
PUCHaCZÓWwieści z gminyNAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY
ISSN: 2084-1744

Przed nami powiatowe i gminne dożynkiw w w . p u c h a c z o w . p l

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW                            Maj – Czerwiec 2015 Nr 23 (3/2015)



Na okładce: 
Wiosenne impresje z makami w tle (fot. nemo)
Gminne obchody Dnia Strażaka
Święto Rodziny w Albertowie
Zmagania najlepszych strzelców podczas Turnieju Strzeleckiego o Puchar Wójta Gminy Puchaczów
Przyrodnicy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie z opiekunem Celiną Michalską
Młodzi kibice z Ostrówka podczas meczu na stadionie „Górnika” Łęczna

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

   Historia starej fotografii   

„W roku 1937 zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezi-

nach. Kierownictwo objęła wówczas Anastazja Jędruszak, żona 

Jana – członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. 

Współpraca między OSP a KGW układała się bardzo dobrze – wieś 

Brzeziny stała się przykładem dla okolicznych miejscowości, organi-

zatorem różnych formy wypoczynku, zajęć sportowych, wyjazdów 

nad jeziora.  Tradycją w tym okresie stał się objazd terenu gminy  

w postaci barwnego korowodu w dniu 3 maja. Wspólna praca  

trwała do wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie przewodniczącą Koła została Wanda Chachuła, żona 

Leona, a po niej, na krótko Wanda Chachuła, żona Jana. W roku 

1960 następują dalsze zmiany w Kole: przewodniczącą wybrano 

Franciszkę Sacawę, która pełniła swoją funkcję około 10 lat, po niej, 

w roku 1971, Krystynę Paluch. Następnie funkcję przewodniczącej 

objęły Celina Filipczuk i Maria Marcinek.W tym okresie członkinie 

koła uczestniczyły w pielgrzymkach organizowanych przez księdza  

Zenona Bzdyraka ( Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane).  

W 2010 roku przewodniczącą koła została Anna Lipińska,  

a w 2013 roku Alfreda Krzychowiec, która pełni tę funkcję do dziś. 

    /Tekst: z kroniki KGW Brzeziny/

III Rajd Rowerowy z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pod hasłem „Szlakiem pomników historii”
Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach (Historia starej fotografii)
Dni Puchaczowa 2015
75-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach
Piknik w Nadrybiu
Państwo Jadwiga i Jan Kotowie podczas Jubileuszu Złotych Godów w USC w Puchaczowie
Dzień Dziecka w Puchaczowskim Parku

Członkinie KGW, m.in.  
pierwsza od lewej (u góry)  

Wacława Bogucka, rok 1947.

Fot.: Dożynki kościelne, wrzesień 1978 r. Z przodu od lewej: 

Maria Kwiatkowska, Wacław Gąsiorowski,  

Henryka Chachuła. Z tyłu od lewej: Teresa Szacoń,  

Jadwiga Gąsiorowska, Teresa Kuna, Franciszka Gała.
Fot.: Od lewej: skarbnik KGW  

Apolonia Chachuła z mężem Tadeuszem, rok 1971.

Fot.: W 1971 roku przewodniczącą KGW zostaje Krystyna Paluch  
i pod jej przewodnictwem Koło działa do 1990 roku.



A. H.

Z notatnika historyka ...........................1

Aktualności ..............................................1
Dni Puchaczowa 2015 .............................................1
Skarga "Bogdanki" odrzucona  .....................1
75-lecie KGW w Brzezinach ..........................1
Tydzień Bibliotek 2015..................................2
Wycieczka do Łańcuta  .................................2

Wokół nas ................................................ 3
Siłownie na świeżym powietrzu, ale ...  ........3
Złote Gody 2015  ..........................................3
Strzelali z broni sportowej  ...........................3   
Strażackie wieści z Ciechanek i Ludwina  ......4
Szlakiem pomników historii  .........................4

Cudze chwalcie, swoje znajcie .......... 5
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa ...5
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego ....5
Świadczenia rodzinne 2015/2016 r.  .............5
Pomoc dla uczniów  ......................................5

EKOgmina ..................................................6 
Wakacje z kleszczami  ..................................6
Tajemnice kanału melioracyjnego  ...............6 

EduPuchaczów  ......................................7
Rusz się kolego – zrób coś dobrego  .............7
Rocznicowe spotkanie  .................................7
Towarzyski Turniej Piłki Nożnej  ....................7
Bajeczny i kolorowy Dzień Dziecka  ..............7
Gry znane i lubiane, ale zapomniane  ...........8
XI Ortograficzne potyczki o Pióro Wójta 2015  ..8
Dopingujemy piłkarzy "Górnika" Łęczna  ......8
Najlepsi przyrodnicy 2014/2015  ..................8
Siatkarskie zmagania mundurowych  ...........9
Nasz gminny słowik  .....................................9
Wiosenny Rambit  ........................................9
Uwierzyliśmy w marzenia .............................9
Zakończenie akcji „Kosz pełen książek  
       i „Cała Polska Czyta Dzieciom”  ..............9
Biblioteka poleca  .........................................9

Biuletyn ................................................. 10
Co w gminie piszczy .....................................10
Wieści z sesji  ..............................................10

Informator  .............................................11
Kalendarium imprez GOK w Puchaczowie .........11
Gminny Ośrodek Zdrowia ...........................11

Regionalia ...............................................12
Po sąsiedzku z... Patrykiem Pawlakiem ..............12

z notatnika... historyka
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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

W 1778 roku rozpoczęto w Puchaczowie budowę murowanego kościoła, który jest najcen-

niejszym zabytkiem w gminie i należy do zabytków klasy "0". Późnobarokowy kościół  

p.w. Wniebowzięcia NMP powstał z fundacji Leonarda Prokopowicza, opata sieciechowskiego.  

W 1786 roku poświęcił go bp Jan Lenczewski, sufragan lubelski, chociaż całkowite ukończenie 

prac budowlanych nastąpiło dopiero w 1800 roku. Kościół był kilkakrotnie odnawiany.  

W 1829 roku mury wzmocniono skarpami, w 1854 roku drewniana dzwonnica została zastą-

piona murowaną, w latach 1850-1860 remontowano elewację. 

Zespół kościelny powstał prawdopodobnie w pobliżu pierwotnej, przedlokacyjnej siedziby 

właściciela Puchaczowa. Dokumenty wskazują, że w 1760 roku istaniało tu forticjum,  

czyli drewniany zamek lub budowla o cechach obronnych otoczona fosą. Kościół wznosił się  

we wschodniej części osady, pośrodku prostokątnego cmentarza, na obszarze, na którym  

nie zachowały się nagrobki. Otoczony jest XIX wiecznym murowano-żelaznym ogrodzeniem  

z bramą i kapliczkami. Poza zespołem kościelnym znajduje się budynek plebanii. Według miejsco-

wej tradycji została wybudowana wraz z kościołem lub zaraz po nim, około 1809 roku.

Na skraju Puchaczowa znajduje się kapliczka z XIX wieku, w której umieszczona była rzeźba  

św. Jana Nepomucena (XVIII w.), skradziona w niewyjaśnionych okolicznościach. Natomiast   

w Parku usytuowana jest murowana kolumna nawiązująca do zwyczajów galicyjskich krzyży 

pańszczyźnianych, upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w drugiej  

połowie XIX wieku.

Od redakcji
Choć mak polny jest jednym z najgorszych chwastów (jego 

nasiona zmieszane z nasionami zbóż zabarwiają w procesie 
produkcji mąkę z koloru białego na kolor żółty i powodują jej 
szybsze psucie się) ma mnówstwo cennych składników: kwa-
sy organiczne, sole mineralne, alkaidy oraz antocyjany. Z ziela 
tego przygotowuje się wywary mające właściwości uspokaja-
jące, wykrztuśne, przeciwkaszlowe i osłaniające. Stosowany 
jest przede wszystkim przy problemach ze snem, uporczywym 
kaszlu, nieżytach górnych dróg oddechowych, anginie, koklu-
szu i przeziębieniu. 

Na pewno blednąca czerwień maków i chabrowe łany 
bławatków zwiastują rychłe żniwa, dlatego serdecznie zapra-
szamy Państwa na powiatowe i gminne dożynki, które odbędą 
się kolejno: 30 sierpnia w Spiczynie i 20 IX tradycyjnie w pucha-
czowskim Parku.

75-lecie Koła 
Gospodyń 
Wiejskich  
w Brzezinach
13 czerwca 2015 r. odbyły się uro-
czyste obchody 75 rocznicy założe-
nia Koła Gospodyń Wiejskich  
w Brzezinach.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie 
Mszą Świętą w kościele pod wezwa-

niem WNMP w Puchaczowie. Następnie 
zaproszeni goście udali się do budynku 
wiejskiego w Brzezinach, gdzie odbyła się 
cała uroczystość (cd. na s. 2).  

Dni Puchaczo-
wa 2015
Jak co roku, tak i w tym obchodzi-
liśmy święto naszej gminy – Dni 
Puchaczowa. 07 czerwca dopisała 
nam przepiękna pogoda co do-
datkowo zachęcało do wspólnego 
świętowania. 

Obchody dni miejscowości tradycyjnie 
rozpoczęła Msza święta odprawiona 

w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
NMP w Puchaczowie. Inauguracji części 
oficjalnej dokonał Gospodarz Gminy Pu-
chaczów Pan Adam Grzesiuk. Po uroczy-
stym powitaniu zaproszonych oraz wszyst-
kich przybyłych gości nadszedł czas na 
część artystyczną, którą otwierał koncert 
laureatów XXI Gminnego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej. Następ-
nie na scenie pojawił się zespół wokalny 
TO MY. Dziewczyny wypadły jak zwykle 
fenomenalnie, co potwierdził (cd. na s. 3) 

Skarga "Bog-
danki" odrzu-
cona
Do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wpłynęło za-
wiadomienie ze spółki Lubelski 
Węgiel "Bogdanka" S.A., zawie-
rające zarzuty wobec Kompanii 
Węglowej w zakresie naruszania 
prawa antymonopolowego przez 
sprzedaż węgla poniżej kosztów 
wydobycia oraz pokrywania środ-
kami przekazywanymi w ramach 
niedozwolonej pomocy publicznej 
(cd. na s. 2) 
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Aktualności

Tydzień Bibliotek 2015 
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich orga-
nizuje, w dniach 08-15 maja, Tydzień Bibliotek – pro-
gram promocji czytelnictwa i bibliotek, który podkre-
śla rolę czytania i bibliotek, zmierza do zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa i podkreśla 
prestiż zawodu bibliotekarza.

Gminna Biblioteka rozpo-
częła obchody Tygodnia 

Bibliotek 11 maja od spotka-
nia z Edytą Zarębską, autorką  
i ilustratorką książek dla dzie-
ci. Ubrana w bajkowy strój 
wróżki opowiadała dzieciom 
historię o tym, jak została pi-
sarką. Zaproszeni goście bawili 
się w kalambury z postaciami 
z bajek, czytali opowiadania  
i zaśpiewali piosenkę „O mą-
drej rzeczce”. 

W ramach TB zapraszano 
do Biblioteki młodzież szkol-
ną z klas IV i VI na lekcje bi-
blioteczne „Idziemy do teatru” 
oraz „Katalog on-line w mojej 
bibliotece”, które miały zaznajo-
mić dzieci z historią teatru 
w Polsce, rodzajami teatru, 
rozbudzić motywację chodze-
nia do teatru, kształtować 

(cd. ze s. 1) Każdy jubileusz jest 
szczególną okazją do wspo-
mnień i refleksji oraz do podsu-
mowania i oceny dotychczaso-
wej pracy. Jest to również czas 
wytyczenia sobie nowych celów 
i zadań na przyszłe lata, dlate-
go po przywitaniu gości zostało 
odczytane sprawozdanie z dzia-
łalności KGW w Brzezinach. 

Miłym akcentem oficjalnej 
części uroczystości był występ 
dzieci i młodzieży z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Pucha-
czowie, które zaprezentowały 
przedstawienie pt. „Wandzia 
rządzi” przygotowane pod 
okiem Justyny Bartoszek, oraz 
koncert wychowanek Krzysz-
tofa Zgórskiego, zespołu „TO 
MY”. Zaproszeni goście skła-
dali gratulacje, podziękowania 
i życzenia, wręczając na ręce 
przewodniczącej upominki, 
kwiaty oraz dyplomy.

Uroczystość zaszczycili 
obecnością: przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Wo- 
jewództwa Lubelskiego An-
drzej Leńczuk, wiceprzewod-
nicząca Rady WZRKiOR w Lu-
blinie a zarazem Przewodniczą-
ca Wojewódzkiej Rady KGW 
Kazimiera Janiszewska, prezes 
WZRKiOR w Lublinie Andrzej 
Giszczak, Starosta Powiatu Łę-
czyńskiego Roman Cholewa, 

Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk, Skarbnik Gminy Pu-
chaczów Barbara Marcinek, 
delegacja ukraińska z gminy 
Lubliniec: Aleksander Iwa-
nowicz-Fiedoniuk oraz Olga 
Rokun, radny Rady powiatu 
Adam Niwiński, radni gminy 
Puchaczów, pracownicy Urzę-
du gminy w Puchaczowie, dy-
rektorzy oraz kierownicy szkół 
i gminnych jednostek organi-
zacyjnych, ks. Tomasz Moskal, 
przedstawiciele Rady sołeckiej 
wsi Brzeziny, przedstawicie-
le Zarządu Straży Pożarnej 
w Brzezinach, przedstawiciele 
Kółka Rolniczego w Brzezi-
nach, przedstawicielki KGW 
z terenu gminy Puchaczów, 
przedstawicielki Stowarzysze-
nia Kobiet Gminy Puchaczów  
i Powiatu Łęczyńskiego, senior-
ki Koła Gospodyń Wiejskich  
w Brzezinach.

Wydarzeniu towarzyszy-
ła niepowtarzalna atmosfera  
i gościnność gospodarzy, którą 
poczuć mogli zaproszeni go-
ście.

Po części oficjalnej człon-
kinie Koła zaprosiły zebranych 
gości na wspólne świętowanie 
przy suto zastawionych stołach. 
Gości bawili się znakomicie 
do późnych godzin nocnych.

Aleksandra Ukalska

Wycieczka do Łańcuta
10 maja odbyła się wycieczka do Łańcuta organizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. 

(cd. ze s. 1) różnic pomię-
dzy zaniżoną ceną  
a kosztami wydobycia  
w spółce. 

W odpowiedzi UOKiK 
przeprowadził analizę 

sytuacji na rynku węgla, z której, 
jak twierdzi, wynika, że nie ma 
podstaw do interwencji organu 
ochrony konkurencji.

W opublikowanej na stronie 
internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
notatce czytamy, że polityka 
cenowa Kompanii Węglowej 
nie stanowi praktyki ograni-
czającej konkurencję. Spółka 
nie posiada pozycji dominu-
jącej na rynku, który ma wy-
miar co najmniej europejski,  
a stosowane przez nią stawki 

są wynikiem strategii ryn-
kowej. Zaobserwowane ob-
niżki cen stanowią, zdaniem 
UOKiK, efekt działań restruk-
turyzacyjnych na rynku, mają-
cych usprawnić funkcjonowa-
nie spółek węglowych w wa-
runkach konkurencji w czasie 
kryzysu. W tym kontekście, 
podejmowane przez Kompa-
nię Węglową działania należy 
uznać za racjonalne zachowa-
nia rynkowe podmiotu w sy-
tuacji zagrożenia upadłością. 
Ponadto ewentualne stosowa-
nie przez tę spółkę cen poni-
żej kosztów nie jest efektem 
udzielania spółce pomocy pu-
blicznej w formie subsydiowa-
nia sprzedaży węgla, ponieważ 
spółka ta nie jest uprawniona 
do tego typu pomocy.

źródło: uokik.gov.pl

Skarga "Bogdan-
ki" odrzucona

Uczestniczyły w niej 53 pa-
nie, członkinie Kół Go-

spodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny. Zwiedzałyśmy przepiękny 
Pałac Potockich z przyległymi 
ogrodami, powozownią oraz 
storczykarnią i oranżerią. Wi-
doki były imponujące, wnętrza 
pałacu zachwycały wystrojem, 
tylko niestety pogoda trochę 
nie dopisała. 

Przewodniczki swoimi opo- 
wieściami wprowadziły nas w 
świat arystokracji i życia pełne-
go przepychu. Podziwiałyśmy 

cudowne meble i bogate wnę-
trza. Niestety niedostępne dla 
zwiedzających były sale balowe, 
ponieważ są restaurowane. Bar-
dzo żałujemy, że ich nie widzia-
łyśmy. W przyszłości będzie to 
pretekst, aby tam wrócić i obej-
rzeć je w pełnej krasie. 

Wycieczkę zakończyły-
śmy przepysznym obiadem, 
a do domu wróciłyśmy około 
godziny 21.00. Był to bardzo 
udany wyjazd i już myślimy  
o kolejnym.          

                            Beata Sagan

nawyk obcowania ze sztuką 
oraz umiejętność właściwego 
zachowania się w teatrze, 
a lekcje poświęcone katalogom 
przybliżyły młodzieży nowe 
usługi dostępne w bibliotekach 
naszego powiatu.

              Magdalena Skórniewska

Fot.: Edyta Zarębska – autorka  
i ilustratorka książek dla dzieci  
w Bibliotece w Puchaczowie.

75-lecie KGW  
w Brzezinach
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(cd. ze s. 1) bis na koniec wystę-
pu. Amatorzy muzyki folkowej 
i biesiadnej mogli posłuchać 
piosenek w wykonaniu "Wał-
koni i Komarów", a dla mi-
łośników muzyki popularnej 
zagrali koncerty: zespół "Trio 
czyli Kwartet" oraz lokalna 
grupa "Arem". 

Tego dnia swój debiut miały 
również dzieci z zespołu tań-
ca towarzyskiego działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Puchaczowie, pod opie-
ką Dawida Michalaka. 

W oczekiwaniu na gwiazdę 
wieczoru można było korzy-
stać z dostępnych na miejscu 
innych atrakcji, tj. wesołe mia-
steczko, stoiska ze słodyczami, 
upominkami, stragany z za-

Strzelali z broni sportowej
W dniu 06 czerwca 2015 r. odbył się Turniej Strze-
lecki z broni sportowej o Puchar Wójta Gminy Pu-
chaczów, na strzelnicy w Wólce Cycowskiej. 

Siłownie na świeżym 
powietrzu, ale nie tylko 
Siłownie plenerowe to w ostatnim czasie trend o ro-
snącej popularności, pozwalający osobom w każdym 
wieku prowadzić aktywny styl życia. Umieszczone 
na świeżym powietrzu są miejscem wypoczynku,  
a również spotkań lokalnej społeczności. 

Złote Gody 2015
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miło-
ścią, która nigdy nie zawiedzie.“ /św. Jan Paweł II/

Organizatorem zawodów, 
na które przybyło ok. 70 

uczestników w różnym wieku, 
było Międzygminne Koło Ligi 
Obrony Kraju w Puchaczowie 
i Cycowie. Imprezę otworzył 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk oraz Prezes Międzyg-
minnego Koła LOK w Pucha-
czowie i Cycowie Jacek Świeca.

Walka o zwycięstwo prze-
biegała w sportowej atmosferze  
i duchu rywalizacji przy go-
rącym dopingu kibiców. Po 

06 czerwca 2015 roku w uro-
czystej oprawie  Państwo 

Jan i Jadwiga Kot z Ostrówka, 
Jan i Jadwiga Gargol z Nadry-
bia-Wieś, Stefan i Władysława 
Baryła z Ciechanek świętowa-
li Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Na uroczystość 
przybyła tylko jedna para, Pań-
stwo Jan i Jadwiga Kot, pozo-
stałym nie pozwolił na to stan 
zdrowia.  

W tym wyjątkowym wyda-
rzeniu Jubilatom towarzyszyła 
rodzina oraz goście na czele 
z Wójtem Gminy Puchaczów 
Adamem Grzesiukiem, sekre-
tarzem gminy Katarzyną Wój-
cik-Kęcik, skarbnikiem  gminy 
Barbarą Marcinek, z-cą kie-
rownika USC Sylwią Janiuk, 

pracownikiem USC Edytą Pa-
luch-Runiewicz oraz radnym 
Stanisławem Radko. 

Wójt odczytał postanowie-
nie Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego o przyznaniu 
medali „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” i życzenia dla Jubi-
latów. 

Po dekoracji, wręczeniu li-
stu gratulacyjnego i kwiatów 
od władz gminy zaproszeni na 
uroczystość goście uczcili wy-
darzenie poczęstunkiem, na 
którym pojawił się weselny tort.

Szanownym Jubilatom 
jeszcze raz życzymy kolejnych 
lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszano-
waniu oraz szacunku dzieci  
i wnuków.                  Sylwia Janiuk

Fot. Iga Kot. Państwo Jadwiga i Jan Kotowie podczas Złotych Godów w USC.

W czerwcu profesjonalne 
siłownie zewnętrzne 

zamontowano w Puchaczowie  
i Turowoli-Kolonii. 

Siłownia w Puchaczowie 
znajduje się w Parku i składa 
się z następujących urządzeń: 
wyciąg górny, wyciskanie sie-
dzące, orbitrek oraz wioślarz. 

W Turowoli-Kolonii siłow-
nię zamontowano na terenie 
obiektów sportowych, w skład 
której wchodzą następujące 
urządzenia: wyciskanie siedzą-
ce, orbitrek, wioślarz.

Przed siłowniami usta-
wiono tablice informacyjne. 
Powyższe przedsięwzięcie zre-
alizowano w ramach środków 
z funduszu sołeckiego na łącz-
ną kwotę 24.354,00 zł.

W ramach funduszu sołec-
kiego realizowane są również 
inne przedsięwzięcia. Zaku-
piono między innymi 55 sztuk 

krzeseł drewnianych do świe-
tlicy wiejskiej w Wesołówce 
o wartości 9.029,90 zł.

Zadbano również o pro-
fesjonalny sprzęt do nagło-
śnienia budynku wiejskiego 
w Zawadowie, składającego się 
z 4 kolumn, miksera, zestawu 
mikrofonów, 4 statywów ko-
lumnowych oraz okablowania 
– 11.980,20 zł.

Na zakup 10 sztuk świateł 
ledowych  do dekoracji sali 
OSP w miejscowości Brzeziny 
wydano 3.451,73 zł.

Montaż ogrodzenia przy 
placu zabaw w miejscowości 
Brzeziny wyniósł 3.000,00 zł.

Wierzymy, że inwestycje 
poprawią funkcjonalność, es-
tetykę sołectw, a także ożywią 
działalność budynków wiej-
skich, przyczyniając się do in-
tegracji mieszkańców.

Sylwia Biedacha

bawkami itp. O godzinie 20.00 
zagrał zespół "Solaris", który 
hitem „Szmaragdy i diamenty” 
rozgrzał licznie zgromadzoną 
publiczność. Lider grupy roz-
dawał fanom płyty oraz zdjęcia 
z autografami. 

Stałym punktem programu 
dni miejscowości jest także po-
kaz sztucznych ogni. Jak zwykle 
fajerwerki dostarczyły mnóstwo 
wrażeń najmłodszym uczest-
nikom imprezy, choć i dorośli 
chętnie oglądali kolorowe pod-
niebne widowisko. 

Na koniec bawiliśmy się 
przy muzyce zespołu "Yaroo". 

Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę i zapraszamy 
na Dożynki Gminne.                             

                             Beata Sagan

Dni Puchaczowa 2015

bardzo wyrównanej grze wy-
łoniono zwycięzców w trzech 
kategoriach. W kategorii dzieci 
wyniki były następujce: Kacper 
Kłębokowski 43/50 pkt, Hubert 
Jędryszka 40/50 pkt, Kacper Pa-
luch  33/50 pkt, w kat. młodzież: 
Łukasz Hucz 45/50 pkt, Mate-
usz Woźniak 42/50 pkt, Łukasz 
Marcinek 40/50 pkt, a w kat. 
dorośli: Sylwia Gała 44/50 pkt, 
Piotr Hucz 43/50 pkt, Mariusz 
Janiuk 43/50 pkt.    

    Sylwia Janiuk
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Wokół nas

Tymi słowami Wójt Gminy  
a jednocześnie Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP RP w Puchaczo-
wie Adam Grzesiuk rozpoczął ob-
chody Gminnego Dnia Strażaka, 
które odbyły się 23 maja br. w Cie-
chankach.

Mimo niezbyt słonecznej,  
a wręcz deszczowej pogody, uro-
czystość zgromadziła liczne grono 
mieszkańców Ciechanek, a także 
poczty sztandarowe jednostek 
ochotniczych straży pożarnych  
z terenu gminy Puchaczów i pod-
oddziały osp. Swoją obecnością na 
uroczystości, strażaków zaszczy-
cili: Starosta Łęczyński Roman 
Cholewa, kapelan powiatowy 
strażaków ks. Janusz Rzeźnik, ks. 
proboszcz Teodor Bartecki oraz 
ksiądz Piotr Kasprzak, Komendant 
Powiatowy PSP bryg. Dariusz Lis, 
Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Łęcznej Adam 
Niwiński, Radni Gminy Puchaczów 
z Wiceprzewodniczącym Karolem 
Zabłotnym, D-ca Jednostki Ratow-
niczo Gaśniczej PSP w Łęcznej bry-
gadier Dariusz Obuchowski. 

Uroczystość rozpoczęła się 
uroczystą defiladą przez miejsco-
wość Ciechanki, w takt marszy gra-
nych przez Orkiestrę Dętą gminy 
Mełgiew. Część główna uroczysto-
ści odbyła się zgodnie z ceremo-
niałem pożarniczym. Po Mszy św. 
wysłuchano przemówień zapro-
szonych gości – którzy serdecznie 
i ciepło wyrażali się o strażakach  
i znaczeniu ich pracy. 

Wyrażeniem wdzięczności po- 
szczególnym strażakom oraz do-
cenieniem ich zasług były wrę-
czone medale i odznaczenia. Naj-
wyższym odznaczeniem ochotni-
czego pożarnictwa jest Złoty Znak 
Związku którym uhonorowany 
został druh Stefan Prokop, zasłu-
żony i długoletni strażak z OSP 
Ciechanki. Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP – Wójt Gminy Adam 
Grzesiuk odznaczony został Me-
dalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza, Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa po raz drugi otrzy-
mali Grzegorz Budzyński i Kazi-
mierz Zabłotny. Brązowe Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy-
mali: Grzegorz Polak, Karol Kana-
dys, Krzysztof Zaborowicz, Michał 
Szponar, Paweł Gil, Dariusz Gil. Nie 
sposób wymienić wszystkich dru-
hów i odznaczeń które otrzymali 
– były jeszcze odznaczenia Wzoro-
wy Strażak i Dyplomy Okoliczno-
ściowe wręczone wyróżniającym 
się członkom jednostek osp. 

Humorystyczne wierszyki i pio- 
senki o strażakach w wykonaniu 
dzieci ze SP w Ciechankach, które 
przygotowała pani Joanna Cebula, 
były miłym akcentem po oficjalnej 
części uroczystości. 

Uroczystość zakończyła się 
koncertem orkiestry z Mełgwii. 
Szczególne wrażenie wywarła 
piosenka „Skrzydlate ręce” zespołu 
"Enej". No cóż, ale tego nie jestem 
w stanie opisać, tego trzeba było 
słuchać…

Szlakiem po-
mników historii
07 czerwca 2015 r. w niedzielne 
bardzo upalne popołudnie Filia 
Biblioteki w Ciechankach ze 
swymi czytelnikami wyruszyła 
na III Rajd Rowerowy z cyklu „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie: 
Szlakiem pomników historii”. 

Tegoroczna trasa obejmowała aż 
6 miejscowości. Wyruszyliśmy  

z Ciechanek, mijając kolejno: Ostró-
wek, Kolonię Ostrówek, Maryniów, 
Klarów i Łańcuchów. 

Przy szkole w Ciechankach 
Barbara Sidor opowiedziała nam 
o pomniku Józefa Piłsudskiego, któ-
ry stał przed budynkiem do lat 60.  
Następnie dojechaliśmy do skrzy-
żowania dróg, gdzie znajduje się 
kopiec z krzyżem upamiętniający 
wydarzenia z 14 na 15 sierpnia 1920 
r., kryjący 135 żołnierzy.

Z Ciechanek ruszyliśmy do 
Ostrówka, zatrzymując się przy krzy-
żu upamiętniającym ofiary miejsco-
wych chłopów stawiających czynny 
opór w 1888 r. przy rozgraniczaniu 
gruntów. 

W Ostrówku zaś przeszliśmy na 
drugą stronę szosy, gdzie znajduje 
się kamienna tablica na cześć po-
wstania w 1978 r. Tymczasowego 
Komitetu Samoobrony Chłopskiej 
Ziemi Lubelskiej.

W Kolonii Ostrówek, zwanej 
też Kluczem, podziwialiśmy kamień  
i krzyż wzniesiony w hołdzie miesz-
kańcom rozstrzelanym przez Niem-
ców w Wielką Niedzielę 09 kwietnia 
1944 r. Z masakry uratowali się tylko 
mieszkańcy, którzy pamiętnego dnia 
poszli do kościoła w Łańcuchowie 
na rezurekcję. Tego dnia zginęły 24 
osoby, w tym kobiety, starcy i dzieci, 
wszyscy pochowani na cmentarzu  
w Łańcuchowie. 

Kolejnym punktem na trasie 
było cmentarzysko z I wojny świa-
towej w Maryniowie, miejsce po-
chówku 52 żołnierzy austriackich 
i niemieckich oraz 15 żołnierzy 
rosyjskich poległych 01 lipca 1915 
roku Jadąc dalej przez las, dojecha-
liśmy do Klarowa, gdzie znajduje się 
mogiła powstańców styczniowych  
z 1863 roku.

Dalsza trasa wiodła drogą leśną, 
tzw. „kolejką” prowadzącą do Łańcu-
chowa. Tam odwiedziliśmy cmen-
tarz, na którym spoczywają oficero-
wie polegli w bitwie pod Milejowem 
w dniu 31 lipca 1915 r.

Nekropolia naprzeciw bibliote-
ki była ostatnim punktem na trasie.  
W hołdzie poległym przy każdym 
pomniku zapaliliśmy znicze. 

Po niezwykle uciążliwej trasie 
wiodącej przez drogi i leśne ścieżki 
zmęczeni, ale szczęśliwi, dotarliśmy 
do mety. Rajd zakończył grill w alta-
nie w Ciechankach.  

Filia Biblioteki w Ciechankach

Gminne zawody 
sportowo-pożarni-
cze
W dniu 14 czerwca 2015 r.  
na boisku sportowym w Ludwinie 
rozpoczęły się coroczne, gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. 
Stawiło się na nie 41 drużyn,  
38 męskich i 3 kobiece. 

Z terenu gminy Puchaczów w za-
wodach uczestniczyło 11 dru-

żyn osp – czyli prawie 30 procent 
startujących stanowili nasi strażacy. 
I choć na zawodach były drużyny ze 
wszystkich gmin powiatu, rywaliza-
cja odbywała się między jednostka-
mi w ramach poszczególnych gmin.

Rozgrywki rozpoczęły się od 
sztafety pożarniczej. Najlepszy czas 
uzyskała OSP Ostrówek (62,87 se-
kundy), kolejne miejsca zajęły: Al-
bertów (65,02), Puchaczów (65,14), 
Turowola-Kolonia (68,56 – bardzo 
dobry czas jak na jednostkę de-
biutującą w zawodach), Ciechanki 
– (69,18), Nadrybie (69,45), Szpi-
ca (70,84), Turowola (73,01), We-
sołówka (73,28), Brzeziny (74,75)  
i Ciechanki Kolonia (77,51). Kolej-
na konkurencja – ćwiczenie bojo-
we – nie przyniosła zmian w czo-
łówce tabeli. I miejsce utrzymała  
i zwycięzcą zawodów sportowo-po-
żarniczych A.D. 2015 została Ochot-
nicza Straż Pożarna w Ostrówku  
z czasem 102,08 s., II i III miejsce za-
jęły OSP Albertów (111,10) i OSP 
Puchaczów (111,88) a kolejne: Cie-
chanki, Nadrybie, Turowola, Szpica, 
Turowola-Kolonia, Ciechanki Ko-
lonia, Wesołówka, Brzeziny. Wśród 
41 drużyn Ostrówek, Albertów  
i Puchaczów w klasie Generalnej 
osiągnęły najlepsze rezultaty. Zwy-
cięzcy uhonorowani zostali nie tylko 
brawami, uznaniem publiczności  
i dyplomami. Otrzymali także nagro-
dy rzeczowe – sprzęt agd – zakupio-
ne przez gminę Puchaczów. Nagrody 
naszym druhom wręczył Wójt Gminy 
Puchaczów, także strażak ochotnik,  
a jednocześnie Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Puchaczowie Adam 
Grzesiuk, który od pierwszego gwizd-
ka sędziego dopingował naszych 
zawodników. Zawody poza licznie 
zgromadzoną publicznością oglą-
dali i dopingowali swoje drużyny: 
Starosta Łęczyński Roman Cholewa, 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Łęczej Adam Niwiński, Kape-
lan Powiatowy Strażaków ks. Janusz 
Rzeźnik, wójtowie gmin powiatu Łę-
czyńskiego i burmistrz Łęcznej, a tak-
że Aleksander Iwanowicz-Fiedoniuk 
Wójt Gminy Lubliniec i Olga Rokun 
sekretarz tejże gminy. 

We wrześniu odbędą się powia-
towe zawody sportowo-pożarnicze. 

Marek Grzesiak

„Maj w tradycji ruchu strażackiego obchodzony 
jest jako miesiąc ochrony przeciwpożarowej.  
Jest to czas świętowania, uroczystości strażac-
kich, podsumowywania działalności, wyrażania 
podziękowań nam jako strażakom – jak również 
przez nas, tym wszystkim którzy wspomagają nas 
ochotników i strażaków zawodowych w trudnej  
i niebezpiecznej służbie”. 

Strażackie wieści z Ciechanek i Ludwina

Fot.: Wójt gminy Puchaczów podczas wręczania nagród OSP z Albertowa.



Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020
W czerwcu 2015 roku gmina Puchaczów przystąpiła 
do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym (FEAD). 

Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Jest to nowy program, który 
zastąpił realizowany wcze-

śniej Program PEAD. Polega 
na dostarczaniu osobom naj-
uboższym w Polsce pomocy 
żywnościowej w formie paczek 
lub posiłków. Dodatkowo wo-
bec osób objętych Programem 
w przyszłości realizowane 
będą różne działania towarzy-
szące, mające na celu włącze-
nie społeczne.

Instytucją zarządzającą Pro- 
gramem Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 jest 
Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej, instytucją pośredni-
czącą Agencja Rynku Rolnego. 
Do realizacji PO PŻ w latach 
2014-2015 wybrane zostały  
4 organizacje – Caritas Polska, 
Polski Czerwony Krzyż, Fede-
racja Polskich Banków Żywno-
ści oraz Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej. 

Pomoc w ramach PO PŻ 
będzie kierowana do osób, 
które z powodu niskich do-
chodów nie są w stanie za-
pewnić sobie odpowiednie-
go posiłku. Wsparcie trafiać 
będzie do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytu-
acji, spełniających przesłan-
ki wskazane w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej (m.in. 
bezrobocie, bezdomność, dłu-
gotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność, przemoc 
w rodzinie, sieroctwo, i in.), 
których dochód nie przekracza  
150 % odpowiedniego kryte-
rium dochodowego uprawnia-
jącego do korzystania z pomo-
cy społecznej (osoba samotnie 
gospodarująca to 813 zł, osoba 
w rodzinie to 684 zł). 

Program będzie uzupełnie-
niem działań gmin w zakresie 

udzielania pomocy żywno-
ściowej najuboższym miesz-
kańcom, w większości przy-
padków adresowany będzie do 
osób i rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Dlatego 
program zakłada, że to Ośrod-
ki Pomocy Społecznej kwalifi-
kować będą osoby do pomocy 
żywnościowej. Zgodnie z wy-
tycznymi artykuły spożywcze 
przekazywane będą w formie 
paczek żywnościowych, które 
obejmują zestaw co najmniej 
6 rodzajów artykułów spożyw-
czych z co najmniej 3 grup to-
warowych. 

W latach 2015-2016 za-
planowano dystrybucję asor-
tymentu składającego się z 17 
artykułów spożywczych, m.in. 
makaron, ryż, mleko, ser to-
piony, dżem, cukier, olej rze-
pakowy. Zakłada się preferen-
cję dla rodzin wielodzietnych  
i niepełnych. 

Organizacją partnerską o 
zasięgu regionalnym odpowie-
dzialną za przekazywanie żyw-
ności poszczególnym gminom 
jest Fundacja Bank Żywności 
w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-
406 Lublin.

Aby Gmina Puchaczów 
mogła przystąpić do realizacji 
Programu i nieodpłatnie dys-
trybuować artykuły spożyw-
cze, należało wyłonić partnera 
lokalnego/organizację poza-
rządową odpowiedzialną za 
współpracę z Bankiem Żywno-
ści i Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Wyzwanie to podjęło 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Puchaczów, za co bardzo dzię-
kuję Prezes – Pani Bernardzie 
Borochowskiej oraz całemu 
Zarządowi Stowarzyszenia.

Ewa Kaźmierczak

Świadczenia z Funduszu 
alimentacyjnego na okres 
01.10.2015 – 30.09.2016
Od 01 sierpnia 2015 r. będą przyjmowane wnioski  
z wymaganymi dokumentami o ustalenie prawa  
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy 2015/2016.

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik nastąpi do dnia 31 
października 2015 r. 

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek 
z dokumentami w okresie od dnia  
01 września do dnia 31 paździer-
nika 2015 r., ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik 
nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie gminy  
w Puchaczowie – budynek USC,  
ul. Rynek 11, pokój nr 6, lub tele-
fonicznie (081) 75 75  012 wew. 34.   
                      Ewelina  Skoczylas-Madej

Świadczenia rodzinne  
na okres 2015/2016
Prawo do wypłaty świadczeń na dzieci kontynuujące naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej od 01 września 2015 r. do 31 paź-
dziernika 2015 r. zależy od dostarczenia do 15 września 2015 r. 
zaświadczenia (wystawionego po 01 września 2015 r.),  
potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki  
w szkole w roku szkolnym 2015/2016.

Od 01 września 2015 r. przyj-
mowane są wnioski  z wyma-

ganymi dokumentami o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych na 
nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi do-
kumentami do 30 września 2015 
r. , świadczenia rodzinne przysłu-
gujące za miesiąc listopad wy-
płaca się do 30 listopada 2015 r.  

W przypadku złożenia dokumen-
tów po 01 października do dnia 
30 listopada 2015 r. ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujące 
za miesiąc listopad nastąpi do 
31 grudnia 2015 r. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie gminy 
w Puchaczowie – budynek USC 
ul. Rynek 11, pokój nr 6, lub tele-
fonicznie (081) 75 75 012 wew.  34.                

Bogumiła Miszczuk

Pomoc dla uczniów 
Do 15 września 2015 r. można składać wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na tere-
nie gminy Puchaczów. 

Miesięczny dochód na człon-
ka rodziny nie może prze-

kroczyć 456,00 zł netto (kryte-
rium dochodowe w miesiącu 
wrześniu). Do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwier-
dzające wysokość dochodów 
netto uzyskiwanych przez człon-
ka rodziny w miesiącu poprze-
dzającym złożenie wniosku. 

Stypendium szkolne reali-
zowane jest po przedstawieniu 
oryginalnych faktur lub rachun-
ków – wystawionych imiennie na 

rodzica lub pełnoletniego ucznia 
– potwierdzających poniesione 
wydatki szkolne.

Formularze wniosków o przy- 
znanie stypendium szkolnego  
dostępne są w Urzędzie gminy 
w Puchaczowie – budynek USC, 
ul. Rynek 11, pokój nr 6 oraz 
na stronie internetowej: www.
puchaczow.lubelskie.pl. Szcze-
gółowe informacje udzielane 
są telefonicznie (81) 75 75  012 
wew. 34. 

Ewelina Skoczylas-Madej
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Na Ziemi żyje ponad 800 gatunków kleszczy, które żerują na niemal wszystkich grupach krę-
gowców (wyjątek robią tylko dla ryb). Są niewielkie, trudne do wykrycia i wytrzymują długie 
okresy suszy i głodu (w warunkach laboratoryjnych  nawet do 7 lat!), zaś zimą zapadają w letarg. 
Ich system namierzania ofiar zaskakuje precyzją. Dzięki tzw. narządowi Hallera, znajdującemu 
się na pierwszej parze odnóży, są w stanie rozpoznać 40–50 różnych zapachów – w tym substan-
cje zawarte w pocie oraz wydychany przez nas dwutlenek węgla.

Kogo atakują kleszcze?
Zwierzęta są najbardziej narażone 
na kleszcze, a zaraz po nich ludzie. 
Krew ludzka i zwierzęca umożli-
wia kleszczom wzrastanie i rozwój. 
Kleszcze żerują od marca do listo-
pada. W tym czasie lepiej unikać 
miejsc, w których występują. I tak 
lepiej nie chodzić po obrzeżach le-
śnych, po bocznych i wąskich ścież-
kach, uważać podczas spacerów 
pod drzewami. Wbrew potocznie 
głoszonym opiniom, kleszcze naj-
częściej bytują w wysokich trawach, 
na gałęziach drzew, dlatego często 
ich ukąszenia lokalizują się w okoli-
cy podkolanowej, około pachwino-
wej. Szczególnie łatwo wskakują na 
jasne tkaniny. Warto znać wszystkie 
mechanizmy ukąszenia przez klesz-
cze, by móc się przed nimi chronić. 

Miejsca na ciele, w które wgryza 
się kleszcz
Kleszcze wędrują po ciele człowie-
ka czy zwierzęcia w poszukiwaniu 
dogodnego miejsca do wkłucia. 
Lubią miejsca, w których naskórek 
jest cienki i wilgotny. Po spacerze 
należy szczególnie dokładnie obej-
rzeć skórę za uszami, na granicy 
włosów, pod kolanami i pachwiny. 
Ugryzienie kleszcza jest bezbole-
sne, ponieważ podczas wgryzania 
kleszcz wstrzykuje substancję znie-
czulającą. Dzięki temu ofiara nie 
czuje bólu, a kleszcz może wgryźć 
się dość głęboko.

Jakie choroby wywołują kleszcze?
Kleszcze są odpowiedzialne za różne 
choroby. Jeśli pasożyt zakażony jest 
bakteriami i wirusami wywołującymi 
choroby, może dojść do zakażenia. 
Najgroźniejsze dla człowieka są bak-
terie zwane krętkami Borrelia wywo-
łujące boreliozę i wirusy powodu-
jące kleszczowe zapalenie mózgu. 
Obie choroby mogą być przyczyną 
groźnych dla zdrowia i życia człowie-
ka powikłań, a nawet śmierci. 
Do lekarza trzeba zwrócić się wte-
dy, gdy podczas usuwania główka 
kleszcza pozostała w skórze lub jeśli 
zauważymy niepokojące objawy, 
np. zaczerwienienie.
Na pełnoobjawowe kleszczowe 
zapalenie mózgu w ostatnich 10 la-
tach zapada średnio 150-250 osób 
rocznie. Najwięcej przypadków tej 
choroby było w  2009 r. – prawie 

Wakacje z kleszczami Tajemnice 
kanału me-
lioracyjnego 
w Ostrówku 
Każdego roku  uczniowie  
ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku przeprowadza-
ją w okolicznych zbiorni-
kach wodnych  badanie 
czystości wody metodą 
biologiczną.

W bieżącym roku szkolnym 
tajemnice kanału melio-

racyjnego w Ostrówku zgłębiali 
uczniowie klasy IV, którzy badali, 
z jaką prędkością płynie woda, 
jakie bezkręgowce zamieszkują 
dno kanału, jak chruściki (owa-
dy wodne) budują swoje domki  
z resztek roślinnych i że w miej-
scowym kanale melioracyjnym 
żyją kiełże. Dowiedzieli się także, 
że obecność tych zwierząt infor-
muje o klasie czystości wody. 

Ustalono, że woda w kana-
le płynie z prędkością 0,3 m/s 
i jest dość czysta, nadaje się do 
hodowli ryb i urządzania ką-
pielisk. Niestety dzieci napo-
tkały  w wodzie martwe zwierzę 
gospodarskie, co źle świadczy  
o świadomości niektórych rolni-
ków.  Apelujemy z tego miejsca 
o zmianę nawyków i poczucie 
odpowiedzialności za czystość 
otoczenia.                   

Maria Baryła

Jak się chronić przed kleszczami?

Ciepłe dni sprawiają, że chętniej i częściej przebywamy na świeżym 

powietrzu, co sprawia, że w większym stopniu jesteśmy narażeni na spo-

tkanie z kleszczami. Co robić, aby ustrzec się ataku kleszcza? Na pewno 

nie warto rezygnować z wycieczek do lasu czy spacerów po parku. Fakt, 

kleszcze są niebezpieczne, ale istnieje kilka sprawdzonych metod postępo-

wania, które uchronią nas przed niebezpiecznymi konsekwencjami.

Najważniejsza jest profilaktyka:

•  Unikajmy miejsc, w których kleszcze żerują.

•  Na spacery chodźmy w godzinach najmniejszej aktywności kleszczy, 

tzn. w godzinach południowych.

•  Spacerujmy środkiem ścieżki, nie chodźmy po gęstych zaroślach  

i obrzeżach.

•  Na wyprawę do lasu ubierzmy się odpowiednio. Nałóżmy długie 

spodnie i bluzę ( najlepiej w ciemnym kolorze), a na głowę czapkę.

•  Używajmy preparatów od kleszczy.

•  Po powrocie ze spaceru obejrzyjmy dokładnie ciało, szczególnie 

miejsca za uszami, pod kolanami, na obrzeżach włosów i pachwiny.

•  Szczepmy się. Profilaktyka szczepień chroni przed kleszczowym zapa-

leniem mózgu.

W przypadku gdy zauważymy rumień, należy zgłosić się do poradni 

chorób zakaźnych w celu weryfikacji i wdrożenia leczenia. Powikłania, 

szczególnie stawowe, nieleczonej boreliozy są bardzo poważne. Szczególnie 

osoby narażone, których zawód związany jest z częstym przebywaniem na 

łąkach, w lesie, czyli leśnicy, rolnicy oraz osoby aktywnie spędzające czas 

wolny w lesie powinny kontrolować okolice podatne na ugryzienie przez 

kleszcze codziennie.

W Polsce żyje ponad 20 gatunków kleszczy,  

ale dokuczają nam dwa gatunki: kleszcz pospolity 

(niezbyt duży, czasami z ładnym czerwonym odwło-

kiem, gdy się wkręci, naprawdę trudno go wyciągnąć) 

oraz kleszcz łąkowy (większy, brązowy), żerujący  

na zwierzętach mających sierść (to on czepia się  

       chętnie naszych pupilów – psów i kotów). 

350, w 2014 r. zachorowało prawie 
200 Polaków. Jak twierdzą lekarze, 
to norma, więc nie ma powodów 
do paniki, którą bardzo często wy-
wołują media.
Jeśli mamy odrobinę szczęścia  
i kleszcz, który nas zaatakował jest 
zdrowy jak ryba, powodów do rado-
ści nadal nie ma. Niektóre kleszcze 
zawierają w ślinie bardzo silną neuro-
toksynę, powodującą porażenie ner-
wowo-mięśniowe klatki piersiowej. 
Jeśli nie usuniemy go w porę, może 
to nawet doprowadzić do udu-
szenia. Szczególnie niebezpieczne 
przypadki paraliżu dotykają dzieci  
i starszych osób lub gdy kleszcz lo-
kalizuje się na szyi, w okolicy głowy.

Aby wyciągnąć kleszcza należy go 
ująć pincetą z przodu, wystarcza-
jąco mocno, aby się nie ześliznęła 
i wyciągnąć prosto, bez kręcenia. 
Gniotąc kleszcza można spowo-
dować wyciśnięcie jego zawarto-
ści do ciała. Po wyjęciu kleszcza 
miejsce ukłucia należy starannie 
zdezynfekować. Nie wolno smaro-
wać kleszcza tłuszczem, ponieważ 
wówczas dusi się on i zwiększa wy-
dzielanie śliny, w której mogą wy-
stępować zarazki. Jeżeli nie chce 
wyjść, powinniśmy zgłosić się do 
najbliższej przychodni. Ostatnio 
pojawiły się specjalne strzykawki, 
które pozwalają odessać kleszcza 
metodą podciśnieniową.

Wyszukała: Aleksandra Ukalska

Fot.: Chruściki ciekawie się zachowują 
– ich larwy budują norki i przenośne 
domki, używając do tego części roślin 
wodnych, nasion, ziarenek piasku i ka-
myków lub muszli mięczaków, spaja-
nych przędzą jedwabną. Sposób, w jaki 
tworzone są domki, oraz materiał do 
tego użyty, często jest charakterystycz-
ny dla określonego rodzaju a nawet 
gatunku chruścików.
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Rusz się kolego – zrób 
coś dobrego
W niedzielę 14 czerwca 2015 roku na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Nadrybiu odbył się coroczny 
Piknik Rodzinny. 

Organizatorami imprezy 
byli dyrektor szkoły, gro-

no nauczycielskie, pracowni-
cy wraz z  rodzicami naszych 
uczniów. Zaproszone zostały 
rodziny z  Nadrybia i  okolic 
oraz honorowi goście.  Tego-
roczne hasło imprezy „Rusz 
się kolego – zrób coś dobrego” 
zachęcało wszystkich uczestni-
ków do  zaangażowania się w 
akcję charytatywną na rzecz 
niesienia pomocy potrzebują-
cym. Przez cały czas trwania 
Pikniku przy punkcie Szkol-
nego Klubu Wolontariusza od-
bywała się zbiórka przyborów 
szkolnych. Obecny był również 
ambulans Regionalnego Cen-
trum  Krwiodawstwa i Krwio- 
lecznictwa w Lublinie, w któ-
rym wszyscy, którzy chcieli 
nieść dar w postaci ratowania 
życia, mogli oddać krew. 

Podczas spotkania odbył 
się  I Charytatywny Bieg po 
Zdrowie, dzięki któremu do-
chód ze sprzedaży cegiełek 
zostanie przeznaczony na dofi-
nansowanie wycieczki szkolnej 
dla dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia. 

Podczas Pikniku wręczo-
no nagrody zwycięzcom XVII 
Międzyszkolnego  Konkursu  
Ortograficznego dla klas IV-
-VI „O pióro Wójta ”, nad któ-
rym honorowy patronat objął 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk. Ogłoszono również 
wyniki konkursu plastyczne-
go przeprowadzonego wśród 
uczniów naszej szkoły „Czas 
wolny z moją rodziną”, w któ-
rym fundatorem nagród była 
Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Pu-
chaczów. Pogoda była jak na 
zamówienie, więc odbył się za-
planowany mecz piłki nożnej 
pomiędzy drużyną uczniów, 
a drużyną nauczycieli i ro-
dziców. Zawodnicy walczyli  
o Puchar Starosty Łęczyńskie-
go, który wynikiem 4:2 wywal-
czyła drużyna dorosłych.

Patronat honorowy nad 
Piknikiem Rodzinnym spra-
wowali wójt gminy Pucha-
czów oraz starosta łęczyński, 
za co bardzo serdecznie dzię-
kujemy.

Agnieszka Sobiesiak

Rocznicowe spotkanie 
pokoleń w Szkole Pod-
stawowej w Ostrówku
11 czerwca 2015 r. w szkole w Ostrówku odbyła 
się uroczystość patriotyczna z okazji 6 rocznicy 
nadania imienia. 

Celem rocznicowych spo-
tkań przedstwicieli 3 po-

koleń, które stały się już trady-
cją, jest upamiętnianie boha-
terskich czynów Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, przypominanie 
młodym pokoleniom o obo- 
wiązku pamięci, ponieważ 

„przeszłość jest fundamentem 
przyszłości”. Nieprzecenioną 
wartością są przede wszystkim 
uczniowskie piękne i wzrusza-
jące spotkania z żywymi świad-
kami naszej polskiej, bolesnej 
historii.

Lucyna Kucharska                                                                 

Tego dnia Park w Puchaczowie 
rozbrzmiewał głośnym śmie-

chem z muzyką w tle. Każdy z go-
ści mógł wziąć udział w zabawach  
i zawodach sportowych nagradza-
nych upominkami. Największym 
powodzeniem cieszyła się rywaliza-
cja w przeciąganiu liny. Nie zabrakło 
dmuchanych zjeżdżalni i kul, które 
cieszyły się równie dużym powo-
dzeniem. Najbardziej oblegane były 
stanowiska z malowaniem twarzy  
i włosów. Maluchy, które nie mogły 
występować we wszystkich kon-
kurencjach, otrzymały przepiękne 
kolorowe baloniki i wiatraczki. Do-
datkową atrakcją była ogromna 
kolorowanka, rozwieszona w taki 
sposób, by każdy mógł pomalo-
wać farbami wybrany element. Na 
zmęczonych zabawą czekał pyszny 
poczęstunek oraz chłodne napoje,  
a kto miał ochotę na popcorn i watę 
cukrową mógł odwiedzić znajdujące 
się w parku kramiki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
tak licznie i razem z nami świętowali 
Dzień Dziecka.                    Beata Sagan

Rodzinnie w Albertowie
Rodzina to wielki skarb, to też 
jeden z powodów obchodów Dnia 
Rodziny w Szkole Filialnej  
w Albertowie. 
Dzień rozpoczął się od uroczystej 
akademii, podczas której uczniowie 
zaprezentowali wiersze i piosenki 
skierowane do rodziców oraz wrę-
czyli im przygotowane wcześniej 
upominki. 

W związku z tym, że był to 
pierwszy dzień czerwca, wszystkie 

dzieci otrzymały prezenty ufun-
dowane przez gminę Puchaczów. 
Tego dnia pogoda była wręcz pikni-
kowa, dlatego popołudnie spędzili-
śmy grillując oraz aktywnie uczest-
nicząc w zabawach sportowych. 

Miło było patrzeć, jak uczest-
nictwo w zawodach sportowych 
sprawiały radość nie tylko dzieciom, 
ale i rodzicom. Dzień zorganizowały 
panie: K. Kłosiewicz, A. Krępecka,  
M. Kwaśnik oraz A. Mydlak.

Anna Krępecka

Dzień Mamy, Taty i Dziecka  
w Ostrówku
01 czerwca w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Armii Krajowej  
w Ostrówku świętowali razem: 
dzieci, rodzice i nauczyciele, by 
podkreślić rangę wspólnoty, którą 
nazywamy wszyscy rodziną.
Tego dnia uczniowie klasy III ze SP 
w Ostrówku zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny. Dziewczynki 
przeobraziły się w tancerki flamen-
co, a chłopcy zagrali na gitarach.  Pio-
senki zaśpiewały także dzieci z od-
działu przedszkolnego. Uczniowie 
klas I zaprezentowali krótkie scenki. 
Wystąpili także uczniowie starsi, 
prezentując swój talent językowy. 
Głos zabrali również goście, którzy 
przybyli na uroczystość. Pani Urszula 
Kłembokowska oraz Pani Mieczy-
sława Skoczylas złożyły życzenia za-
równo dzieciom jak i rodzicom. 

Po akademii przyszedł czas na 
Dzień Dziecka na sportowo, a po 
sportowych potyczkach na posiłek 
– kiełbaski, lody oraz coś słodkiego.                 

                                        Marta Stefańska

Bajeczny i kolorowy 
Dzień Dziecka
Jako że święto milusińskich przypadło w tym roku 
w poniedziałek, z dziećmi spotkaliśmy się już w nie-
dzielę 31 maja. 

Towarzyski Turniej Pił-
ki Nożnej w Ostrówku
W ostatni dzień maja na terenie obiektów spor-
towych Orlik 2012 w Ostrówku rozegrano Towa-
rzyski Turniej Piłki Nożnej w kategorii open. 

Do rywalizacji przystąpiły 
trzy dziesięcioosobowe 

drużyny: Białka, Ostrówek I 
oraz Ostrówek II. Spotkania 
toczyły się w oparciu o nastę-
pujące ustalenia: system roz-
grywek każdy z każdym, ze-
spół grający liczył 6 osób, czas 
gry 2x15 minut, zmiany nieli-
mitowane. 

Zwycięzcą okazał się ze-
spół z Białki, który pokonał 

Ostrówek I w stosunku 4:2  
i zremisował z Ostrówkiem II 
1:1. Miejscowe derby zakoń-
czyły się rezultatem 5:4 na ko-
rzyść drużyny Ostrówka I, co 
w konsekwencji oznaczało za-
jęcie II miejsca w turnieju. Za-
cięte mecze dopingowała licz-
nie zgromadzona publiczność, 
a nagrody w postaci piłek dla 
drużyn ufundował prywatny 
sponsor.                Tomasz Pleskot
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Jego podsumowanie odbyło się 
25 maja. W kategorii prezen-

tacje o środowisku lokalnym: 
I m-ce zajął Bartosz Dłużak, II 
– Joanna Zabłotna, III – Daria 
Gregorowicz i Krzysztof Tarka. 
W konkursie wiedzy „Poznaję 
lokalne środowisko przyrod-
nicze”: I miejsce zajęła Alicja 
Sadowska; II – Joanna Kot i Jo-
anna Zabłotna; III m-ce Krzysz-
tof Tarka, Milena Mikołajewska  
i Julia Stefańska. Dyplomy i upo-
minki trafiły także do laureatów 
konkursu na ulotkę „Oszczędzaj 
wodę”: I m-ce zajęła Kinga Nie-
wolska, II – Daria Gregorowicz, 
III – Agnieszka Kowalewska  
i Mikołaj Chodoń, i konkursu 
wiedzy o Poleskim Parku Naro-
dowym: I m-ce: Milena Mikoła-
jewska, II: Krzysztof Tarka, Patry-
cja Grzywaczewska, III Weronika 
Goral. Milena i Patrycja zostały 
laureatkami etapu okręgowego. 
Największym powodzeniem cie-
szył się konkurs fotograficzny 

XI Ortograficzne potycz-
ki o Pióro Wójta 2015
22 maja 2015 r. odbyła się jedenasta już edycja 
gminnego konkursu ortograficznego dla uczniów 
klas II-III szkół podstawowych. 

Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa  

z Zespołu Szkół w Puchaczo-
wie. Do konkursu przystąpi-
ły czteroosobowe drużyny ze 
szkół podstawowych gminy 
Puchaczów. Zawodnicy mu-
sieli sprawdzić się nie tylko 
w umiejętności poprawnego 
pisania – wymagana była rów-
nież umiejętność uzasadniania 
pisowni wyrazów.

Patronem konkursu i fun-
datorem nagród majowej im-
prezy dla najmłodszych jest 
wójt gminy Puchaczów. Nagro-
dy ufundowała również Rada 
rodziców Szkoły Podstawowej. 

Najwięcej punktów i na-
grodę główną „Pióro Wójta 
2015” zdobył zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Nadrybiu. Mi-
strzowie konkursu to: Izabela 
Skruszeniec, Julia Styś z klasy 
drugiej, oraz Weronika Baryła 
i Igor Jaszuk z klasy trzeciej.

 Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy  
i drobne upominki. 

Jedenastą edycję konkursu 
przygotował zespół nauczycieli 
w składzie: M. Szulc, R. Kłem-
bokowska, B. Smolak.   

M. Szulc

Dopingujemy piłkarzy 
"Górnika" Łęczna
To było wyjątkowe sobotnie popołudnie dla uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej im. Bohaterów  
Armii Krajowej w Ostrówku oraz Szkoły Filialnej  
w Ciechankach. 

Gry znane i lubiane, ale 
zapomniane
3 czerwca w Szkole Filialnej w Ciechankach odbyło 
się podsumowanie zajęć prowadzonych metodą pro-
jektu ,,Gry znane i lubiane, ale zapomniane’’.  

Uczniowie  klas I ze szkół 
w Ostrówku, Zawadowie, 

Nadrybiu, Puchaczowie, Cie-
chankach rywalizowali ze sobą 
w 8 konkurencjach. Podczas 
zawodów uczniowie skakali na 
skakankach, skakali w gumę 
oraz pokonywali tor prze-
szkód. I miejsce zajęła klasa Ia 
ze Szkoły Filialnej w Ciechan-
kach, II I III miejsce udało się 
wywalczyć dzieciom ze Szkoły 
w Puchaczowie. 

Wszystkie pozostałe dru-
żyny zdobyły sprawiedliwe 
IV miejsce. Każdy uczestnik, 
który brał udział w rywalizacji 
otrzymał nagrody, które udało 
się pozyskać dzięki ogromne-
mu wsparciu sponsorów. Także 
uczniowie, którzy kibicowali 
swoim kolegom nie wyszli od 

nas z pustymi rękoma. Upo-
minki dla wszystkich ufundo-
wał Wójt Gminy Puchaczów, 
który naszą imprezę otoczył 
swoim patronatem. 

Dzięki uczestnictwu w za- 
wodach uczniowie zdobyli 
umiejętności skakania na ska-
kance oraz gry w gumę.  Było 
to wydarzenie obfitujące w 
radość i uśmiech dzieci. Ry-
walizacja zeszła na dalszy plan, 
a główną rolę tego dnia ode-
grała dobra zabawa. 

Gratulujemy wszystkim za- 
wodnikom, którzy rywalizo-
wali ze sobą. Po zakończonych 
konkurencjach na twarzach 
dzieci było widać zmęczenie, 
ale oczy błyszczały radosnym 
blaskiem. 

Marta Stefańska

O godzinie 15:30, 30 maja 
zasiedliśmy na trybunach 

stadionu w Łęcznej, aby kibico-
wać I drużynie Górnika Łęczna, 
która walczyła o bramki z dru-
żyną Ruch Chorzów. Uczniowie 
bardzo czynnie włączyli się w 
doping klaszcząc i śpiewając.  
Dzieci miały okazje zobaczyć 
jak wygląda i na czym polega 
prawdziwy mecz, zobaczyły 
prawdziwych kibiców w bar-
wach klubowych, cheerleader-
ki tańczące w czasie przerwy. 
Uczniowie z niecierpliwością 
czekali na gola zagrzewając gło-
śnym śpiewem piłkarzy do gry. 
Ogromną atrakcją było,, przybi-
cie piątki’’ piłkarzom po zakoń-

czonym meczu. Udało się nawet 
zdobyć autografy. 

Uczniowie dzięki uczestnic-
twu w meczu jako kibice mogli 
utrwalić sobie zasady fair play 
obowiązujące w każdych roz-
grywkach oraz zasady zachowa-
nia się na stadionie. Po zakoń-
czonym meczu wszyscy bez-
piecznie z uśmiechem na ustach 
wróciliśmy do szkoły gdzie na 
dzieci czekali już rodzice. Była 
to niezapomniana przygoda ze 
sportem, którą z pewnością jesz-
cze nie raz powtórzymy. 

Wyjazd na mecz był jednym 
z punktów realizacji zajęć meto-
dą projektu,, Gry znane i lubiane, 
ale zapomniane’’.        M. Stefańska

„Wiosenne kwiaty”: I m-ca: Daria 
Gregorowicz, Alicja Sadowska, 
Natalia Mitura, Sebastian Wróbel; 
II: Joanna Kot, Iga Kot, Adrianna 
Kapała, Weronika Pełczyńska; III: 
Weronika Wiechnik, Nikola Ha-
łas, Wiktoria Jamińska, Karolina 
Stacharska. 

Ponadto 17 gimnazjali-
stów otrzymało tytuł „Ekologa 
roku 2014/15”. Najlepsi z nich 
to: Daria Gregorowicz, Wik-
toria Jamińska, Milena Miko-
łajewska, Angelika Myśliwiec, 
Joanna Zabłotna, Anna Jaszuk  
i Dominika Grzesiuk.

Sponsorami konkursów 
były: WFOŚiGW w Lubli-
nie, Urząd gminy Puchaczów 
– Referat Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Referat Rozwoju Lo-
kalnego i Promocji Gminy oraz 
Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Puchaczowie.      

Celina Michalska

Najlepsi przyrodnicy 2014/2015
Lokalne środowisko przyrodnicze szanuję, poznaję, po-
dziwiam – to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. 



BiBliotekaPoleca

Katarzyna Michalak „Nie oddam dzieci!" 

Michał Sokołowski, młody i utalentowany chirurg oddany swojej pra-
cy, nie zauważa momentu, w którym staje się ona ważniejsza niż 

rodzina. Dopiero gdy jego ukochana żona i najmłodszy synek giną pod 
kołami rozpędzonego samochodu, Michał zrozumie, co tak napraw-
dę jest ważne. Za późno… Los bywa okrutny, a ludzie jeszcze bardziej. 
Pogrążonego w rozpaczy mężczyznę czeka jeszcze jeden cios, który 
spadnie z najmniej spodziewanej strony. Zrozpaczony ojciec musi pod-
jąć o desperacką walkę o prawa do opieki nad pozostałymi dziećmi i 
stawić czoła nie tylko wymiarowi sprawiedliwości. Michał musi znaleźć 
w sobie siłę, by wykrzyczeć: Nie oddam dzieci! Albo… je również utraci.

EduPuchaczów
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Uwierzyliśmy w ma-
rzenia – na nie nigdy 
nie jest za późno!
Misją Fundacji „Mam Marzenie” jest spełnianie ma-
rzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich 
życiu, są to głównie choroby nowotworowe. 

Patryk cierpi na chłoniaka 
Burkitta. Jego najwięk-

szym marzeniem był laptop z 
naklejką ulubionych bohate-
rów bajki „Samoloty”.

W marcu w Przedszkolu w 
Puchaczowie odbyła się loteria 
fantowa i kiermasz ozdób wiel-
kanocnych połączony z kier-
maszem ciast. Organizatorem 
tych działań byli pracownicy 
placówki. Całkowity dochód 
został przeznaczony na pokry-
cie kosztów marzenia Patry-
ka, podopiecznego Fundacji 
„Mam Marzenie”.   

 07 maja 2015 roku Patryk 
z mamą i wolontariuszką przy-
byli do przedszkola, w którym 
powitano go oklaskami i pio-
senką „Marzenia się spełnia-
ją”. Przedszkolaki wręczyły 
chłopcu prezent i własnoręcz-
nie wykonane rysunki. Patryk 
był bardzo szczęśliwy, szyb-
ko rozpakował niespodziankę. 
Wspólnie z mamą podzięko-
wał za wymarzonego lapto-

pa.  Wszyscy zebrani nie kryli 
wzruszenia.

Patryk zwiedził przed-
szkole  i plac zabaw. W każdej 
sali miał okazję porozmawiać  
z dziećmi i paniami. Chociaż 
był w naszym przedszkolu bar-
dzo krótko czuliśmy jakby był 
naszym wychowankiem.

Organizatorzy dziękują ro- 
dzicom za ogromne zaanga-
żowanie i pomoc w przepro-
wadzeniu akcji szczególnie: 
Adamowi Grzesiukowi Wój-
towi Gminy Puchaczów, Księ-
dzu Proboszczowi Zenonowi 
Bzdyrakowi, Magdalenie Szu-
rek, Alicji Walczewskiej, Marii 
Chróścik, Justynie Ćmiel, Bar-
barze Borys i Annie Róg. Dzię-
kujemy także Starostwu Po-
wiatowemu w Łęcznej, Zarzą-
dowi „Lemonex” S.A.  w Lu- 
blinie i Kołom Gospodyń 
Wiejskich w Ciechankach, 
Brzezinach, Bogdance oraz Al-
bertowie.                   Ewa Bochra

Kamila Kociuba

Zakończenie akcji „Kosz 
pełen książek i „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”
W dniu 08 czerwca 2015 
r. w siedzibie Biblioteki w 
Ciechankach odbyło się 
zakończenie akcji „Kosz 
pełen książek” i  „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”.

Za każdą wypożyczoną książ-
kę dzieci otrzymywały przez 

cały rok szkolny listki ze swoim 
imieniem, które zawieszały na 
igłach jeża Kolczatki znajdujące-
go się w bibliotece. 

W trakcie spotkania dzieci 
odgadywały zakończenia rymo-     

                  wanek i prezentowały  
                       kalambury, nagra-         
                       dzane też listkami. 

             Najlepszym czytel- 
                nikiem została Julia  
           Cyfra, II miejsce zajęła 
Dominika Caban równorzędnie 
z bratem Bartoszem Cabanem. 
Zwycięzcy w nagrodę otrzyma-
li książki i dyplomy. Pozosta-
łe  dzieci otrzymały dyplomiki  
i słodkie jeżyki. Fundatorem 
batoników byli państwo Teresa  
i Leszek Gil, którym bardzo 
dziękujemy.

Filia biblioteki w Ciechankach      

Wiosenny Rambit
Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Pucha-
czowie zorganizował turniej międzyszkolny – Rambit. 

Tym razem zaprosiliśmy do 
zabawy klasy 4 ze szkół: w 

Nadrybiu, Ostrówku i Pucha-
czowie. 13 maja zmierzyły się 
z wieloma konkurencjami tj.: 
muzyka, plastyka, wiedza ogól-
na i sport. Wszystkie zadania 
w jakiś sposób były związane z 
tematyką wiosenną. 

Zmagania szkół przyniosły 
mnóstwo radości, okazały 

się być też bardzo emocjonujące. 

Miło nam ogłosić iż, miej-
sce I zdobyła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Puchaczo-
wie. Na II miejscu znalazła się 
Szkoła Podstawowa w Nadry-
biu, a miejsce III tym razem 
zdobyła Szkoła Podstawowa  
w Ostrówku. 

Po ogłoszeniu wyników, 
wręczenieu nagród imprezę 
zakończył tradycyjny poczę-
stunek.                                 GOK

Nasz gminny słowik
Po sukcesie w etapie powiatowym Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  
w Łęcznej Martyna Styś wygrała etap wojewódzki. 

17 maja w Rykach wystąpiła 
podczas koncertu laureatów 

z utworem „Na plaży”, którym 
wyśpiewała sobie wyróżnienie. 

Dodatkowym zaszczytem dla 
Martynki było odebranie nagro-
dy z rąk samego Piotra Cugow-
skiego.                  Instruktorzy GOK

Siatkarskie zmagania 
mundurowych
W niedzielę 24 maja 2015 roku na boiskach sporto-
wych Orlik 2012 w Ostrówku rozegrano turniej funk-
cjonariuszy NOSG w Siatkówce Plażowej. 

Do rywalizacji przystąpili 
zawodnicy z następują-

cych placówek straży granicz-
nej: Dołhobyczów, Sławatycze, 
Dorohusk. W wyniku zaciętych 
spotkań wyłoniono najlep-
szą drużynę Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w 
Chełmie, którą okazał się ze-

spół PSG Dorohusk. Zwycięz-
cy będą reprezentować NOSG 
w Mistrzostwach Polski Straży 
Granicznej w Siatkówce Plażo-
wej w dniach 8-11.06.2015 roku 
w Karwi. Zawody rozegrano  
w oparciu o oficjalne przepisy 
gry w siatkówkę plażową 2015-
2016 FIVB.           Tomasz Pleskot



VIII sesja
19 czerwca  2015 roKu

Na sesji Rada gminy podjęła nastę-
pujące uchwały, które w pełnym 
brzmieniu dostępne są z załącznikami 
w BIP na stronie internetowej gminy 
Puchaczów:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Puchaczowie za rok 2014. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Puchaczowie 
za rok 2014. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczowie  
za rok 2014. 
 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem Wójta 
Gminy Puchaczów z wykonania bu-
dżetu za 2014 rok. 

Uchwała w sprawie udzielenia absolu-
torium dla Wójta Gminy Puchaczów  
z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Rady gminy Puchaczów z dnia  
26 czerwca 2009 r. w sprawie określe-
nia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dla nauczycieli szkół, 
realizujących zajęcia w różnym wymia-
rze godzin oraz nauczycieli szkół niewy-
mienionych w atr. 42 ust. 3 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela, w szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez Gminę Puchaczów. 

Uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
na 2015 r. 

Uchwała w sprawie powołania zespo-
łu opiniującego kandydatów na ławni-
ków do Sądu Rejonowego w Lublinie. 
                  Przygotowała: Monika Marcinek

Biuletyn

Co w gminie piszczy...
Katarzyna Wójcik-Kęcik 01 czerwca 2015 r. ob-
jęła stanowisko sekretarza gminy Puchaczów.

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

Praca w RIO to pierwsze sa-
morządowe doświadczenie 
zawodowe Pani Katarzyny.

– W czasie pracy w Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej 
poznałam z bliska, czym jest 
samorząd, jakie zadania reali-
zuje i w jaki sposób. Po 7 latach 
pracy w Izbie znalazłam za-
trudnienie w Urzędzie gminy 
Spiczyn na stanowisku sekre-
tarza gminy. Dopiero tam od 
podszewki poznałam funkcjo-
nowanie urzędu i gminy. Przez 
prawie 8 lat pracy wiele się 
nauczyłam, choć mam świa-
domość, że jeszcze wiele nauki 
przede mną. Zadania jedno-
stek samorządu są bardzo licz-
ne, a i ustawodawca nakłada 
wiele nowych, więc pracując 
w samorządzie, na pewno nie 
można się nudzić. 

– 01 czerwca podjęła Pani 
pracę w gminie Puchaczów na 
stanowisku sekretarza. 

– Sekretarz to wyjątkowe 
stanowisko – z jednej stro-
ny jest się pomiędzy wójtem, 
jako osobą reprezentującą 
pracodawcę, a pracownikami, 
„zbierając” czasem za siebie  
i innych pochwały lub gromy. 
Z drugiej strony, jest się po-
między pracownikami a miesz- 
kańcami przychodzącymi do 
urzędu, pomagając tłumaczyć 

sprawy, które nie zawsze mo-
żemy załatwić zgodnie z ich 
wolą. Podsumowując, jest to 
praca z ludźmi i dla ludzi, 
swoisty rodzaj służby, zawsze  
o tym pamiętam. Mam nadzie-
ję, że w nowym środowisku 
zdobędę nowe doświadczenia  
i umiejętności pracując dla do-
bra lokalnej społeczności. 

– Pracy na tym stanowisku 
chyba się Pani nie obawia?

– Na szczęście nie muszę 
jej sobie wyobrażać, pracowa-
łam na stanowisku sekretarza 
gminy przez prawie osiem 
ostatnich lat. Fakt, każdy urząd 
ma swoją specyfikę, ale zada-
nia wykonywane przez gminy 
są w większości jednorodne. 
Specyfika gminy Puchaczów 
polega na tym, że jest to gmina 
górnicza i szczerze przyznam, 
że zagadnienia te nie są mi 
znane. Ale będę traktować tę 
część swoich obowiązków jako 
wyzwanie, czas na zdobycie 
nowej wiedzy w tym zakresie, 
a jest się od kogo uczyć. Myślę, 
że bazując na zdobytej wiedzy 
i doświadczeniu z poprzed-
niego stanowiska, analizując 
obecną sytuację i wyciągając 
wnioski, będę służyć pomocą 
mieszkańcom i pracownikom. 
Z doświadczenia wiem, że na-
wet trudne problemy związane 

z realizacją zadań gminy po 
pewnym czasie, po przepra-
cowaniu w grupie zaangażo-
wanych pracowników, udaje 
się z powodzeniem rozwiązać. 
W pracy wyznaję zasadę, że 
wszystko jest możliwe, trzeba 
chcieć. 

– Czy ma już Pani wizję 
naszej gminy?

– O kwestię wizji należa-
łoby zapytać osoby, które są 
za nią odpowiedzialne, tworzą 
ją i realizują, mam tu na myśli 
radnych jako członków orga-
nu uchwałodawczego i wójta 
jako organu wykonawczego, 
realizującego budżet. Chyba 
każdy zdaje sobie sprawę, że 
zadania, które można realizo-
wać, by mieszkańcom żyło się 
lepiej, zależą w dużej mierze 
od możliwości finansowych 
gminy. Można mieć różne po-
mysły, ale jeśli nie będziemy 
dysponowali środkami na ich 
wykonanie, to nawet najlepsze 
z nich nie będą miały szansy 
na zrealizowanie. 

– Czy może Pani wyznać, 
które z dotychczasowych osią-
gnięć uznaje Pani za najcen-
niejsze?

– Myślę, że to jest jeszcze 
przede mną. A tak na poważnie, 
uważam, że jest nim życie w zgo-
dzie z sobą. Cieszę się, że mam 
siłę na realizowanie zadań mo-
jej bieżącej działalności w pra-
cy, w domu, wśród znajomych.  

Pytała: redakcja

Katarzyna Wójcik-Kęcik
Sekretarz 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.

Pani Katarzyna ukończyła studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1998 r.   
W tym samym roku rozpoczęła swoją pierwszą pracę 
w prywatnym przedsiębiorstwie produkcyjnym zwią-
zanym z górnictwem jako pracownik administracji. 
W 2000 roku podjęła pracę w Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w Lublinie – organie nadzoru i kontroli 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorial-
nego. Początkowo pracowała w Wydziale Informacji 
Analiz i Szkoleń, później w Wydziale Kontroli. 
Prywatnie żona znajdująca w mężu oparcie oraz mama 
dwóch synów: piętnastolatka i siedmiolatka, z którymi, 
jak podkreśla, nie sposób się nudzić.
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Informator

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

Powyższy rozkład jazdy 
autobusów 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

Lipiec 

Wakacje 2015 w Gminnym Ośrodku 
Kultury – zajęcia zorganizowane dla 
dzieci i  młodzieży: wyjazdy, rajdy ro-
werowe, warsztaty oraz inne atrakcje.

Sierpień 

Dyżur od 8.00-16.00

GmiNNy OśROdeK 
ZdROWia sP zoz  
W PUchacZOWie
LeKaRZe PRZyjmUjący W Ramach 
PROGRamU ZdROWOTNeGO dLa 
mieSZKańcóW GmiNy PUchacZóW:
kardiolog M. Skórski: środa, diabeto-
log B. Wdowiak-Barton i M. Kowal-
czyk:  2 razy w miesiącu – co drugi wto-
rek, neurolog A. Grochowska: drugi 
piątek miesiąca, chirurg naczyniowy  
J. Rybak: raz w miesiącu – piątek. 
LeKaRZe medycyNy ROdZiNNej:
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 Karoli-
na: pon., pt. 14.00-18.00; Radko Katarzy-
na: śr. 14.00-18.00; Rakszewska Tamara: 
wt., czw. 14.00-18.00. LeKaRZe STOma-
TOLOdZy: 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 Be-
ata: pon. i pt. 15.00. LeKaRZ medycyNy 
PRacy: Lalak Marek czw. 15.00. LeKaRZe 
RehabiLiTaNci: 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

OGŁOSZENIE
zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie  
informuje, że w okresie od 22 czerwca 2015 r.  

do dnia 31 sierpnia 2015 r. będzie przeprowadzał  
we wszystkich miejscowościach leżących na terenie gminy 

inwentaryzację pojemników na odpady.  
Polegać ona będzie na:

● zebraniu informacji od właścicieli nieruchomości  
co do liczby pojemników znajdujących się na danej posesji,

● sklasyfikowaniu jakiej wielkości pojemniki są w danej 
lokalizacji (pojemność 120 litrów bądź 240 litrów).

Upoważniony pracownik zakładu, będzie legitymował się 
identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko  

oraz upoważnieniem dyrektora.

W razie potrzeby potwierdzenia tożsamości prosimy dzwonić 
na numer telefonu: 081 757 51 88 lub 661 555 300.

Zmierzyli się z Turbokozakiem
W sobotę 23 maja o godzinie 12:00 odbył sie pierw-
szy konkurs piłkarski „TURBOKOZAK” na Orliku 
w Nadrybiu. 

Chociaż tego dnia pogoda nie 
rozpieszczała – było chłodno 

i deszczowo w konkursie wzięło 
udział 13 uczestników. Turbo-
kozak to szereg konkurencji,  
w których umiejętności wyka-
zują zakochani w piłce nożnej, 
a ta dla wielu młodych ludzi to 
po prostu odskocznia od co-
dzienności. Wzorem programu,  
w którym występują zawodnicy 
grający w Polskiej Ekstraklasie, 
uczestnicy rywalizowali w 11 
konkurencjach. 

Turbokozak miał oczywiście 
swoich kozaków, tych najlep-
szych, którzy popisali się piłkar-

skimi zdolnościami i zasłużyli 
na nagrody ufundowane przez  
gminę. I miejsce z dorobkiem 
125 pkt zajął zawodnik trenują-
cy w trampkach "Górnika" Łęcz-
na Filip Wrona, na II miejscu 
Dawid Marcińczak z 95 punk-
tami. Na najniższym miejscu 
na podium egzekwo znaleźli sie 
Adam Gała i Kuba Marcińczak 
z dorobkiem 85 pkt. 

Zmagania zakończyło ogni-
sko z symboliczną kiełbaską. 
Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy i zapraszamy do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu.

Karol Bujak
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Po sąsiedzku z...
Patrykiem Pawlakiem, strażakiem OSP

Regionalia

O tym, jak niebezpieczne potrafią być jeziora i stawy, wiemy wszyscy. 
Ale nie wszyscy wiemy, że nieopodal, w Zawadowie, mieszka 17-latek, 
któremu starszy sąsiad z naprzeciwka zawdzięcza dziś życie.  
Patryk Pawlak – na co dzień skryty, zamknięty w sobie, raczej ma-
łomówny niż wylewny nastolatek. Uwielbia jazdę wyczynową  
na rowerze, który sam składa i przerabia. Typ społecznika, mówią 
o nim sąsiedzi.

Fot.: Patryk Pawlak, uczeń Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej, 01 lipca skończył 17 lat.

Wie Pani, zawsze ktoś po-
trzebuje pomocy. A to przy 

budowie, a to przy żniwach. Mnie 
nikt nie musi do pracy przekony-
wać, sam szukam sobie zajęcia, bo 
bez pracy jak bez nogi – mówi sam  
o sobie. – Nigdy nie oczekuję za-
płaty, ale jak wpadnie do kieszni 
parę groszy, to bardzo się cieszę.

Strażacy OSP działają w myśl 
hasła „Bogu na chwałę, bliźniemu 
na ratunek” i wbrew powszech-
nym opiniom najrzadziej gaszą 
pożary. Jednak gotowość niesie-
nia pomocy  bez względu na wła-
sne bezpieczeństwo to działanie 
wpisane w codzienną strażacką 
służbę. Kto może zostać czynnym 
członkiem OSP? Człowiek zdrowy 
w wieku 18-65 lat. Aby mógł brać 
udział w działaniach ratowniczo-
-gaśniczych, musi być przebada-
ny przez lekarza medycyny pracy  
i odbyć szkolenie pożarnicze.

– Patryk, chyba jak każdy 
chłopiec, marzył, by zostać straża-
kiem – opowiada jego mama, Pani 
Danusia. – Potrafił godzinami 
siedzieć przed telewizorem albo 
komputerem, oglądając i fabular-
ne, i dokumentalne filmy o straża-
kach. Ponieważ był nieletni i nie 
dawał mi żyć, w końcu wyraziłam 
pisemną zgodę, by stał się człon-
kiem OSP w Zawadowie, zresz-
tą, bo nad tym syn ciągle boleje,  
z pewnymi ograniczeniami. 

W zasadzie nikt z zaintereso-
wanych już nie pamięta, co to był 
za dzień. Może dwa, może trzy 
dni po sylwestrze. Na pewno była 
odwilż, skute lodem przydomo-
we stawy zaczęły rozmarzać. Pan 
Edward Marcinek, mieszkaniec 

Zawadowa i zapalony wędkarz, 
hoduje w swym 6-arowym stawie 
karpie, szczupaki i sandacze. 

– By je dokarmiać, z dachu 
starego trabanta zbudowałem 
karmnik. Przypomina platformę, 
która podnosi się i opuszcza w 
głąb stawu – tłumaczy. 

– Wracałem do domu od kole-
gi na skróty, przez zaśnieżone pola 
i łąki – opowiada Patryk Pawlak, 
17-letni mieszkaniec Zawado-
wa. – Była paskudna pogoda, wil-
gotno, padał deszcz ze śniegiem. 
Około 500 metrów od domu usły-
szałem hałasującego sąsiada. By-
łem pewny, że rozmawia głośno  
z żoną. Ale nagle mnie zmroziło – 
wychwyciłem przeraźliwe "Ratun-
ku! Danuśka! Danuśka!". Pobie-
głem, ile sił w nogach, a na miejscu 
zobaczyłem przerażający obraz: 
Pan Marcinek tkwił na środku sta-

wu zanurzony po piersi w wodzie, 
na lodzie leżały rozrzucone rękawi-
ce i okulary. 

– Gdyby nie Patryk, mąż chyba 
by zamarzł – mówi Danuta Mar-
cinek, którą chłopak błyskawicz-
nie zaalarmował. – Nie słyszałam 
krzyków męża, bo odkurzałam, w 
pokoju grał telewizor, a staw odda-
lony jest od domu ok. 50 metrów. 
Kazałam wnuczce wezwać na po-
moc zięcia, sama wybiegłam na 
podwórze za Patrykiem. Kiedy za-
łamał się pod mężem lód, natych-
miast wpadł do wody. Na szczęście 
udało mu się częściowo oprzeć na 
zanurzonym karmniku, inaczej po-
żegnałby się z życiem, dodaje. 

– Nie mogliśmy wciągnąć tej 
platformy, rzuciłem więc sąsiadowi 
linę – kontynuuje Patryk. – Ponie-
waż to rosły ok. 100 kg mężczyzna,  
a w dodatku miał na sobie zimowe, 

mokre ubranie, mimo starań, nie 
udało się nam go we dwoje wycią-
gnąć. Ale kiedy nadjechał zięć Pana 
Edwarda, pobiegłem po drabinę, 
którą rzuciliśmy na lód. To dzięki 
niej udało mu się pomóc.

"Pomóc" – podkreśla skrom-
nie Patryk, nie "uratować życie".

Od kandydata do zawodu 
strażaka oczekuje się odwagi  
i determinacji. Szczególnie ważne 
są warunki psychofizyczne, czyli 
szybkość podejmowania decyzji, 
odporność na stres i odwaga.

– Działałem mechanicznie, 
adrenalina i szok ustąpiły dopie-
ro po kilku godzinach – tłumaczy 
młody strażak. – Wróciłem do 
domu przemarznięty i wychło-
dzony, chyba nie do końca zdając 
sobie sprawę, co tak naprawdę za-
szło, wyznaje.

– Czyn chłopaka zasługuje na 
najwyższe uznanie. Jego postawa, 
fakt, że zachował trzeźwość umy-
słu i zareagował błyskawicznie na 
to, co zobaczył, są godne pochwa-
ły – komentuje Marian Guzowski, 
Radny gminy Puchaczów i sąsiad 
Patryka. 

Bycie strażakiem to nie tylko 
wyzwanie, to jednocześnie zaszczyt  
i obowiązek, z którego Patryk zdał 
feralnego dnia egzamin na szóstkę. 
Ten 17-letni milczący bohater to 
jeden z rycerzy św. Floriana, któ-
rzy 04 maja obchodzą swe święto, 
zanosząc w podzięce swemu patro-
nowi zwrotki pięknego strażackie-
go hymnu: 

Gdy trzeba – czuwamy po nocach,
czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach 
walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły,
Śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać.
Rycerze Floriana – to my!

Strażacy – druhowie i z miasta, i wsi
Czuwamy, by człowiek bezpiecznie mógł żyć.

Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie 
Przygarnąć do serca człowieka.

Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać  i strzec go rozumnie.
Rycerze Floriana – to my!

Strażacy – druhowie i z miasta, i wsi
Czuwamy, by człowiek bezpiecznie mógł żyć.

                              
                              Rozmawiała: mr


