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Redaktor naczelny Małgorzata Rodziewicz z Redakcją

40 lat Lubel-
skiego Węgla 
"Bogdanka"
„Innowacje kluczem do sukcesu” 
– tak brzmiało hasło przewodnie 
seminarium, które 11 grudnia 
2015 r. odbyło się w krakowskiej 
uczelni. Seminarium zorganizo-
wał Wydział Górnictwa  
i Geoinżynierii AGH oraz Funda-
cja Akademii Górniczo-Hutni-
czej z okazji „40 lat współpracy 
"Bogdanki" z Wydziałem  
Górnictwa i Geoinżynierii AGH.”        
                                                  (cd. na s. 2) 

Listopadowa 
awaria 
Przez prawie cztery dni miesz-
kańcy Łęcznej i okolic nie mieli 
ciepłej wody oraz ogrzewania. 

Największa od lat awaria ciepłownicza 
to efekt dwóch gigantycznych awarii 

– olbrzymiego pęknięcia głównej magi-
strali ciepłowniczej w Bogdance oraz w 
Łęcznej.  Pierwszą z nich wykryto 27 li-
stopada ok. godz. 6.00, druga nastąpiła 
kilka godzin później. 

Ekipy remontowe Łęczyńskiej Ener-
getyki awarię w Bogdance usunęły w 
nocy z 28 na 29 listopada. Ciepłownicy 
musieli wymienić 25 metrów rury o śred-
nicy 60 centymetrów.

Jeszcze więcej problemów sprawił  
drugi wyciek. Ciepłownicy wytypowa-
li 700-metrowy odcinek w Łęcznej, (cd.  
na s. 2) Mikołajkowy 

Turniej Halo-
wej Piłki Noż-
nej o Puchar 
Wójta
W piątek 4 grudnia 2015 roku o 
godz. 17.00 w Zespole Szkół w 
Puchaczowie odbył się Mikołaj-
kowy Turniej Halowej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Pu-
chaczów, którego organizatorem 
była gmina Puchaczów

(cd. na s. 2)

Piętnaście lat później budynek wymagał już napraw. W sierpniu 1898 roku wystosowano prośbę  

o zezwolenie na przeprowadzenie tych prac jak i wybudowanie nowej plebanii dla proboszcza.  

Budowę plebanii i remont budynku dla służby kościelnej wykonano w latach 1903-1904. Przy okazji 

odnowiono również mur dookoła kościoła, wstawiono nową bramę i wzniesiono nowy dach na dzwonnicy. 

Z początkiem XX wieku rozpoczęto naprawę budynku kościoła. W listopadzie 1907 roku, w obecności 

architekta powiatowego, wójta gminy Brzeziny i członków dozoru, dokonano oceny stanu material-

nego kościoła. Podczas oględzin stwierdzono, że: "drewniana podłoga w kościele całkowicie zgniła, drzwi 

i ściany okienne są stare i nie nadają się do użytku, w wielu miejscach pęknięte, otynkowane z zewnątrz  

i wewnątrz odpada, ołtarze są stare, gontowy dach przepuszcza wodę, część belek i kloców zgniła, 

połowa ogrodzenia jest nieprzydatna".

Źródła podają, że stan budynku kościoła był tak dramatyczny, że wymagał gruntownych reperacji. 

Postanowiono więc: "drewnianą podłogę zmienić na terakotę, drzwi i okna zmienić na dębowe,  

otynkowanie poprawić i zewnątrz obielić, w środku zaś pomalować maślaną farbą, zgniłe belki zamienić 

nowymi, dach pokryć cynkiem, całego ogrodzenie otynkować podobnie".

Przy okazji naprawy kościoła, od strony północnej świątyni a symetrycznie do zakrystii, dobudowano 

pomieszczenie na sprzęty kościelne. Postawiono także małą wieżę, kościelną sygnaturkę, w której 

umieszczono najmniejszy z dzwonów, znajdujący się wcześniej w wieży frontowej.

 Od redakcji

Z myślą o nadchodzących świętach, życzymy Państwu, 
abyście umieli odnajdywać szczęście w małych, codzien-

nych sprawach. By nie bali się Państwo podążać za prawdą,  
własnymi potrzebami i marzeniami, każdy bowiem jest 
powołany do szczęścia i rozwoju ducha. Niech Państwa 
decyzje i marzenia będą przepełnione radością, entuzja-
zmem i swobodą działania. Nie zapominajcie dzielić się ła-
skami wiary i nadziei z ludźmi najbardziej potrzebującymi.  
Pełnych cudów, miłości i magii Świąt  Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2016 Roku!
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Aktualności

Andrzejki z ka-
baretem
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury wraz z Pania-
mi z KGW świętowały andrzejki. Wyjątkowo  
w miejsce tradycyjnego balu andrzejkowego,  
zorganizowano wyjazd na spektakl Kabaretu 
"Smile" – premierę nowego programu. 

(cd. ze s. 1) Na Seminarium 
cztery  dekady współpracy 
podsumowali dziekan wy-
działu prof. Piotr Czajka oraz 
kierownik Katedry Górnic-
twa Podziemnego prof. Wal-
demar Korzeniowski, gdzie 
zaprezentowano kroki, jakie 
podjęto, przyczyniając się do  
rozwoju "Bogdanki". Oczywi-
ście nie zabrakło przemówień 
przedstawicieli kopalni. Pre-
zes Zbigniew Stopa przed-
stawił referat pt. „Bogdanka 
SA – poligon wsparcia dla 
innowacyjnych działań zmie-
niających górnictwo, a kie-
rownik ruchu Pola Stefanów 
Mirosław Masiakiewicz zapre-
zentował referat pt. „40 lat in-

nowacji w LW Bogdanka – od 
pomysłów do realizacji”. 

Na Jubileusz zostało za-
proszonych wielu gości. Na-
szą gminę reprezentował 
wójt Adam Grzesiuk.

Z okazji Jubileuszu 40-le-
cia LW "Bogdanka" życzymy, 
aby dalsza współpraca "Bog-
danki" z Wydziałem Górnictwa  
i Geoinżynierii AGH przynosi-
ła oczekiwane efekty, a ciągłe 
wsparcie świata nauki i wpro-
wadzenie innowacyjnych roz-
wiązań niech przynosi branży 
górniczej pozytywne efekty 
i owocuje wzrostem konku-
rencyjności prowadzonej 
działalności gospodarczej.

 A.U.

40 lat Lubelskiego 
Węgla "Bogdanka"

(cd. ze s. 1) na którym poszu-
kiwali pęknięcia. Dopiero w 
piątek po południu udało się  
ustalić miejsce awarii. Rura 
pękła na ulicy Chełmskiej. 
Awaria okazała się na tyle 
poważna, że jej usunięcie 
zajęło ekipom remontowym 
cały dzień. Awarię usunięto 
28 listopada, dzięki czemu 
pod koniec dnia włączo-
no do pracy  główny kocioł 
zapewniający ciepło Łęcz-
nej, Nadrybiu i Stefanowie. 

Listopadowa awaria
Skutki awarii były odczuwal-
ne przez 4 dni, dlatego Łę-
czyńska Energetyka analizuje 
sprawę jednorazowego obni-
żenia rachunków dla miesz-
kańców Łęcznej, Nadrybia 
oraz Stefanowa.

14 grudnia przerwy w 
dostawie ciepłej wody oraz 
ogrzewania były spowodo-
wane wymianą odcinka ma-
gistrali ciepłowniczej i trwały 
kilka godzin. 

A.U.

(cd. ze s. 1) oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Na meczu pojawili się Wójt 
Gminy Puchaczów ,Adam 

Grzesiuk, przedstawiciele 
Urzędu gminy oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Nie zabra-
kło także kibiców. W turnieju 
udział wzięli: reprezentacja 
Gimnazjum w Puchaczowie, 
Komenda Powiatowa Policji w 
Łęcznej, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łęcznej oraz GLKS "Ludwiniak" 
Ludwin. Biletem wstępu była 
trwała żywność, jak również 
słodycze i zabawki, które zosta-
ły w poniedziałek przekazane 
do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. 

Zwycięzcami Turnieju i pu-
charu została reprezentacja 
KPP w Łęcznej, drugie miej-
sce GLKS Ludwiniak Ludwin, 
trzecie miejsce reprezentacja 
Gimnazjum w Puchaczowie,  
a czwarte PSP w Łęcznej. 

Zespoły otrzymały od or-
ganizatorów puchary oraz 

Mikołajkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta

dyplomy wręczane przez go-
spodarza, Wójta Gminy Pu-
chaczów Adama Grzesiuka. Po 
zakończonym turnieju wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni 
na poczęstunek. 

Szczególne podziękowa-
nia należą się dla Michało-
wi Franczakowi, Danielowi 
Włodarczykowi, Andrzejowi 
Kajakowi i Krzysztofowi Szcze-
pańskiemu za zaangażowanie 
oraz pomoc w organizacji Mi-
kołajkowego Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej oraz dla Wschod-
niej Formacji „COMBAT” za 
uświetnienie imprezy poka-
zem walki wręcz. 

Wszystkim przybyłym dzię-
kujemy za udział w akcji i prze-
kazaną żywność oraz słodycze. 
Udało się zebrać: żywność –  
32 kg, słodycze – 8 kg, zabawki –  
1 kg (w tym m.in. pluszaki). 

Agata Hałas

Wydarzenie miało miejsce 
15 grudnia w Akademic-

kim Centrum Kultury UMCS 
"Chatka Żaka". Program, któ-
ry zaprezentowali artyści, jak 

zwykle nie zawiódł i był po-
wodem do śmiechu i żartów 
jeszcze przez kilka następ-
nych wieczorów. 

Beata Sagan

Były nagrody, szpa-
dy, kordziki oraz 
wspólny obiad
4630 górników z „Bogdanki” 04 grudnia święto-
wało Dzień Górnika. Uroczystości rozpoczęła tra-
dycyjnie już Msza św. odprawiona w kościele p.w. 
Św. Barbary w Łęcznej. Potem załoga LWB spotka-
ła się na oficjalnych uroczystościach w cechowni.

Najbardziej wyróżniających 
się pracowników kopal-

ni uhonorowano medalami, 
odznakami honorowymi „Za-
służony dla  Górnictwa  Rzecz-
pospolitej Polskiej”, szpadami 
oraz honorowymi kordzikami. 
Tę część imprezy zakończył 
uroczysty obiad w  stołówce 
górniczej. Wieczorem górnicy 
spotkali się w obiektach Tar-
gów "Lublin", gdzie świętowali 
przy rytmach wygrywanych 
przez zespół „Raz, Dwa, Trzy”.

Barbórka w naszym regio-
nie to bardzo ważne święto, 
dlatego z tej okazji uczniowie 
z nauczycielami w Szkole Fi-
lialnej w Albertowie, Ciechan-
kach oraz Przedszkolu w Pu-
chaczowie gościli przedsta-
wicieli jednego z najstarszych 
i najtrudniejszych zawodów. 
Dzięki nim dzieci dowiedziały 
się, jak wygląda praca górni-
ka w kopalni i uzyskały odpo-
wiedzi na nurtujące je pyta-
nia.                             nem
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● Zakup profesjonalnego 
sprzętu nagłośniającego do 
budynku wielofunkcyjnego w 
Albertowie, składającego się z 
następujących elementów: ko-
lumna aktywna, mikser auto, 
mikrofon bezprzewodowy, 
statyw kolumnowy, statyw do 
mikrofonu oraz okablowanie – 
2.499,99 zł;

● Zamontowanie progów 
zwalniających w Albertowie – 
2.000,00 zł;

● Wymiana 11 sztuk grzej-
ników żeliwnych na grzejni-
ki aluminiowe w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pom-Ciechanki – 9.200,00 zł; 

● Uszycie 5 par strojów 
ludowych dla KGW Pom-Cie-
chanki, składających się z ko-
szuli, gorsetu, spódnicy, halki, 
fartuszka i korali – 4.999,95 zł;

● Zakup profesjonalnego 
sprzętu dla jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Ciecha-
nek: pilarka spalinowa, sprzęt 
pożarniczy, rękawice, komi-
niarki strażackie, węże pożar-
nicze, flary sygnalizacyjne i lina 
ratownicza – 6.680,57 zł;

● Wybudowanie chodnika 
przy drodze gminnej w Cie-
chankach – całkowity koszt: 
69.900,35 zł, z czego 10.000,00 
zł pochodziło ze środków fun-
duszu sołeckiego;

● Wykonanie modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych o długości 502 m i sze-
rokości 3 m w Jasieńcu – całko-
wity koszt: 74.387,85 zł, z cze-
go 5.132,40 zł pochodziło ze 
środków funduszu sołeckiego.

● Remont drogi, polegają-
cy na potrójnym powierzchnio-
wym  utrwaleniu nawierzchni 
żwirowo-grysowej o powierz-
chni 504 m² w Nadrybiu Uka-
zowym – 22.745,90 zł, z czego 
18.267,18 zł pochodziło z fun-
duszu sołeckiego;

● Zakup umundurowania 
dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Ostrówka – 2.565,57 zł;

● Zakup sprzętu pożarni-

czego oraz umundurowania 
dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Puchaczo-
wa – 5.190,96 zł;

● Zakup linek do napra-
wy atlasu wielofunkcyjnego 
sprzętu siłowego w Nadrybiu 
Dwór – 435,00 zł; 

● Oprawa muzyczna za-
bawy strażackiej w Puchaczo-
wie – 2.300,00 zł;

● Zakup mundurów galo-
wych dla straży w miejscowo-
ści Turowola – 3.000,00 zł;

● Zakup sprzętu pożarni-
czego oraz umundurowania 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Turowoli-Kolonii – 
3.000,00 zł;

● Remont budynku wiej-
skiego w Starej Wsi,  polega-
jący na wymianie pokrycia 
dachowego, łat, orynnowania  
i podbitki wysuniętego da-
chu, naprawa komina oraz 
wykonanie zadaszenia nad 
wejściem do budynku – 
18.999,99 zł, z czego 17.290,59 
zł pochodziło ze środków fun-
duszu sołeckiego;

● Wykonanie ogrodzenia 
przy budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Turowoli 
o długości 26,80 m na słup-
kach z cegły klinkierowej oraz 
montaż istniejących przęseł, 
furtki i bramy przesuwnej,  
a także przełożenie i ułożenie 
kostki brukowej – 16.999,00 zł; 
     ● Wybudowanie altany z 
wyposażeniem w Zawado-
wie. Altanę o wymiarze 5x5m, 
wykonaną z drewna o ozdob-
nej konstrukcji ciesielskiej, 
wspiera 7 masywnych słu-
pów, ściany ozdobne, dach 
pokryty gontem bitumicz-
nym. Utwardzenie podłoża z 
kostki brukowej oraz wyposa-
żenie altany w 2 stoły i 2 ław-
ki, które również wykonano 
z drewna – całkowity koszt: 
25.066,00 zł, z czego 7.378,90 
zł wydatkowano ze środków 
funduszu sołeckiego.

Sylwia Biedacha

Jesienne przedsięwzięcia  
w ramach funduszu  
sołeckiego

Charytatywnie 
dla dzieci z Domu 
Dziecka w Kijanach
07 grudnia w Zespole Szkół w Puchaczowie odbył 
się Charytatywny Mikołajkowy Turniej Piłki Noż-
nej, którego organizatorami był Samorząd Szkol-
ny i szkolne koło PCK.

Zaproszenie do udziału w 
tym szczytnym przedsię-

wzięciu przyjęli uczniowie 
gimnazjów z Zespołu Szkół  
nr 1 w Milejowie a także Ze-
społu Szkół nr 2 w Jaszczowie. 

Ideą spotkania nie była 
rywalizacja sportowa, lecz 
zbiórka przyborów szkolnych 
na rzecz dzieci z Domu Dziec-
ka w Kijanach. 

Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem młodzieży 
szkolnej, która licznie zgro-
madzona na widowni, gorą-
co dopingowała zwycięską 

drużynę z Zespołu Szkół w 
Puchaczowie. 

Nad młodzieżą czuwali  
J. Wołowik, we współpracy  
z M. Franczakiem.       O. Szafran

Wieczór poezji Nor-
wida i koncert  zespo-
łu „The Ravel”
We wtorkowy wieczór 08 grudnia 2015 r. przy 
blasku zapalonych świec w miłej, pełnej skupienia 
atmosferze Biblioteka w Ciechankach zorganizo-
wała Wieczór poezji Cypriana Kamila Norwida. 

Na to wyjątkowe spot-
kanie przybyli czytelnicy 

naszej biblioteki, mieszkańcy 
Ciechanek, dziewczęta z Mło- 
dzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Podgłębokiem  
z wychowawcami: Alicją Pisar-
czyk i Adamem Sokolnickim. 

Podczas wieczoru przeczy-
tano m.in.: „Fortepian Szope-
na”, „Pióro”, „Pielgrzyma", „Coś 
ty Atenom zrobił Sokratesie”, 
„Ciemność” i „Larwę”. 

W przerwie pomiędzy 
wierszami przedstawiono naj- 
ważniejsze fakty z życia i twór-
czości autora. W trakcie spo-
tkania wysłuchano utworów 
Norwida: „Moją piosnkę II” w 
wykonaniu zespołu "De Press", 

kultowy „Bema pamięci ża-
łobny rapsod” śpiewany przez 
Czesława Niemena oraz utwór 
„W Weronie" w wykonaniu 
Wandy Warskiej.

W drugiej części wieczo-
ru odbył się koncert zespołu 
„The Ravel”. Zespół działa przy 
Centrum Kultury w Łęcznej od 
2010 r. w składzie: Grzegorz 
Baczyński – perkusja, Jakub 
Stasikowski – gitara, Katarzyna 
Gil – wokal, Mateusz Kawerski 
– bas, Karol Kwaśnik – gitara. 
Zespół wielokrotnie występo-
wał podczas Dni Łęcznej, im-
prezy „Motoserce”, WOŚP czy 
Dni Papieskich w Łęcznej. 

Monika Ciężkowska
Filia Biblioteki w Ciechankach
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Wokół nas

Przeciwko przemocy 
wobec kobiet 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie 
włączył się w międzynarodową kampanię "16 dni 
Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet", prowadzonej 
między 25 listopada a 10 grudnia 2015 roku. 

Walczymy z proble-
mami alkoholowymi
Nie wszyscy mają świadomość, że Gminna Ko-
misja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Puchaczowie zajmuje się podej-
mowaniem czynności zmierzających do sądowe-
go orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależ-
nionych od alkoholu zobowiązania poddania się 
leczeniu odwykowemu.

Pomagamy prze-
trwać zimę
Od 23 listopada 2015 r. w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Puchaczowie, w szkołach oraz 
w sklepach zbierano dary dla najbardziej potrze-
bujących dzieci z naszej gminy w ramach Ogólno-
polskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Nasz sztab zarejestrowa-
no pod numerem 248. 

Zbiórka darów (m.in. zabawki, 
artykuły szkolne, papiernicze, 
książki, słodycze, żywność 
o długotrwałej przydatności do 
spożycia, artykuły chemiczne, 
środki czystości, kosmetyki) 
była prowadzona w  siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie, w szkołach na 
terenie Gminy, tj. Zespół Szkół 
w  Puchaczowie, Szkoła Pod-
stawowa im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku wraz z fi-
liami w Zawadowie i Ciechan-
kach, Szkoła Podstawowa im. 
Jana i  Kazimierza Bogdanowi-
czów w Nadrybiu, oraz w skle-

pach, tj. PHU Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy w Puchaczowie, 
Sklep Spożywczo-Przemysło-
wy w  Albertowie, FHU w  Cie-
chankach, FHU w Zawadowie, 
Sklep Spożywczy w Ostrówku.

W dniu 29 listopada 2015 
r. w  godz. 10.00-14.00 odbyła 
się „Wielka Uliczna Zbiórka Da-
rów” w PHU Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy w Puchaczowie, 
ul. Lubelska 25.

Wszystkie dary zebrane 
podczas Akcji zostały przeka-
zane dzieciom z  rodzin m.in. 
wielodzietnych, niepełnych, 
rozbitych, będących w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Ewa Kaźmierczak

Kampania ma charakter 
międzynarodowy, zainicjo-

wał ją w 1991 r. Women’s Le-
adership Institute przy Uniwer-
sytecie Rutgers. 25 listopada 
obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Przeciw Przemocy Wo-
bec Kobiet, natomiast 10 grud-
nia to Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka. Zatem wybór 
tych dat podkreśla, że prawa 
kobiet są prawami człowieka.

Głównym celem kampa-
nii jest zwrócenie uwagi na 
potrzeby i sytuację kobiet po-
krzywdzonych przemocą oraz 
zaktywizowanie służb i insty-
tucji do podejmowania dzia-
łań chroniących kobiety. Sym-
bolem solidarności z akcją jest 
biała wstążka noszona przez 
mężczyzn. 

Na sesji Rady gminy w dniu 
27 listopada członkinie GZI 
przybliżyły ideę obchodów 
kampanii, a wszyscy obecni na 
sesji mężczyźni otrzymali białe 
wstążeczki. Ten symboliczny 
gest włączył naszą gminę w 
obchody międzynarodowej 
kampanii.

Przypominamy, że osoby 
doświadczające przemocy 
mogą skorzystać ze wsparcia w 
następujących instytucjach:  

Komenda Powiatowej Po-
licji w Łęcznej, ul. Księży Wrze-
śniewskich 10. Funkcjonariusze 
udzielają każdej osobie zgła-

szającej się do KPP stosownych 
porad i pomocy w zakresie 
przemocy. Można zadzwonić 
także na numer alarmowy 997 
lub 112.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łęcznej, ul. Ja-
śminowa 4. Grupa wsparcia dla 
kobiet dotkniętych przemocą 
– spotyka się w każdy pierwszy  
i trzeci wtorek miesiąca w godz. 
16.00-18.00. 

Stały Punkt Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem w Łęcznej: MOPS 
Łęczna – pokój nr 218, tel.  
(81) 462 83 74, 537 404 430. 
Godziny dyżurów specjalistów: 
psycholog – poniedziałek, 
godz. 16.00-19.00; pracownik 
socjalny – wtorek, godz. 15.00-
19.00; prawnik – środa, godz. 
16.00-19.00.

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Łęcznej,  ul. 
Staszica 9. Punkt konsultacyj-
no-informacyjny: wtorki, godz. 
15.00-16.00; psycholog – mgr 
Sylwia Grabowska, pracownik 
socjalny ds. pomocy osobom 
doznającym przemocy w rodzi-
nie – Marta Studniarz.

Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny w Puchaczowie, ul. 
Tysiąclecia 8. Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny – wtorki, 
godz. 10.00-13.00, psycholog, 
pedagog, pracownik socjalny.

Ewa Kaźmierczak

Nadużywanie alkoholu po-
woduje rozkład życia ro-

dzinnego, demoralizację mało-
letnich, uchylanie się od pracy 
albo systematyczne zakłócanie 
spokoju lub porządku publicz-
nego. 

Komisja służy  pomocą oso-
bom uzależnionym od alkoho-
lu, nadużywającym alkoholu  
a także ich rodzinom.

Podania w tej sprawie moż-
na składać w czasie dyżurów 
Komisji lub w Urzędzie gminy, 
ul. Rynek 11 pokój nr 4 u Ro-
berta Lisa, codziennie w godz. 
7.00-15.00, tel. (81) 7575 012,  
(81) 757 50 57, wew. 26. Ko-
misja pełni dyżur:  w każdą 

pierwszą i trzecią środę pra-
cującą każdego  miesiąca w 
godz. 15.30-17.00. w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie, ul. Rynek 3. 

W punkcie konsultacyj-
nym można również uzyskać 
pomoc i wsparcie psycholo-
giczne. Porady udzielane są 
anonimowo i bezpłatnie.

Od 01 stycznia punkt kon-
sultacyjny będzie pełnić dy-
żur: w każdy pierwszy i trzeci 
piątek każdego miesiąca w 
godz. 16.00-18.00 w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie, ul. Rynek 3. 

Przewodnicząca Komisji  
Grażyna Szafranek

Fot.: 25 listopada mężczyźni noszący białe wstążki wyrazili swój sprzeciw 
w kwestii przemocy wobec kobiet.
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Kultury w Puchaczowie. Ar-
chiwalia posłużą głównie do 
wystawy okolicznościowej w 
ramach obchodów jubileuszu. 

Materiały prosimy przyno-
sić do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Puchaczowie, ul. Rynek 
3 lub przesyłać na adres email: 
gokpuch@wp.pl

Do dokumentów przesła-
nych drogą internetową pro-
simy dołączyć krótki opis lub 
nazwiska osób znajdujących 
się na zdjęciach.    

                                  Beata Sagan

„Nie chowaj historii w 
szafie” – 40-lecie GOK
W tym roku mija 40 lat jak w Puchaczowie przy ulicy 
Rynek 3 swą działalność rozpoczął Gminny Ośrodek 
Kultury. Ta rocznica skłania do wspomnień i zaglą-
dania w przeszłość. W związku z jubileuszem prze-
glądamy kroniki, oglądamy stare zdjęcia i czytamy 
relacje prasowe z wydarzeń, które miały tu miejsce. 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Puchaczowie w związku z 

jubileuszem 40-lecia jego po-
wstania organizuje akcję „Nie 
chowaj historii w szafie”. Na-
szym priorytetem jest zacho-
wanie pamięci o osobach, któ-
re przyczyniły się do powstania 
Domu Kultury.

Zwracamy się z wielką proś-
bą do osób, które posiadają sta-
re fotografie, podziękowania, 
archiwalne gazety oraz wszel-
kie inne dokumenty dotyczące 
przeszłości Gminnego Ośrodka 

Wycieczka do fabryki 
bombek
09 grudnia uczniowie Szkoły Filialnej w Ciechankach 
oraz z klasy II a z Ostrówka odbyli ciekawą podróż  
do dość odległej od Łęcznej krainy bombek. 

W    fabryce w Nowej Dębie 
zobaczyli piękny, koloro-

wy świat. Zapachniało święta-
mi. Dzieci zobaczyły choinkę 
w stylu amerykańskim, norwe-
skim, wiktoriańskim i staropol-
skim. Następnie obserwowały, 
jak powstają szklane kule, które 
co roku zawieszamy na zielo-
nych drzewkach. Zachwyt był 
jeszcze większy, gdy każde wy-
konało bombkę własnoręcznie, 
przekonując się, że nie jest to 
łatwe zadanie.

Najważniejszym punk-
tem zwiedzania Sandomierza 
oprócz spaceru po magicznej 
i pięknej starówce była wizy-
ta w zbrojowni, a zwłaszcza 
związana z nią możliwość przy-
wdziania staropolskich strojów. 
Nowym doświadczeniem było 
także zwiedzenie pókilome-
trowej trasy biegnącej pod 
miastem. Wędrując po krętych 
schodach pod ziemią ucznio-
wie podziwiali komnaty, grube 

mury, rysunki i teksty znajdują-
ce się na ścianach. Każda kom-
nata wzbudzała zachwyt. Była 
to historyczna wędrówka pełna 
nowych doświadczeń.

Wycieczka była wspaniałą  
podróżą po kolorowym i świę-
cącym świecie bombek oraz 
pięknym, zachwycającym swo-
ją historią i architekturą Sando-
mierzu.                     Marta Stefańska

Fot.: Dzieci podczas dekoracji bąbek 
w słynącej ze swych wyrobów na cały 
świat fabryce w Nowej Dębie.

Ogólnopolskie pogoto-
wie dla ofiar przemocy 
w rodzinie „Niebieska 
linia” udziela wsparcia 
telefonicznego dla ofiar 
przemocy a także tych, 
którzy są jej świadkami.

Podczas rozmowy można 
uzyskać wsparcie psycholo-

giczne, informacje o prawnych  
i proceduralnych możliwo-
ściach zatrzymania przemocy 
w rodzinie, interwencję podjętą 
przez Pogotowie „Niebieska li-
nia” na rzecz osób pokrzywdzo-
nych (także w przypadku, gdy 
osoba skazana za stosowanie 
przemocy nadal znęca się nad 
rodziną i/lub nie przestrzega 

"Niebieska linia" dla ofiar 
przemocy w rodzinie

postanowień sądu). Konsultu-
jąc się z infolinią można zacho-
wać anonimowość – nie trzeba 
się przedstawiać ani podawać 
miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu 
osoby doznające przemocy 
oraz świadków – razem mo-
żemy znaleźć najlepsze roz-
wiązanie sytuacji!

Infolinia: 801  120  002 
(pon.-sob., godz. 8.00-22.00, 
w niedzielę i święta w godz. 
8.00-16.00). Telefoniczna po-
radnia prawna znajduje się 
pod nr. tel.: (22) 666 28 50 – 
Dyżury w poniedziałki i wtor-
ki w godzinach 17.00-21.00.
w w w.niebiesk a l in ia . info     
niebieskalinia@niebieskali-
nia.info                                       EK

Węgiel w pigułce, czyli 
czy wiesz, że...
Pierwsza wzmianka o znalezieniu węgla na głębokości 15 m na 
Wołyniu pojawiła się w notatce W. Choroszewskiego zamieszczo-
nej w Pamiętniku Fizjograficznym w roku 1881.

Około 30 lat później, w 1911 roku, 
geolog rosyjski M. Tietajew sfor-
mułował hipotezę, że na zachod-
nim skłonie ukraińskiego masywu  
mogą występować utwory karbo-
nu. 

Badań masywu podjął się 
geolog prof. J. Samsonowicz, 
który na Wołyniu znalazł w 1931 
otoczki krzemieni karbońskich. W 
okresie międzywojnia rozpoczęto 
poszukiwania węgla. W 1938 r. w 
Tartakowie odwiercono karbon 
produktywny i data ta uchodzi za 
rozpoznanie wołyńsko-lubelskie-
go basenu węglowego. 

Po wojnie w 1955 r. odnalezio-
no karbon w Chełmie na głębo-
kości 580-1208 m. Sześć otworów 
wiertniczych zaowocowało pod-
jęciem decyzji o rozpoczęciu prac 
poszukiwawczych przez Instytut 
Geologiczny, Oddział Górnośląski 
w Sosnowcu. W 1965 r. pobrano 
pierwsze próby węgla z otworu 
Łęczna IG-1. W następnych latach  
dokumentowano złoże przez 
zespół pod kierunkiem mgr. inż.  
J. Porzyckiego. W styczniu 1975 r. 
Rada Ministrów Uchwałą nr 15/75 

podjęła decyzję o budowie Ko-
palni Pilotująco-Wydobywczej 
LZW w Bogdance, a zarządzeniem 
Ministra Górnictwa i Energety-
ki utworzono przedsiębiorstwo 
państwowe pod nazwą Kopalnie 
Lubelskiego Zagłębia Węglowego. 
W 1975 roku zaczęto budowę pi-
lotażowej kopalni, pierwszej w ca-
łym zagłębiu, obecnie Lubelskiego 
Węgla "Bogdanka" S.A. 

Lubelska przygoda z górnic-
twem rozpoczęła się od wielkie-
go planu budowy 7 kopalń wraz 
z potężnym scentralizowanym 
zapleczem, miastami, drogami  
i lotniskiem. W efekcie doszło do 
realizacji tylko K-1, „Bogdanki”.

W 2012 roku koplania uzyska-
ła rekord świata w wydobyciu wę-
gla systemem strugowym – pod-
czas przeprowadzonego 16 lutego 
2012 roku testu wydajności ścia-
na strugowa 7/VII/385 uzyskała 
24 934 ton wydobycia dobowego

"Bogdanka" to 11-krotny 
zdobywca tytułu Kopalni Roku w 
konkursie organizowanym przez 
Szkołę Eksploatacji Podziemnej

Monika Warzyszak
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Pamiętajmy  
o ogrodach
Współczesna szkoła nie może pozostać obojętna 
na problemy ekologiczne. Świadomość ludzi doro-
słych trudno jest zmienić, w związku z tym należy 
położyć duży nacisk na edukację dzieci.

Troszcząc się o rozwój naj-
młodszych, musimy im 

pomóc myśleć ekologicznie. 
Taki tok rozumowania ponad 
10 lat temu zainspirował dy-
rekcję i pracowników szkoły w 
Ostrówku do podjęcia wyzwa-
nia w konkursie „Kształtujemy 
Tożsamość Krajobrazu” orga-
nizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. Celem 
konkursu jest podejmowanie 
działań w zakresie rozbudowy 
ogrodu przyszkolnego oraz 
realizacji zadań edukacyjnych 
kształtujących świadomość 
ekologiczną i regionalną dzieci. 

Przez kolejne lata uczest-
nictwa w konkursie nauczy-
ciele, pracownicy obsługi 
oraz uczniowie zagospodaro-
wywali i zmieniali teren przy-
szkolny, wprowadzali innowa-
cje, bardzo często wykorzy-
stując ogród jako zieloną salę 
lekcyjną, miejsce do rekreacji i 
aktywnego wypoczynku. Wy-
siłki szkoły były wielokrotnie 
nagradzane, a opisy działań 
publikowane w wydawnic-
twach podsumowujących 
kolejne edycje tego przedsię-
wzięcia.

Ostatni – XII finał edy-
cji konkursu „Kształtujemy 

Tożsamość Krajobrazu” od-
był się w Sali Konferencyjnej 
Kuratorium Oświaty. Szkoła 
w Ostrówku w nagrodę za 
spełnienie wymagań szkoły 
rozumnie kształtującej krajo-
braz otrzymała ciekawe publi-
kacje książkowe, a nauczyciele 
najbardziej zaangażowani w 
realizację zadań konkurso-
wych – Maria Baryła i Urszula 
Przystup – tytuły „Mistrza Ar-
chitektury Krajobrazu spod 
znaku Gustawa Wuttkego”, zaś 
dyrektor szkoły Małgorzata 
Marcinek została nagrodzona 
„Kryształową Malwą” za zaan-
gażowanie i wieloletnią pracę 
na rzecz środowiska natural-
nego.

Pani wicekurator Anna 
Dudek-Janiszewska wyróżniła 
dwie szkoły: Szkołę w Ostrów-
ku i Zespół Szkół w Chełmie za 
wieloletni udział w konkursie 
oraz pozytywne efekty działań 
proekologicznych.

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Armii Krajowej w 
Ostrówku będzie kontynuować 
działania związane z pielęgno-
waniem szkolnych ogrodów, 
tworząc lepsze relacje między 
człowiekiem a przyrodą.                 

Urszula Przystup

Tak czy siak, aby uzyskać 
pozwolenie na wycięcie 

drzew lub krzewów należy: 
● Udać się do urzędu 

gminy z wypełnionym wnio-
skiem, który możemy pobrać 
ze strony internetowej gminy 
Puchaczów (zakładka: Inte-
resant, następnie: Rolnictwo  
i Ochrona Środowiska). Wnio-
sek można pobrać również 
w Urzędzie gminy (budynek 
Urzędu stanu cywilnego,  
I piętro, pokój nr 7).

● Należy zabrać ze sobą 
kserokopię aktu notarialnego 
lub wypełnić oświadczenie  
o prawnym tytule dysponowa-
nia nieruchomością  (oświad-
czenie można pobrać w bu-
dynku Urzędu stanu cywilne-
go, I piętro, pokój nr 7).

● Wypełniony wniosek  
z oświadczeniem lub ksero-
kopią aktu notarialnego skła-
damy w sekretariacie urzędu 
gminy.

● Następnie pracownicy 
Urzędu gminy w obecności 
właściciela działki dokonują 
oględzin drzew przeznaczo-
nych do wycięcia, przy czym 

należy liczyć się, że za błędne 
wskazanie granic działki lub 
drzewa rosnące na nie swo-
jej działce odpowiada osoba 
wskazująca.

● Po przeprowadzonej 
wizji w terenie sporządza się 
protokół z oględzin drzew, na 
podstawie którego wydawa-
na jest decyzja administracyj-
na, którą sygnuje swym pod-
pisem wójt.
UWAGA:

● W przypadku kiedy 
działka, na której rośnie lub 
rosną drzewa, posiada więcej 
niż jednego właściciela, na-
leży do wniosku dołączyć pi-
semne oświadczenie współ-
właściciela lub współwłaści-
cieli. Uruchomienie procedu-
ry bez tego dokumentu nie 
jest możliwe. 

● We wniosku należy po-
dać przyczynę planowanego 
usunięcia drzewa/drzew oraz 
aktualny numer telefonu.

● Na odwrocie wniosku 
należy narysować szkic/map-
kę lokalizacji drzewa do usu-
nięcia.         

                Jarosław Grabowski

Zasadniczo zezwolenie na wycięcie drzew lub  

krzewów jest wydawane przez wójta, burmistrza  

lub prezydenta miasta. Szczególne regulacje mają  

miejsce w przypadku zamiaru wycięcia drzew  

na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytku, 

gdzie zezwolenie jest wydawane przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, wycięcia drzew znajdujących się 

na terenie pasa drogowego drogi publicznej  

lub w rezerwacie przyrody, gdzie zezwolenie jest 

wydawane w porozumieniu z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska, czy też zamiaru wycięcia drzew  

na terenie parku narodowego, gdzie zezwolenie wydawane 

jest w uzgodnieniu z dyrektorem takiego parku. Fot.: Alejka z bylinami w przyszkolnym ogrodzie SP w Ostrówku.

Niechciane drzewa 
w świetle prawa
Zdarza się, że musimy pozbyć się z nieruchomości 
drzew, które chorują lub stanowią zagrożenie dla bu-
dynków, jednak sami nie możemy decydować  
o ich usunięciu. Zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości wydaje właścicielo-
wi wójt gminy, w przypadku gdy właścicielem działki 
jest gmina, decyzję wydaje starosta. 
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Międzyszkolny Tur-
niej SUDOKU 
Sudoku jest łamigłówką coraz bardziej popularną 
wśród młodych. Gminny Ośrodek Kultury w Pu-
chaczowie już po raz III zorganizował Między- 
szkolny Turniej Sudoku. 

MAK+ dla uczniów 
Szkoły Podstawowej 
w Ostrówku
W dniu 11 grudnia 2015 r. w Filii Biblioteki 
Publicznej w Ciechankach odbyła się lekcja 
biblioteczna dla uczniów klas II i IV  
ze Szkoły Podstawowej w Ostrówku. 

Sukces w konkur-
sie plastycznym
04 grudnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny na maskotkę Banku Spółdzielczego  
w Łęcznej adresowany do uczniów klas gimnazjal-
nych z terenu gminy Uścimów, Puchaczów  
i Łęczna. 

na ławkach  pojawiły się smacz-
ne produkty. Zgodnie z 12 za-
sadami zdrowego odżywiania 
były to: sery, jogurty, warzywa, 
pełnoziarniste pieczywo, owo-
ce i wędlina. Uczestnicy próby 
z opiekunami musieli przygo-
tować smaczny, pożywny twa-
rożek (który zamienili w mysz-
ki, buźki, ludziki, zajączki), owo-
cowe szaszłyki i pełnoziarniste 
kanapki z serem i wędliną. 

Bicie światowego Rekordu 
Guinnessa na największej lek-
cji gotowania zdrowego śnia-
dania to nauka przez zabawę 
– najskuteczniejszy sposób, by 
kształtować prawidłowe nawy-
ki żywieniowe. Śniadanie to 
najważniejszy posiłek dnia – na 
pewno zapamiętają to wszyscy 
uczestnicy śniadaniowego wy-
zwania. 

Czy szkoła w Ostrówku 
wraz z innymi polskimi szko-
łami zadziwi świat i ustanowi 
nowy rekord? Na odpowiedź 
musimy czekać ponad 3 mie-
siące. Koordynatorami działań 
były: Halina Cieślik, Marzanna 
Kraska, Oktawia Marcinek oraz 
Małgorzata Jędruszak.     

Marzanna Wróbel-Kraska 
Oktawia Marcinek

Karolina Borys uczenni-
ca III klasy Gimnazjum 

w Puchaczowie otrzymała 
I miejsce, wygrywając tym 
samym główną nagrodę. Na-
grodzona praca powstała w 
pracowni plastycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pu-
chaczowie. W tym samym 

konkursie III miejsce zdobyła 
Kamila Matysiak, a wyróżnie-
nia powędrowały do rąk Na-
talii Mitury i Alicji Sadowskiej. 
Gratulujemy Karolinie, życząc 
nie tylko jej, ale wszystkim 
podopiecznym GOK-u, wielu 
plastycznych sukcesów. 

Magdalena Dylewska 

Na początku zajęć dzie-
ci zwiedziły bibliotekę. 

Bibliotekarka opowiedziała  
o bibliotece i księgozbiorze, 
o rodzajach książek znaj-
dujących się w bibliotece. 
Następnie dzieci obejrzały  
prezentację multimedialną. 
W pierwszej części prezenta-
cji dzieci dowiedziały się jak 
funkcjonuje i jakie zasoby 
posiada biblioteka publiczna, 
dowiedziały się, że książki na 
półkach są poukładane we-
dług działów Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej. W 
dalszej części lekcji dzieci do-

wiedziały się jak dziś wypoży-
cza się książki w naszej biblio-
tece. Zobaczyły jak wygląda 
nowa karta biblioteczna, w 
jaki sposób można szukać 
książki przez Internet i w jaki 
sposób można dokonać re-
zerwacji książki.

Dla urozmaicenia zajęć 
dzieci uczestniczyły w zaba-
wie ruchowej. 

Na zakończenie zajęć 
dzieci otrzymały informację  
z adresem strony interneto-
wej na której mogą szukać 
ulubionych książek.

Monika Ciężkowska

Do walki o tytuł Mistrza 
Logiki zostali zaproszeni 

uczniowie klas V i VI ze Szkół 
Podstawowych w Nadrybiu, 
Ostrówku i Puchaczowie. 

Uczestnicy dostali trzy 
zadania do wykonania, o 
różnych stopniach trudności. 
Punkty można było uzyskać 
za każdą prawidłowo podaną 
cyfrę, jak również za czas wy-
konania zadania. 

W klasyfikacji szkolnej naj-
więcej punktów, bo aż 707, 
udało uzyskać się uczniom 
ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku. Szkoła Podstawo-
wa w Nadrybiu zdobyła 408 
pkt, zaś Szkoła Podstawowa w 
Puchaczowie, mimo okrojone-
go składu, uzyskała 375 pkt. 

Klasyfikacja indywidual-
na: I miejsce oraz tytuł Mi-
strza Logiki zajął Piotr Roma-
nek ze Szkoły Podstawowej 
w Puchaczowie; II miejsce 
zdobyła Katarzyna Jakubow-
ska ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku; III miejsce zdobyła 
Karolina Romanek ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku. 

Z ogromną radością 
stwierdzamy, iż z roku na rok 
zawodnicy Turnieju Sudoku 
reprezentują coraz wyższy 
poziom. 
Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za wspaniałą rywa-
lizację, zaś osobom nagro-
dzonym składamy serdeczne 
gratulacje.

Beata Sagan

Kto z nas nie marzył  
w dzieciństwie,  by 
pobić Rekord Gu-
innessa? Szkoła w 
Ostrówku uczestni-
cząca w programie 
,,Śniadanie daje moc”, 
miała tę szansę.

6 listopada 2015 roku punk-
tualnie o godzinie 10:00 

na hasło START w obecności 
świadków: Katarzyny Wójcik-
-Kęcik – Sekretarza Gminy 
Puchaczów, Beaty Wiech-
nik – kapitana Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej oraz stewardów: 
Tomasza Gila – oficera poli-
cji z Wojewódzkiej Komendy 
Policji w Lublinie i dietetyk 
Małgorzaty Łukasik z Porad-
ni "Natur House" w Łęcznej, 
uczniowie klas 0-III, nauczycie-
le edukacji wczesnoszkolnej  
i pracownicy szkoły przystąpili 
do ogólnopolskiej akcji pró-
by bicia Rekordu Guinnessa  
na największej lekcji gotowa-
nia zdrowego śniadania.

Tego dnia, zamiast trady-
cyjnych zeszytów i piórników, 



EduPuchaczów

s .  8   Nr 26(6/2015)                  Listopad – Grudzień 2015 r.

Wyróżnieni podczas 
Dnia Wolontariusza
Co roku 05 grudnia obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy chętnie poświęcają 
swój czas na pracę społeczną oraz na rzecz osób 
potrzebujących. 

nej, w 20 rocznicę powstania 
ŚDS w Łęcznej, miało na celu 
stworzenie możliwości spo-
tkania się wielu podmiotów  
z różnych obszarów życia spo-
łecznego, w których świadczą 
pracę wolontariusze. Działa-
nie to służy promocji wolon-
tariatu na terenie powiatu 
łęczyńskiego oraz jest okazją 
do podziękowania wolonta-
riuszom za ich bezinteresow-
ną pracę. 

Gala odbyła się w ramach 
projektu „Wypalenie pragnie-
niem pomagania” współfi-
nansowanego ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Podczas Gali wyróżniono 
także wolontariuszy z Zes- 
połu Szkół w Puchaczowie: 
Zuzannę Szurek i Kubę Sie-
mionka, działających w Szkol-
nym Klubie Wolontariatu w 
Gimnazjum im. Jana Pawła   
w Puchaczowie. Wykazali się 
dużym zaangażowaniem w 
prowadzonych na terenie szko-
ły akcjach międzynarodowych 
(PAH), ogólnopolskich (m. in. 
"Góra Grosza") i lokalnych. Pra-
cowali na rzecz dzieci potrze-
bujących wsparcia i pomocy  
na terenie szkoły i powiatu, 
brali udział w terapii rozwijają-
cej dzieci z autyzmem. 

Agnieszka Sobiesiak
Wioletta Błaziak

Joanna Tomasiak

Spotkanie z Mikołajem
W ostatnią sobotę 05 grudnia o godz. 16.30 w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie odby-
ło się Spotkanie z Mikołajem. Mieliśmy ogromne 
szczęście gościć najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, którzy przez cały rok niecierpliwie 
czekają na to spotkanie. 

UWAGA RODZICE!
Rodzice uczniów, którym przyznano stypendium szkol-

ne na okres wrzesień-grudzień 2015r. proszeni są o zgłosze-
nie się do Urzędu gminy w Puchaczowie, ul. Rynek 11, pokój 
nr 6, w terminie 04-15 stycznia 2016r. w celu złożenia oświad-
czenia w sprawie wydłużenia terminu wypłaty stypendium  
do czerwca 2016 r. 

Ewelina Skoczylas-Madej

Uroczyste obchody tego 
dnia w Szkole Podsta-

wowej im. Jana i Kazimierza  
Bogdanowiczów w Nadrybiu 
odbyły się 04 grudnia. 

Już od rana podczas 
przerw na korytarzu roz-
brzmiewała muzyka nawołu-
jąca do troski o innych i bez-
interesownej pomocy. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie klas młod-
szych ze Świętym Mikołajem 
odśpiewały piosenkę „Podziel 
się tym, co masz”, natomiast 
wolontariusze z klas starszych 
zaprezentowali się w utworze 
„Otwórz serce na słaby świat”. 
Występy wokalne połączono 
z rozstrzygnięciem konkursu 
literackiego „Wolontariat pió-
rem” i konkursu plastycznego 
„W wolontariacie siła”, nad któ-
rymi patronat sprawował wójt 
gminy Puchaczów. 

W tym dniu otwarto rów-
nież kiermasz świąteczny, na 
którym sprzedawano stroiki, 
bombki, kartki okolicznościo-
we, choinki itp. przygotowa-
ne przez członków Szkolnego 
Klubu Wolontariusza. Dochód 
z kiermaszu zostanie przezna-
czony na dofinansowanie wy-
cieczki szkolnej dla uczniów  
potrzebujących wsparcia.

09 grudnia Teresa Albiń-
ska – wolontariuszka wybrana 
spośród rodziców ze szkoły 
w Nadrybiu – oraz uczennica 
klasy VI Patrycja Dąbrowska 
z Wiolettą Błaziak odebrały 
podziękowania za wytrwałą 
pracę podczas Powiatowej 
Gali Wolontariatu w Łęcznej.  
Wydarzenie to zorganizowane 
przez Łęczyńskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych  
Lider Partnerstwa na Rzecz 
Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go Mieszkańców Powiatu Łę-
czyńskiego oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Łęcz-

W oczekiwaniu na przyby-
cie św. Mikołaja skrzaty 

oraz elfy przygotowały dla 
dzieci różne atrakcje. Wszyscy 
bawiliśmy się bardzo dobrze, 
śpiewając i tańcząc. W końcu 
doczekaliśmy się przybycia 
Mikołaja, który w tym roku  
z powodu braku śniegu wje-
chał do sali na hulajnodze. Na 
buziach oczekujących zago-
ściły uśmiechy pomieszane 
z zaskoczeniem. Okazało się, 
że przez cały rok wszystkie 

dzieci były bardzo grzeczne  
i wszystkie oczywiście dosta-
ły przepiękne prezenty. 

Niestety, wszystko co do-
bre szybko się kończy i nasza 
wspólna zabawa w mgnieniu 
oka dobiegła końca. 

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za tegoroczne 
spotkanie i zapraszamy za 
rok. Mikołaj na pewno nas 
odwiedzi, a grzeczni znowu 
dostaną piękne prezenty. 

Beata Sagan

Szopki Bożonaro-
dzeniowe 2015
Już po raz piąty Biblioteka w Puchaczowie zorga-
nizowała konkurs na Szopki Bożonarodzeniowe, 
który z roku na rok cieszy się coraz większym  
zainteresowaniem, w tym roku udział wzięło  
25 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych gmi-
ny Puchaczów. 

Szopki są nieodzownym 
elementem obchodów 

Bożego Narodzenia. Buduje 
się je w kościołach, zdobią 
nasze domy, nie rozstają się 
z nimi kolędnicy. A wszystko 
zaczęło się w średniowieczu, 
kiedy to św. Franciszek z Asy-
żu w roku 1223 jako pierw-
szy przygotował świąteczną 
aranżację mającą na celu 
przybliżenie wiernym historii 
narodzin Chrystusa.

Do Polski tradycja wysta-
wiania szopek bożonarodze-
niowych dotarła mniej więcej 
w XVIII wieku. Podczas uroczy-
stego rozstrzygnięcia konkursu 
w dniu 15 grudnia 2015 r. dzieci 
wysłuchały opowieści o historii 
szopek w Polsce i na świecie 
a następnie decyzją komisji 
wszystkie otrzymały nagro-
dy.  Serdecznie dziękujemy za 
udział  i pomoc w realizacji kon-
kursu.    Magdalena Skórniewska
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Anna Ficner-Ogonowska – „Czas pokaże" 

Wzruszająca i mądra powieść o tym, że wszystko w życiu ma 
sens i zawsze jest czas na miłość. Wydawać by się mogło,  

że życie Julki jest poukładane i nie ma w nim miejsca na niespo-
dzianki. Ma wierną przyjaciółkę Nelę i bliskich, choć jej rodzinie 
nie brak wad. Jednak wystarczy jedno uderzenie serca i chwila na-
miętności, by wszystko się zmieniło. W tej historii nic nie jest takie, 
jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że prawdziwe 
uczucia wymagają wielkich poświęceń. Czy Julka znajdzie dosyć 
siły i odwagi, by podążyć za głosem serca? Jakich wyborów doko-
na? Czy znajdzie szczęście u boku ukochanego? Czas pokaże…
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Rok Polskiego Teatru
19 listopada 2015 r. minęło 250 lat od pierwszego 
przedstawienia aktorów dzięki inicjatywie króla 
Stanisława Augusta. Data ta uważana jest za po-
czątek dziejów Teatru Narodowego, a jednocze-
śnie za początek Polskiego Teatru Publicznego. 

Spotkanie  
z książką
W dniu 02 grudnia 2015 
r. w Filii Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechankach 
odbyła się lekcja biblio-
teczna dla uczniów kl. 
„0” i I ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów 
Armii Krajowej  
w Ostrówku. 

Na początku zajęć dzieci 
zwiedziły bibliotekę, gdzie 

dowiedziały się wszystkiego 
o bibliotece i księgozbiorze  
i tego, w jaki sposób wypoży-
czać książki. Zobaczyły, jak wy-
gląda nowa karta biblioteczna. 
Następnie rozmawiano o książ-
kach. Dzieci opowiadały o ulu-
bionych bajkach, otym, kto im 
czyta książki. Zastanawiały się 
też,  co by było, gdyby na świe-
cie nie było książek? 

W dalszej części lekcji roz-
wiązywały zagadki związane 
z tytułami bajek i wierszyków. 
Uczestniczyły też w zabawie 
ruchowej – uśmiechem na 
buziach i na wesoło interpre-
towały piosenkę pt. „Głowa, 
ramiona, kolana, pięty”. Po za-
bawie relaksowały się, słucha-
jąc wiersza Marii Konopnic-
kiej pt. „Stefek Burczymucha”.

Na zakończenie zajęć dzie-
ci pracowały w grupach, kolo-
rując duże zakładki do książek, 
które zabrały na pamiątkę wi-
zyty w bibliotece publicznej.

Monika Ciężkowska
Filia Biblioteki w Ciechankach

Pidżamo-
we party 
andrzej-
kowe
27 listopada uczniowie 
Szkoły Filialnej  
w Ciechankach bawili 
się trochę nietypowo, 
ponieważ każdy ubrany 
był w swoją ulubioną 
pidżamę. 

Zabawy andrzejkowe nie 
skłaniały do snu. Czarodziej-

skim zaklęciem dzieci wkroczy-
ły w świat zabaw i wróżb. Roz-
poczęły od puszczenia iskierki 
poprzez uścisk dłoni. 

Każdy uczeń mógł zapre-
zentować się i poczuć jak na 
wybiegu, przechadzając się 
po sali. Następne były zabawy  
z poduszkami: taniec z po-
duszką na głowie, podawanie 
poduszki górą z rąk do rąk oraz 
między nogami, podawanie 
poduszki w kole przy muzy-
ce. Największą frajdę uczniom 
sprawiła poduszkowa bitwa 
oraz rzucanie poduszką na od-
ległość. Było przy tym ogrom-
nie dużo śmiechu i radości. 
Wszystkie zabawy przeplatano 
wróżbami. 

Na buziach dzieci było wi-
dać uśmiech, a kto się zmęczył, 
odpoczywał na swoim kocyku, 
bo przecież były to pidżamowe 
andrzejki. Uczniowie poznali 
tradycyjne andrzejkowe wróż-
by, mając świadomość, że są 
formą doskonałej zabawy. 

Marta Stefańska

Znaczenie tego faktu zostało 
podkreślone Uchwałą Sej-

mu RP, który ogłosił Rok 2015 
Rokiem Polskiego Teatru Pu-
blicznego. 

W związku z  obchodami 
Roku Teatru w  Filii Bibliote-
ki w  Ciechankach w  dniu 01 
grudnia 2015 r. odbyła się lek-
cja biblioteczna dla wychowa-
nek z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w  Podgłę-
bokiem. Uczennice wysłuchały 
i  obejrzały prezentację multi-
medialną przedstawiającą  hi-

storią teatru europejskiego  
i polskiego, wysłuchały frag-
mentów: Teatru TV „Romeo 
i  Julia”  W. Szekspira z  1974 r., 
Misterium w  Świerszczowie, 
widowiska „Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale”, „We-
sela” S. Wyspiańskiego oraz 
spektaklu  „Oratorium Pytyj-
skie”.

Wierzymy, że Jubileuszowy 
Rok przyczyni się do świado-
mych wyjść do teatru.

Monika Ciężkowska
Filia Biblioteki w Ciechankach

Z integracją za pan brat
Od 01 września 2015 r. w Przedszkolu w Puchaczowie 
funkcjonuje grupa integracyjna, do której uczęszczają 
3-latki. Integracja realizowana jest tu jako forma współ-
istnienia, czyli wspólnej zabawy, nauki i wychowania 
dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

Integracja daje dzieciom  
o specjalnych potrzebach 

możliwość rozwoju w natural-
nych warunkach społecznych 
i w zróżnicowanej grupie ró-
wieśniczej. Uczy akceptacji, 
tolerancji i empatii, przynosząc 
korzyści dzieciom niepełno-
sprawnym i zdrowym. Czym 
więc różni się ten oddział od 
pozostałych? 

– Przede wszystkim tym, 
że nauczyciela wychowania 
przedszkolnego w codziennych 
obowiązkach wspiera pedagog 
specjalny oraz dwie tzw. pomo-
ce nauczyciela, starając się two-
rzyć najkorzystniejsze warunki 
do wszechstronnego rozwoju – 
informuje Ewa Bochra, dyrektor 
przedszkola. – Nikt nie tworzy 
tu więc sztucznego podziału 
ról i obowiązków, przeciwnie, 
pedagog specjalny jest rzecz-
nikiem dzieci niepełnospraw-
nych. Oznacza to, że podczas re-
alizacji podstawy programowej 
wspiera dziecko z orzeczeniem 
podczas zajęć grupowych, za-
baw oraz wszystkich czynności 

samoobsługowych. Prowadzi 
też indywidualne zajęcia tera-
peutyczne i kompensacyjne – 
dodaje dyrektor. – Dla każdego 
dziecka niepełnosprawnego 
opracowujemy tzw. IPET, czyli 
Indywidualny Program Eduka-
cyjno-Terapeutyczny. IPET two-
rzony jest na cały okres pobytu 
w przedszkolu przez pedago-
ga specjalnego we współpracy 
z nauczycielami wychowania 
przedszkolnego i logopedą. 
Jest dostosowany do możli-
wości, potrzeb i zainteresowań 
dziecka – informuje dyrektor. 

Dzieci zdrowe w grupach 
integracyjnych realizują te 
same treści programowe, jak 
dzieci w grupach masowych, 
wzbogacone o zagadnienia 
związane z integracją.

Dzieci mają za sobą już 
pierwsze sukcesy – uczestni-
czyły w Pasowaniu na Przed-
szkolaka i wspólnie ze swo-
imi Paniami wystąpiły przed 
całym przedszkolem z okazji 
Mikołajek.

Kamila Kondracka
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Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Karolem Zabłotnym,  
Wiceprzewodniczącym Rady gminy

Wieści z sesji
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Karol Zabłotny
Wiceprzewodniczący  

Rady gminy, Radny Szpicy
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów    

XII SeSjA
27 LIStOPAdA  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: 

 1. uchwała w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
gminy Puchaczów na 2016 rok. 

2. uchwała w sprawie opinii dotyczącej 
programów polityki zdrowotnej, roze-
znanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców województwa 
lubelskiego zawartych w opracowaniu 
"Ocena stanu zdrowia oraz określenie 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa lubelskiego na potrzeby 
opracowania programów polityki zdro-
wotnej realizowanych przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego w latach 
2016-2021". 

3. uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację projektu odbudowy po-
mnika Marszałka Polski józefa Piłsud-
skiego w Ciechankach 

4. uchwała w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2016 r. 

5. uchwała w sprawie określenia wy-
sokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych obowiązują-
cych na terenie gminy Puchaczów  
na 2016 roku. 

6. uchwała w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy 
Puchaczów na rok 2016. 

7. uchwała w sprawie określenia wzo-
rów deklaracji i informacji podatkowych            
w zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego. 

8. uchwała w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej i określenia zasad usta-
lania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty i zarządzenia 
jej poboru w drodze inkasa, określenie 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. 
                                          Opr.: Jolanta Oraczewska 

– Jak by pan posumował 
mijający 2015 rok, który, jak 
wiemy, był rokiem trudnym 
dla całej gminy?

– Trudno jest mi się od-
nieść do poprzednich lat, 
gdyż właściwie od roku peł-
nię funkcję radnego i mam 
bezpośredni wpływ na sy-
tuację gminy. Niewątpliwie, 
jeśli spojrzymy wstecz, od 
początku 2015 roku zauwa-
żymy trudności, z jakimi przy-
szło nam się zmierzyć, przede 
wszystkim finansowe. Mam 
świadomość, że każdy z nas 
w mniejszym czy większym 
stopniu odczuł tę trudną sy-
tuację. Nie ukrywam, że po-
dejmowano czasem niełatwe, 
wręcz trudne rozwiązania, ale 
wszystko odbywało się spo-
kojnie dzięki wyrozumiałości 
i przychylności mieszkańców. 
Udało się również poczynić 
drobne inwestycje, w więk-
szości wykorzystano fundu-
sze sołeckie, które de facto są 
częścią budżetu naszej gminy.

– W ostatnich miesiącach 
nastąpiła poprawa finansów 
gminy, a to za sprawą wpły-
wu podatków od naszego 
największego podatnika, ja-
kim jest "Bogdanka".

– Ogólna sytuacja kopalni 
wprowadziła więcej optymi-
zmu podczas prac nad budże-
tem na 2016 rok, w którym za-
planowano również większe 
inwestycje.

– Obejmując stanowisko 
radnego Szpicy, na pewno 
wyznaczył sobie Pan cele czy 
zadania, które należy bez-
względnie zrealizować.

– Osoba wybrana przez 
mieszkańców własnej miej-
scowości dostaje mandat za-
ufania, to zatem funkcja bar-
dzo odpowiedzialna nie tylko  
z uwagi na fakt podejmowania 
ważnych decyzji dotyczących 
nas wszystkich oraz funkcjo-

nowania gminy. Po wyborach 
zadaniem radnego jest repre-
zentowanie i dbanie o wspól-
ne sprawy gminy i jej miesz-
kańców. Niewątpliwie każde-
mu radnemu najbliższa jest 
jego własna miejscowość i jej 
mieszkańcy, dlatego za jedno 
z ważniejszych zadań do zreali-
zowania w najbliższym czasie 
traktuję remont budynku re-
mizy w Szpicy, którego stan nie 
pozwala obecnie na użytkowa-
nie zgodne z przeznaczeniem. 

Nie ukrywam, że na sercu 
leżą mi także inne problemy. 
Jako przedstawiciel Wojewo-
dy Lubelskiego do Rady Spo-
łecznej działającej przy Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia SP ZOZ 
w Puchaczowie wspólnie z po-
zostałymi członkami rady, Pa-
nem Wójtem i kierownictwem 
Ośrodka Zdrowia staramy się 
wypracować rozwiązania, któ-
re mogą poprawić dostęp do 
lekarzy i świadczeń zdrowot-
nych naszym mieszkańcom. 
Służą temu m.in. dopłaty z 
funduszu sołeckiego do wizyt 
u lekarzy specjalistów przyj-
mujących w gminnym Ośrod-
ku Zdrowia oraz rozszerzenie 
ilości lekarzy specjalistów na 
kolejny rok kalendarzowy. 
Jako członek stałych komisji, 

uRZąd GMIny  
PuChACZóW
poniedziałek – piątek  

godziny pracy: 
07.00-15.00 

tel. (81) 757 50 12  
www.puchaczow.pl 

e-mail:  
puchaczow@lubelskie.pl

m.in. oświaty oraz budżetu  
i finansów, popieram rozsądne 
propozycje inwestycji plano-
wanych na terenie gminy, jak 
chociażby kontynuacja remon-
tów dróg, budowa dalszej czę-
ści kanalizacji, dofinansowania 
do solarów i każde inne, które 
udźwignie nasz budżet. 

– Podjął Pan też temat do-
kończenia drogi powiatowej 
Ciechanki-Ostrówek.

– Chodzi o utwardzenie 
poboczy tłuczniem i lepsze jej 
oznakowanie na łukach, by po-
prawić bezpieczeństwo. Jak już 
wcześniej wspominałem, gmi-
na to jej mieszkańcy i to z ich 
udziałem powinny być podej-
mowane decyzje wyznacza-
jące kierunek rozwoju naszej 
gminy. Należy jednak pamię-
tać, że każdy z nas ma własne 
zdanie na dany temat, nie bez 
kozery mówi się: ile głów, ludzi, 
tyle zdań, a rolą radnego jest 
wybór optymalnych rozwią-
zań z wielu przedstawianych 
propozycji, nawet kontrower-
syjnych, słusznych dla dobra 
mieszkańców, jak i rozważnych 
dla przyszłości gminy.

Jednym z przykładów 
wspólnego działania dla dobra 
wszystkich, przy wsparciu wój-
ta i starosty, jest bus kursujący 
na trasie Łęczna – Zawadów 
(rozkład jazdy: patrz Informator, 
s. 11 – przyp. red.).                      

– Nadchodzące święta na-
strajają do składania życzeń.

– Korzystając z tej okazji, 
wszystkim Czytelnikom oraz 
mieszkańcom naszej gminy 
pragnę złożyć świąteczne ży-
czenia, ciepła rodzinnej atmos-
fery i spełnienia najskrytszych 
marzeń. Oby uśmiech naszych 
dzieci rozpłomieniał serca, da-
jąc nadzieję na lepsze jutro, na 
każdy z nadchodzących dni. 
Życzę PAństwu, by nadcho-
dzący rok, obfitując w nowe 
szanse i możliwości, stał się 
czasem realizacji zamierzeń, 
niosąc ludzką życzliwość i na-
dzieję ufnego spoglądania w 
przyszłość.

Rozmawiała: Redakcja  
18 grudnia 2015 roku
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Informator

ROZKłAd jAZdy łęCZnA – 
PuChACZóW – ZAWAdóW
Z ZAWAdOWA: 6.05 ; 7.05 ; 
9.10 ; 11.40 ; 13.45 ; 14.45
Z łęCZnej: 6.40 ; 8.35 ; 11.10 
; 13.00 ; 14.15 ; 15.30. Odjazdy 
Puchaczów – łęczna: 6.24 ; 
7.24 ; 9.30 ; 12.00 ; 14.05 ; 
15.05: Odjazdy Puchaczów – 
Zawadów: 6.48 ; 8.43 ; 11.18 ; 
13.08 ; 14.23 ; 15.38. Kursuje 
od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt

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+; 5.28S; 
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 
łęCZnA: dWORZeC AutObu-
SOWy 
do Cycowa: 9.00a; 2.00a; 
14.55a; 18.00a. a – nie kursuje w 
niedziele i święta
łęCZnA: dWORZeC  
AutObuSOWy)
do Cycowa (przez Puchaczów): 
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: dWORZeC
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

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
03 listopada 2015 r.

Turniej międzyszkolny RAMBIT

17 listopada 2015 r. 

 Konkurs międzyszkolny SUDOKU
05 grudzień 2015r. 

Spotkanie z Mikołajem 
15 grudzień 2015r. 

Kabaret SMILE – premiera nowego 
programu
18 grudzień 2015r. 

Uroczyste rozświetlenie choinki oraz 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego   
„Pory roku: Zaczarowana zima”

Grudzień 2015r. 

Spotkanie opłatkowe

trwają zajęcia dla dzieci  
i młodzieży: wokalne, muzycz-
ne, taneczne, plastyczne oraz 
teatralne. Rozpoczęły się również 
zajęcia  ZuMby dla dorosłych 
mieszkańców gminy Puchaczów. 

GMInny OśROdeK 
ZdROWIA SP ZOZ  
W PuChACZOWIe
LeKARZe PRZyjMująCy W RAMACh 
PROGRAMu ZdROWOtneGO dLA 
MIeSZKAńCóW GMIny PuChACZóW:
kardiolog M. Skórski: środa, diabe-
tolog B. Wdowiak-Barton i M. Ko-
walczyk:  2 razy w miesiącu – co drugi 
wtorek, 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 Karolina: pon., pt. 14.00-
18.00; Radko Katarzyna: śr. 14.00-
18.00; Rakszewska Tamara: wt., czw. 
14.00-18.00. LeKARZe StOMAtOLO-
dZy: Jasielska Maria: codziennie od 
7.30-16.00; Szymańska-Żołądek Lu-
cyna pon. 10.30-18.00; GIneKOLOG: 
Kondracka Beata: pon. i pt. 15.00. 
LeKARZ MedyCyny PRACy: Lalak 
Marek czw. 15.00. LeKARZe RehAbI-
LItAnCI: Zaborek Sławomir: pierwszy 
poniedziałek miesiąca – od 16.00; Chi-
bowski 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

Hala 
sportowa 
otwarta
Od 16 grudnia 2015 
roku Zespół Szkół  
w Puchaczowie bez-
płatnie udostępnia 
halę sportową dla 
mieszkańców gminy 
Puchaczów.

Hala jest dostępna w na-
stępujących dniach:

środa, czwartek, 18.00-20.00
sobota, niedziela, 16.00 -20.00

Opiekunem hali Pan Karol 
Bujak, z którym należy kon-
taktować się bezpośrednio w 
celu rezerwacji obiektu.

A.U.

Sportowe ostatki 
w Ostrówku
Liście już opadły, jesień w pełni, a na obiektach 
sportowych w Ostrówku ostatni weekend tego-
rocznego sezonu odbywał się pod hasłem "Nasz 
Orlik". W ramach zorganizowanych zajęć sporto-
wych w sobotę 28 listopada odbył się kolejny Orli-
kowy Bieg Terenowy. 

Mój na-
uczyciel 
W-F
10-letnia Ola Pawlak od-
niosła niemałe zwycię-
stwo w VII Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym 
„Mój Nauczyciel i jego 
praca na lekcjach WF” – 
Zamość 2015.

Konkurs, na który wpłynęło 
631 prac z 53 placówek 

województwa lubelskiego. 
zorganizował Młodzieżowy 
Dom Kultury im. K. Maku-
szyńskiego w Zamościu. 

W kategorii kl. IV- VI Ola 
otrzymała wyróżnienie, cze-
go jej serdecznie gratuluje-
my.              Magdalena Dylewska

Próbę sił z dwunastomi-
nutową trasą podjęło 12 

osób, wśród których były 
dzieci, młodzież i osoby doro-
słe. Najmłodsza uczestniczka 
miała 4 lata i przebiegła trasę 
250 metrów, najstarszy za-
wodnik przekroczył 60-ty rok 
życia, ale wigoru i hartu du-
cha mógłby mu pozazdrościć 
niejeden nastolatek. 

Trasa biegowa w Ostrów-
ku to 250 metrów wokół 
kompleksu boisk sportowych 
"Orlik 2012", jest oznaczona             
i przyjazna dla uczestników, 
gdyż w większości przebiega 
w terenie. 

Frekwencja na kolejnych 
edycjach wspólnego biega-

nia w Ostrówku wzrasta, po-
dobnie jak liczba pań biorą-
cych udział w zmaganiach. 

W niedzielne, słoneczne 
popołudnie Orlik w Ostrów-
ku opanowali miłośnicy pił-
ki nożnej. Rozegrano mecz, 
wcześniej dzieląc się na dwie 
siedmio-osobowe drużyny. 
Wynik sparingu oscylował wo-
kół remisu, jednak najważniej-
sza była dobra zabawa i chęć 
spędzenia czasu na sportowo. 
Grupa piłkarska w Ostrówku 
jest prężna, bywało, że na tre-
ning przychodziło ponad 20 
osób w tym kobiety. Wszyscy 
umówili się na nowy sezon.    

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

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

SKŁAD KOMPUTEROWy: Agencja Graficzno-Wydawnicza „Agrafka”
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.
„Wieści” dostępne są w Puchaczowie w Urzędzie gminy, Banku, na Poczcie, w sklepie „Artykuły Spożywcze” A. i M. Niwiński S.C., Przedszkolu,  
Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i wybranych sklepach.  
Dwumiesięcznik ukazuje się w styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu i listopadzie.  
Redakcja przyjmuje podpisane imieniem i nazwiskiem materiały do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Po sąsiedzku z...
Robertem Znajomskim

Regionalia

Robert Znajomski- artysta niemałostkowy, urodzony w 1968 roku w Hrubieszowie. Robi 
swoje i stara się tego nie nazywać wymyślnie czy górnolotnie. Ukończył Wydział Arty-
styczny UMCS w Lublinie na kierunku grafika. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Plastyków w Lublinie, wiceprezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
i Sztuki PLAMA, członek międzynarodowego ruchu International Union of Mail-Artists 
IUOMA oraz członek Zrzeszenia Łódzkich Odkrywców Metali ZŁOM. Nauczyciel plastyki 
w Szkole Podstawowej im Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku. 

Zajmuję się malarstwem, rysun-
kiem, grafiką, fotografią exlibri-

sem oraz mailartem. Dominującą 
tematyką moich prac jest szeroko 
rozumiana natura i jej modyfika-
cje w formach geometrycznych do 
abstrakcji włącznie. W malarstwie 
główny nacisk kładę na kolor, który 
stanowi dla mnie źródło inspiracji. W 
rysunku interesuje mnie linia, a jego 
tematem jest człowiek i przedmiot. 

– No właśnie linie. Czasami 
można zauważyć, jak kreślisz je 
na białych kartkach. Dla zwykłego 
człowieka to tylko kreski.

– To są moje rysunki. Nie nazy-
wam tego jakoś specjalnie. Wyko-
rzystuję tusz i papier, czyli to, co kla-
syczne i sprawdzone od lat. Pomysły 
rodzą się cały czas, wynikają głównie  
z obserwacji natury, ona jest źródłem 
inspiracji i dostarczycielem różno-
rodnych wzorców. Trzeba się tylko 
skupić i wyłowić to, co inspiruje czy 
ciekawi. Niejednokrotnie całość, któ-
ra nas otacza, jest mało ciekawa, ale 
za to jej fragmenty bywają niezwykle 
inspirujące. Podobnie jak ustawie-
nia czy zestawienia. Lubię kontrasty, 
zresztą, cały rysunek opiera się na 
kontraście między czarną kreską a 
białą kartką. Pomiędzy linią a podło-
żem. Kontrast uwydatnia tę różnicę, 
przeciwieństwo elementów obrazu. 
Służy podkreśleniu i zaakcentowaniu 
wybranych elementów, oddaniu na-
stroju pracy.

– Gdy tworzysz, kierujesz się 
czymś specjalnym? Uczuciami, wi-
zją, kontaktami z ludźmi?

– Uczucia są niezwykle ważne, 
wyrażają człowieka w stosunku do 
określonych zdarzeń, ludzi i innych 
elementów otaczającego świata. 
Ale jest jeszcze coś, co nadaje mocy 
i głębi tworzeniu . To wyobraźnia i 
natchnienie, które karze nam iść tą, 
a nie inną drogą, prowadzi nas do 
jakiegoś mglistego na początku celu, 
który w produkcie finalnym stanowi 
to, o co naszej podświadomości cho-
dziło. Kontakty z ludźmi, przegadane 
godziny, wymiana doświadczeń, czy 
umiejętność słuchania drugiej oso-

by powoduje, że rodzą się pomysły. 
W końcu tworzenie to świadomy 
proces oparty na doświadczeniach, 
przeżyciach, obserwacjach, z małą 
domieszką boskiego namaszczenia.

– Namaszczenia czy natchnie-
nia?

– Natchnienie prowokuje do 
twórczego działania i to w sposób 
dość perfidny, bo niedający spokoju 
aż do momentu wykonania pracy. 
Jest twórczym ożywieniem, i mimo 
że bywa męczące, jest potrzebne. 
Czasami zdarza mi się tworzyć pod 
wpływem emocji  będącymi sponta-
niczną reakcją na chwilę, jakiś szcze-
gólny moment. 

Marto, zadajesz bardzo trudne  
i doś kłopotliwe pytania. Ja nie pota-
fię opowiadać o swojej sztuce. Wy-
znaję zasadę, że obrazy są do oglą-
dania i interpretowania, przeżywania 
na swój sposób. 

– Więc czy choć odrobinę zdra-
dzisz nam techniczne arkana Twej 
pracy?

– Pracuję głównie na papierze  
i to dobrej jakości. Uwielbiam pa-
pier, bo jest tworzywem uniwersal-
nym. Mam pokaźny zbiór rożnego 
rodzaju papierów, niejednokrotnie 
bardzo unikatowych, pochodzących 
sprzed wielu, wielu lat. Do pracy wy-
korzystuję też stare zadrukowane 
kartki z bliżej nieokreślonych ksiąg. 
Do rysunku używam głównie tuszu 
– wielbię tradycyjny chiński tusz w 
kamieniu, który nie ma nic wspól-
nego z tandetą made in china. Ucie-
ra się go na specjalnym kamieniu  
z dodatkiem wody, dzięki czemu uzy-
skuje się całą gamę odcieni szarości  
i czerni. Lubię też papiery włoskie, 
angielskie i niemieckie, co do fran-
cuskich jakoś nie mam przekonania. 
Jeśli chodzi o papiery polskie, warte 
grzechu są te z małych manufaktur. 
Na marginesie dodam, że cieszy 
mnie, iż narodziła się moda na czer-
panie papieru – to dobrze, ponieważ 
sam papier może być odrębnym 
dziełem sztuki. Do tego tradycyjne 
farby – preferuję holenderskiego Ta-
lensa i angielskiego Rowney'a. 

– Gdzie i kiedy najlepiej się two-
rzy? Masz ulubione miejsce?

– Nie mam wygórowanych 
potrzeb, tworzyć mogę wszędzie. 
Dużo podróżuję, zwłaszcza po Pol-
sce, wszędzie gdzie jestem, staram 
się rysować i nie mam specjalnych 
potrzeb w tym względzie. Są rejony 
bardziej inspirujące, wtedy tworzy 
się łatwiej, ale są i te, gdzie za inspi-
racją, tematem trzeba pochodzić. 
Dobrze tworzy mi się np. w Puszczy 
Knyszyńskiej, gdzie od wielu lat or-
ganizujemy Egzotyczne Spotkania ze 
Sztuką, ale tam, na Podlasiu, są inne 
klimaty, nikt się nie spieszy, każdy ma 
czas i nikogo nic nie dziwi. Uczest-
niczę chętnie w plenerach malar-
skich, wyprawach w jedno miejsce 
na kilka, kilkanaście dni. Ponieważ 
przybory malarskie zajmują więcej 
miejsca niż rysunkowe, z tego powo-
du wyprawy te są bardziej męczące. 
Zmieniły się czasy. Obecnie nie ma 
takiego zainteresowania ze strony 
"podglądaczy” artysty przy pracy, 
więc można praktycznie wszędzie 
swobodnie tworzyć. Pamiętam ple-
ner w Zakopanem w 1989 roku. Gdy 
człowiek rozkładał się ze sztalugami, 
natychmiast gromadził wokół tłumy 
gapiów. W 2002 podczas pleneru w 
tym samym miejscu zero zaintereso-
wania. Znak czasów. 

– Czy twoje prace można 
gdzieś obejrzeć? 

– Tak, mam kilka wystaw in-
dywidualnych rocznie w rożnych 
miejscach, do tego dochodzi uczest-
nictwo w kilkunastu projektach 
zbiorowych praktycznie na całym 
świecie. Jestem też dostępny w sieci 
pod adresem: http://kreskikreseczki.
blogspot.com/ oraz http://robroy.
flog.pl/ Moje prace znajdują się też 
w kilku muzeach i w wielu kolekcjach 
prywatnych. Dbam o to, by mieć co 
najmniej 2 wystawy indywidualne w 
roku, do tego dochodzą liczne wer-
nisaże zbiorowe i uczestnictwo w 
wielu projektach mailartystycznych  
na świecie (głównie Europa i obie 
Ameryki), konkursach czy innych for-
mach prezentacji prac. 

– Czy masz swoich ulubionych 
artystów?

– Mam wielu: Jan Lebenste-
in za konsekwentność i pokorę, 
Albrecht Dürer za pracowitość  
i warsztat (mam wiele jego albu-
mów, głównie z początku XX wieku), 
Simon Segal, odkryty niedawno na 
wystawie w Białymstoku, za różno-
rodność i energetyczność, Zdzisław 
Beksiński za umożliwienie podróży 
w inny wymiar, Hieronim Bosch za 
umiejętność obserwacji świata, Van 
Gogh za swą wrażliwość, Pablo Picas-
so za nowe wartości. I wielu innych 
często anonimowych twórców rzeźb 
gotyckich czy krzyży i kapliczek przy-
drożnych, którymi się też fascynuję. 
Nie mam nielubianych artystów,  
w każdym staram się znaleźć coś 
pozytywnego, próbując zrozumieć 
jego sztukę. Owszem, są tacy, któ-
rzy mnie bardzo fascynują, są inni, 
którymi się mniej interesuję, ale 
staram się być nieobojętnym na 
twórcze dokonania człowieka, bo 
skoro ktoś podjął próbę stworzenia 
czegoś, warto się nad tym pochylić, 
poznać mechanizm działania, wziąć 
coś dla siebie. 

– Jaki jest twój największy 
sukces artystyczny? 

– Sukcesem jest robienie tego, 
co się lubi. Największy sukces, mam 
nadzieję, że jest jeszcze przede mną, 
inaczej spocząłbym na laurach i nie 
rozwijałbym się twórczo. Za emo-
cjonalny sukces uznaję II miejsce  
w konkursie „Inwazja aniołów” w Mu-
zeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad 
Notecią. Nie obroniłem się też przed 
porażkami, np. wystawami, które nie 
doszły do skutku. Ale i porażki staram 
się przekuwać w doświadczenie. Sta-
nowią coś w rodzaju przystanków, 
dzięki którym mam możliwość we-
ryfikacji tego, co robię. Sukcesem jest 
przede wszystkim moja praca. Po wielu 
trudach, ukończeniu i osiągnięciu za-
mierzonego celu niemal zawsze mnie 
satysfakcjonuje.

Rozmawiała:
Marta Stefańska

Fot.: Robert Znajomski




