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Wrzesień. Zajęcia praktyczno-techniczne I-klasistów „Robimy sałatkę jarzynową”.Wychowawczyni klasy  
Maria Szponar, uczniowie przy pierwszym stoliku od lewej: Magdalena Świca, Mariolka Piskorska, Urszula Gru-

dzień, Karolek Włodarczyk (przedszkolak), Ola Włodarczyk, Kinga Kasperska. Przy drugim stoliku od lewej:  
Jacek Plewik, Monika Mrugała, Irek Kurzepa, Tomek Prokop i Adaś Szponar. Dzieci urodzone w 1977 roku.

Grono pedagogiczne  
w Ciechankach z roku 1967. 

Od lewej: Barbara Fejcak, 
Jolanta Chmarzyńska, 

Zenon Jaworski, kierow-
nik Antoni Czuryło z żoną 

bibliotekarką, Maria  
Fisz-Szponar i Janina  

Hajkowska.

Ślubowanie klas I.  
Stara szkoła z dobudo-

wanym gankiem.  
Wewnątrz po lewej 
szatnia, a po prawej  

biblioteka, potem  
szkolny sklepik.

Puchaczów – Kronika
Hasło: „Zbliżamy naszą wieś do miasta” towarzyszy mieszkańcom 

Ciechanek od kilkunastu lat. Następnym osiągnięciem jest możliwość sta-

łego dożywiania wszystkich dzieci szkolnych. Zawdzięczamy to przede 

wszystkim dyrekcji GSZ w Puchaczowie w osobach: M. Skiby i B. Kasper-

skiej.

Część naczyń ufundował Komitet Rodzicielski, który w tym roku wzo-

rowo pracuje pod przewodnictwem ob. Andrzeja Paradowskiego. Sposobem 

gospodarczym i częściwo czynem społecznym dobudowano do szkoły kryty 

ganek, w którym wydzielono szatnię i bibliotekę. W szkole naszym dzie-

ciom uczy się wygodniej i lepiej. Szkoła otrzymała kompletne wyposażenie 

i pomoce naukowe.
/Z Kroniki Ciechanek/

   Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk w Przedszkolu w Ostrówku podczas akcji „Wójt czyta dzieciom”
Odznaczeni Medalem za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie z bliskimi podczas uroczystości wręczenia odznaczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie.
Zwycięzca Jesiennego Turnieju Tenisa Ziemnego Daniel Włodarczyk
Przedszkolaki z Puchaczowa podczas  Marszu Przedszkolaków
Wręczanie pucharów podczas Turnieju „Szóstek” w Nadrybiu
Fotografie z Kroniki Ciechanek
Sebastian Klajda – zdobywca II miejsca w Jesiennym Turnieju Tenisa Ziemnego
Zwycięzcy IV Turnieju o Puchar Donalda Tuska z trenerem Jarosławem Burkietem
Sprzątanie Świata w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku
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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Od redakcji 
Szanowni Państwo. W ostatnim numerze 
„Wieści” zaproponowaliśmy Państwu włą-
czenie się w proces realizacji idei samorząd-
ności w praktyce. Zamieszczając na łamach 
gazety kupon, a na stronie internetowej 
sondę, umożliwiliśmy Państwu zaopiniowa-
nie projektu zagospodarownia terenu wokół 
orlika w Puchaczowie. Choć liczba 201 osób, 
które włączyły się do dyskusji na ten temat, 
nie jest  imponująca, jesteśmy przekonani, 
że tę formę dialogu z mieszkańcami gminy 
warto kontynuować. Dlatego też w kolejnych 
numerach „Wieści” będziemy zwracać się 
do Państwa z różnymi problemami, wierząc 
głęboko, że zechcą Państwo dzielić się z nami 
i naszym gminnym samorządem własnymi 
przemyśleniami.

Łęczyńskie 
posiedzenie 
ZSGGP
19 września w Łęcznej odbyło się 
XXVI posiedzenie Zarządu Stowa-
rzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Wzięli w nim udział m.in.: Dyrektor 
Biura Stowarzyszenia Szkód (cd. s. 2)  

Pasmo sukce-
sów OSP  
z Ostrówka
Powiatowe zawody sportowo-po-
żarnicze, które odbyły się  
08 września, przyniosły szczęśli-
we rozstrzygnięcie dla jednej  
z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Puchaczów. 

Właściwie o szczęściu w tym wypad-
ku nie powinno się pisać (cd. s. 3). 

Nagrodzono 
pracowników 
edukacji
10 października odbyły się gmin-
ne obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej.

Na spotkanie wszystkich nauczycieli  
i pracowników oświaty z terenu gmi-

ny Puchaczów przybyli m.in: Starosta Po-
wiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński, Wójt 
Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk, Skarb-
nik Gminy Puchaczów Barbara Marcinek, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, (cd. s. 2) 

Remont w 
przedszkolu
Podczas przerwy letniej w pu-
chaczowskim przedszkolu trwały 
liczne prace remontowe (cd. s. 2)

W XIX wieku Puchaczów i jego okolice zamieszkiwała ludność żydowska, która zajmowała się głów-

nie handlem i usługami. Księgi metrykalne z 1811 roku podają nazwiska mieszkańców miasteczka  

i okolicznych wsi, np.: „Fiszel Erszkowicz – winiarz, zamieszkały w Nadrybiu; Sulim Mośkowicz, Lejba Ma-

jerkowicz – majstrowie kunsztu krawieckiego, zamieszkali w Puchaczowie; Jankiel Szymonowicz, Mosiek 

Ickowicz – zarobnicy z Puchaczowa”. Jeszcze gdy dobra należały do benedyktynów sieciechowskich, obo-

wiązywało w Puchaczowie prawo zakazujące osiedlania się Żydów. Zakaz ten został ustanowiony w 1750 

roku, a potwierdzony przez opata Leonarda Prokopowicza 20 lat później. Zapisy w księgach metrykalnych 

świadczą, że wraz ze zmianą rodzaju własności z zakonnej na prywatną sytuacja się zmieniła. Zarówno 

Czartoryscy, jak i późniejsi właściciele, nie byli przeciwni osiedlaniu się ludności żydowskiej w ich dobrach. 

Żydzi w przeważającej większości mieszkali w Puchaczowie. Wzdłuż głównej ulicy miasteczka usytuowa-

ne były liczne sklepiki, w których można było zakupić lub wymienić różnorodne towary. Na rogu ulicy 

Lubelskiej i Leśnej znajdował się żydowski dom modlitwy. Z tabeli uwłaszczeniowej wiemy, że powierzchnia 

działki wynosiła 42 pręty. 

W małych miastach Królestwa Polskiego Żydzi stanowili większość, a chrześcijańscy Polacy mniej-

szość. W samym Puchaczowie w 1883 roku ich populacja liczyła 120 osób (12% mieszkańców),  

w 1909 roku liczba wzrosła do 377 osób (21%). Polacy w tym czasie stanowili ponad 70% ogółu ludności. 

Na mocy ukazów uwłaszczeniowych z 1866 roku tylko 8 przedstawicieli społeczności żydowskiej otrzy-

mało na własność niewielkie działki ziemi, liczące zaledwie kilka prętów.
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Aktualności

Na wrześniowe i paź-
dziernikowe spotkania  

z przedszkolakami w Alberto-
wie, Ciechankach, Nadrybiu, 
Ostrówku, Puchaczowie oraz  
Zawadowie Adam Grzesiuk 
przybywał z mnóstwem ko-
lorowych, pięknie ilustro-
wanych książeczek. Dzieci 
wspólnie decydowały, którą 
przeczyta  przybyły do przed-
szkola gość. 

Z pomocą wybieranego 
spośród maluchów asystenta 
wójt oczarowywał swych słu-
chaczy, którzy z każdym prze-
czytanym zdaniem wciągali 
się w prezentowaną opowieść. 

(cd. ze s. 1) Górniczych w Pol-
sce Paweł Mocek oraz: Wójt 
Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk, Wójt Gminy Cyców 
Jan Baczyński vel Mróz, Wójt 
Gminy Ludwin Andrzej Cha-
bros, Wójt Gminy Ornontowi-
ce Kazimierz Adamczyk, Bur-
mistrz miasta Libiąż Jacek Lat-
ko, Wójt Gminy Śląski Chełm 
Stanisław Jagoda.

Podczas posiedzenia Zarzą-
du powrócił temat definicji bu-
dowli podziemnej. Trwający od 
wielu lat spór pomiędzy gmi-
nami górniczymi a spółkami 
i przedsiębiorstwami górniczy-
mi wynika z rozbieżności in-
terpretacyjnych w kwestii opo-
datkowania budowli – w tym 
wypadku podziemnych. Gmi-
ny podtrzymują stanowisko, 
że maszyny i urządzenia słu-
żące prowadzeniu działalności 
gospodarczej, przyczyniające 
się do wypracowywania przez 
przedsiębiorców zysku winny 
być opodatkowane podatkiem 
od nieruchomości. Tak było 
i jest, jeśli chodzi o budowle 
znajdujące się na powierzch-
ni. Tymczasem zdaniem gór-
nictwa, takie same urządzenia 
„schowane pod ziemią” nie po-
winny podlegać opodatkowa-
niu. To może zaś doprowadzić 
do przeniesienia, i to zgodnie  
z literą prawa, całej działalności 
gospodarczej pod ziemię.

Bieżące orzecznictwo sprzy-
ja gminom. Problemem jest 
skuteczne i ostateczne wyszcze-
gólnienie maszyn i urządzeń, 
których wartość podlega opo-
datkowaniu na powszechnie 
obowiązujących zasadach.

Wójtowie po raz kolejny 
wnioskowali o organizację spo-
tkania samorządowców z Sekre-
tarzem Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki, by poruszyć po 
raz kolejny kwestię nowelizacji 
ustaw podatkowych pod kątem 
przyjęcia definicji budowli pod-
ziemnej podlegającej opodat-
kowaniu. Obecnie strony kon-
fliktu wydatkują duże środki na 
kancelarie prawne, ekspertyzy i 
biegłych, które mają udowodnić 

podczas postępowań sądowych, 
że zaległy podatek jest gminom 
należny i w jakiej wysokości. 

Przypomniano również, że 
rząd nie wywiązuje się z usta-
wowych zapisów dotyczących 
corocznego waloryzowania wy-
sokości opłat eksploatacyjnych 
uiszczanych od każdej wydoby-
tej tony węgla. 

Na spotkaniu podnoszono 
również kwestię ponownego 
wprowadzenia do ustawy „re-
strukturyzacyjnej” zwolnienia 
opłaty eksploatacyjnej z nali-
czania podatku „janosikowe-
go” odprowadzanego na rzecz 
biedniejszych gmin. Wójtowie 
podkreślili, że jest ona niejako 
odszkodowaniem dla gminy 
za dewastację terenów i braku 
możliwości wprowadzenia na 
te obszary alternatywnych in-
westycji przynoszących gminie 
wymierny przychód. Mecha-
nizm zwolnienia opłaty eksplo-
atacyjnej funkcjonował przez 
kilka lat i obejmował swoim 
działaniem wszystkie gminy 
górnicze. W ten sposób do-
chody „z degradacji” zostawały 
w 100% w gminie i służyły jej 
mieszkańcom.

20 września delegacja 
SGGP poznała również spe-
cyfikę szkód w środowisku 
naturalnym wywoływanych 
intensywną eksploatacją węgla 
kamiennego prowadzoną przez 
„Bogdankę”. 

Paweł Mocek
Dyrektor Biura Stowarzyszenia 

Szkód Górniczych w Polsce

Wójt czyta dzieciom
25 września zainicjowano gminną akcję pod ha-
słem „Wójt czyta dzieciom”.

Łęczyńskie posiedze-
nie ZSGGP

Czytaniu towarzyszyła 
bardzo przyjazna atmosfera 
– dzieci nawiązały z gościem 
bardzo dobry kontakt, zada-
wały mnóstwo pytań i same też 
chętnie odpowiadały na liczne 
pytania wójta.

Miłą pamiątką po spo-
tkaniu były pozostawiane w 
przedszkolach książki z baj-
kami. Wszystkie przedszko-
laki biorące udział w czytaniu 
otrzymały słodkie upominki.

Akcja ta wpisuje się w ogól-
nopolską kampanię „Cała Polska 
czyta dzieciom”, do której przy-
łączają się coraz chętniej także 
samorządowcy.                        mr

(cd. ze s. 1) Kultury i Sportu Gmi-
ny Puchaczów Aneta Jasielska, 
Inspektor ds. Oświaty Gminy 
Puchaczów Urszula Kłembo-
kowska, Halina Ostańska peł-
niąca obowiązki Prezesa Od-
działu ZNP w Puchaczowie, 
Przewodnicząca Międzyzakła-
dowej Komisji NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty w 
Łęcznej Wiesława Stec, Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie Ewa 
Kaźmierczak.

Honory gospodarza pełniła 
Dyrektor Przedszkola w Pu-
chaczowie Pani Ewa Bochra. 
Były życzenia, podziękowania, 
gratulacje i nagrody.

Nagrodami Wójta Gminy 
Puchaczów zostali uhonorowa-
ni: Dyrektor Zespołu Szkół w 
Puchaczowie Elżbieta Bedliń-
ska i wicedyrektor Bożena Wa-
rzyszak, Dyrektor Przedszkola 
w Puchaczowie Ewa Bochra, 
nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej w Ostrówku Barbara Sidor 
oraz nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Nadrybiu Maria 
Głowala.

Dyplomy Wójta Gmi-
ny Puchaczów otrzymali: 

nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Nadrybiu: Anna 
Chryć, Grażyna Chilimoniuk  
i Agnieszka Wasilewicz, na-
uczyciele Szkoły Podstawowej 
w Ostrówku: Maria Baryła, 
Beata Sidor-Olejnik, Kazi-
miera Marcinek-Kozieł, Kata-
rzyna Król, Marlena Błaziak, 
Lucyna Kucharska i Anna 
Tkaczyk, nauczyciele Zespołu 
Szkół w Puchaczowie: Mario-
la Hołodyn, Krystyna Śledź  
i Małgorzata Brzostowska.     

Urszula Kłembokowska
Inspektor ds. Oświaty

Nagrodzono pracow-
ników edukacji

Fot. Urszula Kłembokowska, Adam Grze-
siuk, Barbara Marcinek oraz Ewa Bochra 
podczas wręczania nagród w Dniu Edukacji 
Narodowej.

Fot. Kopalnia węgla kamiennego 
„Bogdanka” S.A. 
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Fot. Nowa sala zabaw dla 5- i 6-latków.

P. Niziołek, M. Franczak; gru-
pa B: J. Przystup Janusz, Kon-
rad Marek, S. Klajda; grupa C: 
R. Jarszak, K. Wronka. 

W II, decydującej o koń-
cowej klasyfikacji w turnieju 
rundzie, zwyciężyli: I – Daniel 
Włodarczyk, II – Sebastian 
Klajda, III – Kacper Wronka,  
IV – Janusz Przystup.     

Daniel Włodarczyk

(cd. ze s. 1) Pierwsze miejsce 
jest efektem ciężkiej pracy 
całej jednostki, dobrego przy-
gotowania sprzętu, sprawno-
ści fizycznej zawodników, ich 
zaangażowania, wyszkolenia 
oraz potu wylanego podczas 
godzin ćwiczeń. 

Powiatowe zawody spor-
towo-pożarnicze odbywają się 
co 2 lata. Rywalizują w nich 
drużyny, które w roku po-
przednim i w bieżącym zajęły 
pierwsze miejsca w zawodach 
gminnych. Poza 9 drużynami 
z pozostałych gmin powia-
tu łęczyńskiego, w zawodach 
uczestniczyły OSP Ostrówek i 
OSP Nadrybie. 

O tym, że rywalizacja była 
zacięta, świadczy końcowy wy-
nik. Ostrówek był lepszy tylko  
o 2,44 sekundy od drużyny, 
która zajęła II miejsce. 

Na podium znalazły się: 
OSP Ostrówek z czasem 105,02 
sekundy, OSP Januszówka – 
107,44, OSP Nowy Stręczyn – 
118,80. Jednostka z Nadrybia 
zajęła 8 miejsce.

Strażacy z Ostrówka mogą 
uznać rok za bardzo udany:  
I miejsce w zawodach gminnych, 
I miejsce w zawodach powiato-
wych – jednym słowem: pasmo 
sukcesów, o jakich piłkarskie 
„Orły” mogą tylko pomarzyć.

Marek Grzesiak

Pasmo sukcesów 
OSP z Ostrówka

W zawodach uczestniczy-
ły 4 zespoły 6-osobowe  

z gminy Puchaczów i Ludwina: 
Kaniwoli, Turowoli-Kolonii, 
Ostrówka i Albertowa.

Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna z Kaniwoli, 
II miejsce zajęła drużyna z 
Ostrówka, na najniższym III 

stopniu podium znalazła się 
Turowola-Kolonia. Puchary 
oraz nagrody ufundowane 
przez gminę Puchaczów wrę-
czali: dyrektor SP w Nadry-
biu Maria Paryła i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Pu-
chaczów Piotr Sarama.

Janusz Mieczkowski

Turniej „Szóstek”
w Nadrybiu
29 września 2013 roku na orliku w Nadrybiu od-
był się Turniej Piłki Nożnej ,,Szóstek”. 

Remont wynikał z jednej 
strony z bieżących po-

trzeb placówki, z drugiej po-
dyktowany był potrzebą ada-
ptacji i przystosowania kilku 
pomieszczeń, wynikającą ze 
zwiększenia się liczby dzieci  
w przedszkolu.

– Od 01 września do 
przedszkola uczęszcza 156 
dzieci w wieku 3-6 lat – in-
formuje Dyrektor Przedszkola 
w Puchaczowie Ewa Bochra. 
– Do tej pory mieliśmy w pla-
cówce 5 odziałów, w chwili 
obecnej aż 6. By pomieścić 
wszystkie przedszkolaki, mu-
sieliśmy zaadoptować szatnię 
na salę zajęć dla dzieci z grupy 
5-6-latków. Oprócz tego prze-
prowadziliśmy też generalny 
remont kuchni przedszkolnej, 
we wszystkich salach odświe-
żono ściany, wymieniono dy-
wany i firanki, a w związku  
z utworzeniem szóstej gru-
py zakupiono nowe szafki, 
również te do szatni, zabawki  
i pomoce edukacyjne. Dopo-
sażono także kuchnię – dodaje 
pani dyrektor. 

W najbliższej przyszło-
ści placówka chce doposażyć 
kuchnię w tzw. taboret gazo-
wy, zakupić wykładzinę do sali 
zajęć 5-6-latków oraz zabawki 
i pomoce edukacyjne.

Poza tym w placówce nie-
wiele się zmieniło. Kolejny raz 
zaproponowano maluchom 
bogatą ofertę zajęć dodatko-
wych. W tym miejscu warto 
przypomnieć, że jeszcze we 
wrześniu na szczeblu rządo-
wym i ministerialnym trwały 

gorące dyskuje na temat reali-
zacji podstawy programowej 
w przedszkolu i ponoszenia 
przez rodziców dodatkowych 
opłat, m.in. za kontrowersyjną 
rytmikę i język angielski, któ-
re według nowej ustawy miały 
być zajęciami płatnymi.

– Głównym celem tzw. 
ustawy przedszkolnej jest znie-
sienie barier w upowszechnia-
niu wychowania przedszkol-
nego i zagwarantowanie każ-
demu dziecku dostępu do ofe-
rowanych przez nie zajęć, bez 
względu na status materialny 
rodziny – komentuje sprawę  
E. Bochra. – Dlatego tzw. usta-
wa przedszkolna od 01 wrze-
śnia 2013 roku ograniczyła 
opłaty pobierane przez gminę 
od rodziców do 1 zł za każdą 
godzinę pobytu dziecka poza 
godzinami 8.00-13.00, kiedy to  
realizujemy 5-godzinną bez-
płatną podstawę programową. 
Po licznych dyskusjach zdecy-
dowano również o powszech-
nej, czyli nieodpłatnej ofercie 
edukacyjnej, wśród której zna-
lazły się, na pewno ku uciesze 
rodziców, wspomniana rytmi-
ka i język angielski – tłumaczy 
pani dyrektor. 

Oznacza to, że polskie 
samorządy, również gmina 
Puchaczów, muszą wygospo-
darować do końca roku kalen-
darzowego dodatkowe środki, 
których niezpalanowano wcze-
śniej w gminnych budżetach.

Dzięki naszym samorzą-
dowcom przedszkolaki z Pucha-
czowa mają również bezpłatne 
lekcje religii i plastyki.              mr

Remont w przedszkolu
(cd. ze s. 1) Koszt remontu, zaplanowanego w 
gminnym budżecie, wyniósł około 60.000 zł.

Jesienny Turniej Tenisa
29 września 2013 na kortach kompleksu boisk 
sportowych orlik w Puchaczowie rozegrano 
ostatni w tym roku indywidualny turniej tenisa 
ziemnego. 

Do rywalizacji przystąpiło 
8 zawodników z gminy  

i okolic. Turniej rozegrano sys-
temem grupowym. 

Do rywalizacji przystąpiło 
ośmiu zawodników z terenu 
naszej gminy i okolic. Turniej 
rozegrano systemem grupo-
wym. W wyniku losowania 
podział na grupy był następu-
jący: grupa A: D. Włodarczyk, 
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1. Czy założenie SKGP jest ciekawą inicjatywą, którą warto 
kontynuować?
    Tak                          Nie

2. Czy, Twoim zdaniem, SKGP, zagraża istnieniu lokalnych  
Kół Gospodyń Wiejskich?

                      Tak                          Nie
2. Jakie działania/inicjatywy powinno podejmować  
Stowarzyszenie: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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N Jak co roku dożynki rozpo-
częto przemarszem korowo-

du z reprezentacjami wszyst-
kich gmin powiatu łęczyńskie-
go.  Po uroczystej Mszy świętej 
i obrzędowym łamaniu się 
chlebem nastąpiła artystyczna 
prezentacja lokalnych samo-
rządów. 

Gminę Puchaczów repre-
zentował m.in. zespół wokalny 
„To My”, który porwał wszyst-
kich do wspólnego śpiewania.  
Zgodnie z tradycją, rozstrzy-
gnięto konkursy na najlepszy 
wieniec i potrawę. W Konkur-
sie Wieńców Dożynkowych  
w kategorii „Wieńce tradycyj-
ne” I miejsce zajęło Koło Go-
spodyń Wiejskich z Brzezin, 
a w kategorii „Wieńce współ-
czesne” miejsce II przypadło 
Stowarzyszeniu Kobiet Gminy 

Puchaczów. W Konkursie „Łę-
czyński Produkt Kulinarny” 
Koło Gospodyń Wiejskich  
z Jasieńca wywalczyło pysznym 
sernikiem z kakao II miejsce  
w kategorii „Ciasta, chleby  
i inne wypieki”. Smalczyk sta-
ropolski Koła Gospodyń Wiej-
skich w Nadrybiu pobił inne 
potrawy w kategorii „Inne 
produkty regionalne”, zajmując 
miejsce I. Paniom serdecznie 
gratulujemy!

Podczas imprezy odbyły 
się pokazy ratownictwa me-
dycznego przygotowane przez 
słuchaczy Zespołu Szkół w 
Ludwinie oraz wybory Miss 
Dożynek. Imprezę zakończył 
koncert zespołu „Video”, po 
którym nastąpił pokaz sztucz-
nych ogni. 

Aleksandra Ukalska

Warsztaty oraz przygo-
towywane z tej okazji 

widowisko obrzędowe wpisu-
ją się w jeden z celów GOK-u, 
który pielęgnuje dziedzictwo 
kulturowe wsi i tradycji ludo-
wej. 

To świetna okazja do za-
poznania się z tradycjami 
andrzejkowymi i staropolską 
kuchnią. Podczas ostatniego 
spotkania odbędzie się bie-
siada skierowana do lokalnej 
społeczności, podczas której 
zostaną podane potrawy wy-
konane w czasie warsztatów. 
Nie zabraknie tańców i za-
baw ludowych, wróżb, pieśni  
i przyśpiewek. 

Projekt „Andrzejki w Pu-
chaczowie” realizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Puchaczowie współfinansu-
je Unia Europejska w ramach 
działania 413: „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata 2007-
2013.

Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w projekcie 
serdecznie zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie, tel. 81 75 75 345.                        

                             Beata Sagan

Warsztaty kulinarne
W dniach 21-23 listopada 2013 r. Gminny Ośro-
dek Kultury w Puchaczowie organizuje andrzej-
kowe warsztaty kulinarne.

Panie z naszej gminy 
znowu górą
Tegoroczne Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 
odbyły się 01 września w Ludwinie. Mimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, 
wszystko przebiegało zgodnie z programem. 

Działalność Stowarzy-
szenia Kobiet Gminy 
Puchaczów 

Widziałem potrzebę stwo-
rzenia jednej organiza-

cji, która zintegrowałaby wszyt-
kie kobiety działające aktywnie 
na rzecz naszej gminy. W ten 
sposób zaczęła krystalizować 
się idea powołania do życia 
stowarzyszenia, zrzeszającego 
wszystkie kreatywne i chcące 
się rozwijać panie – mówi ini-
cjator założenia Stowarzyszenia 
Kobiet Gminy Puchaczów, wójt 
Adam Grzesiuk. 

26 marca 2012 na zebraniu 
założycielskim Stowarzyszenia 
uchwalono Statut i wyłoniono 
władze organizacji. Jej pre-
zesem została Bernarda Bo-
rochowska, a zastępcą Nelly 
Hankiewicz-Ikwanty.

Dziś Stowarzyszenie zrze-
sza ludzi aktywnie działających 
na rzecz lokalnej społeczności, 
pielęgnujących polską tradycję 
i rodzimą kulturę. Jak wynika 
ze Statutu organizacji, który 
znajduje się na stronie www.
puchaczow.pl, głównym celem 

Wokół nas

Stowarzyszenia jest integrowa-
nie lokalnych środowisk, pro-
pagowanie wszelkiego rodzaju 
inicjatyw popularyzujących 
wiedzę o działalności kobiet  
w gminie Puchaczów. Człon-
kowie SKGP sprzyjają rozwo-
jowi organizacji kobiecych, za-
interesowań, pasji i uzdolnień 
swoich członkiń, wspierają 
przedsięwzięcia edukacyjne,  
a także artystyczne i kultural-
ne, rozwój agroturystyki na 
terenie gminy. Współpracują 
też ściśle z organizacjami po-
zarządowymi, zwłaszcza z jed-
nostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Drodzy Czytelnicy! Zwra-
camy się do Was z prośbą  
o ocenę działalności SKGP 
na poniższym kuponie lub na 
stronie internetowej gminy  
w zakładce: sonda.

Kupon można pozostawić 
w specjalnie oznakowanych 
pudełkach w Bibliotece i Urzę-
dzie gminy (budynek USC). mr

Wokół działalności Stowarzyszenia 
narosło wiele pytań. Dziś chcemy za-
pytać Państwa o opinię na temat jego 

działalności. 
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Do Kazimierza wyjechało 
40 osób, głównie panie  

z Kół Gospodyń Wiejskich na-
szej gminy. 

Odbyła się tam plenero-
wa wystawa warzyw, owoców, 
kwiatów, grzybów, a także 
miodów, domowych przetwo-
rów i potraw tradycyjnej kuch-
ni. Nie zabrakło degustacji, 
konkursów dla publiczności  

Niewtajemniczonym przy-
pominamy, że Alcetel 

to system teleinformatyczny, 
dzięki któremu gmina Pu-
chaczów ma możliwość bez-
pośredniego przekazywania 
mieszkańcom ważnych infor-
macji w formie wiadomości 
głosowych (na telefony stacjo-
narne) lub wiadomości sms 
(na telefony komórkowe).

Po 7 miesiącach funkcjo-
nowania systemu można po-
kusić się o krótkie podsumo-
wanie. Na potrzeby działania 
Alcetela gminę podzielono na 
17 baz – sołectw. Na dzień 30 
września br. w systemie za-
rejestrowano 1832 telefony,  
z czego tylko 22 % (417) stano-
wią telefony komórkowe. Naj-
więcej numerów telefonicz-
nych zarejestrowano w Pucha-
czowie – 508, potem kolejno 
w: Ciechankach – 175, Alber-
towie – 143, Brzezinach – 141. 

Od dnia uruchomienia 
systemu wysłano 49 komu-
nikatów, kierowanych do 
mieszkańców poszczególnych 
sołectw lub wszystkich miesz-
kańców gminy. Za pomocą 
systemu przekazywano infor-
macje o zebraniach wiejskich, 
nowym systemie zbierania, 
gospodarowania odpadami itp.

Firma obsługująca sys-
tem Alcetel ciągle rozwija go  

i na najpiękniejsze stoisko. Do 
udziału w imprezie zaproszo-
no ludowych twórców i muzy-
kantów. 

Celem Święta Jesieni jest 
prezentacja i promocja pro-
duktów regionalnych i trady-
cyjnych, oferty gospodarstw 
agroturystycznych i ekologicz-
nych regionu lubelskiego.                      

Beata Sagan

Nowa jakość komunikacji
W październiku minęło 7 miesięcy, od kiedy na 
terenie gminy Puchaczów funkcjonuje Alcetel. 

Nasza rada: Mieszkańców mają-
cych zamiar zarejestrować się w 
systemie zachęcamy, aby przyłą-
czając się do Alcetela, rejestro-
wali w sieci telefony komórkowe, 
bowiem tylko wysłanie z systemu 
wiadomości sms daje stuprocen-
tową pewność, że ją otrzymamy. 
Bo choć w przypadku telefonów 
stacjonarnych system wybiera 
kilka razy (z reguły trzy) numer 
telefonu, zdarza się, że nie ma 
nikogo w domu lub domow-
nik nie słyszy sygnału aparatu.

Urząd Stanu Cywilnego 
w Puchaczowie wystąpił  

z wnioskiem do Kancelarii 
Prezydenta o nadanie Medali 
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie dla par, które obcho-
dzą 50-lecie, 60-lecie i 70-lecie 
pożycia małżeńskiego. Medal 
ten jest polskim cywilnym 
odznaczeniem państwowym, 
nagrodą dla par, które przeży-
ły minimum 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. 

W imieniu Prezydenta RP 
medale wręczył Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk. 
Ze względu na stan zdrowia, 
jednej z par odznaczenia wrę-
czono na ręce najbliższej ro-
dziny. 

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie otrzymali 
Państwo: Danuta i Stefan Szu-

rek, Maria i Zdzisław Gabriel, 
Halina i Krzysztof Mazur, Irena 
i Stanisław Przystupa, a także 
Marianna i Mirosław Jasielscy 
oraz Jadwiga i Jan Kołodziej. 
Uroczystościom towarzyszył 
toast i poczęstunek.

Wszystkim Jubilatom na-
leżą się gorące podziękowania 
za wspólnie przeżyte lata, trud 
włożony w wychowanie dzieci, 
pracę na rzecz rodziny, najbliż-
szego otoczenia i naszej gminy. 
Drodzy Jubilaci! Gratulujemy 
Wam tak długiego i zgodnego 
pożycia małżeńskiego. Życzy-
my Państwu zdrowia, spokoju 
oraz samych radosnych dni. 
Niech ta szczególna dla Was 
rocznica będzie okazją nie tyl-
ko do wspomnień, ale także do 
pogodnego spojrzenia w przy-
szłość.                      Sylwia Janiuk

Na dobre i na złe
21 i 28 września 2013 roku o godz. 11.00 w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Puchaczowie odbyły się uroczy-
stości wręczenia medali i dyplomów za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Na uroczystość przybyło 6 par 
małżeńskich. 

Święto Jesieni w Kazi-
mierzu Dolnym
W ostatnią niedzielę września Muzeum Przyrodnicze 
wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Koń-
skowoli już po raz 15 organizowali Święto jesieni. 

Fot. Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie z bliskimi podczas uroczystości 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie.

Fot. Pamiątkowe, rodzinne zdjęcie odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie.

o nowe funkcje, np. jednocze-
sne przesyłanie komunikatów 
o różnej treści do indywidual-
nych lub wszystkich odbiorców, 
możliwość przeprowadzania 
ankiet wśród mieszkańców. 

Przypominamy, że korzy-
stanie z systemu jest całkowi-
cie bezpłatne poza kosztem 
wysłania wiadomości sms lub 
połączenia telefonicznego w 
celu zarejestrowania telefonu 
w bazie. Koszty działania sys-
temu ponosi gmina Pucha-
czów. Wciąż istnieje możli-
wość zarejestrowania swojego 
numeru. Informacje, jak tego 
dokonać, umieszczone są na 
tablicach ogłoszeń w sołec-
twach, na stronie internetowej 
gminy oraz w aktualnym wy-
daniu gazety „Puchaczów – 
Wieści z Gminy” (s. 11).

Marek Grzesiak
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Kształtujemy prze-
strzeń wokół orlika
Czytelnicy „Wieści” oraz internauci zaopiniowa-
li projekt zagospodarowania terenu wokół orlika  
w Puchaczowie.

Wpoprzednim numerze 
„Wieści” zwróciliśmy się 

do Państwa z prośbą o usto-
sunkowanie się do propozycji 
zagospodarowania około 3 ha 
powierzchni przylegającej do 
kompleksu boisk położonych 
przy Zespole Szkół w Pucha-
czowie. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wyrazili swoją opi-
nię na ten temat i opowiedzieli 
się za jednym z projektów. 
Przypominamy, że wśród pro-
pozycji znalazły się 2 projekty: 
pierwszy o charakterze sporto-
wym, drugi rekreacyjo-wypo-
czynkowym. Poniżej przedsta-
wiamy wyniki głosowania.

Na dzień 30 września 2013 
roku specjalny kupon zamiesz-
czony w gazecie wypełniło 
tylko 25 mieszkańców gminy,  
z czego 24 wskazało na ry-
sunek nr 2. Równocześnie, 
wychodząc naprzeciw coraz 
bardziej popularnej kulturze 

internetowej, uruchomiliśmy 
sondę zamieszczoną na stro-
nie www.puchaczow.pl. Na 
dzień 14 października zare-
jestrowano w ten sposób 176 
głosów. Za pełnometrażowym 
boiskiem sportowym opowie-
działo się 34,66% internautów, 
a za terenem rekreacyjno-wy-
poczynkowym 60,8%. Na inną 
możliwość zagospodarownia 
tego obszaru wskazało 4,55% 
pytanych, przy czym ankieta 
internetowa nie dawała moż-
liwości przedstawienia alter-
natywnych pomysłów. Łącznie 
na oba projekty oddano 201 
ważnych głosów.

Przedstawiamy poniżej  
zwycięzką propozycję. Miejmy 
nadzieję, stanie się inspiracją 
dla lokalnego samorządu, który 
w najbliższej przyszłości będzie 
musiał rozstrzygnąć, co osta-
tecznie znajdzie się wokół orli-
ka.                                                   nem

Legenda:
1 –  promenada
2 – tereny wypoczynkowe  
        z ławkami
3 –  amfiteatr
4 –  część za sceną
5 –  ścieżka rowerowaRys.: Zwycięzka, rekreacyjno-wypoczynkowa propozycja 

zagospodarowania przestrzeni wokół orlika w Puchaczowie

Na spacer... do Nadrybia
Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z historią miejscowości Nadrybie, którą 
będziemy kontynuować w kolejnych wy-
daniach naszego dwumiesięcznika. 

Pierwsze wzmianki o Nad-
rybiu pochodzą z połowy 

XII wieku. Wtedy to „Nadryb” 
– nazwa prawdopodobnie wy-
wodząca się od okolicznych je-
zior bogatych w ryby – został 
przekazany przez księcia Jaksę 
z rodu Gryfów benedyktynom 
sieciechowskim, wchodząc w  
część dóbr Puchaczów.

Po śmierci Mariana Pira-
mowicza, bezdzietnego dzie-
dzica dóbr Puchaczów, w 1833 
roku wyodrębiono z tego te-
renu dobra Nadrybie, które 
stały się własnością Marianny 
z Piramowiczów, córki jego ro-
dzonego brata, żony Grzego-
rza Bogdanowicza. Marianna, 
która początkowo mieszkała 
na terenie folwarku Brzeziny, 
przeprowadziła się do Nadry-
bia tuż po ślubie. Tu też zaczęły 
przychodzić na świat jej dzie-
ci: Leon Adam, Józefa Zofia, 
Jan – późniejszy dziedzic dóbr 
Nadrybie, Michalina oraz Ka-
zimierz Józef, znany później 
jako powstańczy dowódca.

Według danych z 1874 
roku dobra Nadrybie składały 

się z 3 folwarków: Nadrybie, 
Józefin i Bogdanka, oraz osa-
dy Ostrów i kolonii Stefanów. 
Zarówno nazewnictwo tych 
miejscowości, jak i sąsiednich 
wsi, wzięło się od imion dzie-
ci: Janowica, Józefin, Marynka. 
Utworzenie folwarku Bogdan-
ka przypisać zaś można Jano-
wi Bogdanowiczowi. Okolice 
Nadrybia, w którym stał dwór 
Bogdanowiczów, nazwano 
Nadrybie Dwór, natomiast na-
zwa Nadrybie Ukaz prawdo-
podobnie wywodzi się stąd, że 
chłopi, którzy zamieszkiwali tę 
część wsi i odrabiali pańszczy-
znę, zostali objęci ukazem car-
skim. Na jego mocy ci, którzy 
uprawiali poszczególne ziemie, 
otrzymali je na własność.

Jeszcze przed podziałem 
dóbr Puchaczów, a mianowicie 
przed rokiem 1830, na obsza-
rze tym istniała osada Nadry-
bie Kolonia, zamieszkała przez 
niemieckich kolonistów na 
terenie wykarczowanego przez 
dziedzica Piramowicza części 
nadrybskiego lasu. (cd. nastąpi)

Agnieszka Sobiesiak
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Fot. Plan folwarków Nadrybie  
i Józefin z 1874 roku. 

Źródło: J. Ewa Leśniewska, Dobra Nadrybie  
i ich właściciele w latach 1833-1944  

[w:] Studia z dziejów ziemian 1795-1944,  
Lublin 2005.
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Rozwój genetyki wiąże się 
jednak z nowymi możli-

wościami modyfikowania or-
ganizmów, których  skutki nie 
są już tak oczywiste, przez co 
wzbudzają liczne kontrower-
sje. O ile nie ma większych 
sprzeciwów, co do wykony-
wania zabiegów genetycznych 
w laboratoriach, gdzie orga-
nizmy modyfikowane wyko-
rzystuje się do wytwarzania 
leków, białek czy szczepionek, 
to wciąż toczą się spory doty-
czące wykorzystywania GMO 
w środowisku naturalnym.

Według art. 3 ustawy z 22 
czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych, 
GMO to organizm inny niż or-
ganizm człowieka, w którym 
materiał genetyczny został 
zmieniony w  sposób niezacho-
dzący w warunkach natural-
nych  wskutek krzyżowania lub 
naturalnej rekombinacji.

Specjaliści zajmujący się 
modyfikacjami genetycznymi 
blokują działanie określonego 
genu, zwiększają jego aktyw-
ność bądź wszczepiają gen po-
brany od obcego organizmu. 
Dzięki takim manipulacjom 
powstają np. szybciej rosnące 
zwierzęta albo bardziej odpor-
ne na klimat rośliny. Bardziej 
popularne jest przekształcanie 
roślin, ponieważ modyfikacje 
zwierząt są skomplikowane,  
a co za tym idzie – czasochłon-
ne i droższe. Udowodniono 
również, że zwierzęta mody-
fikowane genetycznie często 
chorują, bywają też bezpłodne. 

Na świecie najczęściej 
modyfikowanymi roślinami 
są:  kukurydza, soja zwyczaj-
na,  ziemniaki,  bawełna,  me-
lony i  tytoń. W Europie naj-
częściej modyfikuje się: kuku-
rydzę, rzepak, buraki cukrowe 
oraz ziemniaki. Najwięcej 
organizmów modyfikowanych 
genetycznie produkują  Stany 
Zjednoczone, Argentyna, Ka-
nada, Brazylia, Chiny i RPA.

ARGUMENTY  
ZA GMO GŁOSZONE 
PRZEZ ZWOLENNI-

KÓW MODYFIKACJI:
■ Rośliny GMO szybciej 

dojrzewają, są bardziej odpor-
ne na herbicydy  i szkodniki, 
infekcje  wirusowe,  bakteryj-
ne i grzybowe oraz zmiany kli-
matyczne.

■ Mają wyższą jakość, czyli 
lepsze walory odżywcze i zdro-
wotne, a owoce także przedłu-
żoną trwałość.

■ Niektóre odmiany niosą 
ze sobą mniejsze (w porówna-
niu do żywności niemodyfiko-
wanej) ryzyko alergii. 

■ Wiele wykorzystywa-
nych jest w produkcji biope-
ków, bioenergii.

■ Do ich uprawy zużywa 
się znacznie mniej pestycy-
dów, co  gwarantuje lepsze 
zdrowie i bezpieczeństwo rol-
nika, który ma z nimi kontakt, 
ponieważ roślina modyfiko-
wana wytwarza własny pesty-
cyd zapobiegający niszczeniu 
upraw.

■ Plony są wyższe, mimo 
zmniejszenia areału upraw,  
a w związku z tym – wyższe zy-
ski dla rolników.

■ Stosowanie GMO zapo-
biegło wycince 91 mln ha la-
sów, gdyż wymaga mniejszych 
gruntów ornych niż uprawy 
tradycyjne.

■ GMO służy ochronie 
środowiska, dzięki zmniej-
szeniu chemizacji i mechani-
zacji rolnictwa, oszczędności 
paliwa, czasu i maszyn oraz 
zmniejszenia emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery. 

■ GMO powoduje rów-
nież, że erozje są mniej częste, 
gdyż nie wymaga ono głębo-
kiej orki i zmniejsza zużycie 
wody. 

Od bardzo dawna przeprowadzano krzyżowanie organi-
zmów, aby uzyskać potomstwo o wybranych, korzystnych dla 
człowieka cechach. Nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład 
truskawki powstały w wyniku łączenia poziomek o dorod-
nych owocach, a pszenżyto z połączenia żyta i pszenicy.  
W wyniku naturalnego krzyżowania zwierząt otrzymywano 
krowy dające więcej mleka czy świnie o mniejszej warstwie 
tłuszczu, za to bogatsze w mięso. Z założenia więc nie były  
to działania niebezpieczne.

GMO – Organizmy Modyfikowane 
Genetycznie: za czy przeciw?

FAKTY
W grudniu 2012 roku 

Bronisław Komorow-
ski podpisał ustawę o na-
siennictwie, która zezwala na 
handel nasionami genetycz-
nie modyfikowanymi. Usta-
wa ta dopuszcza rejestrację 
nasion GMO oraz zezwala 
na obrót nimi w Polsce. 

Minister rolnictwa Sta-
nisław Kalemba uwa-

ża, że Polska produkuje 
naturalną, zdrową i ekolo-
giczną żywność i dlatego nie 
ma potrzeby wprowadzania 
upraw GMO w Polsce. Pod-
kreślił również, że ze wzglę-
du na duże rozdrobnienie 
polskiego rolnictwa oraz 
dużą bioróżnorodność nie 
ma gwarancji bezpieczeń-
stwa żywności po ewentu-
alnym dopuszczeniu roślin 
GMO. 

2 stycznia 2013 roku Rada 
Ministrów przyjęła roz-

porządzenie zakazujące upra-
wy genetycznie modyfiko-
wanych odmian kukurydzy 
MON 810 oraz ziemniaka 
„Amflora”. O wprowadzenie 
zakazu upraw roślin GMO 
w Polsce walczyli m.in.: rol-
nicy, pszczelarze i ekolodzy.                  
(cd. nastąpi)     Celina Michalska
Źródła: gospodarka.dziennik.pl › Gospodarka › Aktualności 

www.izba-ochrona.pl/; pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_
zmodyfikowany_genetycznie; Fot.: stimg.staticmn.pl/

images/gmo_plakat_nowy.jpg

W tym numerze „Wieści” zapraszamy do zapozna-
nia się z pierwszą częścią artykułu o GMO,  
w którym przedstawiamy korzyści wynikające  
z genetycznego modyfikowania organizmów. W ko-
lejnym zaprezentujemy niebezpieczeństwa wiążące 
się z tym coraz powszechniejszym procederem.
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Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego obej-
mie wsparciem wszystkich 
uczniów klas 0-VI, którzy będą 
uczestniczyli w licznych zaję-
ciach dodatkowych: wyrów-
nawczych i specjalistycznych. 

Dla uczniów klas III zorga-
nizowano pozalekcyjne zajęcia 
rozwijające wiedzę i umiejęt-
ności z matematyki. Szóstokla-
siści poszerzają swoje kompe-
tencje z matematyki i  języka 
angielskiego. W ramach spo-
tkań „Już to potrafię” ucznio-
wie będą wyrównywać braki 
edukacyjne i poszerzać swoje 
umiejętności, a także rozwijać 

kompetencje humanistyczne. 
Uczniowie mający z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej opinię z orzeczoną dyslek-
sją odbędą cykl zajęć korekcyj-
no-kompensacyjnych.

Projekt przewiduje też or-
ganizację zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów:  pla-
styczne, aktorskie, taneczne, 
informatyczne i pływackie. 

W ramach wsparcia od-
bywają się także spotkania  
z psychologiem oraz warsztaty 
socjoterapeutyczne. 

Planowane są również wy-
jazdy do teatru i filharmonii  
w Lublinie oraz do Centrum 
Nauki Kopernika i Planeta-
rium w Warszawie.  A. Sobiesiak

Młodsze klasy z wycho-
wawcami na Sprzątanie 

Świata wyruszyły 20 września 
zaraz po śniadaniu. Sprząta-
ły okolice szkoły: plac zabaw, 
ogrody oraz boiska na orliku. 
Starsi uczniowie w poszukiwa-
niu śmieci przemierzyli trasę 
od szkoły w Ostrówku aż do 
Ciechanek. Dzieci natrafiały 
na swojej drodze na przeróż-

W turnieju wzięło udział 8 
drużyn w dwóch katego-

riach wiekowych. Młodzi piłkarze 
reprezentowali SP Puchaczów, 
SP Nadrybie, UKS Ostrówek i SP 
Ludwin. Turniej rozegrano syste-
mem „każdy z każdym”. 

W kategorii wiekowej 2002-
-2003 od początku turnieju 
dominowali zawodnicy z SP w 
Ludwinie, którzy pewnie poko-
nywali kolejnych przeciwników. 
Jedynie UKS Ostrówek nawiązał 
z Ludwinem równorzędną wal-
kę, ulegając 1:2. W meczu, któ-
ry miał decydować o zdobyciu 
II miejsca, zmierzyły się ekipy 
UKS Ostrówek i SP Puchaczów. 
Spotkanie miało bardzo zacię-
ty charakter i żadnej z drużyn 
nie udało się uzyskać większej 
przewagi. Mimo wielu okazji 
do strzelenia bramki, mecz za-
kończył się remisem 1:1, tym 
samym II miejsce przypadło dru-
żynie z Ostrówka.

W grupie wiekowej 2000- 
-2001 poziom był dużo bardziej 
wyrównany. Do I miejsca i awan-

Do rywalizacji zakwalifikowa-
no 5 zespołów z Woli Uhru-

skiej, Ostrówka, Włodawy, Hanny 
i Cycowa. Mecze były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”. 

Najlepszą okazała się dru-
żyna z gminy Puchaczów, wygry-
wając wszystkie swoje mecze w 
składzie: Jakub Kot (s. Roberta), 
Jędrzej Janiuk, Dawid Okoński, 
Mateusz Skoniecki, Mateusz 
Kasprzak, Sebastian Kraska, 

IV Turniej „Orlika”  
o Puchar Donalda Tuska
10 września 2013 roku na kompleksie boisk spor-
towych „Moje Boisko Orlik 2012” w Puchaczowie, 
rozegrano pierwszą rundę eliminacji Ogólnopol-
skiego Turnieju Orlika.  

su do ćwierćfinału wojewódz-
kiego aspirowały 3 drużyny: SP 
Nadrybie, SP Puchaczów i UKS 
Ostrówek. Ostatnia kolejka gier 
miała zadecydować o końcowej 
kolejności. Puchaczów, wygry-
wając z Ludwinem 4:0, objął 
prowadzenie w tabeli i czekał 
na ostatni mecz pomiędzy 
UKS Ostrówek a SP Nadrybie.  
W pierwszej fazie meczu prze-
wagę zyskali zawodnicy z Nad-
rybia, którzy w tym momencie 
poczuli się zwycięzcami tur-
nieju. Niestety, 2 proste błędy 
wykorzystane przez chłopców  
z Ostrówka zapewniły zwycię-
stwo podopiecznym Jarosława 
Burkieta. Miejsce II przypa-
dło drużynie z Puchaczowa,  
a Nadrybie musiało zadowolić 
się III pozycją.

W turnieju uczestniczyło 80 
chłopców. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe koszulki, a drużyny 
nagrodzono pucharami i dyplo-
mami, które wręczał Sekretarz 
Gminy Puchaczów Jerzy Dębski.

Daniel Włodarczyk

Jakub Kot (s. Wojciecha), Karol 
Kot, Miłosz Łukasiewicz z trene-
rem Jarosławem Burkietem.

Zwycięstwo w turnieju dało 
naszym zawodnikom awans do 
półfinałów wojewódzkich, które 
odbyły się 27.09.2013 r. w Świd-
niku. Niestety, mimo wysokiego 
poziomu gry naszych zawodni-
ków, nie udało im się przejść do 
dalszych rozgrywek. 

                           Jarosław Burkiet

We wtorek 17 września 2013 r. na obiekcie sporto-
wym „Orlik 2012” w Woli Uhruskiej odbyły się elimi-
nacje wojewódzkie Turnieju w kategorii chłopców 
starszych do lat 13. 

Szkoła z pasją – uczeń 
z sukcesem
Od 01 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 
roku w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimie-
rza Bogdanowiczów w Nadrybiu realizowany jest 
projekt „Szkoła z pasją – Uczeń z sukcesem”. 

Sprzątanie Świata
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku Sprzą-
tali Świat w najbliższej okolicy. 

ne znaleziska: butelki, papiery, 
puszki i wiele innych, niepo-
trzebnych rzeczy.

Wszyscy oczywiście byli 
wyposażeni w worki oraz gu-
mowe rękawiczki.  Po wyko-
nanym zadaniu powrócili do 
szkoły. Choć trochę zmęczeni 
– zadowoleni, że kolejny raz 
wyciągnęli pomocną dłoń ku 
przyrodzie.          Marta Stefańska

Fot. Zwycięzcy IV Turnieju „Orlika” UKS 
Ostrówek z trenerem J. Burkietem.

Fot. Drużyna Szkoły Podstawowej z Ludwi-
na z trenerem G. Sajnajem.Fot. Sprzątanie Świata w Szkole Podstawowej w Ostrówku.
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Angele Lieby „Ocali ła mnie łza”

W przeddzień święta narodowego Francji Angele Lieby jedzie do 
szpitala ze straszną migreną. Jej stan się pogarsza, więc leka-

rze wprowadzają ją w śpiączkę, z której nie może się wybudzić. Mimo 
prób stymulacji, Angele nie daje znaku życia. Jej mąż słyszy w końcu: 
„Trzeba odłączyć ją od urządzeń podtrzymujących życie”. Jednak córka 
nieszczęsnej pacjentki dostrzega łzę w kąciku jej oka. Angele nie tylko 
żyje, ale pozostała świadoma tego, co się wokół niej dzieje! W tej książ-
ce opisała to niezwykłe doświadczenie – przeżycia kobiety uwięzionej 
we własnym ciele, która wszystko słyszy, odczuwa straszny ból fizyczny, 
przeżywa tortury psychiczne, ale niezdolna jest do jakiejkolwiek reakcji.
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Dnia 28 lutego 1863 roku Kazimierz został 

schwytany przez kozaków najprawdopodob-

niej we wsi Zezulin. Według wersji  

prasy powstańczej, wybrał się bryczką po zaopatrzenie 

dla swego oddziału. Jego szwagier Seweryn Liniewski 

wspominał w pamiętniku, iż Kazimierz chciał się wy-

mknąć nieprzyjacielowi, jednak „bystre oko kozactwa 

dostrzegło go”, w wyniku czego został ujęty. Ta relacja 

jest bliska legendzie przekazywanej przez okolicznych 

mieszkańców, według której Kazimierz Bogdanowicz, 

nie widząc szansy na ucieczkę, spłoszył konia, by 

ukryć się w terenie. Jednak wierne zwierzę powróciło 

i stanęło nad jego głową, zdradzając w ten sposób 

miejsce kryjówki. 

Kazimierza przewieziono do więzienia na 

Zamku w Lublinie. Generał Chruszczow w 

swym raporcie stwierdził, iż ujęcie Kazimierza 

Bogdanowicza, „który miał silny wpływ na umysły 

mieszkańców Lublina, podkopało ufność do moralnej 

siły powstania”. Namiestnik Wielki Książę Konstanty 

w depeszy do cara z 28 lutego dodał szyfrową infor-

mację o Bogdanowiczu, że jest to „jedna z najbardziej 

ważnych osobistości”. Miał nadzieję, że Kazimierz 

doprowadzi do głównych działaczy Komitetu Central-

nego. Jednak spotkało go wielkie rozczarowanie.

           (cd. w następnym numerze) 

część V
   Anna Chryć
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Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 13 września 
2013 roku podjął przez 
aklamację uchwałę  
o ustanowieniu 20 wrze-
śnia Ogólnopolskim 
Dniem Przedszkolaka. 

W podjętej przez posłów 
uchwale czytamy, iż 

„Sejm Rrzeczypospolitej Pol-
skiej wyraża przekonanie, że 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka przyczyni się do populary-
zacji wychowania przedszkol-
nego i wzrostu jego znaczenia 
w świadomości społecznej”.

Z tego też powodu pucha-
czowskie przedszkolaki hucz-
nie obchodziły swoje święto.  
O godzinie 10.00 dzieci ruszy-
ły dumnie przez Puchaczów  
z misiami, lalkami oraz instru-
mentami muzycznymi w rącz-
kach. W całym Puchaczowie 

słychać było dźwięki trąbek  
i bębenków oraz radosne 
okrzyki i śmiechy dzieci.  

Marsz Przedszkolaków 
zainicjowała dyrekcja oraz 
nauczyciele Przedszkola w Pu-
chaczowie.

– Jak zwykle przy takiego 
rodzaju inicjatywach rodzice 
nas nie zawiedli i porządnie 
zaopatrzyli swoje pociechy w 
potrzebne gadżety – informuje 
Ewa Bochra, Dyrektor Przed-
szkola w Puchaczowie. 

Z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne inicjatywy 
Przedszkola, które przysparza-
ją nam wiele radości.  Przed-
szkolakom z okazji ich święta 
życzymy na każdy dzień: słoń-
ca oraz uśmiechu na twarzy,  
a Gronu Pedagogicznemu, 
dziękując za pełną ciepła efek-
tywną pracę, życzymy satys-
fakcji oraz sukcesów w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. 

Aleksandra Ukalska

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka

Najpierw uczniowie odwie-
dzili synagogę, w której 

mieści się Muzeum Regio-
nalne. Dzieci z wielką uwa-
gą wsłuchiwały się w wartką 
opowieść kustoszki muzeum 
o minionych wiekach. Z zain-
teresowaniem oglądały wyci-
nanki żydowskie, bogaty zbiór 
kropielniczek oraz galerię ob-
razów. Odwiedziły też Miej-
ską Bibliotekę Publiczną im. 
Z. Herberta, gdzie wysłuchały 
„Prośby książki’’ i obejrzały 
najciekawsze wydania. Dowie-
działy się też, jak zostać czytel-
nikiem. 

Dodatkową atrakcją był 
spacer po łęczyńskiej Starówce 
i Placu Kościuszki, na którym 
zwróciły uwagę na odrestau-

Poznajemy przeszłość 
i teraźniejszość naszej 
małej Ojczyzny 
18 i 25 września uczniowie klas III, IV, V i VI  
z wychowawcami wyruszyli do Łęcznej w poszu-
kiwaniu śladów przeszłości. 

rowany, klasycystyczny Ratusz  
i oczywiście tańczące fontanny. 

Anna Maciejak

Nowości w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie 

informuje, że realizuje zadanie „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych”  

w ramach programu Biblioteki Narodowej.  
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie 

w kwocie 3179, 00 zł.

Magdalena Skórniewska

Fot. Tańczące fontanny przed Ratuszem  
w Łęcznej.
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Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Radnym gminy Puchaczów i Prze-
wodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju  
Gminy Puchaczów
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Marian Guzowski
Radny gminy Puchaczów, 
Przewodniczący Komisji 
Strategii i Rozwoju Gminy 
Puchaczów

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

Wieści z sesji Rady gminy
XXXVI SESJA

27 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Radni gminy Puchaczów podjęli  
na sesji m.in. następujące uchwały:  

W sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.
Rada gminy określiła uchwałą 
wieloletnią prognozę finansową  
na lata 2013-2016. Treść uchwały, 
planowane i prognozowane wy-
datki można znaleźć w BIP gminy 
Puchaczów na stronie www.pucha-
czow.pl.

W sprawie zmian w budżecie na 
2013 rok. 
Zmiany dotyczące uchwały znajdu-
ją się na stronie BIP gminy Pucha-
czów.

W sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej powiatowi łęczyńskie-
mu na realizację zadania „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1809 L 
Zawadów” i „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1625 L i 2007 L Nad-
rybie Dwór” w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Naro-
dowy program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”.
W związku z wnioskiem Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Łęcznej  
o przyznanie środków na przebudo-
wę dróg w miejscowości Zawadów  
i Nadrybie Dwór – podjęto decy-
zję o dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy na odbudowę dróg 
powiatowych, których celem jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu. 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej 
planuje złożyć wniosek o dotację 
do programu tzw. „schetynówki”.

W sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości – dział-

ki nr 742 położonej w Łęcznej.
Rada gminy wyraziła zgodę na za-
kup drogi położonej na terenie 
gruntów Łęcznej graniczącej z grun-
tami Puchaczowa, z której korzysta-
ją mieszkańcy Turowoli-Kolonii.

W sprawie warunków i trybu skła-
dania deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
Podjęta uchwała umożliwi właści-
cielom nieruchomości składanie 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej. 

W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/196/13 Rady gminy Pucha-
czów z dnia 12 kwietnia 2013 roku  
dotyczącej określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami 
oraz w kwestii prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt,  
a także grzebowisk, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.
W związku z sugestiami Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie Rada gminy Puchaczów 
dostosowała treść w/w uchwały do 
obowiązujących przepisów.

W sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puchaczów dla 
działek o numerach 1131/1 oraz 
1131/2 położonych w Puchaczo-
wie.
Zmiany dotyczące uchwały znajdu-
ją się na stronie BIP Gminy Pucha-
czów.

Przygotowała: Jolanta Oraczewska     

– Piastuje Pan, Panie 
Radny, stanowisko Przewod-
niczącego Komisji Strategii  
i Rozwoju Gminy Puchaczów. 
Jakie najważniejsze zmiany 
zachodzą w planie zagospo-
darowania przestrzennego 
w stosunku do lat poprzed- 
nich?

– Warunkiem rozwoju każ-
dej gminy jest uchwalone stu-
dium uwarunkowań do planu 
przestrzennego zagospodaro-
wania danej gminy, a później 
uchwalenie samego planu za-
gospodarowania gminy. Gmi-
na Puchaczów w 2010 roku 
uchwaliła wymienione stu-
dium, w którym to wskazano 
rejony gminy przeznaczone dla 
potrzeb budownictwa miesz-
kaniowego, przemysłu, rekre-
acji itp. Działanie to pozwoliło  
w ostatnim okresie uchwalić 
plan zagospodarowania dla 
potrzeb budowy elektrowni 
kondensacyjnej w okolicach 
Zawadowa. Niestety, inwe-
stor, tzn. PGE, wycofał się 
z tej inwestycji. Mimo to, w 
dalszym ciągu jest duże za-
interesowanie tym rejonem  
i budową odnawialnych źró-
deł energii w technologi zwa-
nej fotowoltaiką [przyp. red.: 
dziedzina nauki i techniki 
zajmująca się przetwarzaniem 
światła słonecznego na energię 
elektryczną]. 

W podobny sposób przy-
jęto plan zagospodarowania 
dla potrzeb budowy odcinka 
ropociągu Odessa-Płock, dla 
którego opracowany jest aktu-
alnie projekt budowlany.  Nie 
mniejsze znaczenie ma wska-
zywanie nowych terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
Wspomnę tu tylko, że takimi 
działaniami spowodowaliśmy 
wzrost liczby mieszkańców 
gminy – od 10 lat liczba miesz-
kańców wzrosła o około 1400 
osób przy ujemnym przyroście 
naturalnym. 

– Chcielibyśmy wiedzieć, 
w jakim kierunku rozwija się 
gmina, czyli jaką strategię 

rozwoju planują Państwo na 
najbliższe lata? 

– Nasza gmina słynie z ta- 
nich kosztów utrzymania 
jej mieszkańców. Nie mniej 
jednak dodatkowo chcemy 
zachęcić jeszcze bardziej po-
tencjalnych, nowych miesz-
kańców do osiedlenia się  
u nas. Dlatego też, oprócz wo-
dociągów, kanalizacji, dróg 
czy szkół, które już wybudo-
waliśmy, bądź jesteśmy w fa-
zie końcowej budowy, chcemy 
wybudować takie obiekty, jak 
basen czy chociażby nowy 
urząd dla potrzeb lepszej ob-
sługi naszych mieszkańców,  
a dodatkowo, wskazując miej-
sca inwestycyjne, przyciągnąć 
potencjalnych inwestorów,  
co wpłynie na rozwój rodzin-
nej przedsiębiorczości.

– Czy jest Pan zadowolony 
z kierunku rozwoju sołectwa 
Zawadów? Jakie są problemy 
mieszkańców, z którymi trud-
no się uporać? 

– Na naszym terenie dzia-
łają organizacje społeczne, 
takie jak Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż 
Pożarna. Funkcjonuje też Fi-

lia Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku, przedszkole i świe-
tlica środowiskowa. Myślę, 
że sołectwo Zawadów nie jest 
zbyt bogate w infrastrukturę 
ułatwiającą mieszkańcom ży-
cie. Dużym problemem jest 
dla nas wszystkich zbliżający 
się wielkimi krokami okres 
zimowy, a głównie nieodśnie-
żanie dróg na czas, uniemoż-
liwiające dojazd mieszkańców 
do pracy. Ale są i dobre wieści. 

Jeszcze w tym roku kalenda-
rzowym zrealizujemy kilka 
inwestycji. W Zawadowie bu-
dowane jest oświetlenie ulicz-
ne przy drodze powiatowej,  
a także parking przy budynku 
wielofunkcyjnym. Natomiast 
w 2014 roku poprawimy stan 
nawierzchni drogi powiatowej. 
Inwestycje te służą poprawie 
bezpieczeństwa w sołectwie.

Rozmawiała: M. Rodziewicz
17 października 2013 r.



KOMUNIKACJA 
PRYWATNA ARS-TRANS 
PUCHACZÓW
Do Łęcznej: 6.00 (d); 6.20 
(d,Sz.); 7.17 (A); 7.55 (s); 
9.20 (s,Sz.); 10.15 (A); 10.45 
(s); 12.15 (s,Sz.); 13.15 (A); 
13.55 (s); 15.25 (s); 16.05 
(A). 
Do Lublina: 7.17 (A); 10.15 
(A); 13.15 (A); 16.05 (A). 
Do Cycowa: 6.50 (d); 8.25 
(s); 9.05 (A); 10.10 (s); 11.40 
(s); 12.05 (A); 13.10 (s); 
14.30 (s); 15.00 (A); 16.30 
(s); 17.30 (s); 18.05 (A).
A – nie kursuje w niedziele  
i święta, d – w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, s – w 
dni nauki szkolnej, Sz – do szpi-
tala

SAMOCHODOWE 
USŁUGI TRANSPORTO-
WE WIESŁAW PIĄTEK 
PUCHACZÓW
Do Łęcznej: 6.39* (1-6,U); 
7.04* (1-5U,S); 8.14* (1-
6,U); 8.39* (1-5,U,S); 9.49* 
(1-6,U); 11.14* (1-5,U,S); 
11.39* (1-6,U); 12.54* (1-
5,U,S); 13. 29 (1-5,U); 14.14 
(1-6,U,S); 14.54 (1-5,U); 
15.39 (1-6,U,S); 16.24 (1-
5,U); 16.44 (1-6,U,S); 17.44 
(1-5,U). 
Do Cycowa: 5.58 (1-6,U); 
6.28 (1-5,U,S); 7.23 (1-6,U); 
7.48 (1-5,U,S); 8.53 (1-6,U); 
9.48 (1-5,U,S); 10.53 (1-
6,U); 11.58 (1-5,U,S); 12.53 
(1-5,U); 13.38 (1-6,U,S ); 
14.03 (1-5,U); 14.48 (1-
6,U,S); 15.33 (1-5,U); 16.03 

NOWY ROZKŁAD JAZDY BUSÓW 

Informator

WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 752 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757 51 88
Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   081 752 15 82 lub 999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   081 752 72 10 lub 997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   081 752 75 30 lub 998
Pogotowie Gazowe   tel.   081 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   081 752 09 76
 

KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
24 października
Eliminacje gminne XVII Jesiennego Konkur-
su Recytatorskiego

21-23 listopada 2013 
„Andrzejki w Puchaczowie” – realizacja 
projektu w zakresie małych projektów  
w ramach działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju objętego PROW na 
lata 2007-2013.

tel. 81 757 53 45
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GMINNY OŚRODEK 
ZDROWIA SP ZOZ  
W PUCHACZOWIE
DYŻURY LEKARSKIE 
W PRZYCHODNI:
E. Małocha-Gieroba – l. pediatra 
pon. 8.00-15.00, wt., czw. 9.00-
16.30, śr. 10.30-18.00, pt. 8.00-
15.30; J. Kojder-Mazur Justyna 
– l. pediatra wt., czw. 16.00-18.00; 
S. Dzikowski – l. medycyny rodzin-
nej pon. – pt. 8.00-15.30; R. Gajew-
ski – l. medycyny rodzinnej pon., 
pt. 14.00-18.00, śr. 8.00-13.00;  
L. Szymańska-Żołądek – l. stoma-
tolog pon., śr. 10.30-18.00, wt., 
czw., pt. 8.00-15.00; M. Dzida 
– radiolog (także badania USG) 
środa 14.00-16.00; B. Kondracka 
– l. ginekolog czw., 14.00-18.00,  
pt. 15.00-19.00; M. Lalak – l. medy-
cyny pracy czwartek 15.00-17.00. 

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

Tel. 81 757 54 80

BY OTRZYMYWAĆ BEZPŁATNE KOMUNIKATY 
Z SYSTEMU ALCETEL

Komunikaty  
dla mieszkańców:

Zadzwoń na podany 
numer stacjonarny

Wyślij sms na numer
503 503 733 o treści:

Puchaczów 81 466 79 81 21013.1

Albertów 81 466 79 83 21013.3

Bogdanka 81 466 79 85 21013.5

Brzeziny 81 466 79 84 21013.4

Ciechanki 81 466 79 88 21013.8

Jasieniec 81 477 58 60 21013.10

Kolonia Ciechanki 81 477 58 62 21013.12

Kolonia Turowola 81 477 58 63 21013.13

Nadrybie Dwór 81 466 79 89 21013.9

Nadrybie Ukaz. 81 477 58 66 21013.16

Nadrybie Wieś 81 466 79 86 21013.6

Ostrówek 81 477 58 64 21013.14

Stara Wieś 81 477 58 67 21013.17

Szpica 81 477 58 65 21013.15

Turowola 81 466 79 87 21013.7

Wesołówka 81 466 79 82 21013.2

Zawadów 81 477 58 61 21013.11

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ALCETEL! 
Alcetel to system teleinformatyczny, dzięki któremu gmina 
Puchaczów przekazuje mieszkańcom komunikaty ostrze-
gające o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, 
powiadamiające o awariach, przerwach w dostawie wody, 
bezpłatnych badaniach lekarskich itp. oraz komunikaty in-
formacyjne, np. o ważnych wydarzeniach kulturalnych or-
ganizowanych na terenie gminy. 
Koszty działania całego systemu ponosi gmina Puchaczów, 
a jedyny wydatek mieszkańców to jednorazowy koszt połą-
czenia telefonicznego lub wysłania wiadomości sms w celu 
zarejestrowania telefonu w bazie.

ZMIANA SIEDZIBY 
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ 

Z powodu remontu siedziba 
GBP mieści się do odwoła-
nia w Przedszkolu w Pucha-
czowie przy ul. Mickiewicza 
19. Zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz.  
8.00 – 16.00.                           GBP

(1-6,U,S); 17.08 (1-5,U).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych,  

* – kursuje do szpitala w Łęcznej 

SAMOCHODOWE  
USŁUGI TRANSPORTO-
WE WIESŁAW PIĄTEK

ŁĘCZNA
Do Cycowa (przez Pucha-
czów): 5.50 (1-6,U); 6.20 (1-
5,U,S); 7.15 (1-6,U); 7.40 1-5 
(U,S); 8.45 (1-6,U); 9.40 (1-
5,U,S);  10.45 (1-6,U); 11.50 
(1-5,U,S); 12.40 1-5,U); 13.30 
(1-6,U,S); 13.55 (1-5,U); 
14.40 (1-6,U,S); 15.25 (1-
5,U); 15.55 (1-6,U,S); 17.00 
(1-5,U).
Łęczna – Szpital: 6.47 (1-6,U); 
7.12 (1-5,U,S); 8.22 (1-6,U); 
8.47 (1-5,U,S); 9.57 (1-6,U); 
11.22 (1-5,U,S); 11.47 (1-
6,U); 13.02 (1-5,U,S).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych

KOMUNIKACJA PRYWAT-
NA ARS-TRANS ŁĘCZNA
Do Cycowa: 6.40 (D); 8.15 
(S); 9.00 (a); 10.00 (S); 11.30 
(S); 12.00 (a); 13.00 (S); 14.20 
(S); 14.55 (a); 16.20 (D); 17.20 
(S); 18.00 (a).
a – nie kursuje w niedziele  
i święta, D – w dni robocze  
od poniedziałku do piątku, S – w 
dni nauki szkolnej oprócz świąt
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 i kroiłem, oni szyli: płaszcze, dy-
plomatki, kurtki, marynarki, wy-
konywaliśmy mnóstwo przeróbek. 
Z moich usług korzystała Weso-
łówka, Szpica, Zawadów i Mali-
nówka, ale przyjeżdżali też ludzie  
i zza Urszulina. Interes dobrze się 
kręcił, bo po wojnie niewielu było 
krawców i cieszyliśmy się dobrą 
marką.

Uśmiech znika z twarzy Pana 
Wacława, gdy pada pytanie o par-
tyznatkę. – Nie byłem jej stałym 
członikiem, ale działałem w niej 
na mocy porozumienia. W te-
mat wprowadził mnie Franciszek 
Adamczyk, żołnierz aresztowany 
i wywieziony na roboty do Nie-
miec, z których zdołał uciec. Za 
jego namową od czasu do czasu  
wykonywałem jakiś rozkaz czy za-

danie. Najczęściej chodziło o szmu-
glowanie karabinów maszynowych 
albo tzw. bibuły, czyli nielegalnych 
gazet z Łańcuchowa do Ciechanek. 
Współpracowałem głównie ze Sta-
nisławem Jadwińskim, dowódcą 
partyznatki AK w Ostrówku, oraz 
Stemporkiem, kierownikiem szkoły 
i dowódcą odziałów AK w Mali-
nówce. Któregoś razu, a pamiętam, 
że był wtedy piękny dzień i słońce 
zaczęło już zachodzić, zauważyłem 
na skraju lasu 5 furmanek zapako-
wanych po brzegi ludźmi. Wracałem 
wtedy rowerem od wuja i miałem 
przy sobie ukrytą pod spodniami 
bibułę. Przestraszyłem się, że i ja za-
raz znajdę się na tych wozach zmie-
rzających na roboty do Niemiec. 
„Halt!” – krzyknął jeden z SS-ma-
nów. Rzuciłem rower, ale Niemcy 
kazali mi go podnieść. Byłem pew-
ny, że nie wrócę już do domu. „Au-
zwaiss!” – krzyknął znowu. Wśród 
dokumentów znajdowało się szcze-
gólne zdjęcie. Rodzona siostra ojca, 

Fot. Tablica pamiątkowa na mogile Wacła-
wa Stawowskiego.

Po sąsiedzku 
z... Wacławem Janiukiem  
i z czasem odchodzącym w niepamięć

Fot. Wacław Janiuk.

Środek października 2013 roku w jasienieckim lesie. W kroplach deszczu 
uśmiechają się oczy Wacława Janiuka, słońce przeciąga się leniwie  
i muska żółte korony drzew. Jest absolutna cisza. Ale nie zawsze było tu tak 
spokojnie. Drzewa pamiętają. W ich korzeniach nadal drzemie amunicja,  
karabiny i granaty z czasów, które nigdy nie powinny się wydarzyć.

Pan Wacław, najstarszy miesz-
kaniec Jasieńca, chętnie sięga 

pamięcią do czasu dzieciństwa. – Po 
ukończeniu szkoły w Ciechankach 
zacząłem uczyć się fachu krawiec-
kiego. Od małego wychowywałem 
się u boku braci mojej matki: Stasia 
i Stefana Gnypów, właścicieli za-
kładu krawieckiego w Szpicy, więc 
praca krawca nie miała przede mną 
tajemnic. Do zawodu przyuczałem 
się w sumie 2 lata, potem spędziłem 
rok w domu, szyjąc tu i ówdzie, aż 
po wojnie wyjechałem do Lublina  
i u wuja, również krawca, zdobyłem 
tytuł czeladnika. Wtedy otworzyłem 
w Jasieńcu własny zakład i zatrud-
niłem pierwszych uczniów. Jeździli-
śmy wówczas od wsi do wsi, rozkła-
dając moją starą maszynę Zingera. 
Ja przeważnie ściągałem miarę  

Fot. Kilkuletni  
Wacław w zakła- 
dzie krawieckim  
w Szpicy. Od prawej:  
Stanisław Gnyp, wówczas  
mieszkaniec Turowoli, oraz 
Stefan Gnyp, zamieszkujący w 
Lublinie przy ul. Zamojskiej 25 
[fragment ocalałej fotografii].

a moja ciotka wyszła za mąż za wy-
sokiego rangą niemieckiego oficera. 
Na poczekaniu skłamałem, że to 
on widnieje na fotografii i że rower 
jest właśnie prezentem, który przy-
wiózł do Jasieńca podczas urlopu. 

A co pamięta Pan Wacław  
o historii samotnego grobu na 
skraju lasu? – Tuż pod koniec 
września 1939 roku pod Starym 
Zawadowem rozegrała się krwa-
wa bitwa, w której śmierć poniosło 
ponad 30 żołnierzy, w tym rów-
nież znany wówczas porucznik 
Jakubowski. Jednemu z nich, który 
ocalał – plutonowemu Wacławowi 
Stawowskiemu, pocisk lub granat 
wyrwał cześć barku i łopatki – opo-
wiada Wacław Janiuk. – Po bitwie 
oddział partyzantów rozbroił się 
właśnie tu, na skraju lasu. Mimo 
udzielonej pomocy ten młody, za-
ledwie 29-letni plutonowy zmarł. 
Dzięki przepustce, którą miał 
przy sobie, udało się nam ustalić 
jego adres. O fakcie zawiadomi-
liśmy rodzinę z Łodzi. Na wiado-
mość o śmierci żołnierza przybyli 
tu dwaj rodzeni bracia Wacła-
wa, usypali pamiątkową mogiłę,  
a ksiądz z Puchaczowa odprawił 
mszę żałobną. Pomnika doczekał 
się dzięki Stanisławowi Adamczy-
kowi, byłemy wójtowi gminy Pu-
chaczów – dodaje.

Właśnie w tym miejscu, przy 
grobie Stawowskiego, przez cały 

okres wojny gromadzili się w dniu 
03 maja okoliczni partyzanci – 
modląc się i śpiewając patriotyczne 
pieśni, składali uroczystą przysięgę 
na wierność ojczyźnie.

Pan Wacław nie do końca zga-
dza się z treścią napisu na pamiąt-
kowej tablicy. – To był gorący bój, 
moim zdaniem Stawowski zginął w 
walce przeciwko armii niemieckiej, 
a nie [jak głosi napis] z rąk naszych 
sąsiadów, niemieckich kolonistów. 

Bo Jasieniec, jak dodaje, opie-
rał się w czasie pożogi wojennej 
gwałtownym niemieckim re-
presjom dzięki temu właśnie, że 
przed wojną połowę ludności sta-
nowili tu obok Polaków koloniści 
niemieccy przesiedleni z obsza-
rów poznańskiego. I od początku 
żyli razem w zgodzie i przyjaźni.

Jak wspomina Pan Wacław, nie 
wszyscy mieli takie szczęście jak 
Stawowski. Z nieskrywanym żalem 
snuje kolejną opowieść o losach ro-
syjskiego uciekiniera, który zbiegł z 
transportu do Jaszczowa. – Dotarł 
aż tu, do Jasieńca. Był ranny. Nie-
miecka kula przebiła mu pachwinę, 
która strasznie krwawiła. Udzie-
liliśmy mu takiej pomocy, jakiej 
mogliśmy, nie było wtedy lekarzy 
ani lekarstw. Zbiega ukrywaliśmy 
w stodole przez tydzień, pomagając 
mu na wszystkie sposoby, aż ktoś 
ostrzegł nas przed pacyfikacją wsi. 
Wtedy wynieśliśmy go na łąki, gdzie 
było torfowisko. Doglądaliśmy go, 
przynosiliśmy jedzenie i środki do 
dezynfekcji rany, ale trzeciego dnia 
znaleźliśmy jego ciało. Nie wiem, 
dlaczego nie zapytaliśmy go o imię 
i nazwisko. Pochowaliśmy go w tym 
samym miejscu i do dziś leży tam 
bezimiennie.  

Okolice Jasieńca skrywają wiele 
tajemnic. Panie Wacławie, liczymy, 
że ocali Pan od niepamięci jeszcze 
niejedną z nich.            

Rozmawiała: 
Małgorzata Rodziewicz



Wrzesień. Zajęcia praktyczno-techniczne I-klasistów „Robimy sałatkę jarzynową”.Wychowawczyni klasy  
Maria Szponar, uczniowie przy pierwszym stoliku od lewej: Magdalena Świca, Mariolka Piskorska, Urszula Gru-

dzień, Karolek Włodarczyk (przedszkolak), Ola Włodarczyk, Kinga Kasperska. Przy drugim stoliku od lewej:  
Jacek Plewik, Monika Mrugała, Irek Kurzepa, Tomek Prokop i Adaś Szponar. Dzieci urodzone w 1977 roku.

Grono pedagogiczne  
w Ciechankach z roku 1967. 

Od lewej: Barbara Fejcak, 
Jolanta Chmarzyńska, 

Zenon Jaworski, kierow-
nik Antoni Czuryło z żoną 

bibliotekarką, Maria  
Fisz-Szponar i Janina  

Hajkowska.

Ślubowanie klas I.  
Stara szkoła z dobudo-

wanym gankiem.  
Wewnątrz po lewej 
szatnia, a po prawej  

biblioteka, potem  
szkolny sklepik.

Puchaczów – Kronika
Hasło: „Zbliżamy naszą wieś do miasta” towarzyszy mieszkańcom 

Ciechanek od kilkunastu lat. Następnym osiągnięciem jest możliwość sta-

łego dożywiania wszystkich dzieci szkolnych. Zawdzięczamy to przede 

wszystkim dyrekcji GSZ w Puchaczowie w osobach: M. Skiby i B. Kasper-

skiej.

Część naczyń ufundował Komitet Rodzicielski, który w tym roku wzo-

rowo pracuje pod przewodnictwem ob. Andrzeja Paradowskiego. Sposobem 

gospodarczym i częściwo czynem społecznym dobudowano do szkoły kryty 

ganek, w którym wydzielono szatnię i bibliotekę. W szkole naszym dzie-

ciom uczy się wygodniej i lepiej. Szkoła otrzymała kompletne wyposażenie 

i pomoce naukowe.
/Z Kroniki Ciechanek/

   Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk w Przedszkolu w Ostrówku podczas akcji „Wójt czyta dzieciom”
Odznaczeni Medalem za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie z bliskimi podczas uroczystości wręczenia odznaczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie.
Zwycięzca Jesiennego Turnieju Tenisa Ziemnego Daniel Włodarczyk
Przedszkolaki z Puchaczowa podczas  Marszu Przedszkolaków
Wręczanie pucharów podczas Turnieju „Szóstek” w Nadrybiu
Fotografie z Kroniki Ciechanek
Sebastian Klajda – zdobywca II miejsca w Jesiennym Turnieju Tenisa Ziemnego
Zwycięzcy IV Turnieju o Puchar Donalda Tuska z trenerem Jarosławem Burkietem
Sprzątanie Świata w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku
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