać 
się szerszej publiczności. 

Wówczas naszą gminę na 
wszystkich uroczystościach re- 
prezentował zespół ,,Ikeja” –  
3 młode i zdolne nastolatki, któ-
re podbijały serca słuchaczy. To 
właśnie one stały się natchnie-
niem i inspiracją dla młodszego 
pokolenia. 

Mówiąc młodszego poko-
lenia, mam na myśli Karolinę 
Ukalską, Karolinę Stacharską, 
Patrycję Krzyszczuk oraz Ewę 
Zgórską. W takim składzie po-
wstał zespół ,,TO MY”. Poznały 
się w szkole, każda z nich była 
w innej klasie, ale wszystkie 
wspólnie uczęszczały na próby 
scholi. Podpatrując starsze kole-
żanki z zespołu ,,Ikeja”, marzy-
ły, by śpiewać jak one. 

Marzenia łączyły z ciężką 
pracą. Pod okiem Krzysztofa 
Zgórskiego założyły zespół. Po 
każdej piątkowej próbie chóru 
zostawały na blisko 3 godziny, 
by móc w czwórkę doskonalić 
głos. Po około roku od powsta-

nia dołączyła do nich Kinga 
Wiązek i w tym składzie zespół 
działa do dziś. Dziewczyny do-
gadują się świetnie, każda ma 
swoje miejsce i zadanie do wy-
konania. Wszystkie są niezastą-
pione i dopełniają się.

Przez pierwsze pół roku ze-
spół nie miał nazwy, lecz kiedy 
dziewczęta zostały zauważone 
na jednym z konkursów i do-
stały propozycję zaśpiewania 
podczas Dni Łęcznej, stwier-
dziły, że przydałaby się jakaś 
nazwa. Przez dłuższy czas nie 
mogły wpaść na żaden pomysł, 
a pierwszy występ zbliżał się 
wielkimi krokami. Nagle pod-
czas próby Pan Krzysztof za-
pytał, czy nie może być ot tak, 
po prostu ,,TO MY”. I tak już 
zostało.

Najmłodszą członkinią gru- 
py jest Karolina Stacharska, 
obecnie uczennica II klasy 
Gimnazjum w Puchaczowie. 
Roześmiana i zawsze tryskająca 
humorem, już jako 6-latka prze-
jawiała zainteresowanie muzy-
ką. Pierwsze kroki stawiała na 
scenie pod okiem instruktora 
muzyki, właśnie Krzysztofa 
Zgórskiego. 

Kinga Wiązek to uczennica 
III klasy Gimnazjum w Pucha-
czowie. W wieku 7 lat zaczęła 
uczęszczać na zajęcia wokalne 
do GOK-u. Wesoła i zabawna, 
w zespole zazwyczaj śpiewa naj-
wyższe partie wokalne. 

Karolina Ukalska, również 
uczennica III klasy Gimnazjum 
w Puchaczowie, swoją przygo-

dę ze śpiewem rozpoczynała od 
pierwszych klas szkoły podsta-
wowej. Zawsze uśmiechnięta, 
bezpośrednia i trochę szalona, 
podobnie jak Kinga najlepiej 
czuje się w wysokich rejestrach.

Patrycja Krzyszczuk, uczen-
nica I klasy XIV Liceum Ogól-
nokształcącego w Lublinie, za-
wsze wygadana uśmiechnięta  
i obowiązkowa. Jej rolą w ze-
spole jest śpiewanie najniższych 
partii głosowych. Jak mówią 
same, jest zespołowym „basem”.

Ewa Zgórska to uczennica 
I klasy Technikum w Zespole 
Szkół nr 5 w Lublinie. Pewna 
siebie, zawzięta, uparta, a jedno-
cześnie sympatyczna, na scenie 
jest zawsze pełna energii. Talent 
muzyczny zapewne odziedzi-
czyła po tacie.

Należy dodać, że wszystkie 
dziewczyny wchodzące w skład 
zespołu są laureatkami wielu 
indywidualnych konkursów 
piosenki polskiej i zagranicznej 
na szczeblu gminnym, powia-
towym, wojewódzkim oraz 
ogólnopolskim. Można podzi-
wiać je na dużych cyklicznych 
imprezach, takich jak dni miej-
scowości, dożynki i wielu in-
nych mniejszych, jak np. Dzień 
Kobiet. Bardzo często wystę-
pują również poza granicami 
naszej gminy, między innymi 
w Łęcznej, Milejowie, Trawni-
kach. Ostatnie 2 koncerty odby-
ły się w Lublinie, w skansenie  
i na Placu Zamkowym – zosta-
ły wówczas uhonorowane Dy-
plomami Uznania Marszałka 
i Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Lubelskiego. 

W roku 2013 podczas wa-
kacji Radio RMF-FM ogłosiło 
konkurs „Ja cię krecę”. Dość 
spontanicznie przyszedł nam 
do głowy pomysł, żeby wziąć 
w nim udział. I tak powstał te-
ledysk do utworu grupy ,,Enej” 
,,Skrzydlate ręce”. Teledysk zo-
stał przyjęty przez wszystkich 
bardzo pozytywnie, dlatego 
zachęcony tym małym sukce-
sem w roku 2014 zespół nagrał 
kolejny, tym razem cover zespo-
łu ,,Brathanki” ,,Mamo ja nie 
chcę za mąż”. Mimo że niestety 

nie udało się dostać do dalszego 
etapu konkursu, to i tak pracę 
nad teledyskami wspominają 
bardzo przyjemnie. Swoją dro-
gą, zapraszamy wszystkich do 
obejrzenia obu projektów na 
serwisie YouTube. Przy realiza-
cji teledysków zespołowi poma-
gało wiele osób, jednak szcze-
gólne uznanie należy się Rafa-
łowi Rutkowskiemu za realiza-
cję dźwięku oraz Magdalenie  
i Dominikowi Arciszewskim za 
bezinteresowne nagranie i mon-
taż wideo. 

Zespół ,,TO MY” od kilku 
lat zdobywa nagrody i wyróż-
nienia. Ostatnie osiągnięcia to  
I miejsce w XIX Wojewódzkim 
Festiwalu Kolęd w Puławach, 
II miejsce w XVIII Ogólno-
polskim Festiwalu Pieśni Pa-
triotycznej w Kraśniku czy  
I miejsce w XI Ogólnopolskim 
Integracyjnym Konkursie Pio-
senki „Śpiewajmy Razem” w 
Radomiu. Jednym z najmilszych 
wspomnień jest zajęcie I miejsca 
w konkursie „Największe 
Przeboje Lublin Plaza” i spot-
kanie z Romualdem Lipko  
i Markiem Dutkiewiczem.

Dziewczęta dumnie i godnie 
reprezentują naszą gminę.Osią-
gnęły swój sukces, zdobywając, 
jak swe poprzedniczki, serca 
wszystkich słuchaczy. Dzisiaj 
są nieodzownym elementem 
wszystkich gminnych uroczy-
stości. My możemy życzyć im 
jeszcze więcej nagród i wyróż-
nień, a panu Krzysztofowi w 
przyszłości znalezienia god-
nych następczyń, co nie będzie 
łatwym zadaniem, ponieważ 
dziewczęta bardzo wysoko po-
stawiły poprzeczkę

Z zespołem ,,TO MY”  
rozmawiała A. Ukalska

Fot. Członkinie zespołu "TO MY".



   Historia starej fotografii   

2 czerwca 1974 

Gminny Festiwal

 Kultury

Fot.: Lepienie pierogów na czas.

Fot.: Dekorowanie tortów.

Fot.: Recytacja wierszy.

Fot.: Konkurs na najśmieszniejszą piosenkę.

Fot.: Zgromadzona na widowni publiczność.

Na okładce: 
Zespół „TO MY” – fot. Dominik Arciszewski.
Wójt Gminy Puchaczów odbierający laury w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie i władze gminy Puchaczów podczas  
     Jubliteuszu 15-lecia placówki.
Lubelski Kongres Sołytsów.
Kolczatka wita dzieci w Filii Biblioteki w Ciechankach.
Instruktor Krzysztof Zgórski z zespołem „TO MY”.
Historia sterej fotografii: 02 czerwca 1974 – Gminny Festiwal Kultury.
Goście ZS w Puchaczowie w ramach międzynarodowej wymiany Socrates Comenius. 
Na tropie wiewiórki – fot. Karol Stefańczuk.
Uczestnicy Turnieju Rambit” w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie.      


