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EkoPuchaczów – rozwiązania bliskie naturze

12.00  Msza św. w kościele parafialnym w intencji parafian  
  z okazji obchodów Dni Puchaczowa

Część artystyCzna:
15.00 – 16.00  Występy dzieci i młodzieży gminy Puchaczów 
        oraz zespołu tO My
16.00 – 17.30 Piosenki Wałkoni i Komarów (folk, biesiada)
17.30 – 19.00  Popołudnie z hitami: koncert przebojów  
    zespołu trIO czyli KWartEt
19.00 – 20.00  Koncert lokalnej grupy arEM
20.00 – 21.00 Gwiazda Wieczoru: sOLarIs
21.15 – 21.30  Pokaz sztucznych ogni

21.30 – 00.00  Dyskoteka z zespołem yarOO

towarzyszące atrakcje:

• wesołe miasteczko • stoiska ze słodyczami •
• zabawki • upominki i inne •

Dni Puchaczowa
07 czerwca 2015 



Na okładce: 
Fot.: Karol Stefańczuk, nemo, tapety.pl
Obrady Jury podczas X edycji Turnieju „Bądź bezpieczny na drodze”.
W pracowni Justyny Kowalskiej-Patejuk.
Eksperymenty i doświadczenia pod czujnym okiem Marii Baryły podczas Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej w Ostrówku.
Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków podczas zwiedzania Urzędu gminy Puchaczów.
Dni Miejscowości 1976 (Historia starej fotografii).
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Puchaczowie, Zawale 1974 (Historia starej fotografii).

 

Fot.: Obchody Dni Miejscowości – 30 rocznica zwycięstwa 
nad faszyzmem, ul. Lubelska, 1975 rok  
(Źródło: Nadesłane na wystawę „Ocalić od zapomnienia”).

31 maja 2015, godz. 14.00 
Park w Puchaczowie

W Programie: ogród zabaw dla dzieci
malowanie twarzy, włosów  

smaczny poczęstunek
konkursy z nagrodami i moc innych atrakcji 

                            Zapraszamy!

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie

Dzień Dziecka    Historia starej fotografii   

Fot.: Międzynarodowy Dzień Dziecka w Puchaczowie.  
Zawale 1974 rok (Źródło: Nadesłane na wystawę  
„Ocalić od zapomnienia”).
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z notatnika... historyka
z notatnika... historyka

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Ważnym momentem w dziejach Puchaczowa było niewątpliwie powstanie parafii, które 

zbiega się czasowo z lokacją miejską. Dokument fundacyjny został wydany 25 sierpnia 

1533 roku w Kielcach przez biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Nową parafię w Pucha-

czowie utworzono z terenów odłączonych od parafii Łęczna. W miejsce kaplicy wybudowano 

nowy drewniany kościół. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 14 września 1533 roku. Nowa 

parafia weszła w skład dekanatu parczewskiego w diecezji krakowskiej. Należały do niej 

istniejące wówczas wioski: Nadryb, Stara Wieś, Turowa Wola, Stypcza, Zawadówka i Wola 

Brzozowa.

Uposażenie parafii w chwili jej powstania, a dokonane przez Macieja opata sieciechowskie-

go, było niewystarczające, toteż brakowało chętnych do objęcia probostwa i od 1589 

roku zarządzali nią sami zakonnicy. Aby temu zaradzić, arcybiskup lwowski Jan Andrzej 

Próchnicki w 1614 roku doinwestował kościół parafialny w Puchaczowie. Na jego utrzymanie 

zapisał dziesięciny z miasta Puchaczowa, Starej Wsi, Nadrybia i ze wszystkich pól "nowo 

odkrytych". 

Od końca XVI wieku przy kościele parafialnym istniała szkoła, później ufundowano szpital 

dla ubogich. W listopadzie 1761 roku zostało założone również Bractwo Różańcowe, 

którego przeorem był Jan Kukierski, a podprzeorem Franciszek Skórniewski.

Od redakcji
Szanowni Czytelnicy! Szklane dachy, ekoedukacja, 

dotacje celowe na rozwiązania proekologiczne, 
gminna segregacja śmieci oraz nagrody i laury w 
dziedzinie ochrony środowiska powinny być po-
wodem nie tylko do redakcyjnej dumy. Dzięki nim 
pięknieje nasz wspólny kawałek ziemi pod skraw-
kiem nieba, pod którym my wszyscy mieszkamy. 
Zapraszam do lektury kolejnych "Wieści"!

Będą zwol-
nienia w ko-
palni
428,3 mln zł wypracowała spół-
ka LW "Bogdanka" w pierwszym 
kwartale 2015 roku. To przychody  
o 11,1 % niższe niż w tym samym 
okresie 2014 roku. Firma zmu-
szona będzie sięgnąć po bardziej 
radykalne rozwiązania – do koń-
ca roku kopalnia zredukuje liczbę 
pracowników o ponad 350 osób. 

W 2015 r. przewidziany jest spadek za-
trudnienia o 145 osób z roku na rok  

i ponad 350 pod koniec tego roku. – Ogra-
niczenie zatrudnienia odbywa się przez pla-
nowane odejścia na emeryturę pracowni-
ków, którzy nabyli takie prawa, oraz nieprze-
dłużanie umów zawartych z pracownikami 
zatrudnionymi na czas określony (c.d. s. 2)  

Ruszyły inwe-
stycje z Fun-
duszu sołec-
kiego
Fundusz sołecki to jedyne rozwią-
zanie w Polsce, w ramach którego 
o części budżetu gminy decydują 
bezpośrednio mieszkańcy sołectw 
na zebraniach wiejskich, a ich wola 
zobowiązuje wójta, burmistrza czy 
prezydenta do wpisania efektów 
owych decyzji do projektu budżetu.

Fundusz jest wyodrębniany w budżecie 
gminy i przez cały czas pozostaje jego 

częścią. Za jego wykonanie, podobnie jak 
całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

– Gmina, która zdecyduje się na wy-
odrębnienie w swoim budżecie fundu-
szu i  wyda pieniądze na przedsięwzięcia 
określone we wnioskach sołectw, (c.d. s. 3)  

Skorzystaj 
z Programu 
Zdrowotnego 
dla mieszkań-
ców gminy 
W związku z realizacją  Programu 
Zdrowotnego skierowanego do 
mieszkańców gminy Puchaczów

(c.d. s. 2) 
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Aktualności

(c.d. ze s. 1) – czytamy w komu-
nikacie prasowym LW "Bog-
danka".

Kopalnia nie zamierza 
utrzymać produkcji na pozio-
mie zbliżonym do ostatniego 
kwartału 2014 r. Ogranicze-
nia widać już teraz. Produkcja 
węgla handlowego w pierw-
szym kwartale 2015 r. sięgnęła 
1,99 mln ton, czyli była niższa  
o 11,1 % od osiągniętej w tym 
samym okresie roku poprzed-
niego. 

– Oprócz wysokich za-
pasów węgla na zwałach (7,5 
mln ton na koniec 2014 roku, 
8,5 mln ton na koniec lutego 
2015) do przesunięć w har-
monogramach dostaw do 
klientów przyczyniła się lekka 
zima – mówi Zbigniew Stopa, 
prezes LW "Bogdanka". Po-

Będą zwolnienia  
w kopalni

Nabór wniosków na so-
lary przedłużony
W związku z dużym zainteresowaniem montażem 
zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy 
Puchaczów, informujemy, iż przedłużamy nabór 
beneficjentów do przyszłego projektu, którego celem 
jest montażu zestawów na budynkach prywatnych, 
do dnia 29 maja 2015 r.

Solary to tzw. mikroinsta-
lacje prosumenckie wyko-

rzystujące odnawialne źródła 
energii, służące do wytwarza-
nia energii, w szczególności 
energii elektrycznej lub ciepl-
nej, z przeznaczeniem na po-
trzeby własne.

 Od grudnia gmina Pucha-
czów realizuje projekt z dużym 
dofinansowaniem z Unii Eu-
ropejskiej "Odnawialne źródła 
czystej energii w gminie Pu-
chaczów – montaż kolektorów 
słonecznych”.  

Dzięki sprzyjającej aurze 
montaż solarów dobiega koń-
ca. Na terenie gminy zamonto-
wano już ponad 500 zestawów 
kolektorów słonecznych służą-

cych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej w budynku 
mieszkalnym. W zależności od 
potrzeb montowane są zestawy 
składające się z 2, 3 i 4 paneli 
słonecznych.

W chwili obecnej gmi-
na podpisała umowy już ze 
wszystkimi beneficjatami na 
montaż instalacji.

Spóźnialskim przypomi-
namy, że druki  dokumentów 
na nowy nabór są dostępne w 
Urzędzie gminy w Puchaczo-
wie – w Referacie Rozwoju Lo-
kalnego i Promocji Gminy, bu-
dynek USC, pokój nr 5 – oraz są 
do pobrania z gminnej strony-
internetowej www.puchaczow.
lubelskie.pl.       Katarzyna Janiuk

mimo spadku cen na rynku, 
koplania utrzymała cenę wę-
gla na poziomie zbliżonym do 
średniej z 2014 roku, dzięki 
wyższej kaloryczności swoje-
go surowca. 

Oszczędności będzie wię-
cej. Zarząd kopalni zapowiada 
redukcję średniego poziomu 
wynagrodzenia o ok. 2 % wo-
bec 2014 r. Zmniejszą się rów-
nież wydatki na inwestycje w 
2015 r. o 77,6 mln zł do pozio-
mu 503,1 mln zł. Inwestycje w  
kopalni w I kwartale pochło-
nęły 82,5 mln zł. 

Jak ustaliliśmy, spółka 
przewiduje także zmniejszenie 
wykorzystania usług firm out-
sourcingowych, których pra- 
cownicy również pracują w ko-
palni. 

                          mr

Samorządność okiem dzieci
14 kwietnia dzieci z grupy „Misiaczków” i „Kra-
snali” puchaczowskiego Przedszkola wybrały się na 
wycieczkę do Urzędu gminy w Puchaczowie, gdzie 
spotkały się z Panem Wójtem.

Gospodarz gminy czekał 
na niecodziennych gości 

w swoim gabinecie – opowie-
dział dzieciom przede wszyst-
kim o specyfice swojej pracy  
i obowiązkach. 

Ogromną atrakcją spo-
tkania okazało się przybijanie 
urzędowych pieczątek. Na-
stępnie wójt zaprosił dzieci 
do do Sali Ślubów w budynku 
Urzędu Stanu Cywilnego. Tam 
opowiedział małym gościom, 
jak wygląda uroczystość zaślu-
bin. 

Na zakończenie dzieci obda-
rowano pamiątkowymi odbla-
skami z logo gminy oraz słod-
kościami. 

Przedszkolaki poznały i inne 
stanowiska pracy: Referat Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Inspek-
tora ds. oświaty, Wieloosobowe 
Stanowisko Pracy ds. Świadczeń 
Rodzinnych i Alimentacyjnych, 
Referat ds. Obronnych, Zarzą-
dzania Kryzysowego, Działalno-
ści Gospodarczej i Współpracy 
ze Stowarzyszeniami oraz Re-
ferat Rozwoju Lokalnego i Pro-
mocji Gminy. 

Wizyta ta była pierwszą 
ważną lekcją samorządności 
przedszkolaków a zarazem 
wspaniałą przygodą, którą na 
długo zapamiętają.                   

Przedszkole w Puchaczowie

Na łamach poprzedniego 
numeru dwumiesięczni-

ka informowaliśmy już Czy-
telników "Wieści", że inicja-
torem akcji jest Wót Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk. 
Program od stycznia  2015 
roku finansowany jest w 80 % 
z budżetu gminy. Postałe 20%, 
czyli mniej więcej 15-20 zł, 
dopłaci pacjent – stwierdził A. 
Grzesiuk. 

Programowe zadania re-
alizuje Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, 
ul. Partyzantów 9, w Pucha-
czowie. Informacje o progra-
mie udzielane są w rejestracji  
i pod numerem telefonu (81) 
75 75 480.

W Gminnym Ośrodku 
Zdrowia przyjmują: kardiolog 
– M. Skórski: raz w tygodniu 
(środa), diabetolog – B. Wdo-
wiak-Barton i M. Kowalczyk:  

2 razy w miesiącu (czwartek), 
neurolog – A. Grochowska: 
raz w miesiącu (poniedziałek), 
chirurg naczyniowy – J. Rybak: 
raz w miesiącu (piątek).  

Program cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców, ponieważ od 
lutego do końca kwietnia  br. 
z konsultacji specjalistycznych 
skorzystało około 216 osób. 
W poszczególnych sołectwach 
dokładnie w tym okresie po-
rad zasięgnęła następująca 
liczba pacjentów: Albertów: 
15, Bogdanka: 8, Brzeziny 24, 
Ciechanki: 12, Ciechanki Kol.:, 
Jasieniec: 5, Nadrybie Dwór: 
4, Nadrybie Ukazowe: 3, Nad-
rybie Wieś: 2, Ostrówek: 15, 
Puchaczów: 46, Stara Wieś: 5, 
Szpica: 14, Turowola: 23, Tu-
rowola Kol.: 2, Wesołówka: 13, 
Zawadów: 18.

Krzysztofa Kowalska

Skorzystaj z Progra-
mu Zdrowotnego dla 
mieszkańców gminy
(c.d. ze s. 1) przypominamy, że do końca tego roku 
kalendarzowego można korzystać z porad lekarzy 
specjalistów. 
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(c.d. ze s. 1) co roku może ubie-
gać się o zwrot części poniesio-
nych wydatków – informuje 
wójt gminy Adam Grzesiuk. 
– Zgodnie z Ustawą otrzymuje 
od Skarbu Państwa zwrot 20, 
30 lub 40 % wydatków wyko-
nanych w ramach funduszu 
sołeckiego. Zwrot ten dotyczy 
wyłącznie środków wydanych 
w ramach tej kwoty, która zo-
stała wyliczona według wzoru 
zawartego w Ustawie. 

Aby go otrzymać, wójt 
składa do wojewody wniosek 
o zwrot części wydatków do 
31 maja roku następującego 
po tym, w którym poniesiono 
wydatki. Pieniądze stanowią-
ce zwrot części poniesionych 
kosztów zostają wypłacone 
gminie do 31 sierpnia.

Wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego oznacza zatem 
wymierne korzyści – wpływ 
dodatkowych środków do bu-
dżetu gminy.

– Na pewno nasze gmin-
ne inwestycje realizowane w 
ramach Funduszu służą po-
prawie warunków życia miesz-
kańców – mówi Sylwia Bieda-
cha podinspektor ds. fundu-
szy sołeckich Urzędu gminy 
w Puchaczowie. – Na chwilę 
obecną możemy wymienić kil-
kadziesiąt inwestycji już zre-
alizowanych lub będących w 
trakcie realizacji. Pod koniec 
kwietnia ruszyło zadanie zwią-
zane z utrzymaniem porządku 
i czystości w miejscowościach: 
Albertów, Bogdanka, Brzeziny, 

Ruszyły inwestycje  
z Funduszu sołeckiego

Ciechanki, Jasieniec, Nadrybie 
Wieś, Puchaczów, Stara Wieś, 
Szpica, Turowola, Turowola-
-Kolonia, Wesołówka, Zawa-
dów, które potrwa do paź-
dziernika – dodaje.

Jak poinformowała Sylwia 
Biedacha, następujące zadania 
już zrealizowano:

ALBERTÓW
Zakup materiałów dydaktycz-
nych (projektor) do Szkoły  Pod-
stawowej w Albertowie – kwota 
1000,00 zł.
Wymiana drzwi w sali w budyn-
ku wielofunkcyjnego w Alberto-
wie. – 3.450,00 zł.

BRZEZINY
Utwardzenie drogi (wyrówna-
nie i spłycenie wąwozu) w Brze-
zinach – 7.000,00 zł.
Światła ledowe do dekoracji sali 
OSP w Brzezinach – 1.685,00 zł. 
Plac zabaw w Brzezinach: ma-
lowanie, konserwacja, nawóz, 
kora, oprysk – 617,70 zł.

CIECHANKI
Zakup pomocy dydaktycznych 
do szkoły w Ciechankach (lap-
top – 2 szt., aparat, drukar-
ka, radiomagnetofon – 2 szt.)  
– 5.202,96 zł.
Zakup naczyń na stołówkę szkol-
ną w Ciechankach – 1.499,80 zł.
Zakup opryskiwacza i nawozów 
do utrzymania zieleni w Cie-
chankach – 420,00 zł.

NADRYBIE DWÓR
Wydatki związane z utrzyma-
niem siłowni (naprawa siłowni)  
– 885,20 zł.

NADRYBIE WIEŚ
Remont drogi gminnej (okop)  
– 8.000,00 zł.

PUCHACZÓW
Udostępnienie darmowego in-
ternetu Hot Spot dla mieszkań-
ców Puchaczowa. 

STARA WIEŚ
Zakup kosiarki spalinowej – 
1.770 zł.

ZAWADÓW
Zakup obuwia dla KGW Zawa-
dów – 1.476 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych 
do szkoły w Zawadowie – 2.997 
zł.                                         nem
 

Aktywizacja i Integracja

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie 
zawarł z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Łęcz-
nej Porozumienie  
o realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja. 

Celem Programu Aktywi-
zacja i Integracja (PAI) 

jest pomoc osobom bezrobot-
nym, które utraciły możliwość 
podjęcia pracy z powodu dłu-
giego okresu przebywania bez 
zatrudnienia, często połączo-
nego z brakiem kwalifikacji, 
niewystarczającymi kompe-
tencjami i deficytami utrud-
niającymi funkcjonowanie w 
środowisku pracy. 

Program zakłada przywró-
cenie osób bezrobotnych na 
rynek pracy przez  przygoto-
wanie ich do lepszego radzenia 
sobie i utrwalenia pożądanych 
i  potrzebnych na rynku pracy 
nawyków.

Program ma za zadanie: 
● aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych w formie prac 
społecznie użytecznych, zor-
ganizowaną przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej oraz 
gminę Puchaczów; 
● integrację społeczną osób 
bezrobotnych, realizowaną 
w formie działań takich jak: 
doradztwo zawodowe indy-
widualne i psychologiczne, 
grupowe zajęcia warsztatowe, 
zorganizowaną przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pucha-
czowie.

Wykonywanie przez 
bezrobotnych prac społecz-
nie użytecznych połączone  
z równoległym uczestnic-
twem w działaniach z za-
kresu integracji społecznej 
ma kształtować aktywną po-
stawę w życiu społecznym  
i zawodowym beneficjentów.

Zakłada się, iż osoby bez-
robotne dzięki uczestnictwu w 
zajęciach w ramach PAI:
● zwiększą motywację do pod-
jęcia zatrudnienia,
● zwiększą samodzielność w 
życiu społeczno-zawodowym 
w zakresie integracji ze środo-
wiskiem, 
● podwyższą poziom kom-
petencji społecznych (m.in. 
skutecznej komunikacji inter-
personalnej, asertywności, au-
toprezentacji),
● zmienią niektóre postawy, 
przekonania i zachowania oraz 
zwiększą poczucie własnej 
wartości,
● przygotowani zostaną do sa-
modzielnego poruszania się na 
rynku pracy, inicjowania kon-
taktu z pracodawcami.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puchaczowie planuje 
objąć wsparciem w ramach 
Programu Aktywizacji i Inte-
gracji 5 osób bezrobotnych, 
spełniających łącznie następu-
jące warunki:
● korzystają ze świadczeń po-
mocy społecznej, 
● objęci zostali przez Ośrodek 
kontraktem socjalnym,
● Powiatowy Urząd Pracy w 
Łęcznej ustalił dla nich profil 
pomocy III.

Realizacja PAI przez Po-
wiatowy Urząd Pracy i Ośro-
dek Pomocy Społecznej prze-
widziana jest na okres od 01 
maja 2015 r. do 30 czerwca 
2015 r. Na realizację integracji 
społecznej bezrobotnego prze-
widziany jest wymiar 10 godz. 
w tygodniu, 40 godz. w miesią-
cu dla każdego bezrobotnego. 

Ewa Kaźmierczak
Kierownik OPS w Puchaczowie Rys.: Źródło: Internet.
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Już po raz kolejny Gmina 
Puchaczów bierze udział w 

projekcie „Animator – Moje 
Boisko Orlik 2012”. Projekt 
zakłada zatrudnienie po 2 
animatorów na obiektach 
sportowych w Nadrybiu, 
Ostrówku i Puchaczowie, 
których zadaniem jest ini-

Orliki – przyjazna przestrzeń
Orlik to miejsce, a nie tylko boisko. To wspólna przestrzeń, która jest 
otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku, zasobności portfela czy 
stopnia sprawności fizycznej. Choć kojarzone głównie z piłką nożną, or-
liki to miejsca, w których można zagrać w koszykówkę, siatkówkę, teni-
sa, badmintona, piłkę ręczną i wiele więcej różnych gier. To miejsca, w 
których spotykają się dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne 
i całe rodziny. Są centrum życia lokalnych społeczności, swego rodzaju 
“świetlicą” na wolnym powietrzu, promującą zdrowy tryb życia, pomaga-
ją nawiązywać więzi i budować pozytywne wzory postaw społecznych. 

cjowanie, organizowanie oraz 
prowadzenie zajęć sporto-
wych,  współpraca ze szkołami 
w celu promocji aktywności  
fizycznej, promocja zdrowe-
go stylu życia,  angażowanie 
się w akcje organizowane 
przez MSiT. Projekt trwa od 
01.03.2015 do 30.11.2015.

Fot.: Wiesława Kanadys.

Wystawa malarstwa 
Wiesławy Kanadys
W siedzibie Filii Biblioteki w Ciechankach w dniu 
10 kwietnia 2015 r. odbył się uroczysty wernisaż wy-
stawy prac malarskich miejscowej malarki pani Wie-
sławy Kanadys. Z tej okazji w bibliotece pojawiło się 
wielu gości oraz przyjaciół malarki. 

Na wstępie przedstawiono 
sylwetkę pani Wiesławy 

Kanadys. Jej przygoda z malar-
stwem rozpoczęła się ponad 30 
lat temu i trwa do dziś. Pejzaże, 
martwe natury i kwiaty należą 
do jej ulubionych motywów 
malarskich. W swoich pracach 

pani Wiesława posługuje się 
różnorodnymi technikami ta-
kimi jak: olej, akwarela i pastel. 
Od wielu lat bierze udział w 
wystawach „Amatorskie pasje” 
oraz „ Biennale Sztuk Plastycz-
nych” organizowanych przez 
Centrum Kultury w Łęcznej. Je-
steśmy bardzo dumni, że mamy 
wśród nas lokalną artystkę, tak 
utalentowaną, której dorobek 
twórczy mogli obejrzeć przyby-
li goście.

Następnie bohaterka wie-
czoru podzieliła się informa-
cjami o sobie, swojej twórczo-
ści, inspiracjach i motywach 
w malarstwie. Zaprezentowała 
również praktyczną stronę 
powstawania obrazu. Nie za-
brakło podziękowań, kwiatów  
i życzeń dla artystki. 

Wystawę w siedzibie bi-
blioteki w Ciechankach można 
oglądać do końca czerwca.

Filia Biblioteki w Ciechankach

Jak w poprzednim roku 
wszyscy miłośnicy sportu 
będą mieli możliwość spraw-
dzenia na stronie interneto-
wej www.naszorlik.pl, zaktu-
alizowanych informacji zwią-
zanych z funkcjonowaniem 
orlika (godziny otwarcia, 
planowane imprezy, rezerwa-

cje, galeria zdjęć itp.). Aby 
przybliżyć mieszkańcom na-
szej gminy funkcjonowanie 
orlików animatorzy przygo-
towali ofertę na każdy kom-
pleks.

Oprócz powyższych Ani-
matorzy organizują inne 
imprezy, zawody, bądź roz-
grywki w zależności od zapo-
trzebowania.  Z powodu du-
żego zainteresowania spor-
tem w naszej gminie, boiska 
są często zajęte. Animatorzy 
zachęcają do wcześniejsze-
go rezerwowania boisk bądź 
kortów tenisowych. Numery 
telefonów są dostępne na 
stronie www.naszorlik.pl  AU

 
 

„Moje Boisko Orlik 2012”
w Puchaczowie

● Cykl sześciu Indywidualnych 
Turniejów Tenisa Ziemnego 
o Mistrzostwo Gminy Pucha-
czów: kwiecień-wrzesień

● Cykl trzech turniejów o Mi-
strzostwo Gminy w Siatkówce 
Plażowej: lipiec-sierpień

● Orlik I Liga Piłki Nożnej – Cy-
kliczne rozgrywki dla młodzie-
ży w wieku od 13 do 16 roku 
życia: kwiecień-czerwiec

● Orlik II Liga Piłki Nożnej – Cy-
kliczne rozgrywki dla młodzie-
ży w wieku od 9 do 12 roku 
życia: wrzesień 2014 – czer-
wiec 2015

● Imprezy sportowe z okazji Dni 
Puchaczowa: czerwiec

● Gminna Liga Piłki Nożnej 
– Rozgrywki piłkarskie o Mi-
strzostwo Gminy Puchaczów 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: 9-10 i 11-12 lat: maj 
– czerwiec

● Eliminacje Gminne i Rejonowe 
Turnieju Piłkarskiego o Puchar 
Premiera dla dzieci w wieku 
10-14 lat: wrzesień-październik

●    Indywidualny Turniej Tenisa 
Ziemnego z okazji Dożynek 
Gminnych: wrzesień

„Moje Boisko Orlik 2012”
w Nadrybiu
● Treningi piłkarskie w ponie-

działki i środy dla kl. III-IV i 
V-VI: marzec-listopad

● Liga Tenisa Ziemnego (2 kate-
gorie wiekowe – młodzicy  
i seniorzy): maj

● Piknik Rodzinny – gry i zaba-
wy ruchowe, konkursy, mecz 
piłkarski rodzice kontra dzieci: 
czerwiec

● Turniej 3 orlików dla SP (Nad-
rybie – Puchaczów – Ostró-
wek): maj-czerwiec

● Wakacyjna liga piłki siatkowej: 
lipiec-sierpień

● Turniej dla grup trenujących, 
szkoła podstawowa: czerwiec

● Dożynkowy turniej piłki noż-
nej: wrzesień

„Moje Boisko Orlik 2012” 
w Ostrówku
● Dzień Sportu, Dzień Dziecka, 

Dzień Rodziny: czerwiec
● Turniej „Ze zdrowiem i spor-

tem za pan brat”: czerwiec
● Mistrzostwa Gminy w piłce 

nożnej chłopców szkół podsta-
wowych: maj-czerwiec

● Turniej piłkarski „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbar-
ku”: wrzesień-październik

● Szkolne Mistrzostwa w Biegach 
Przełajowych: czerwiec-paź-
dziernik

●  Jesienny Test Biegowy: wrze-
sień

● Trening piłki nożnej dla dziew-
cząt i chłopców ze SP  
w Ostrówku: każdy wtorek 

●    Trening piłki siatkowej dla 
dziewcząt i chłopców ze SP  
w Ostrówku: każdy wtorek

RoZgRYWKI NA oRLIKACH



RoDZAj oDPADÓW NALEŻY WRzuCAć NIE NALEŻY WRzuCAć

PAPIER I TEKTURA 
worek lub pojemnik niebieski

gazety, książki, zeszyty, kartony i opako-
wania papierowe, tekturę

papierowych wkładów wodoodpor-
nych, tapet, kalek i papierów przebitko-
wych, zatłuszczonych papierów, np. po 
maśle

TWoRZYWA SZTUCZNE  
ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 
worek lub pojemnik żółty

opakowania wielomateriałowe, tj. kar-
toniki po mleku i sokach, opakowania 
po chemii gospodarczej, butelki i opako-
wania po artykułach gospodarstwa do-
mowego, butelki po napojach i wodzie 
mineralnej typu PET bez nakrętek, folie 
opakowaniowe i naczynia jednorazowe,
worki, reklamówki, torby plastikowe, 
opakowania metalowe i aluminiowe 
(puszki po napojach i konserwach), za-
krętki metalowe, drobne metale

opakowań po dezodorantach i innych 
kosmetykach w aerozolu, butelek po 
smarach i olejach, opakowań po roz-
puszczalnikach, opakowań po środkach 
ochrony roślin, pojemników po farbach 
i lakierach, tworzyw sztucznych pianko-
wych, zużytych akumulatorów i baterii

SzKŁO  
pojemnik zielony z napisem  

„Frakcja sucha”

butelki, słoiki, szklanki zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, 
ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpor-
nych, luster, żarówek, szkła okiennego, 
lamp neonowych i halogenowych

ODPADY uLEGAJĄCE  
BIoDEgRADACjI  

przydomowe kompostowniki  
lub worki w kolorze brązowym

trawę, liście, inne odpady z ogrodu, od-
pady kuchenne

kamieni, ziemi, makulatury, plastiku, 
szkła

POzOSTAŁOŚCI  
Z SoRToWANIA oDPADÓW 

LUB oDPADY ZMIESZANE  
pojemnik zielony z napisem  

„Frakcja zmieszana”

wszystkie odpady pozostałe po se-
gregowaniu, np.: pampersy, zakrętki, 
przykrywki, kapsle, ceramikę, porce-
lanę, naczynia żaroodporne, lustra, 
żarówki, dezodoranty i inne kosme-
tyki w aerozolu, papierowe wkłady 
wodoodporne, kalki i papiery prze-
bitkowe, zatłuszczone papiery, np. po 
maśle

popiołu paleniskowego, odpadów 
ogrodowych, skoszonej trawy, liści  
i gałęzi, odpadów kuchennych

Segregujmy z głową
W 2014 r. od mieszkańców Gminy Puchaczów zebrano łącznie 939,95 t odpadów komunalnych, z czego 553,89 t to 
odpady zmieszane, a 220,70 t to popiół paleniskowy. Między innym to tak ogromne ilości odpadów zmieszanych i po-
piołu przyczyniły się do wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 01 maja 2015 r. stawki 
te wynoszą: 6 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, 14 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane 
nieselektywnie.

Przypominamy, aby worki oraz pojemniki wystawiać do godziny 7.00 w dniu odbioru. Niewystawienie o wskazanej godzi-
nie może wiązać się z nieodebraniem odpadów. Nieprzestrzeganie obowiązku segregacji (przez osoby, które zadeklarowa-
ły segregację), skutkuje kontrolami i nakładaniem sankcji.

zASADY ODDAWANIA POzOSTAŁYCH, SzCzEGÓLNYCH ODPADÓW:
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe  
 – oddawane do punktu zbierania zlokalizowanego na terenie ZGK w Puchaczowie (ul. Skoczylasa 83A)

•	 Odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie – zbierane 2 razy w roku podczas akcji zbiórki

•	 Przeterminowane leki – oddawane do pojemnika ustawionego w holu Ośrodka Zdrowia  w Puchaczowie

•	 zużyte opony – zostawione w zakładach prowadzących wymianę opon lub zbierane 2 razy w roku podczas zbiórki

•	 Odpady wielkogabarytowe – zbierane 2 razy w roku podczas zbiórki

RoZgRYWKI NA oRLIKACH
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Środowiskowy happe-
ning gimnazjalistów 
– Przepraszam, jesteśmy z gimnazjum w Puchaczowie, 
czy zechciałaby pani przyjąć ulotki dotyczące naszego 
środowiska lokalnego i szkodliwości baterii? – takie 
zazwyczaj pytanie zadawali mieszkańcom Puchaczowa 
uczniowie w dniu 30 kwietnia podczas happeningu 
zorganizowanego z okazji Święta Ziemi. 

Baterie zawierają metale 
ciężkie – ołów, kadm, ni-

kiel, cynk i rtęć, oraz szkodliwe 
substancje takie jak lit i man-
gan. Jeśli trafią na wysypisko, 
z nieszczelnej baterii toksycz-
ne substancje przenikają do 
wody i gleby, a dalej do po-
żywienia. Z tą chwilą stają się 
zagrożeniem dla ludzi: 

● związki ołowiu mają 
negatywny wpływ na stan 
zdrowia organizmów żywych, 
rozwój roślin i procesy zacho-
dzące w środowisku wodnym,

● u ludzi ołów uszkadza ko-
mórki i narządy,

● kadm, po dostaniu się 
do organizmu, magazynowa-
ny jest w wątrobie, nerkach, 

Nie dziękuję, bo się spieszę. 
A o czym wy tam pisze-

cie? – odpowiedzi były różne. 
– Zachęcamy do dbania  

o środowisko poprzez zbiera-
nie zużytych baterii i promu-
jemy obszary ciekawe przy-
rodniczo w naszym regionie. 
Mieszkamy w pięknej okoli-
cy, dobrze byłoby wiedzieć,  
co mamy w niej szczególnego.

– Dobrze, chętnie przeczy-
tam – większość napotkanych 
mieszkańców i gości okazało 
uczniom wyrozumiałość i po-
zytywne nastawienie do pro-
wadzonej akcji. Niektórym 
wkładaliśmy nieśmiało ulot-
ki do skrzynek pocztowych,  
z nadzieją, że nie trafią bezpo-
średnio do kosza. 

Młodzież przyjęła propo-
zycję udziału w happeningu  

z dużą aprobatą, rozumie, że 
edukacja musi przynieść po-
zytywne skutki. Uczniowie 
są zgodni co do tego, że śro-
dowisko przyrodnicze należy 
szanować, poznawać i podzi-
wiać, bo każdy woli przebywać  
w pięknym, malowniczym 
miejscu niż zaśmieconym, za-
dymionym, głośnym. 

A to, jak będziemy żyć,  
w dużym stopniu zależy od 
nas samych, naszego nasta-
wienia i zaangażowania. Dla 
tych mieszkańców gminy, 
którzy nie mieli okazji spo-
tkać nas 30 kwietnia 2015 
roku na ulicach Puchaczowa, 
zamieszczamy poniżej ważne 
informacje o bateriach, które 
chcieliśmy przekazać na ła-
mach dwumiesięcznika. 

Celina Michalska

trzustce, jelitach oraz płucach. 
Powoduje anemię i choroby 
kostne, 

● rtęć zaburza funkcjono-
wanie ośrodkowego układu 
nerwowego. 

Powinniśmy eliminować 
jak najwięcej zużytych baterii 
z naszych domów i otoczenia. 
Przetworzone stają się cen-
nym surowcem wtórnym! Zu-
żyte baterie można przynieść 
do Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Puchaczowie.                     cm

                                Źródło: http://
ekokonkursy.pl/zbieraj-baterie/

zbierajmy zużyte baterie
Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazo-
wych baterii, a trzeba wiedzieć, że tylko jedna z nich 
może zanieczyścić 400 litrów wody lub m3 gleby. 

Zgodnie z przyjętą Uchwałą:
● cena 1 m3 wody dla 

wszystkich grup odbiorców 
wyniesie 3,24 zł netto + 8% 
VAT,

● cena 1m3 ścieków dla 
wszystkich grup odbiorców 
wyniesie 7,58 zł netto + 8% 
VAT.

W myśl podjętej w dniu 
31 marca 2015 r. Uchwały nr 
VI/50/15 Rady gminy, w spra-
wie ustalenia stawek dotacji dla 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Puchaczowie z tytułu 
zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków dla gospo-
darstw domowych miesz-
kańców naszej gminy, ceny 
pozostaną na niezmienionym 
poziomie, tj.:
● cena 1 m3 wody dla I grupy 
taryfowej odbiorców wyniesie 
1,59 zł netto + 8% VAT
● cena 1m3 ścieków dla I grupy 
taryfowej odbiorców wyniesie 
4,02 zł netto + 8% VAT
● cena 1m3 ścieków dla II gru-
py taryfowej odbiorców wy-

niesie 3,82 netto + 8% VAT.
Jednocześnie Zakład Go-

spodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie przystępuje do okre-
sowego przeglądu hydrantów 
przeciwpożarowych i płukania 
sieci wodociągowej, by popra-
wić jakość dostarczanej wody. 
W tym czasie może nastąpić 
chwilowe pogorszenie jakości 
wody oraz spadek jej ciśnienia 
w sieci wodociągowej.
Terminy płukania sieci wo-
dociągowej i kontroli hydran-
tów:
● od dnia 13.04-08.05: We-
sołówka, Albertów, Jasieniec 
II, Bogdanka, Nadrybie Wieś, 
Nadrybie Dwór, Nadrybie 
Ukazowe,
● od dnia 18.05-30.06: Pucha-
czów, Stara Wieś, Turowola, 
Turowola Kolonia, Brzeziny, 
Kol. Brzeziny,
● od dnia 01.07-31.07: Jasie-
niec, Zawadów, Szpica, Ostró-
wek, Ciechanki, Ciechanki 
Kolonia.

Artur Choma

Nowe ceny wody i za od-
prowadzanie ścieków
Rada gminy w Puchaczowie podjęła uchwałę  
w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki 
Komunalnej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Puchaczów w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 
31 marca 2016 roku. 

Co się dzieje z odpadami?
22 kwietnia uczniowie Szkoły Filialnej w Ciechankach 
uczestniczyli w lekcji poświęconej segregacji odpadów 
i recyklingowi. Zajęcia odbywały się w zakładzie utyli-
zacji odpadów w PGKiM w Łęcznej. 

Za bramą zakładu dzieci zo-
baczyły wysypisko śmie-

ci już zamknięte oraz nowo 
powstające. Ogrom odpadów 
zrobił na wszystkich niemałe 
wrażenie. Dzieci uświadomiły 
sobie, jak wiele śmieci produ-
kujemy. Następnie dowiedzia-
ły się, na czym polega i jak wy-
gląda prawdziwa segregacja. 
Zobaczyły taśmy, przy których 
pracownicy segregują odpa-
dy, silosy, do których wędrują 
śmieci oraz ogromne stosy bu-
telek i makulatury. 

Uczniowie widzieli, jak pla-
stikowe butelki zostają spraso-
wane w wielkie bele oraz jak ze 
śmieci wyławiane są metale. 

Jako nauczyciele mamy na-
dzieję, że dzięki takim inicja-
tywom dzieci i młodzież będą 
dbały o zieloną i pachnącą la-
sami, jeziorami oraz świeżym 
powietrzem Ziemię. Mimo iż 
pamiętają, że 22 kwietnia ob-
chodzimy Dzień Ziemi, wie-
dzą doskonale, że dbać o naszą 
planetę trzeba codziennie.

Marta Stefańska
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Młodzież zapobie-
ga pożarom
 Co to jest nomex? Co oznacza litera C w symbolu 
oznaczającym samochód gaśniczy GCBA? Gdzie w 
Polsce znajdują się relikwie św. Floriana? Czy sód 
można gasić wodą? W której części ciała poszko-
dowanego sprawdzamy tętno?... między innymi na 
takie pytania odpowiadali młodzi uczestnicy elimi-
nacji gminnych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

A działo się to w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pucha-

czowie 12 marca br. 
W etapie gminnym naj-

lepiej przygotowani ucznio-
wie, dość dobrze znający za-
gadnienia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, mieli przed 
sobą dwa zadania: odpowie-
dzieć na pytania przygotowane 
w formie testu i pytania ustne. 

Po rozwiązaniu testów fina-
łową piątkę stanowiły: Natalia 
Biernacka, Karolina Zwolińska, 
Alicja Giszczak – uczennice 
szkoły podstawowej w Ostrów-
ku, oraz Agata Chryć i Klaudia 
Imbirowicz uczące się w szkole 
w Nadrybiu. Choć można są-
dzić, że straż, pożary, niebez-
pieczeństwo, samochody pożar-
nicze itp. są domeną mężczyzn 
– to jednak kobiety były lepsze.

Rozgrywkę ustną, finałową 
zdominowała Natalia Biernac-
ka – jedenastolatka ze szkoły w 
Ostrówku. Komisja konkurso-
wa, którą stanowili pracownicy 
Urzędu gminy w Puchaczowie 
oraz Prezes OSP Puchaczów 
druh Dariusz Kononiuk, byli 
pod wrażeniem jej wiedzy. 
Bezbłędnie odpowiadała na 
wszystkie wylosowane pytania 
i uzyskała maksymalną ilość 
punktów, tj. 9 na 9 możliwych 
do zdobycia. 

Po zakończeniu fazy ust-
nej eliminacji wyłonieni zostali 
zwycięzcy. I miejsce zajęła Na-
talia Biernacka, II miejsce – Ka-
rolina Zwolińska, III – Alicja 
Giszczak, kolejne miejsca: Agata 
Chryć i Klaudia Imbirowicz. 

Poza emocjami, rywaliza-
cją, prestiżem udziału w kon-
kursie, spotkaniem z rówieśni-
kami z innych szkół, organi-
zatorzy przygotowali nagrody 

rzeczowe w postaci sprzętu 
turystyczno-sporowego, który 
wręczył Wójt Gminy Pucha-
czów Adam Grzesiuk. Pogra-
tulował zwycięzcom wyników, 
będąc pod wrażeniem wiedzy, 
jaką prezentowali uczestnicy 
zmagań, i życzył sukcesów w 
kolejnych etapach turnieju. 
Każdy z uczestników otrzymał 
zestaw gadżetów promocyj-
nych gminy Puchaczów. 

W dniu 26 marca 2015 
roku w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łęcznej odbyły się eliminacje 
powiatowe Turnieju. Najlep-
szymi uczestnikami zostali: Jo-
anna Pasieczny – Szkoła Pod-
stawowa w Ludwinie, Natalia 
Biernacka – Szkoła Podsta-
wowa w Ostrówku, Karolina 
Zwolińska – Szkoła Podstawo-
wa w Ostrówku. 

Wszyscy uczestnicy zma-
gań powiatowych otrzymali 
nagrody, upominki oraz dy-
plomy, które wręczyli: Roman 
Cholewa Starosta Łęczyński 
oraz bryg. Dariusz Lis Komen-
dant Powiatowy PSP w Łęcz-
nej. Fundatorem nagród było 
Starostwo Powiatowe w Łęcz-
nej. W trakcie turnieju uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się 
ze sprzętem łęczyńskich stra-
żaków. 

Organizatorzy Turnieju 
składają podziękowania nauczy-
cielom, którzy przeprowadzili 
etap środowiskowy w szkołach, 
przygotowali uczniów do etapu 
gminnego i byli ich opiekunami 
w etapie powiatowym turnieju. 
Swoim podopiecznym kibico-
wali: Lucyna Kucharska, Edyta 
Skoniecka-Klajda, Maria Sko-
czylas oraz Tomasz Chryć.

Marek Grzesiak 

Dotacje celowe na eko-
przedsięwzięcia
Gmina Puchaczów pozyskała fundusze słu-
żące, szeroko ujmując, ochronie środowiska 
oraz edukacji ekologicznej w szkołach nale-
żących do gminy.
Pokrycie 100% kosztów 
kwalifikowanych na usu-
wanie azbestu
Dzięki podpisanej w dniu 30 
kwietnia umowie gmina otrzy-
mała dofinansowanie obejmu-
jące pokrycie w 100% kosztów 
kwalifikowanych związanych  
z usuwaniem azbestu, tj. kosz-
tów demontażu, transportu  
i unieszkodliwienia materia-
łów zawierających azbest. 50% 
dotacji pochodzi ze środków 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu 
priorytetowego pod nazwą 
„Gospodarowanie odpadami 
innymi niż komunalne, Część 
III – Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest”, druga połowa 
zaś ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
5000 zł na nowe okazy 
roślin
Na mocy umowy zawartej  
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie  

z dnia 07 kwietnia 2015 r. gmi-
na otrzyma dotację w wysoko-
ści 5  000 zł na „Wzbogacenie 
terenów placówek oświatowych 
gminy Puchaczów o nowe oka-
zy roślin – urządzenie terenów 
zieleni”. Zadanie będzie realizo-
wane przez szkoły w Nadrybiu, 
Ostrówku i Puchaczowie.

Celem projektu współfinan-
sowanego ze środków WFO-
ŚiGW w Lublinie jest m.in. 
ochrona zieleni oraz walorów 
krajobrazowych otoczenia, pod-
niesienie estetyki terenu, stwo-
rzenie enklaw zieleni rekreacyj-
nej, utworzenie materiału po-
glądowego na lekcje przyrody.
6000 zł na ekoedukację
Dzięki tej kwocie i przy wspar-
ciu tegoż samego partnera 
uczniowie z wymienionych 
szkół mają zainteresować się 
otaczającym ich środowiskiem 
przyrodniczym oraz jego pro-
blemami, poszerzyć wiedzę 
przyrodniczo-ekologiczną oraz 
podejmować działania ekolo-
giczne także w dorosłym życiu.

 nem

Bogdanka odznaczona 
Zielonym Laurem 
Kopalnia w Bogdance została nagrodzona w Konkur-
sie „Zielony Laur” 2014 za realizację przedsięwzięć 
ograniczających wpływ kopalni na środowisko. 

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków miało miejsce pod-

czas jubileuszowej X Gali Pol-
skiej Izby Gospodarczej „Eko-
rozwój” (PIGE). 

Konkurs organizowany jest 
corocznie przez PIGE pod pa-
tronatem Prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, 
Głównego Inspektora Ochro-

ny Środowiska oraz Przewod-
niczącego Konwentu Preze-
sów Wojewódzkich Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Promuje ekoro-
zwój przez nagradzanie najlep-
szych inwestycji i przedsięwzięć 
przyczyniających się zarówno 
do poprawy warunków życia  
i stanu środowiska naturalnego.        
             Źródło: lw.com.pl
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Organizatorem konkursu 
byli nauczyciele Szkoły 

Podstawowej im. Jana i Kazi-
mierza Bogdanowiczów w Nad-
rybiu – Anna Chryć i Monika 
Gargol. Honorowy patronat nad 
konkursem objął Roman Chole-
wa – Starosta Powiatu Łęczyń-
skiego i Adam Grzesiuk – Wójt 
Gminy Puchaczów. 

Wytypowane drużyny ze 
szkół zostały przygotowane 
teoretycznie i praktycznie przez 
szkolnych opiekunów. Uczest-
niczyły m.in. w prelekcji pro-
wadzonej przez panią dr Maję 
Chrzanowską-Wąsik z Akade-
mii Ratownictwa Medycznego 
w Lublinie.

Do konkursu przystąpiło 
8 drużyn ze Szkół Podstawo-
wych w Dratowie, Piasecznie, 
Ostrówku, Puchaczowie i Nad-
rybiu. 

Podczas zmagań ucznio-
wie musieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną z zakresu znajo-
mości zasad udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.  
W części praktycznej każda 
drużyna musiała udzielić po-
mocy poszkodowanym w sy-
mulacjach wypadku – komisja 
konkursowa oceniała prawidło-

wość wykonywanych czynności, 
znajomość podstawowych zasad 
udzielania pomocy i współpracę 
całej drużyny. W skład komisji 
konkursowej weszli: dr Maja 
Chrzanowska-Wąsik z Akade-
mii Ratownictwa Medycznego 
w Lublinie, Urszula Kłembo-
kowska z Urzędu gminy w Pu-
chaczowie oraz Beata Jędruszak  
z Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Puchaczowie.

W doposażeniu szkolnych 
apteczek pomogła "Caritas" Ar-
chidiecezji Lubelskiej, przekazu-
jąc materiały opatrunkowe takie 
jak: bandaże, gazy, plastry, itp.

I miejsce zajęła klasa 5 ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana  
i Kazimierza Bogdanowiczów  
w Nadrybiu, II miejsce przypa-
dło klasie 5 ze Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w 
Puchaczowie, a miejsce III przy-
padło klasie 6 ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu. 

Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez 
gminę Puchaczów, pozostali 
uczestnicy dyplomy i upominki 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej. 

Monika Gargol

Młodzi Ratownicy 
Nadrybie 2015 
28 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. 
Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu odbył 
się III Konkurs Powiatowy „Młodzi Ratownicy”. 

Fot.: Aktorzy zwycięzkiego spektaklu.

Widowisko "Nowa 
Przygoda Kapturka"
W dniu 20 kwietnia o godz. 19.00 na sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury miała miejsce 
premiera bajki muzycznej pt. „Nowa Przygoda Kap-
turka” w niebanalnym wydaniu. 

Po sukcesie tegoż spektaklu 
w Przeglądzie Teatrzyków 

Dziecięcych i Młodzieżowych 
w Starostwie Powiatowym w 
Łęcznej (II miejsce) postano-
wiliśmy zaprezentować go rów-
nież mieszkańcom gminy.

Ku naszej radości spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
i pozytywnym odbiorem. Mali 
aktorzy spisali się doskonale  
i wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem ich umiejętności. 
Pomimo tego że grupa ma 
niewielki staż, na scenie radzi 
sobie świetnie i czyni ogrom-
ne postępy pod okiem Justyny 
Bartoszek.

Dopełnieniem całości była 
bardzo piękna oprawa pla-
styczna oraz muzyczna, którą 
zawdzięczamy naszym in-
struktorom: Magdalenie Dy-
lewskiej, Krzysztofowi Zgór-
skiemu oraz Rafałowi Rutkow-
skiemu. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością podczas spotka-
nia – dzieciom, które z pasją 
rozwijają swoje umiejętności  
i talenty, oraz rodzicom i opie-
kunom za wspieranie w działa-
niach i staraniach pociech. 

Gratulujemy naszym ak-
torom udanego spotkania  
i czekamy z niecierpliwością 
na kolejne.

GOK w  Puchaczowie

Marcin Chilimoniuk 
najlepszy z najlepszych 
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu – Marcin Chilimoniuk 
uzyskał tytuł Laureata Konkursu Historycznego.

Kuratoryjne konkursy 
przedmiotowe są orga-

nizowane z myślą o uczniach 
zdolnych wykazujących szcze-
gólne zainteresowanie wybra-
nym przedmiotem nauczania. 
Tylko nielicznym udaje się do-
trzeć do etapu wojewódzkiego, 
a następnie zostać laureatem. 
Dzięki ogromnemu zaangażo-

waniu ucznia oraz pomocy na-
uczycielki historii Anny Chryć 
szkoła może się poszczycić wy-
różnieniem.

Marcinowi gratulujemy 
ogromnego sukcesu i trzyma-
my kciuki, aby udział w różno-
rodnych konkursach zapewnił 
mu zdobycie najwyższych tro-
feów.               Agnieszka Sobiesiak

Informujemy, że w 
Szkole Podstawowej w 
Ostrówku odbyła się III 
edycja Międzyszkolnego 
Przeglądu Obcojęzycz-
nych Form Scenicznych. 

Uczniowie ze szkół podsta-
wowych w Nadrybiu, Pu-

chaczowie i Ostrówku przywi-
tani przez dyrektor szkoły Mał-
gorzatę Marcinek zaprezento-
wali umiejętności językowe 
– w tegorocznym przeglądzie 
recytowali wiersze oraz śpiewa-
li piosenki w języku angielskim, 
niemieckim i rosyjskim. 

Laureatami przeglądu zo- 
stali: klasy I-III, kategoria 
piosenka: A. Kot, M. Kot  SP 

Ostrówek, Z. Olko, Z. Pio-
trowska SF Zawadów, M. Ko-
walska, O. Maciejak  SP Ostró-
wek; klasy IV-VI, kategoria 
piosenka: M. Gil, K. Kursa,  
A. Buch SP Ostrówek, N. Pawlak,  
K. Wójcik SP Nadrybie; ka-
tegoria wiersz: W. Marcinek,  
M. Król  SP Ostrówek, J. Wit-
kowska, S. Kosina SP Nadrybie.

Organizatorzy – nauczy-
ciele języków obcych w Szko-
le Podstawowej w Ostrów-
ku:  Sylwia Kot, Magdalena 
Proć, Elżbieta Szwed, Anna 
Tkaczyk, dziękują wszystkim 
uczestnikom przeglądu oraz 
ich opiekunom: Wioletcie Bła-
ziak, Justynie Wołowik oraz 
Mikołajowi Zasiadko.

Anna Tkaczyk

Nagrodzono utalento-
wanych językowo 
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 Ałbena Grabowska„Stulecie Winnych" (Tom I: "Ci, którzy przeżyli")

Opowieść o losach polskiej rodziny wpleciona w dramatyczne wyda-
rzenia XX wieku. Czerwiec 1914 roku. Podczas porodu bliźniaczek – 

Marii i Anny – umiera ich matka. Stanisław, ojciec dziewczynek, opłakuje 
ukochaną żonę, patrząc z lękiem w przyszłość  – ma bowiem pod opieką 
nie tylko bliźniaczki, ale również 2 synków. Kilka tygodni później nad-
chodzą kolejne złe wieści – pewnego upalnego dnia wybucha wojna...  
Długie lata I. wojny światowej i epidemia grypy hiszpanki bole-
śnie doświadczają ród Winnych. Z rosnącym niepokojem obserwu-
ją, jak wielkimi krokami nadchodzi kolejna wojenna zawierucha.
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Wśród wielu wykonawców 
z tych dużych miast, zna-

leźli się również przedstawiciele 
gminy Puchaczów. 

Wokaliści kształcący się 
na co dzień pod kierunkiem 
Justyny Bartoszek i Krzysztofa 
Zgórskiego zostali zakwalifi-
kowani do udziału w X Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki 
Majki Jeżowskiej „Rytm i Me-

Dzień Pupila w Albertowie
14 kwietnia w Szkole Filialnej w Albertowie obcho-
dziliśmy Dzień Pupila. Z tej okazji gościliśmy lekarza 
weterynarii Piotra Biełuszkę.

Zaśpiewają przed Maj-
ką Jeżowską
Festiwal Majki Jeżowskiej cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem w całym kraju. Nie tylko Warszawa, Kra-
ków, Rzeszów czy Radom mogą pochwalić się udzia-
łem w tak znakomitym wydarzeniu artystycznym. 

lodia” w Radomiu. Dnia 21 
maja przed Majką Jeżowską 
zaprezentują się zatem: w ka-
tegorii II (8 – 10 lat) Martyna 
Styś z utworem „Moja planeta” 
i Weronika Wojczuk z utwo-
rem „Laleczka z saskiej porce-
lany”, a w kategorii III (11 – 13 
lat) Jakub Kucybała z utworem 
„Jadę w świat”.  

GOK Puchaczów

Dzięki spotkaniu dzieci 
poznały specyfikę pracy 

weterynarza. Lekarz w bardzo 
przystępny sposób przekazy-
wał fachową wiedzę dotyczą-
cą dbania o zdrowie zwierząt, 
przypomniał, jak ważne są 
szczepienia ochronne. Ucznio-
wie oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego brały bardzo 
aktywny udział w spotkaniu, 
zadając ciekawe pytania, np.: 
czy i kiedy zwierzęta noszą 
aparat ortodontyczny? Poza 
tym chętni mogli posłuchać 

bicia serca królika, świnki 
morskiej i szczura. 

Tego dnia uczniowie byli 
bardzo podekscytowani, bo-
wiem wielu z nich przyszło do 
szkoły ze swoim pupilem. Na 
zakończenie spotkania każdy 
otrzymał odznakę przyjaciela 
zwierząt. 

Dziękujemy Panu wetery-
narzowi za przybycie i udzie-
lenie cennych wskazówek do-
tyczących pielęgnacji zwierząt 
domowych.

Anna Krępecka

Sukces "Półnutek" i 
"Stonogi" we Włodawie
27 marca 2015 r. uczniowie SP w Ostrówku i SP 
w Nadrybiu stanęli na podium Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczej we Włodawie.  

W muzycznych zmaganiach 
wzięło udział 16 zespo-

łów i 25 solistów z 17 placówek 
oświatowych – ogółem 169 
uczestników. 

Szkołę Podstawową im. 
Bohaterów Armii Krajowej w 
Ostrówku reprezentował ze-
spół "Półnutki", który wywal-
czył w konkursie I miejsce, 

oraz Martyna Gil – zdobyw-
czyni I miejsca w kategorii soli-
stów. Opiekunem uczniów jest 
Dorota Kubuśka-Adamiak.

Szkołę Podstawową w Nad-
rybiu reprezentował zespół 
„Stonoga”, który zajął miej-
sce III. Jego opiekunem jest 
nauczyciel przyrody – Iwona 
Wróbel.           Agnieszka Sobiesiak

Wiosenny test biegowy 
w Ostrówku
Dnia 18 kwietnia 2015 roku na terenie szkoły w 
Ostrówku odbył się pierwszy test biegowy. Wcześniej 
przygotowaną i oznaczoną 250 metrową trasę nale-
żało pokonać wielokrotnie w czasie 12 minut. 

Wynik biegu w oparciu o 
wiek pozwolił określić 

poziom sprawności fizycznej 
danego uczestnika. Choć po-
goda nie rozpieszczała śmiał-
ków, w próbie wzięła udział 
jedna kobieta i 6 mężczyzn w 
przedziale wiekowym 30-65 
lat. Sprawność fizyczna za-
wodników, zależna od aktual-
nej formy, kształtowała się na 
poziomie dobrym. 

Test Coopera przepro-
wadzono po raz pierw-
szy – następna edycja testu 
biegowego odbędzie się la-

tem, jest więc jeszcze sporo 
czasu, aby zacząć przygodę 
z bieganiem i przygotować się 
do zmagań. W zadaniu może 
pomóc na przykład wyznaczo-
na trasa w Ostrówku i tamtej-
szy animator orlika.

Test Coopera to walka 
z samym sobą o jak najlepszy 
rezultat w czasie 12 minut. 
Trasę przygotowano i oz- 
naczono wokół boiska "Orlik 
2012". Długość okrążenia to 
250 metrów.           

Tomasz Pleskot
Animator orlika w Ostrówku

Zarezerwuj książkę
Drodzy czytelnicy!
Informujemy, że mogą Państwo korzystać z no-
wych usług uruchomionych w GBP oraz naszej Fi-
lii. Obecnie, by przejrzeć biblioteczny katalog oraz 
zarezerwować książkę, nie trzeba wychodzić z 
domu. Wystarczy zarejestrować się na stronie  
szukamksiążki.pl, link znajduje się na stronie UG 
Puchaczów w zakładce „Kultura – Biblioteka”.  
Do rejestracji potrzebny jest nr PESEL oraz nr karty czy-
telnika.  Zachęcamy do korzystania z udogodnienia.                                               

Pracownicy GBP



VI SESjA
31 MARCA 2015 ROKu

Na sesji Rada gminy podjęła następują-
ce uchwały, które w pełnym brzmieniu 
dostępne są z załącznikami w BIP na 
stronie internetowej gminy Puchaczów:
uchwała w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2015. 

uchwała w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budże-
towego – zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Puchaczowie na 2015 r. 
 
uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej powiatowi łę-
czyńskiemu na realizację zadania 
"Przebudowa skrzyżowania drogi 
gminnej nr 105288 L w m. Ostró-
wek z drogą powiatową nr 2028 L”. 

uchwała w sprawie przyjęcia do re-
alizacji od wojewody lubelskiego 
zadań z zakresu utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych na tere-
nie gminy Puchaczów w roku 2015. 
 
uchwała w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Puchaczów w 2015 roku. 

uchwała w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

SESjA VII SESjA
30 KWIETNIA 2015 ROKu

 
uchwała w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany Miejsco-
wego Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Puchaczów. 

Przygotowała: Monika Marcinek

Biuletyn

Co w gminie piszczy...
16 listopada 2014 roku wybraliśmy nowe wła-
dze gminy. W najbliższych numerach zapre-
zentujemy Państwu sylwetki przedstawicieli 
Rady gminy VII kadencji.

Wieści z sesji
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uRzĄD GMINY PuCHACzÓW
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00, tel. (81) 757 50 12  
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl

– Minęło prawie pół roku 
od wyborów. Co już udało się 
Pani zrobić, co uznaje Pani za 
swój sukces?

– Nie ukrywam, że za swój 
osobisty sukces uznaję wyni-
ki wyborów do władz samo-
rządowych – już po raz drugi  
mieszkańcy licznie poparli 
moją kandydaturę, co świad-
czy również o ich zaufaniu. 
Funkcję radnej wsi Ostrówek 
pełniłam po raz pierwszy w 
latach 1988-1992 w Gmin-
nej Radzie Narodowej w Pu-
chaczowie, a teraz ponownie. 
Dziękuję swoim wyborcom za 
zaufanie. Szanuję także decyzję 
tych mieszkańców, którzy mają 
odmienne zdanie – chcę za-
pewnić, że służyć będę wszyst-
kim mieszkańcom, nie ustając 
w pracy dla dobra naszej wsi. 
W ostatnich kilku miesiącach 
starałam się nawiązać dobry 
kontakt z Radą sołecką i soł-
tysem.

Uważam, że problemy na-
szych mieszkańców powinny 
być rozstrzygane wspólnie: 
Radny – Sołtys – Rada sołec-
ka, w porozumieniu ze spo-
łecznością. Chciałabym, aby 
mieszkańcom mojej wsi żyło 
się bezpiecznie, dostatnio  
i zgodnie.

– Jak postrzega Pani rad-
nych nowej kadencji?

– Radnych obecnej ka-
dencji odbieram jako osoby 
aktywne, zorientowane w sy-
tuacji finansowej gminy. Na 
każdej sesji pojawia się wiele 
pytań do wójta, wytwarza się 
ciekawa dyskusja, której przy-
słuchują się zaproszeni goście 
i wyciągają sensowne wnio-
ski. Uważam, że każdy radny 
świadomie reprezentuje swoją 

lokalną społeczność, dba o jej 
interesy i chce spełniać oczeki-
wania swoich mieszkańców.

– Jakich inwestycji brakuje 
w Ostrówku?

– Moja wieś na przestrzeni 
ostatnich 30 lat zmieniła swoje 
oblicze, stała się nowoczesna 
(drogi asfaltowe, wodociąg, 
telefony, kanalizacja, gaz ziem-
ny, solary), przybyło nam no-
wych młodych mieszkańców. 
Ostrówek może się pochwalić 
wspaniale utrzymaną, tętnią-
cą życiem Szkołą Podstawową, 
mamy własną kaplicę, budy-
nek wielofunkcyjny, ale jest 
jeszcze wiele do zrobienia.

Niektórzy mieszkańcy bo-
rykają się z zalewaniem gospo-
darstw przez wody gruntowe, 
podczas podtopień zniszcze-
niu ulegają piwnice i kotłow-
nie. Poza tym, mamy we wsi 
niebezpieczne skrzyżowanie 
przy wjeździe na drogę gmin-
ną i powiatową. Od kilku lat 
problemem jest niedokończo-
ny chodnik przy drodze gmin-
nej. Przeszkadza nam również 
stan dróg gminnych i dojazdo-
wych do pól. W/w problemy 
w postaci wniosków zgłosiłam 
w Urzędzie i mam nadzieję, 
że będą one rozpatrzone po-
zytywnie. Ich realizacja za-
leży głównie od zasadności  
i kondycji finansowej gminy.

– Co będzie dla Pani prio-
rytetem w najbliższym czasie?

– Moim priorytetem w 
najbliższym czasie jest zmiana 
otoczenia i uporządkowanie 
terenu wokół budynku wie-
lofunkcyjnego w Ostrówku. 
O wnętrze i jego stan zabiega 
Rada sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ostrówku.

Mam nadzieję, że wspólny-
mi siłami, w porozumieniu  
z wójtem, i pomocą finansową 
gminy podołamy tym wyzwa-
niom i odświeżymy teren wo-
kół budynku wsi. 

– Jak zmieni się sołectwo 
w najbliższych latach?

– Moim marzeniem jest, 
aby sołectwo Ostrówek stało 
się w najbliższych latach roz-
wojową, przyjazną, rodzinną, 
przyciągającą nowych miesz-
kańców, zadbaną i atrakcyjną 
miejscowością, w której miesz-
kańcy są godnie reprezentowa-
ni przez Radę sołecką, sołtysa  
i radnych. Myślę, że oczekiwa-
nia i zamierzenia mieszkańców 
naszej wsi a także gminy będą 
spełniać się, a okolice stawa-
ły się atrakcyjne – tego życzę 
wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy.

– Czy jest coś, co może 
hipotetycznie uniemożliwić 
działania w tej kadencji? 

– W związku z kryzysem 
ekonomicznym i napiętym 
planem budżetu gminy mam 
świadomość, że w najbliższym 
czasie będą realizowane naj-
ważniejsze i konieczne wnio-
ski. Budżet zabezpiecza także 
inwestycje i działania ujęte w 
wieloletniej prognozie finan-
sowej. Ale jestem przekonana, 
że dzięki dialogowi i wspól-
nym rozważnym porozumie-
niu radnych i wójta nie będzie 
dla nas rzeczy niemożliwych.

Mieczysława Skoczylas
Radna Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

Biuro Rzeczy Znalezionych w Łęcz-
nej, mieszczące się w pokoju 214 
Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej, informuje, że w jego zasobach 
znajdują się rzeczy znalezione na 
terenie powiatu łęczyńskiego (naj-
więcej rowerów). Jeżeli zagubiłeś 
jakąś rzecz, sprawdź czy nie znajdu-
je się w Biurze Rzeczy Znalezionych 
pod numerem telefonu (81) 752-
64-92, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6:50-14:50, lub oso-
biście przychodząc do pokoju 214 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
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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.

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
04 Maja 

XXIX Mały Konkurs Recytatorski – 
eliminacje gminne

10 Maja 

Majówka z Kołami Gospodyń Wiej-
skich – Wyjazd do Pałacu w Łańcucie. 

13 Maja 

Wiosenny Rambit – Turniej Międzysz-
kolny

19 Maja 

Festiwal Piosenki Dziecięcej

31 Maja 

Dzień Dziecka

07 Czerwca 

Dni Puchaczowa 2015
ze względu na brak zainteresowania 
uczestników od 01 maja zawieszone 
zostają zajęcia zumby oraz gimnastyki. 
Do zajęć powrócimy jesienią, praw-
dopodobnie we wrześniu. Informacje  
o ich wznowieniu zostaną udostępnio-
ne na naszej stronie internetowej.

GMINNY OŚRODEK 
ZDRoWIA SP ZoZ  
W PUCHACZoWIE
LEKARZE MEDYCYNY RoDZIN-
NEJ: Dzikowski Sławomir: pon.,  
czw. 8.00-12.00, śr. 8.00-13.30, 
wt. 12.30-18.00, pt. 8.00-12.30; 
Małocha-Gieroba Ewa: pon., 
czw. 12.00-18.00, wt., śr., pt. 8.00-
14.00; Gajewski Robert: pon. 
8.00-13.00, wt. 8.00-12.30, śr. 
13.30-18.00, czw. 8,00-13,30, pt. 
12.30-18.00 Radomska Karolina: 
pon., pt. 14.00-18.00; Radko Ka-
tarzyna: śr. 14.00-18.00; Rakszew-
ska Tamara: wt., czw. 14.00-18.00. 
LEKARzE STOMATOLODzY: 
Jasielska Maria: pon. 8.00-10.30, 
czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-16.00; 
Szawuła Edyta: wt. 7.30-17.00, 
śr. 8.30-18.00; Szymańska-
-Żołądek Lucyna pon. 10.30-
18.00; GINEKOLOG: Kondracka 
Beata: pon. i pt. 15.00. LEKARZ 
MEDYCYNY PRACY: Lalak Ma-
rek czw. 15.00. LEKARZE REHA-
BILITANCI: Zaborek Sławomir: 
pierwszy poniedziałek miesiąca 
– od 16.00; Chibowski Tomasz: 
ostatni czw. miesiąca – od 14.00. 
RADIOLOG: Dzida Monika:  
śr. 14.00-16.00.

Tel. 81 757 54 80Tel. 81 757 53 45
www.puchaczowgok.pl

Na turniej zgłosiły się druży-
ny ze wszystkich szkół gmi-

ny Puchaczów z opiekunami. 
Sponsorami turnieju byli: 

Urząd gminy Puchaczów, Rada 
Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Puchaczowie, Komen-
da Powiatowa Policji w Łęcznej, 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 
Nagrodę główną w turnieju – 
puchar ufundował Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk.

Po zaciętej walce I miej-
sce oraz puchar Wójta Gminy 

Puchaczów zdobyła szkoła  
z Puchaczowa, II miejsce szko-
ła z Zawadowa, III miejsce 
egzekwo szkoły z Ciechanek  
i Nadrabia, IV szkoła z Ostrów-
ka, V szkoła z Albertowa.

Turniej miał bogatą opra-
wę plastyczno-muzyczną. Or-
ganizatorami i prowadzącymi 
turniej były nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Pucha-
czowie: Elżbieta Garbala, Kry-
styna Śledź oraz Anna Zych.                          
                               Krystyna Śledź

 X Edycja ,,Bądź bez-
pieczny na drodze”
Dnia 24 kwietnia 2015 roku w SP w Puchaczowie odbyła 
się X Edycja Gminnego Turnieju Wiedzy ,,Bądź bezpiecz-
ny na drodze” pod patronatem Wójta Gminy Puchaczów. Przygotowali go  uczniowie 

klasy V pod kierunkiem 
nauczycielki przyrody mgr inż. 
Marii Baryły. Na pokaz zapro-
sili młodszych kolegów. 

Podczas Festiwalu można 
było zobaczyć doświadczenia  
badające właściwości gazów, 
skład powietrza oraz ekspery-
menty wykazujące różnice gę-
stości substancji. Między innymi 
przygotowano ciekawy  ekspe-
ryment udowadniający  istnie-
nie napięcia powierzchniowego 
wody. Uczniowie pokazali  też, 
jak zrobić ocean w butelce oraz 

lampkę i lawę. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się  eksplozja 
barw oraz ciecz nieniutonow-
ska. Najwięcej emocji wzbudził 
jednak „wulkan”. 

Uczniowie do swoich do-
świadczeń wykorzystali przed-
mioty codziennego użytku 
oraz substancje stosowane  w 
gospodarstwie domowym. Za-
proszeni goście byli zachwy-
ceni pokazem i długo jeszcze 
dzielili się emocjami. 

Następny Festiwal Nauki  
odbędzie się w grudniu.

Maria Baryła

Festiwal Nauki w Ostrówku
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Armii Krajowej w Ostrówku zorganizowano  
uczniowski Festiwal Nauki.
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Po sąsiedzku ze...
szklanym światem i światłem  
Justyny Kowalskiej-Patejuk

Regionalia

Pani Justyna Kowalska-Patejuk urodziła się w Jaszczowie. Ukończy-
ła Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dyplomem malarskim  pod kierunkiem profesora Jac-
ka Wojciechowskiego. Od 1996 r. zajmuje się witrażem. Inspiracji 
dostarcza jej życie, zwykła szara codzienność. Tworzy, bo kocha to,  
co robi. Jak mówi artystka: ,,Nawet, gdy zasypiam, myślę o szkle,  
o jego walorach i pięknie’’.

Rozmowa i spotkanie z 
Panią Justyną  – osobą 

pełną pasji, dążącą z upo-
rem do wyznaczonych ce-
lów, jest ogromnym przeży-
ciem. Słuchając opowieści  
o jej dziełach i twórczości,  
o codziennej wymagającej 
staranności, precyzji i cier-
pliwości pracy wpada się w 
podziw dla tego, co tworzy. 

Swoją przygodę ze 
szkłem artystka rozpoczę-
ła 19 lat temu, wyjeżdżając 
pewnego zimowego po-
ranka do Krakowa. Tam,  
w mieście inspiracji, magii 
i artystycznego piękna Pani 
Justyna w największych  
i najważniejszych pracow-
niach witrażowych zdoby-
wała niezbędną do przyszłej 
pracy wiedzę. 

Jak mówi twórczyni 
pięknych szklanych dzieł, 
od zawsze miała poczucie, 
iż jest stworzona do pracy 
artystycznej. Olśnienie i na-
tchnienie przyszło z samej 
góry, gdy jako mała dziew-
czynka w drodze do szkoły 
ujrzała promienie słoń-
ca, które oświetlały leżące 

na ziemi małe kawałeczki 
szkła. Poczuła się jak w ko-
palni diamentów, zagarnia-
jąc całymi garściami drob-
ne szkiełka, zachwycała się 
nimi, co zresztą widać dziś 
w jej pracowni. 

Fascynują ją przedmio-
ty, z którymi spotykamy się 
na co dzień. Do wykonania 
prac wykorzystuje rozmaite 
szklane materiały: słoiki, 
nóżki od kieliszków, ogrom-
ne tafle szkła. Materiały do-

biera bardzo dokładnie, nie 
są dziełem przypadku. Od-
powiednia obróbka: nacina-
nie, wypalanie i barwienie 
sprawia, że zwykły kawałek 
szkła w rękach Pani Justy-
ny przeistacza się w niepo-
wtarzalne magiczne dzieło 
sztuki.

Jej pracownia żyje nie-
powtarzalnością wszelakich 
form, barw, przeróżnych 
wytworów wychodzących 
spod ręki artystki. Piękna 
biżuteria tysiąca kroków, 
lustra w szklanych ramach, 
lampy odbijające promienie 
słońca i w końcu przepięk-
ne anioły i ptaki świadczą  
o świadomości jej twórczo-
ści. 

Witraże, które tworzy 
Pani Justyna, możemy po-
dziwiać całkiem blisko, bo 
w kościele w Zofiówce, Lu-
dwinie oraz w Ciechankach 
Krzesimowskich. Artystka 
uczestniczy w wielu werni-
sażach, plenerach artystycz-
nych, swoje prace wystawia 
w całym kraju, a jej wytwo-
ry znajdują zwolenników 
na cały świecie. Gościła 
także na Fashion Week Po-
land, gdzie zaprezentowała 
torebki wg autorskich pro-
jektów. 

Wnętrze pracowni Pani 
Justyny to szklany świat 
pełen barw i słońca. Prze-
piękny kadr jej życiowych 
doświadczeń i pasji. 

Jak sama mówi: ,,Gdy 
tworzę, to się unoszę’’.  
Otrzymała dar z nieba i te-
raz się do niego wznosi, gdy 
powstają kolejne  niepowta-
rzalne wytwory jej pracy.

Artystce dziękuję za 
piękną historię o twórczości 
opowiedzianą z pasją.

Rozmawiała: 
Marta Stefańska

Fot.: Justyna Kowalska-Patejuk w pracowni.


