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Szanowni Czytelnicy!

Przedstawiamy Wam pilotażowy nu‑
mer bezpłatnego magazynu „Pucha‑

czów – Wieści z Gminy”, której wydaw‑
cą jest nasz Urząd Gminy. Liczę, że dzię‑
ki tej publikacji staniemy się bliżsi sobie 
i naszym gościom.

Celem gazety jest wymiana infor‑
macji na temat podejmowanych przez 
gminę działań, zasad funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych i organizacji 
samorządowych. Ale nie tylko...

Gazeta będzie składała się z różnych 
rubryk, w których, mam nadzieję, każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Myślę, że publikacja ta zyska Waszą 
aprobatę i sympatię, że dzięki niej cie‑
kawostki, historia, minione i planowa‑
ne wydarzenia staną się wiedzą ogólnie 
dostępną.

Gazeta będzie ukazywała się w cy‑
klu dwumiesięcznym: w formie elek‑
tronicznej wszystkie jej wydania zosta‑
ną zamieszczane na naszej stronie inter‑
netowej: www.puchaczow.lubelskie.pl.
Wydanie papierowe znajdą Państwo  
w Urzędzie Gminy Puchaczów, w Gmin‑
nym Ośrodku Zdrowia, Banku Spółdziel‑
czym w Puchaczowie oraz w Szkołach 
Podstawowych na terenie gminy. Pla‑
nujemy również pozostawiać bezpłatne 
egzemplarze w sklepach spożywczych  
w Puchaczowie i w każdej wsi.

Życzymy miłej lektury!

Adam Grzesiuk
Wójt Gminy Puchaczów
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Pierwsze wzmianki dotyczące Gminy Puchaczów pochodzą z XII wieku. Źródła wymieniają m.in. Nadrib – Nadrybie

 oraz Stipicza – Szpicę. Wykopaliska archeologiczne we wsi Nadrybie  Dwór dowodzą, że obszar ten był zaludnio-

ny ponad 6 tysięcy lat temu. W okresie plemiennym (VIII – X w.) osadnictwo koncentrowało się m.in. w rejonie łęczyń-

skim (Łęczna, Puchaczów, Stara Wieś, Cyców, Busówno). Świadczą o tym liczne źródła archeologiczne, m.in. pozosta-

łości osad i cmentarzysk. 

W  okresie panowania Piastów porośnięty puszczą obszar między dwiema rzekami, Wieprzem i Bugiem, stanowił 

naturalną granicę Polski i Rusi. Pobliska Łęczna należała do Księstwa Sandomierskiego.

Osadnictwo rozwijało się bardzo prężnie. Mimo że gleby nie należały do najbardziej urodzajnych, rozległe łąki sprzy-

jały hodowli, a liczne jeziora, które dziś już nie istnieją, rozwojowi rybołówstwa. Istotnym czynnikiem wspierają-

cym osadnictwo były również szlaki komunikacyjne. Stary gościniec prowadził z Lublina przez Łęczną, w kierunku Wło-

dawy i Brześcia. Niedaleko stąd znajdowało się miejsce przeciągania lądem łodzi, tzw. przewłoka, biegnąca od Bugu 

przez Włodawkę lub Uherkę i Świnkę do Wieprza i stąd do Wisły. 

W okresie rozbicia dzielnicowego podjęto próby osadnicze związane z zagospodarowaniem pustek. Zaintereso-

wani nimi byli możnowładcy krakowscy i sandomierscy.  Proces ten był jednak utrudniony na skutek niszczą-

cych najazdów Rusinów, Litwinów i Tatarów, które zagrażały rozwojowi tych terenów. 

W owym czasie właścicielami okolic Puchaczowa byli benedyktyni z Sieciechowa, którzy otrzymali część Łęcznej 

i tereny położone od niej na północny-wschód od Jaksy z rodu Gryfów.

A. H.

z notatnika... historyka

W nazwę naszej gazety zostało wpi‑
sane logo, które nawiązuje do za‑

sobów naturalnych gminy Puchaczów. 
Użyte w nim kolory odnoszą się bezpo‑
średnio do kolorów natury.

W lewym górnym rogu, na wyso‑
kości pierwszych dwóch poziomów, 
umieszczono doskonale wszystkim zna‑
ny herb Puchaczowa. W ten sposób  
wyeksponowano serce naszej Małej 
Ojczyzny. Tuż obok herbu umieszczo‑
no tzw. piętro naziemne. Błękit to kolor 
transcedentny, oznacza niebo, praw‑
dę, kontemplację i czystość zamiarów. 
Kostka zielona nawiązuje do koloru 
lasów, wiosennych pól, obfitości, do‑
statku zapewnianego przez matkę zie‑
mię. To barwa nadziei na szczęście, 
symbolizująca także nieśmiertelność. 
Umieszczona poprzecznie kostka czer‑
wona to odniesienie do koloru zboża  
w czasie żniw, jak również obfitych  
plonów. Czerwień jest kolorem kró‑
lewskim i symbolizuje władzę.

Bezpośrednio pod herbem umiesz‑
czono piętro podziemne. Kostki czarne 
to oczywiste nawiązanie do pokładów 
węgla kamiennego, znajdującego się  
w sąsiedztwie podziemnych wód (kost‑
ka granatowa).

Autorką projektu logotypu oraz szaty 
graficznej gazety „Puchaczów – Wieści 
z Gminy” jest Małgorzata Rodziewicz. 

Redakcja



Reaktywacja 
k@wiarenki
19 września w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Puchaczo-
wie, w części budynku OSP  
na II piętrze, otwarto kawia-
renkę internetową.

Z kawiarenki można korzystać od 
poniedziałku do piątku w godz. 

8.00‑18.00. 
Dzięki przychylności i chęci współ‑

pracy OSP w Puchaczowie, reprezento‑
wanej przez prezesa Dariusza Kononiu‑
ka, miejscowa straż pożarna przekaza‑
ła placówce w użytkowanie sprzęt i po‑
mieszczenie. 

Jeżeli zapotrzebowanie na usłu‑
gi kawiarenki będzie większe, istnieje 
możliwość wydłużenia czasu jej pracy. 

GOK

Program „Moje Boisko 
– Orlik 2012” to prowadzona 
pod inspicjami Ministerstwa 
Sportu i Turystyki inicjaty-
wa zakładająca budowę ogól-
nodostępnych, bezpłatnych 
kompleksów boisk sporto-
wych w każdej gminie na te-
renie całego kraju. 

8 września 2011 roku odbyło się ofi‑
cjalne otwarcie kompleksu bo‑

isk sportowych „ORLIK 2012” w Pu‑
chaczowie. Inwestycję sfinansowa‑
no ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, Urzędu Marszałkowskie‑
go Województwa Lubelskiego i budże‑
tu gminy Puchaczów.

Orlik już otwarty

Aktualności
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Uroczystość rozpoczęła się od ro‑
zegrania towarzyskiego meczu pił‑
ki nożnej drużyn z Powiatu Łęczyń‑
skiego i gminy Puchaczów. Następ‑
nie Wójt Gminy Puchaczów, Adam 
Grzesiuk, powitał wszystkich przyby‑
łych gości. Swoją obecnością zaszczy‑
cili nas, m.in.: Justyna Syroka, – z‑ca 
Dyrektora Gabinetu Wojewody Lu‑
belskiego, Mirosław Korbut – Dyrek‑
tor Departamentu Kultury i Sportu  
w Lublinie, Krzysztof Babisz – Kura‑
tor Oświaty w Lublinie, Marian Sta‑
rownik – poseł na sejm, Adam Ni‑
wiński – Starosta Powiatu Łęczyń‑
skiego, Kazimierz Budka – w‑ce Sta‑
rosta Powiatu Łęczyńskiego, An‑
drzej Chrząstkowski – Wójt Gmi‑
ny Wierzbica, Jacek Koziński – Wójt 
Gminy Uścimów, dyrektorzy jedno‑

stek organizacyjnych, dyrektorzy i w‑ce  
dyrektorzy placówek oświatowych gmi‑
ny Puchaczów, radni i sołtysi gminy. 
Nie zabrakło również dzieci i młodzie‑
ży ze Szkół Podstawowych w Nadrybiu, 
Ostrówku i Zespołu Szkół w Puchaczo‑
wie, które zaprezentowały swoje osią‑
gnięcia artystyczne. Uczestników im‑
prezy zabawiała maskotka „Tygrysek”. 

Oryginalnym akcentem uroczysto‑
ści stał się niewątpliwie występ tanecz‑
ny pań z Urzędu Gminy Puchaczów  
z przedszkolakami z Puchaczowa.

„Orlik” udostępniony jest bezpłat‑
nie wszystkim chętnym dzieciom, mło‑
dzieży i dorosłym. Od czerwca opie‑
kę nad nim sprawuje Rafał Onysz‑
ko, który chętnie udziela wszelkich in‑
formacji na temat zasad korzystania  
z obiektu.                               Sylwia Janiuk

ORLIK W LICZBACH:

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 269 766,16 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa:   
          333 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki:           333 000,00 zł

Środki własne Gminy Puchaczów: 603 766,16 zł

Boisko do piłki nożnej: 
wymiary: 30 m x 62 m, powierzchnia 1860 m²

BOIsKO dO KOsZyKóWKI, sIAtKóWKI  
i piłki ręcznej: wymiary: 30 m x 50 m, 
powierzchnia 1500 m²

dosTępnoŚĆ orLikA: 

Poniedziałek – piątek: 8.00-14.00 
zajęcia sportowe dla uczniów 
Zespołu Szkół w Puchaczowie 

Poniedziałek – piątek: 14.00-20.00 
dla wszystkich mieszkańców gminy 

Sobota: 10.00-20.00  
dla wszystkich mieszkańców gminy 

Niedziela: 13:00-20:00 
dla wszystkich mieszkańców gminy 



Na dworach majątków ziemskich 
dożynki zagościły w XVI wieku. 

Wówczas urządzano je dla żniwiarzy, 
służby folwarcznej i pracowników na‑
jemnych w nagrodę za pracę przy żni‑
wach i zebrane plony. 

Tradycyjnie dożynki obchodzo‑
ne były pierwszego dnia jesieni, czy‑
li 23 września. Tego dnia dziękowa‑
no bogom za plony i zanoszono prośby  
o jeszcze lepsze w roku następnym. 

Obecnie uroczystości dożynkowe 
mają zarówno religijny, jak i ludowy 
charakter, któremu towarzyszy zabawa 
z okazji zakończenia zbiorów.

4 września 2011 roku mieszkańcy 
gminy Puchaczów świętowali Gmin‑
ne Dożynki. Obchody rozpoczęły 
się barwnym korowodem, w którym 
uczestniczyli starostowie, przedstawi‑
ciele gmin, zaproszeni na uroczystość 
goście, ale przede wszystkim panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Po Mszy świętej Adam Grze‑
siuk, włodarz gminy Puchaczów, 
przywitał serdecznie mieszkańców,  
a także przybyłych na zaproszenie go‑
ści. Swoją obecnością zaszczycili nas 
wójtowie partnerskich gmin Lubli‑
niec i Lubitów na Ukrainie. 

Mieszkańcy ochoczo degustowali 
pyszności i smakołyki zaprezentowane 
na 5. stoiskach, uczestniczyli w warsz‑
tatach słowiańskich i śmiali się z kaba‑
retem „Świerszcz i Chrząszcz”. Obej‑
rzeli także pokaz mody ludowej i ba‑
wili się przy akompaniamencie zespo‑
łów artystycznych. 

Atrakcją wieczoru był niezwykły 
pokaz tańca z ogniem. Po udanym  
i gorąco oklaskiwanym występie ze‑
społu „Cliver” odbył się tradycyjny już, 
bardzo widowiskowy pokaz sztucznych 
ogni.

 Sylwia Janiuk

Kolejne Dożynki w Puchaczowie 
już za nami!
Dożynki, nazywane też Świętem Plonów, to obrzęd ludowy 
Słowian i plemion bałtyckich, zwany w różnych stronach Polski 
wyżynkami, obrzynkami, wieńcem, wieńcowem lub okrężnem. 
Prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin  
i drzew, dopiero później z rolnictwem.

Święto Jesieni 
w Kazimierzu 
Dolnym
25 września 2011 roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Puchaczo-
wie zorganizował wyjazd  
do Kazimierza Dolnego  
na festyn dla Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy 
Puchaczów. 

Impreza, która nawiązuje do tradycji 
dożynek, odbyła się już po raz trzy‑

nasty na błoniu przy ul. Puławskiej  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Organizuje ją Muzeum Przyrodni‑
cze,  Oddział Muzeum Nadwiślańskie‑
go oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli.

GOK

Aktualności
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Węgrzy
naszymi 
partnerami
Gmina Puchaczów w dniach 
9-11 września gościła delegację 
przedstawicieli władz węgier-
skich miasta Pallhaza, repre-
zentowaną przez jego burmi-
strza – Moravszki Zscolt.

Gościom zaprezentowano m.in.: gmi‑
nę, placówki oświatowe i Kopalnię 

Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A. 
Węgrzy zobaczyli również cząstkę serca 
Lubelszczyzny – Starówkę i Podziemną 
Trasę Turystyczną.

Podczas wizyty podpisano umowę 
partnerską, pozwalającą obu gminom 
wspólną realizację projektów w ramach 
dostępnych programów finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej, uwzględ‑
niających ochronę środowiska natural‑
nego, kulturę oraz kontakty i wymianę 
doświadczeń w zakresie administracji  
i samorządu lokalnego.

Sylwia Janiuk



Dożynki 
Powiatu 
Łęczyńskiego
28 sierpnia w Cycowie odby-
ły się Dożynki Powiatu Łęczyń-
skiego. O godz. 10.45 sprzed 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Cycowie w kierunku placu 
Urzędu Gminy ruszył barwny 
korowód.

Starostami dożynek byli Ewa Olko 
oraz Andrzej Zuzaniuk.
Wieńce dożynkowe reprezentu-

jące naszą gminę przygotowały pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Pu-
chaczowa, Ostrówka, Jasieńca, Nad-
rybia i Brzezin. Wszystkich zgroma-
dzonych gości powitał gospodarz do-
żynek, wójt gminy Cyców, oraz Adam 
Niwiński – Starosta Powiatu Łęczyń-
skiego. Po części oficjalnej odbyła się 
Msza święta. Następnie zespół „Cyco-
wianie” zaprezentował widowisko ob-
rzędowe „Oczepiny”. Od godz. 14.00 
prezentowały się zespoły artystycz-
ne, m.in. nasz gminy zespół „TO MY”. 
Po godz. 16.00 uczniowie Zespołu Szkół 

w Ludwinie zaprezentowali interesują-
cy i bardzo pouczający pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Młodzi ratownicy dokonywali rów-
nież pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 
wskaźnika BMI (masy ciała). Następ-
nie obejrzeliśmy występ duetu biesiad-
nego „Po weselu”, pokaz zawodników 
klubu „Strongman Polska” oraz występ 
kabaretu „Czarny Salceson”. Miłym ak-
centem imprezy były wybory Miss Do-
żynek Powiatu Łęczyńskiego, koncert 
gwiazdy wieczoru „Varius Manx” oraz 
pokaz sztucznych ogni.

Sylwia Janiuk

Wokół nas

„Pomocna 
Dłoń”
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie już po raz 
kolejny realizuje unijny Pro-
gram PEAD – przekazywa-
nie żywności dla ubogiej lud-
ności Unii Europejskiej.

W bieżącym roku z magazy-
nu Banku Żywności w Lubli-

nie za pośrednictwem Stowarzysze-
nia Nasza Świetlica „Pomocna Dłoń”  
w Bogdance do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puchaczowie trafią peł-
nowartościowe produkty spożywcze: 
mleko UTH, ser topiony, ser twardy, 
makaron, kasza gryczana, kasza jęcz-
mienna z warzywami, musli, płatki 
kukurydziane, kawa zbożowa, ma-
sło, mleko w proszku, dania goto-
we, mąka, kasza manna, herbatniki, 
zupa pomidorowa z ryżem, krupnik.

Zapraszamy wszystkie osoby, 
które spełniają tzw. kryterium do-
chodowe, tj. osiągają dochód mie-
sięczny nie większy niż 715,50 zł  
w przypadku osoby samotnej oraz 
nie większy niż 526,50 zł przypada-
jący na jednego członka rodziny. 
Wsparcie otrzyma także każda 
rodzina, która znajduje się  
w trudnej sytuacji, np. z po-
wodu długotrwałej lub cięż-
kiej choroby, niepełnosprawno-
ści, bezrobocia bądź niewystar-
czającej zaradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych,  
w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych.

W szczególnych sytuacjach udzie-
lamy pomocy osobom lub rodzinom 
przekraczającym ustawowe kryte-
rium dochodowe.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Puchaczowie, 
ul. Tysiąclecia 8. Informacji udziela-
my również pod nr. tel.: 81 75 75 068.

Ewa Kaźmierczak, Kierownik OPS
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Na spacer do... Nadrybia 
Jedną z atrakcji turystycznych Nadrybia, wymienianą w przewodnikach i informatorach  
turystycznych, jest neolityczny (pochodzący z młodszej epoki kamienia) grobowiec,  
wydobyty i zrekonstruowany na terenie szkolnego ogrodu.

W 1999 roku Andrzej Brzozowiec 
podczas orki odkrył 3 kamien‑

ne płyty. Zabezpieczył znalezisko i po‑
wiadomił o nim archeologów UMCS 
w Lublinie.

21 września 1999 r. rozpoczęły się 
prace archeologiczne pod kierunkiem 
dr Barbary Bargieł. Według naukow‑
ców, doskonale zachowany grobowiec 
pochodzi z przełomu IV – III tysiąc‑
lecia p.n.e. z okresu kultury amfor ku‑
listych. 

Grobowiec z Nadrybia wykonano 
z 11. płyt piaskowca sarmackiego, po‑
chodzącego prawdopodobnie z oko‑
lic Bezka. Pokrywa górna grobowca 
usytuowana w kierunku północny‑za‑
chód – południowy‑wschód, złożona  
z 3. płyt, spoczywała na 8. płytach ścian 
bocznych. Bloki kamienne noszą ślady 
obróbki kamieniarskiej, nadającej im 
regularne kształty. Skrzynia grobowa 
ma 2,45 m długości oraz 0,95 m wyso‑
kości. Grobowiec waży 2380 kg. 

Na dnie jamy grobowej (na głę‑
bokości 1,3‑1,4m od poziomu grun‑
tu) odsłonięto pozostałości pochówku  

w postaci zachowanych w ziemi śladów 
kończyny dolnej. Kości uległy rozkła‑
dowi. W grobowcu znajdowały się dwa 
naczynia (amfory) oraz dwie siekierki 
z krzemienia pasiastego. Obecność sie‑
kier w wyposażeniu grobowym wska‑
zuje, że są to szczątki mężczyzny. Po‑
chówek nie był jednak kompletny. Jego 
zwłoki musiały być przed złożeniem  
w grobowcu poddane tajemniczym ry‑
tuałom, którym towarzyszyć mogły 
praktyki kanibalistyczne. 

Obok skrzyni grobowej odnale‑
ziono jamę ofiarną ze śladami palenia 
ognia, przydenną część naczynia, na‑
rzędzia krzemienne, drobne fragmenty 
piaskowca, skupisko zębów pochodze‑
nia zwierzęcego. Wszystkie przedmioty 
i szczątki trafiły do rąk naukowców, któ‑
rzy już w ośrodku akademickim prze‑
prowadzili dokładne badania.

Ludzie kultury amfor kulistych na 
ziemiach polskich pojawili się w poło‑
wie III tysiąclecia p.n.e. Zajmowali się 
głównie rolnictwem, o czym świad‑
czy zasiedlanie trenów o żyznych gle‑
bach. Żyli oni najczęściej w niewiel‑

kich osadach. Budowali domy o kon‑
strukcji słupowej lub wydłużone bu‑
dynki o długości kilku – kilkuna‑
stu metrów, stawiane nad zagłębie‑
niami w ziemi. Posługiwali się na‑
rzędziami krzemiennymi i wyrabia‑
li charakterystyczne gliniane naczy‑
nia o zaokrąglonym dnie (amfory). 
Hodowali bydło i świnie. Prawdopo‑
dobnie jako pierwsi udomowili konia. 

O wielkim znaczeniu zwierząt  
w życiu ludzi tej kultury świadczą po‑
chówki zwierzęce rytualnie podobne 
do pochówków ludzkich. Groby zwie‑
rząt, podobnie jak ludzkie, wyposa‑
żano w naczynia, narzędzia i ozdoby. 
Zdarzało się, że człowiek chowany był 
wraz z kilkoma zwierzętami lub wkła‑
dano do grobowca części ciała zwie‑
rząt, np. świńską szczękę.

Neolityczny grobowiec przewie‑
ziono na teren szkoły i zrekonstru‑
owano. W 2009 roku obok grobowca 
stanęła tablica informacyjna opisująca 
okoliczności jego odkrycia. 

Zapraszamy na spacer do Nadrybia!
Iwona Wróbel 

Cudze chwalcie,  swoje znajcie



Ta międzynarodowa kampania 
wywodząca się z Australii od‑

bywa się na całym świecie w trzeci 
weekend września i polega na zbio‑
rowym sprzątaniu śmieci zalegają‑
cych poza miejscami przeznaczo‑
nymi do ich składowania.

Uczniowie Gminy Puchaczów 
starannie i z wielkim zaangażowa‑
niem sprzątnęli tereny przyszkol‑
ne, trawniki i pobocza dróg w swo‑
ich miejscowościach. W Nadry‑
biu uprzątnięto również brzegi zale‑
wiska, a w Puchaczowie wyłowiono 
bardzo wiele butelek i puszek pływa‑
jących w bajorkach na Zawalu.  

Podczas tegorocznej akcji, tylko 
jednego dnia, uczniowie zebrali aż 
tonę odpadów. Nad bezpieczeństwem 

Już od 11. lat harcerze pod 
opieką druhen: Beaty Walatek  
i Elżbiety Szwed ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku, 
inwentaryzują gniazda bociana 
białego na terenie gminy Pu-
chaczów. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
wyruszyliśmy na trasę w upal-

ny lipcowy dzień tradycyjnie – na ro-
werze. Celem naszej wyprawy było 
podglądanie bocianów w ich natural-
nym środowisku oraz liczenie gniazd 
i efektów lęgów. 

Na trasie rajdu zliczyliśmy 47 
gniazd i 110 młodych zdolnych do 
wylotu. Wsią o największej ilości 
gniazd jest Szpica, położona przy tra‑
sie Łęczna – Wola Korybutowa. Na 
jej terenie znajduje się aż 10 gniazd, 
w których wychowało się 30. bocia‑
niąt. Najczęściej w gniazdach znaj‑

Bocianie gniazda w gminie policzone!
dowało się dwoje, troje lub (rzadziej)  
czworo piskląt. Jednak w miejscowości 
Nadrybie Wieś w jednym z gniazd za‑
uważyliśmy aż 5 młodych!

W wielu miejscach oglądaliśmy 
bociany na żerowiskach. Często też 
obserwowaliśmy karmienie młodych 
w gniazdach. 

Ciekawostką były 2 nowe, tegorocz‑
ne gniazda. Jedno z nich, o drew‑ 
nianej konstrukcji, znajduje się 
we wsi Wesołówka na pose‑
sji Roberta Żebronia. Drugie 
zlokalizowaliśmy we wsi Tu‑
rowola u Wiesława Banasia‑
ka, który przyciął gruszę, by 
zapewnić bocianom miej‑ 
sce lęgowe. 

Kolejną atrakcją dla 
uczestników rajdu okazała 
się wspaniała, bo orzeź‑
wiająca kąpiel w jezio‑
rze Piaseczno. Wszy‑
scy uczniowie wró‑
cili do domów opa‑
leni i zadowoleni.

Wyniki monitoringu wysłano do 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Przyrody we Wrocławiu. Zostanie on 
opublikowany na stronie internetowej: 
www.bociany.pl.

Elżbieta Szwed

dzieci  czuwali nauczyciele, zaś po‑
trzebne worki, rękawiczki i  transport 
odpadów do Zakładu  Utylizacji  za‑
pewnił  Urząd Gminy w Puchaczowie. 

Celem „Sprzątania świata” jest 
zwrócenie uwagi wszystkich ludzi na 
problem bezmyślnego zanieczyszcza‑
nia środowiska i jednoczesne uzmy‑
słowienie, ile wysiłku trzeba włożyć  
w uprzątnięcie śmieci. 

Celina Michalska

Sprzątanie świata 
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16 września 2011 roku uczniowie Szkół Podstawowych z Albertowa, 
Ciechanek, Nadrybia, Ostrówka, Puchaczowa, Zawadowa oraz Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie wraz z towarzyszącymi im na-

uczycielami przystąpili do 18. ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.



Z ekologią 
za pan brat
W Zespole Szkół  
w Puchaczowie wszy-
scy pierwszoklasiści 
z gimnazjum uczestni-
czą raz w tygodniu  
w praktycznych zaję-
ciach z biologii,  
na których poszerza-
ją wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu ekologii, 
ochrony przyrody  
i ochrony środowiska. 

We wrześniu i w paź‑
dzierniku uczniowie 

brali udział w zajęciach te‑
renowych, podczas których, 
przy pomocy przewod‑
ników, rozpoznawali ga‑
tunki roślin przydrożnych.  
Zobaczyli, m.in.: mnisz‑
ka pospolitego, dziuraw‑
ca zwyczajnego, krwawni‑
ka pospolitego, komonicę 
zwyczajną, nawłoć kanadyj‑
ską, żółtlicę drobnokwia‑ 
tową, bodziszka łąkowego, 

Bez azbestu
Gmina Puchaczów już 
od 2008 roku prowadzi 
działania prowadzące 
do oczyszczania tere-
nu z wyrobów zawiera-
jących azbest oraz ich 
bezpieczne i prawidło-
we unieszkodliwianie. 

W wyniku prowadzo‑
nych przez gminę 

działań, do dziś z jej tere‑
nu usunięto 300 ton azbestu  
w postaci płyt azbestowo‑ce‑
mentowych znajdujących się 
na budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych, będących 
własnością osób fizycznych, 
oraz na budynkach użytecz‑
ności publicznej. 

Z udzielonej przez gmi‑
nę pomocy finansowej sko‑
rzystało 160. właścicieli bu‑
dynków. 

Realizacja działań pole‑
gających na usuwaniu wy‑
robów zawierających azbest 
ma m.in.: zmniejszyć emi‑
sję włókien azbestu, popra‑
wić zdrowie mieszkańców, 
wyeliminować dzikie wy‑
sypiska śmieci, poprawić 
stan wizualny i techniczny 
obiektów budowlanych.

S. Roczon 

Lubisz przyrodę, spa-
cery po okolicy,  
a na dodatek dener-
wują cię leżące  
przy drodze śmieci?

Wstąp  
do LOP-u!
W Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Puchaczo‑
wie, jak co roku, trwa na‑
bór uczniów do Ligi Ochro‑
ny Przyrody. Ta najstar‑
sza organizacja ekologiczna  
w Polsce liczy ponad 80 lat! 
W Gimnazjum w Puchaczo‑
wie działa od początku jego 
istnienia, czyli 1999 roku.

Twoim pierwszym waż-
nym zadaniem będzie 
organizacja happeningu 
pod hasłem: „Nie pal-
my odpadów, bo zanie-
czyszczamy środowisko”. 

Dołączając do akcji, bę‑
dziesz wraz z innymi przy‑
rodnikami wykonywał i roz‑
dawał ulotki, informujące  
o skutkach palenia odpadów 
w piecach centralnego ogrze‑
wania i w ognisku. 

Opiekun LOP
Celina Michalska

koniczynę łąkową, tasznika 
pospolitego i inne. Ucznio‑
wie rozpoznawali również 
porosty nadrzewne, któ‑
re należą do biowskaźni‑
ków, informujących o sta‑
nie czystości powietrza.  
W Puchaczowie występują: 
złotorost ścienny i pustuł‑
ka pęcherzykowata. Najwię‑
cej porostów rośnie na Za‑
walu, najmniej przy szo‑
sie, ponieważ porosty na‑
drzewne są bardzo wrażliwe 
na zanieczyszczenia powie‑
trza. Tam gdzie jest ono czy‑
ste, znajdziemy ich więcej  
i o bardziej rozbudowanej 
plesze. Porosty mogą wcale 
nie występować z powodu 
nadmiernie zanieczyszczo‑
nego środowiska. 

W kolejnych miesiącach 
uczniowie poznają, m.in.: 
sposoby ochrony gleb, wód 
i powietrza, wykonają ulot‑
ki informujące o konieczno‑
ści oszczędzania wody i ener‑
gii, a następnie rozwieszą je 
w klasach i na korytarzach 
szkolnych. Będą również ba‑
dać skład chemiczny zbior‑
ników i cieków wodnych, by 
porównać stan ich czystości. 

Celina Michalska

EKOgmina
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Witaj nauko, 
witaj szkoło! 
Po dwumiesięcznej 
przerwie, jak co roku, 
uczniowie, nauczycie-
le i rodzice wrócili  
do szkoły. 

We wszystkich pla‑
cówkach oświato‑

wych na terenie Gminy Pu‑
chaczów inauguracja roku 
szkolnego 2011/2012 miała 
podobny przebieg. Dyrek‑
torzy i nauczyciele naszych 
gminnych szkół i przed‑
szkoli serdecznie powitali 
uczniów, ich rodziców oraz 
personel szkolny. W żadnej 
ze szkół nie zapomniano 
także o rocznicy tragiczne‑
go września 1939 roku.

Nikt z nas nie ma wąt‑
pliwości, że nowy rok szkol‑
ny będzie okresem owocnej 
pracy. Z tej okazji życzy‑ 
my nauczycielom, uczniom, 
jak również ich rodzicom  
dobrej energii, wytrwałości, 
mądrości i cierpliwości.

nem

  zimowa przerwa świąteczna: 
23-31 grudnia 2011 roku

  pisemne matury (sesja zimowa): 
– język polski: 9 stycznia 2012 roku
– drugi przedmiot: 10 stycznia 2012 roku

  Ferie zimowe: 
30 stycznia – 12 lutego 2012 roku

Wiosenna przerwa świąteczna:
   5-10 kwietnia 2012 roku

 zakończenie zajęć:
– w klasach/semestrach programowo naj-
wyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: 
6 stycznia 2012 roku (w związku z tym że  
6 stycznia jest dniem świątecznym, usta-
wowo wolnym od pracy, zajęcia kończą się  
5 stycznia 2012 r.) lub 27 kwietnia 2012 roku 

Długi rok szkolny
Mimo że wakacje już 

dawno się skończy‑
ły, wielu uczniów marzy  
o dniach wolnych od nauki. 
Niestety, czeka nas napraw‑
dę długi rok szkolny, ponie‑
waż jego zakończenie przy‑
pada na 29 dzień czerwca. 

Na szczęście na mło‑
dzież czeka kilka dodatko‑

– w klasach/semestrach programowo naj-
wyższych zasadniczych szkół zawodowych 
i szkół policealnych: 13 stycznia 2012 roku 
lub 15 czerwca 2012 roku 

pisemne matury 2012
w sesji wiosennej: 
– język polski: 8 maja 2012 roku 
– drugi przedmiot: 9 maja 2012 roku

egzamin maturalny 2012 
– część ustna, część pisemna: ustali dyrek-
tor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

egzamin potwierdzający kwalifik. zaw.
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej 

zakończenie roku szkolnego: 

29 czerwca 2012 roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012: 

wych dni wolnych od nauki. 
Oprócz tych ustawowych, 
czyli świąt i ferii, szkoły będą 
mogły wprowadzić dni wol‑
ne od nauki z okazji innych 
wydarzeń, tj. Święto Patro‑
na Szkoły czy też organizo‑
wanych w Polsce Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej.

  nem

Przedszkole 
drugim domem

Zapraszamy do naszej 
wyjątkowej placówki 

wszystkich rodziców dzie‑
ci w wieku przedszkolnym. 
Pracujemy od 6.00 do 17.00 
oprócz weekendów.

Dzięki owocnej współ‑
pracy z lokalnym samorzą‑
dem i wójtem gminy Pu‑
chaczów nasze przedszko‑
le zmieniło się nie do po‑
znania. Nowe toalety, okna, 
meble, zabawki, to tylko 
część wyposażenia, które 
udało nam się zmienić. 

Przedszkole jest koloro‑ 
we, przestronne, słoneczne, 
ale przede wszystkim bez‑
pieczne. Ma też własną kuch‑ 
nię, która zapewnia pyszne  
i pożywne posiłki. 

Ewa Bochra

W piątek 23 września w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Puchaczowie od-

był się „Bal Jesieni” adresowany do 

uczniów klas pierwszych Zespołu 

Szkół w Puchaczowie. Zabawa mia-

ła na celu ułatwić dzieciom adapta-

cję w nowym otoczeniu szkolnym. 

Oprócz zabaw tanecz-

nych zorganizowano 

pokaz jesiennych ko-

stiumów, a uczestni-

ków odwiedziła 

Pani Jesień.

EduPuchaczów

Nowy plac zabaw

Zapraszamy mamy wraz 
dziećmi, babcie, dziad‑

ków oraz wszystkich chęt‑
nych na plac zabaw na terenie 
przyszkolnym w Ostrówku.

Znajduje się na skra‑
ju lasu, w otulinie Nadwie‑
przańskiego Parku Krajobra‑
zowego. Czynny jest od po‑
niedziałku do niedzieli. 

Kolorowy, atrakcyjny, 
spełniający wszystkie wy‑
mogi bezpieczeństwa plac 
powstał z inicjatywy pra‑
cowników Wydziału Pro‑
mocji Gminy Puchaczów. 
Realizacja inwestycji moż‑
liwa była dzięki dofinanso‑
waniu w kwocie 17 500,00 zł  
ze środków PROW w ra‑
mach „Projektu doposażenie 
placu zabaw dla miejscowo‑
ści Ostrówek”.

Lucyna Kucharska

GOK



Rok szkolny 2011/2012 
jest wyjątkowy, ponie‑

waż przynosi ze sobą wiele 
zasadniczych zmian. 

Pięciolatki  
do przedszkoli
Obowiązek szkolny obej-
mie wszystkie dzieci sze-
ścioletnie dopiero  
od 1 września 2012 roku. 
W związku z tym od tego 
roku szkolnego wszystkie 
pięciolatki są objęte obo-
wiązkowym wychowa-
niem przedszkolnym. 

Zatem to ostatni rok, 
kiedy to rodzice decydują  
o tym, czy ich sześciolet‑
nie dziecko ma iść do klasy 
pierwszej czy do zerówki.

Czysta szkoła  
i lekki tornister 
Kontrole sanepidu  
w szkołach zaowocowały 
nowymi rozporządzenia-
mi MEN, dotyczącymi hi-
gieny i bezpieczeństwa. 

We wszystkich placów‑
kach obowiązkowy będzie 
dostęp do bieżącej ciepłej 
wody, a toalety będą musia‑
ły być wyposażone w my‑
dła w dozowniku, ręczni‑
ki papierowe i papier toale‑
towy. Sanepid opublikował 
też m.in. zalecenia dotyczą‑
ce wagi szkolnych plecaków. 

Można zdać  
z jedynką 
MEN wprowadziło prze-
pisy, które przewidują, 

Szkolne rewolucje
że uczeń, który nie opa-
nował materiału z jed-
nego z przedmiotów  
i na koniec roku otrzy-
mał z niego ocenę nie-
dostateczną, będzie 
mógł kontynuować na-
ukę razem ze swoimi ró-
wieśnikami. 

Do tej pory dla takiego 
ucznia jedynym wyjściem 
oprócz powtarzania klasy 
było podejście do egzaminu 
komisyjnego.

Egzamin  
gimnazjalny  
na nowych  
zasadach
Uczniowie rozpoczyna-
jący 1 września naukę  
w III klasach gimnazjów 
w kwietniu napiszą eg-
zamin według nowych 
zasad. 

Egzamin gimnazjalny na‑ 
dal będzie się składał z części 
humanistycznej, matema‑ 
tyczno‑przyrodniczej i z ję‑
zyka obcego. Na zaświad‑
czeniach wydawanych przez 
Centralną Komisję Egza‑
minacyjną będą jednak wy‑
szczególnione wyniki z: ję‑
zyka polskiego, historii i wie‑ 
dzy o społeczeństwie, ma‑
tematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych. 

Począwszy od roku 
szkolnego 2011/2012 eg‑
zamin gimnazjalny z języ‑
ka obcego będzie zdawany  
na dwóch poziomach: pod‑
stawowym i rozszerzonym. 

Każdy gimnazjalista bę‑
dzie miał obowiązek przy‑

stąpić do egzaminu na po‑
ziomie podstawowym. Eg‑
zamin na poziomie rozsze‑
rzonym będzie obowiązko‑
wy tylko dla uczniów, którzy 
w gimnazjum kontynuowa‑
li naukę języka rozpoczętą  
w szkole podstawowej. Pra‑
wo przystąpienia do nie‑
go będzie miał natomiast 
uczeń, który dobrze poznał 
język obcy poza szkołą. 
Ocena z egzaminów z ję‑
zyka obcego będzie liczyła 
się przy rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Ułatwienia dla 
uczniów  
z dysleksją
Od 1 września 2011 
roku zmieniają się rów-
nież zasady wydawania 
przez poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne 
opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu 
się, np. dysleksji. 

Taka opinia zostanie wy‑
dawana raz i będzie ważna 
na cały okres edukacji. Z tego 
ułatwienia mogą skorzystać 
tylko uczniowie klas IV – VI 
klasy szkoły podstawowej. 

Aby uczeń liceum, tech‑
nikum lub gimnazjalista 
mógł ubiegać się o opinię 
potwierdzającą dysfunk‑
cję, do wniosku złożonego 
przez jego rodzica trzeba bę‑
dzie dołączyć opinie dyrek‑
tora i rady pedagogicznej.  
Za zgodą rodziców wnio‑
skować o stwierdzeniu dys‑
leksji będą mogli także: na‑
uczyciele, psychologowie  
i pedagodzy, którzy pracują 
z dzieckiem na co dzień.

 Źródło: szkola.wp.pl

EduPuchaczów

Wrzesień – Październik 2011 r.                                                                         Nr 1(1/2011)      s .  9

Drodzy 
uczniowie!
Zapraszamy do udziału 
w Konkursie

„Recepta  
na zdrowie”. 
Okres jesienno-zi-
mowy oprócz swoich 
uroków niesie nie-
stety większą zacho-
rowalność na choro-
by układu oddecho-
wego. 

Aby zminimalizować 
to zjawisko Sieć Szkół 

Promujących Zdrowie, 
działająca przy Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej, 
zaprasza wszystkich przed‑
szkolaków, uczniów klas 
„0”, I‑III, IV‑VI oraz gim‑
nazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych do 
wzięcia udziału w konkur‑
sie plastycznym „Recepta 
na zdrowie” (format pra‑
cy A3, technika dowolna).

Drodzy uczniowie, py‑
tajcie w swoich szkołach  
o konkurs. Prace należy zło‑
żyć w szkole do 5 listopada. 
Pięć najlepszych z każdej 
placówki trafi do starostwa 
i zakwalifikuje się do eta‑
pu powiatowego konkursu. 

Warunkiem uczestnic‑ 
twa jest przynależność 
przedszkola czy szkoły do 
Powiatowej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie w 
Łęcznej. 

O szczegóły konkursu 
pytajcie nauczycieli biolo‑
gii i przyrody, a także ko‑
ordynatorów szkolnych  
i przedszkolnych Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie.

Członek Powiatowego
Zespołu SSzPZ w Łęcznej

Celina Michalska



kALendAriUM 
iMprez Gok 
W pUcHAczoWie
25 października 2011 r. 

XV jesienny konkurs recytatorski 
„Życie ukryte w słowach… Pamięt-
niki, dzienniki, listy, wspomnienia”. 
Eliminacje gminne dla młodzieży 
szkolnej.

Listopad 2011 r.

rambit – Turniej Międzyszkol-
ny, kształtujący zasady zdrowe-
go współzawodnictwa i dobrej za-
bawy.

Listopad 2011 r.

Wystawa prac plastycznych mło-
dzieży szkolnej inspirowana dzie-
łami wybitnych malarzy „Moje in-
terpretacje”. 

Listopad 2011 r.

„Andrzejkowe spotkania”. Pre-
zentacja tradycyjnych wróżb i za-
baw andrzejkowych dla dzieci oraz 
młodzieży z terenu gminy. 

Listopad 2011 r.

„spotkania ze sztuką ludową” – 
andrzejki dla Kół Gospodyń Wiej-
skich i lokalnej społeczności.

Grudzień 2011 r.

„Świąteczne klimaty”. Impreza 
dla dzieci i młodzieży z placówek 
oświatowych z terenu gminy Pu-
chaczów.

Gminny ośrodek 
zdrowia sp zoz  
w puchaczowie

placówka pracuje od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-18.00. 
Tel.: 81 75 75 480.

kierownik – lek. med. Sławomir 
Dzikowski, poniedziałek – piątek 
8.00-12.00.

Lek. pediatra: Ewa Małocha-Gie-
roba, poniedziałek, wtorek, czwar-
tek 8.00-15.30, środa, piątek 10.30-
18.00.

Lek. med.: Robert Gajewski, ponie-
działek, wtorek, czwartek 10.30-
18.00, środa, piątek 8.00-15.30.

Lek. stomatolog: Lucyna Szymań-
ska-Żołądek, poniedziałek, środa 
10.30-18.00, wtorek, czwartek, pią-
tek 8.00-15.30.

Lek. medycyny pracy: Marek Lalak, 
każdy czwartek 15.00-16.30.

Lek. ginekolog: Beata Kondracka, 
każdy piątek 14.00-18.00 – rejestra-
cja w dniu przyjęć.

Lek. med. radiolog: Monika Dzida, 
środa godz. 14.00-16.00.

Lek. rehabilitacji: Sławomir Zabo-
rek, porady płatne 30,00 zł, co dru-
gi poniedziałek 16.00-18.00.

Lek. rehabilitacji: Tomasz Chibow-
ski, porady płatne: 30,00 zł, co dru-
gi czwartek 14.00-16.00.

GMinnA TABLicA 
oGłoszeŃ

Uchwały rady 
Gminy puchaczów

5 sierpnia 2011 roku 
Rada Gminy Puchaczów podjęła 
uchwałę Nr X/51/11 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości – działki nr 128/9  
i nr 128/10 położonej w Turo-
woli – Kolonii na rzecz Gminy 
Puchaczów z przeznaczeniem 
pod budowę budynku wiejskie-
go.

5 sierpnia 2011 roku
Rada Gminy Puchaczów podję-
ła uchwałę Nr X/50/11 dotyczą-
cą przyjęcia programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Puchaczów na 
lata 2011-2032.

Biuletyn

Panie Wójcie, czy przypo-
mina Pan sobie Pucha-

czów przed 40. laty?
– Dziś przypominam sobie 

trzy charakterystyczne obiek‑
ty w Puchaczowie. Najbar‑
dziej okazały i wzniosły był  
i jest kościół dumnie prezen‑
tujący się na tle niskiej, drew‑
nianej zabudowy, trochę niż‑
szy budynek szkoły zwróco‑
nej w kierunku kościoła oraz 
gospodę „Pod Kasztanem”– 
której dziś nie ma, usytuowa‑
ną dyskretnie, ale tak aby była 
zauważalna. Wszystkie łączy‑
ły wyłożone kocimi łbami uli‑
ce. Ten układ komunikacyjny 
funkcjonuje do dziś. W póź‑
niejszym okresie wybudo‑
wano remizę strażacką OSP 
z wysoką wieżą i syreną alar‑
mową. W środku zaś znajdo‑
wało się kino „Gryf”. Trudno 
w to uwierzyć, ale w miejscu 
dzisiejszego budynku Urzę‑
du Gminy, sklepu „Grago”  
i restauracji „Turystyczna” był 
postój furmanek. 

– Czy pamięta Pan swoje 
ulubione miejsce zabaw?

– Oczywiście! Szczególnie 
lubiane i tłumnie odwiedza‑
ne, zwłaszcza zimą, były oko‑
lice kościoła, nazywane przez 
wszystkich Księżym Zgór‑
kiem. Ileż frajdy dawało zjeż‑
dżanie na sankach, butach 
czy choćby plecaku szkolnym  
z prawdziwej górki… Jednak 
tego czasu wiele się zmieniło.

– Która z inwestycji, Pana zda-
niem, odegrała kluczową rolę 
w historii gminy Puchaczów?

– To niewątpliwie podjęta  
w 1975 roku decyzja o rozpo‑
częciu budowy Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego. Urealni‑
ła drzemiące w zanadrzu plany 
budowy infrastruktury socjal‑
nej dla mieszkańców gminy, 
pozwoliła na sukcesywną bu‑
dowę infrastruktury drogowej, 
telekomunikacyjnej, wodno‑ 
‑kanalizacyjnej, oświatowej   
oraz rekreacyjno‑sportowej. 
Po stosunkowo szybkiej reali‑
zacji budowy dróg i wodocią‑
gów, rozpoczął się trudniej‑

szy okres rozbudowy i budo‑
wy szkół z pełnym wyposaże‑
niem i bazą sportową.  Przy‑
stąpiono również do urzeczy‑
wistnienia programu budowy 
kanalizacji sanitarnej, łącznie 
z oczyszczalnią ścieków.

– Co dziś jest dla Pana szcze-
gólnym powodem do satys-
fakcji?

– Gdy patrzę z perspekty‑
wy lat na podjęte decyzje, na 
te wszystkie inwestycje, któ‑
re dziś zaspokajają większość 
potrzeb mieszkańców, oświa‑
tę na wysokim poziomie,  
na integrujące społeczność 
wiejską organizacje społecz‑
ne, takie jak Koła Gospo‑
dyń Wiejskich czy Ochotni‑
cze Straże Pożarne, działa‑
jące w budynkach wiejskich  
i przebudowanych remizach, 
z satysfakcją mogę stwierdzić, 
że udało mi się zaangażować 
większość społeczności gminy 
Puchaczów do wspólnej pra‑
cy na rzecz nas wszystkich, na 
rzecz otaczającego nas środo‑
wiska, na rzecz naszej kultury. 

– Państwa osiągnięcia przy-
ciągają jak magnez uwagę in-
westorów.

– Tak, ale nie tylko. Wspól‑
na praca owocuje powrota‑
mi tych, którzy w latach 70., 

80. emigrowali z naszej gmi‑
ny. Rośnie też liczba tych, któ‑
rzy świadomie wybierają gmi‑
nę Puchaczów na miejsce za‑
mieszkania.

– Panie Wójcie, w jakich bar-
wach maluje się przyszłość 
gminy?

– Perspektywa jest nadzwy‑
czaj pomyślna. Wspomnę 
choćby o bliskiej budowie 
elektrowni konwencjonalnej, 
opalanej węglem z Bogdanki, 
czy rozwoju energetyki ze źró‑
deł odnawialnych. Są też bar‑
dziej przyziemne, ale niezwy‑
kle ważne plany, chociażby 
budowa basenu przy Zespole 
Szkół w Puchaczowie czy no‑
wej siedziby Urzędu Gminy. 
Te plany jeszcze bardziej mo‑
bilizują mnie do dalszej, in‑
tensywniejszej i skuteczniej‑
szej pracy.

Rozmawiała:  
Małgorzata Rodziewicz

Co w gminie piszczy... 
Rozmowa z Wójtem Gminy Puchaczów

Wójt Gminy puchaczów, 
mgr inż. Adam Grzesiuk, 
przyjmuje interesantów 
w sprawach skarg i wnios-
ków w Urzędzie Gminy 
puchaczów w każdy wtorek 
w godz. od 14.OO do 16.OO.
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Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 2 listopada 1 grudnia

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 3 listopada 2 grudnia

3. OSTRÓWEK 4 listopada 5 grudnia

4. CIECHANKI 7 listopada 6 grudnia

5. ALBERTÓW 8 listopada 7 grudnia

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 9 listopada 8 grudnia

7.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ 
– PRZY BOGDANCE  
DO TARTAKU

10 
listopada

9 grudnia

8.

NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE, 
WIEŚ – OD STAREJ SZKOŁY  
W KIERUNKU PUCHACZOWA
NADRYBIE DWÓR

14 
listopada

12 grudnia

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

BOGDANOWICZA,
WESOŁA, GÓRNICZA, 
OŚRODEK ZDROWIA,
TYSIĄCLECIA, 1-GO 
MAJA, KRZYCHOWCA
PARTYZANTÓW

15 
listopada

13 grudnia

10.

LEŚNA, LUBELSKA, 
SKOCZYLASA, 
MICKIEWICZA, RYNEK
PODWALE, KRÓTKA,
SENATORSKA, CICHA

16 
listopada

14 grudnia

10. STARA WIEŚ

11.
TUROWOLA
KOL. TUROWOLA

17 
listopada

15 grudnia

Harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych 
– iV kwartał 2011 roku

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 18 listopada

2.
ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, 
STARA WIEŚ

21 listopada

3.
KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA

22 listopada

4.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE 
UKAZ, NADRYBIE DWÓR

23 listopada

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 24 listopada

Harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych 
– iV kwartał 2011 roku

odjAzdy do szpiTALA:

łęcznA d.A. – łęcznA UL. Ty-
siącLeciA – łęcznA szpi-
tAL: 6.30(F), 6.47(F),7.12 
(GU), 8.22 (GU), 9.07(F), 
9.30(F), 10.07(GU), 11.32(F), 
12.02(GU), 12.25(F), 13.02(F), 
13.32(GU), 14.22(GU), 
15.02(F), 15.35(F), 16.37(GU), 
17.52 (F) – autobusy kursujące 
na linii Łęczna – Puchaczów – 
Cyców; łęcznA d.A. – łęcz-
nA szpiTAL: 7.03 (F), 8.58 (F), 
10.38 (F), 11.53 (F), 15.18 (F), 
17.38 (F) – autobusy kursują-
ce na linii Łęczna – Puchaczów 
– Cyców.

odjAzdy ze szpiTALA: 

łęcznA szpiTAL – łęcz-
nA UL. piłsUdskie-
Go – łęcznA d.A.: 6.40 
(F), 7.05(GU), 7.35(F), 8.35 
(GU), 9.30(F), 9.55(F), 11.00 
(GU), 11.40(F), 12.30 (GU), 
12.55(F), 13.20(GU), 13.45(F), 
14.30(GU), 15.15 (GU), 
16.15(F), 16.50(F) – autobusy 
kursujące na linii Łęczna – Pu-
chaczów – Cyców; łęcz-
nA szpiTAL – łęcznA d.A.: 
7.25(F), 9.15(F), 10.50(F), 
12.12(F), 15.32(F) – autobusy 
kursujące na linii Łęczna – Pu-
chaczów – Cyców.
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje  
w soboty, S – kursuje w soboty, 
niedziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje  
w okresie wakacji i ferii szkolnych, 
U – nie kursuje w I dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia, Nowy Rok  
i I dzień Świąt Wielkanocnych,  
d.a. – dworzec autobusowy.

OdjAzdy z dW. AUToB.
W łęcznej do szpiTALA 

5.30(F), 6.30(FS), 6.45 
(F/6),.47(F), 7.03(F), 7.12 (GU), 
7.15(F), 7.30(F), 7.45(F), 8.22 
(GU), 8.40(F), 8.58(F), 9.07(F), 
9.30(F/6), 9.50(F),10.07 
(GU), 10.15(FS), 10.38(F), 
10.40 (F), 11.20(F), 11.32(F), 
11.45(F), 11.53(F), 12.02(GU), 
12.05(F/6), 12.25 (F), 
12.30(F), 13.02(F), 13.05(FS), 
13.20(F), 13.32(GU), 13.40(F), 
14.05(S), 14.22(GU), 14.35(F), 
15.02(F), 15.18(F), 15.30(F), 
15.35(F), 15.50(F), 16.10(F/6), 
16.37(GU), 17.35(F/6), 
17.38(F), 17.52 (F), 18.30(F), 
19.10(F/6). 

odjAzdy ze szpiTALA  
nA dW. AUToB. W łęcznej
6.14(F), 6.39(F/6), 6.40(F), 
7.05 (GU), 7.19(F), 7.25(F), 
7.35(F), 7.49(F), 8.29(F), 

8.35(GU), 8.54 (F/6), 9.14(FS), 
9.15(F), 9.30(F), 9.55(F), 
10.44(F), 10.50(F), 11.00(GU), 
11.14(F/6), 11.34(F), 11.40(F), 
11.55(F), 12.12(F), 12.24(F), 
12.30(GU), 12.48(S), 12.55(F), 
13.10(F), 13.20(GU), 13.29(F), 
13.45(F), 13.54(FS), 14.24(F), 
14.30(GU), 14.49(F), 15.12(F), 
15.15(GU), 15.23(F/6), 
15.32(F), 16.05(F), 16.15(F), 
16.34(F), 16.50(F), 17.32(F/6), 
18.14(F), 18.39(F/6), 19.05(F).
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje  
w soboty, S – kursuje w soboty, nie-
dziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje  
w okresie wakacji i ferii szkolnych.

łęcznA: rozkłAd jAzdy  
koMUnikAcji pryWATnej

CyCóW, p. puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A, 5.50F, 6.20E, 6.35 
F, 6.45F, 7.15E, 7.45F, 8.00A, 
8.15F, 8.45E, 9.00A, 9.30A, 
9.40F, 10.00F, 11.00A, 11.10E, 
11.30F, 11.50F, 12.00A, 12.25A, 
12.40E, 13.00F, 13.30E, 13.55F, 
14.10F, 14.20F, 14.40E, 14.55A, 
15.25E, 15.40F, 15.55F, 16.20F, 
16.45F, 17.00F, 17.20F, 18.00A 
jAszczóW p. Milejów: 7.45F, 
11.20F, 13.20F, 17.35A, 19.10A, 
LUBLin p. łuszczów: od 4.50 
co ok. 5 min. do 21.40, w sobo-
tę pierwszy kurs do Lublina  
o 5.00, w niedzielę o 5.40. ły-
sołAje p. jaszczów: 5.30F, 
6.30F, 9.30A, 12.05A,16.10A,
MiLejóW: 5.30F, 6.30C, 7.15F, 
7.30F, 8.10F, 8.40F, 9.50F, 
10.15C, 10.40F, 11.00F, 11.20F, 
11.45F, 12.30F, 13.05C, 13.20F, 
13.40F, 14.05C, 14.35F, 15.10F, 
15.50F, 17.00F, 18.30F. MiLe-
jóW p. łańcuchów: 14.05F, 
17.00F. OstRóW p. Ludwin, 
rozkopaczew 6.35F. OstRóW 
p. Ludwin, krasne, Uścimów: 
7.50A, 10.15, 12.50F, 14.05, 
15.20F, 17.25, 20.05. piAsecz-
no p. puchaczów, Bogdanka 
9.15F, 10.50F. pUcHAczóW 
p. Ludwin, piaseczno: 6.15F, 
7.25F, 12.50F, 14.20F, 15.30F
TrAWniki p. Milejów 8.10F, 
11.00F, 15.10F.

F – kursuje w dni robocze, 6 – kur-
suje w soboty, S – kursuje w dni na-
uki szkolnej, – kursuje w dni robo-
cze i soboty, B – nie kursuje w so-
boty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator
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Regionalia

Po sąsiedzku 
z... Wacławem Janiukiem
Wielu z nas zna oso-
biście, inni zapewne 
ze słyszenia,  Wacła-
wa Janiuka, mieszkań-
ca Jasieńca, urodzone-
go w 1926 roku. Ten 
wyjątkowo zasłużo-
ny dla naszej lokalnej 
społeczności człowiek, 
wychowany w rodzinie 
rolnika, uczęszczał  
do szkoły w Ostrówku. 

– Czym zajmował się 
Pan po ukończeniu szkoły?

– Wkrótce potem posta‑
nowiłem zostać krawcem. 
Terminowałem u Mieczy‑
sława Gnypa w Ciechan‑
kach. Spokojny, beztro‑
ski czas młodości przerwał 
jednak wybuch wojny. No‑ 
wa szokująca rzeczywistość 
sprawiła, że postanowiłem 
zrobić wszystko, co w mo‑
jej mocy, by pomóc tracącej 
wolność ojczyźnie. Zosta‑
łem więc łącznikiem miej‑
scowego oddziału party‑
zanckiego, którego dowód‑
cą był ówczesny kierownik 
szkoły w Ostrówku, Stani‑
sław Jadwiński. Meldunki  
i zaszyfrowane zadania do‑
starczałem do kierownika 
szkoły w Malinówce,  Stę‑
porka.

– Często odwiedza Pan 
Szkołę Podstawową im. 
Bohaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku.

– To niezwykle ważne,  
by pamiętać o naszej pięk‑
nej, choć naznaczonej walką, 

bólem, rozpaczą po stracie 
najbliższych historii. I nie‑
zwykle istotne jest, byśmy 
przekazywali ją najmłod‑
szym pokoleniom. Mam na‑
dzieję, że dzięki spotkaniom 
z dziećmi i młodzieżą prze‑
trwa pamięć o poległych  
w czasie I i II wojnie świa‑
towej w okolicach Jasieńca,  
a wraz z nią narodowa toż‑
samość.

– Od zawsze pomagał 
Pan sąsiadom, wielokrotnie 
pracował Pan społecznie.

– Tuż po wojnie zosta‑
łem członkiem Gromadz‑
kiej Rady Narodowej w Cie‑
chankach, a następnie przez 
28 lat sprawowałem funk‑
cję sołtysa wsi Jasieniec. By‑
łem też radnym wielu ka‑
dencji Gminy Puchaczów  
i radnym województwa, 
dzięki czemu mogłem za‑
dbać o interesy mojej wsi  
i jej mieszkańców. 

– To dzięki Pana stara-
niom elektryfikacja, budo-
wa drogi, domu wiejskie-

go i telefonizacja stała się 
faktem. Wieś została tak-
że przyłączona do sieci wo-
dociągowej, założono rów-
nież Koło Gospodyń Wiej-
skich. Mobilizował Pan
bezustannie  mieszkańców 
do dbałości o estetykę zabu-
dowań i otoczenia. Pana za-
sługi dla naszej małej, lokal-
nej społeczności są ogrom-
ne. Najmilsze jest jednak 
to, że nadal uchodzi Pan  
w oczach mieszkańców za 
niezwykle uczynnego, skrom-
nego i serdecznego człowie-
ka, za co jesteśmy wdzięcz-
ni i bardzo Panu dziękujemy. 

Rozmawiała: Wanda Kot

Od Redakcji: Wacław Janiuk 
za swoją pracę społeczną otrzy‑
mał liczne podziękowania, listy 
gratulacyjne, dyplomy uznania,  
a także odznaczenia, m.in.: Złoty  
i Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużo‑
ny Pracownik Rolnictwa i Zasłu‑
żony dla Lubelszczyzny.

Szanowni Czytelnicy!
Jest nam niezmiernie miło 

oddać w Państwa ręce pierw‑
szy numer nowego dwumiesięcz‑
nika. Kolejny ukaże się 21 grudnia.

Ponieważ zależy nam, by był 
on bliski wszystkim mieszkańcom 
gminy, serdecznie zapraszamy do 
współpracy tych, którzy razem  
z nami zechcą przygotować tym 
razem numer świąteczny. 

Wszystkich zaś Czytelników za‑
praszamy do wymiany uwag na te‑ 
mat pierwszego numeru magazy‑
nu – czekamy z niecierpliwością  
na opinie dotyczące „Wieści”.

Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą o udostępnienie re‑
dakcji starych dokumentów, li‑
stów, pocztówek, dedykacji książ‑
kowych i wszelkich archiwaliów 
sprzed 1945 roku oraz fotografii, 
na których widać dawny Pucha‑
czów lub inne miejscowości gmi‑
ny – liczymy szczególnie na zdję‑
cia z gminnych uroczystości, za‑
wodów sportowych, pokazują‑
cych urzędy i instytucje takie jak 
np. szkoła. Posłużą one do przy‑
gotowania okładki, będącej swo‑
istą kroniką, dokumentującą hi‑
storię gminy, czyli nas wszyst‑
kich. Ważne jest, by oddany mate‑
riał opatrzyć dwoma, trzema zda‑
niami informującymi o tym, co  
i kogo przedstawia, w jakich oko‑
licznościach powstał. 

Przekazane redakcji materia‑
ły po zeskanowaniu lub sfotogra‑
fowaniu zostaną zwrócone właści‑
cielom. Prosimy o przekazywanie 
ich na adres: Dział Promocji Gminy, 
ul. Lubelska 22, 21‑013 Puchaczów 
lub przesyłanie drogą mailową: 
gazeta.puchaczow@gazeta.pl.
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Początków Puchaczowa należy się doszukiwać na lewym brze-gu rzeki Świnki, dawniej zwanej Jagielnicą, w miejscu gdzie obec-nie leży Stara Wieś. W bliskiej odległości znajdowały się liczne  jeziora: Osthwisz, Ostwiszek, Nadrip, Rikoczew, Teszsczin.  W owym czasie rzeka Wieprz, jak i wpadająca do niej wspomnia-na Jagielnica oraz jeziora obfitowały w ryby. Dlatego też na ich brze-gach zaczęły powstawać liczne osady. W ten sposób ziemie, któ-re dotąd były dzikie i niezamieszkane, z czasem zaludniły się.           W średniowieczu Puchaczów leżał w miejscu obecnej Starej Wsi. Na terenie miejscowości w leśnym gąszczu wznosił się drewniany klasz-tor benedyktyński. Z upływem lat ludność służebna, poddana klaszto-rowi, zaczęła się osiedlać coraz bliżej, tworząc nową osadę po prawej stronie ówczesnej Jagielnicy, dzisiaj Świnką zwanej. W ten sposób miej-scowość przesunęła się w miejsce, w którym współcześnie leży Pucha- czów, a dotychczasową wieś zaczęto nazywać Starą Wsią. 
W 1526 roku opat klasztorny Maciej wystąpił o przywilej na zało-żenie miasta. W 1527 roku Puchaczów otrzymał prawa miejskie z rąk króla Zygmunta I Starego. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska  pierwszego zarządcy dóbr – Puchaczowskiego.

                                    Agnieszka Sobiesiak
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