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Szczęśliwego Nowego 2014 Roku! 



Na okładce: 
Grupa 3-letnich „Biedronek” z Przedszkola w Puchaczowie
Historia starej fotografii: Uroczystości nadania Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Puchaczowie imienia ppłk. Stefana Skoczylasa we wrześniu 1979 r.
Jesienne inspiracje – fot. Karol Stafańczuk
Uczniowie ze Szkoły Postawowej w Ostrówku podczas przemarszu do kościoła pod wezwaniem św. Barbary na uroczyste obchody Święta Niepodległości w Łęcznej

 

Zokazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragnę życzyć Państwu, by  wszystkie dni w roku  
były tak piękne i szczęśliwe jak wigilijny wieczór,  

aby Wasze twarze i twarze Waszych bliskich  
zawsze rozpromieniał uśmiech, a Gwiazda Betlejemska  

prowadziła Was ku szczytom.  
By przy świątecznym stole nie zabrakło światła  

i ciepła rodzinnej atmosfery,  
a Nowy 2014 Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój i radość, a  każda chwila Świąt  

żyje własnym pięknem. 
Oby Nowy 2014 Rok pozbawiony był przykrości,  

a składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.

Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci,  
przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym,  
pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia  
oraz samych pomyślności w Nowym Roku życzą:

Przewodnicząca Rady Gminy                 Radni Gminy Puchaczów
                              Urszula Hucz 
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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Spośród społeczności żydowskiej wyróżniał się Leiba Szackier, który otrzymał ponad 18 morgów gruntów. 

Ten bogaty Żyd, określany był mianem „spekulanta w osadzie Puchaczów”. Trudnił się handlem i kilkakrot-

nie podpisywał umowy kupna lub dzierżawy z Emilią Jasińską, dziedziczką dóbr Puchaczów. Niezwykle obrot-

ny Żyd korzystał z faktu, że Jasińska borykała się z ogromnymi problemami finansowymi, zadłużenie mająt-

ku wielokrotnie przekraczało jego wartość. Po bardzo niskiej cenie nabył 8 tysięcy sztuk sosen i 500 sztuk 

dębów. W 1868 roku zakupił zboże, które jeszcze nie zostało sprzątnięte, i wełnę ze strzyży owiec, które 

nie zostały jeszcze ostrzyżone. W latach 60-tych dzierżawił gorzelnię zlokalizowaną w folwarku Wesołówka. 

Otrzymał również prawo sprzedaży wyrobów alkoholowych w osadzie Puchaczów, we wsiach i koloniach do dóbr 

Puchaczów należących: Brzezinach, Wesołówce, Malinówce, Zawadowie, Szpicy i Turowoli.

Czynsz na arendę gorzelni tak skonstruowano, że to dziedziczka miała dostarczyć surowiec na wyproduko-

wanie 4500 garnców okowity. Emilia Jasińska nie wywiązała się ze zobowiązania i Szackierowi należało się 

wyrównanie za poniesione straty.  

Przymuszona złą sytuacją finansową sprzedała mu 2 młyny wodne i tartak. Jeden z młynów znajdował się 

nad rzeką Świnką pod Puchaczowem, drugi z tartakiem pomiędzy wsią a folwarkiem turowolskim. Opłakana 

kondycja finansowa i strach przed zlicytowaniem majątku zmuszały ją do dalszych niekorzystnych posunięć. 

Sprzedała Szackierowi 155 mórg gruntu w obrębie leśnym i dwie działki w Puchaczowie. Pierwsza znajdowała 

się przy drodze do Gaju wraz z budynkami i łąką. Druga z nich położona była w centrum Puchaczowa pomiędzy 

posiadłościami gospodarzy: Skórniewskiego i Darmochwała.

Gmina Pucha-
czów jedną  
z najlepszych 
w Polsce
W poniedziałek 04 listopada 2013 
roku na konferencji „Zrównowa-
żony rozwój społeczno-gospodar-
czy jednostek samorządu teryto-
rialnego”, która odbyła się w Sej-
mie, już po raz 10 zaprezentowano 
wyniki rankingu najdynamiczniej 
rozwijających się gmin w Polsce. 

Podstawą rankingu, opracowanego pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobcza-

ka z Wydziału Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej, jest 
16 wskaźników obejmujących 3 (cd. na s. 2)  

Powiatowe ob-
chody Dnia 
Niepodległości
11 listopada 2013 r. odbyły się  
w Łęcznej powiatowe obchody  
95 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta  
odprawiona w kościele pod wezwa-

niem świętej Barbary, którą poprzedziła 
piękna część artystyczna w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół (cd. na s. 2)  

Charytatywny 
Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 
W piątek 06 grudnia 2013 roku  
o godz. 18.00 w Zespole Szkół  
w Puchaczowie odbył się Cha-
rytatywny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Puchaczów. 

Na meczu pojawili się: Wicestarosta Po-
wiatu Łęczyńskiego Kazimierz Rad-

ko oraz Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk. Nie zabrakło także (cd. na s. 2)  

Od redakcji 
Powiadają ludzie, że gdy narodził się Pan Je-

zus, wszelkie stworzenie chciało się Mu po-
kłonić. Nawet drzewa zaglądały do stajenki, żeby 
ujrzeć Maluśkiego. Stał między nimi świerk. Ale 
drzewa szeptały między sobą zgorszone: „Stój  
w miejscu, mówiły, kłujący jesteś. Jeszcze po-
kłujesz Dzieciątko i będzie płakało”. Świerk nie 
mógł powstrzymać łez – ogarnął go taki smutek,  
że krople żywicy trysnęły mimowolnie. Tak pła-
kał nad swoją dolą, aż usłyszał go anioł. Nie za-
stanawiając się długo, sfrunął z nieba z naręczem 
gwiazd różnokolorowych oraz kryształkami lodu.  
I stała się rzecz dziwna – anioł zaczął świerka ubie-
rać i ten już po chwili zajaśniał pięknym blaskiem, 
mieniąc się tysiącem kolorów. Wtedy odważnie 
zajrzał do stajenki, a Dzieciątko wyciągnęło do nie-
go rączki i głośno się zaśmiało. Może na pamiątkę 
tego właśnie wydarzenia zapraszamy choinkę pod 
swój dach?...

W Nowym 2014 Roku życzę Państwu spełnie-
nia największego z życzeń, tego, na miarę świer-
kowego. Cudu, który sprawi, że przeżyjecie swoje 
prywatne Boże Narodzenie.
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(cd. ze s. 1) obszary rozwo-
ju: gospodarczy, społeczny i 
ochrony środowiska – mówi 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk. – Przy ocenie po-
szczególnych jednostek samo-
rządowych wzięto pod uwa-
gę m.in.: wydatki majątkowe  
i inwestycyjne gminy, wydatki 
na transport i łączność, licz-
bę osób pracujących i liczbę 
podmiotów gospodarczych 
na 1,000 mieszkańców. Zwa-
żywszy na fakt, że w rankingu 
znalazły się wszystkie polskie 
miasta i gminy, bardzo mnie 
cieszy przyznanie III miejsca 
gminie Puchaczów. Właści-

Gmina Puchaczów jed-
ną z najlepszych w Pol-
sce

wie, powtórzyliśmy sukces  
z ubiegłego roku. Podkreślam 
jednak, że ma on wielu ojców. 
Jest to dowód, że wykorzystu-
jemy swój potencjał gospo-
darczy, że wszystkie szczeble 
naszej administracji dokładają 
wszelkich starań, by gmina nie 
spoczywała na laurach, a stale 
się rozwijała. Że wciąż udaje się 
zamieniać sferę planów na kon-
kretne działania – dodaje wójt, 
komentując mocne miejsce w 
ogólnopolskim rankingu. 

To dobra wiadomość na 
koniec starego roku i dobry 
start w Nowy 2014 Rok.

                                   Agata Hałas

(cd. ze s. 1) im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej. 

Po mszy odbył się prze-
marsz pocztów sztandarowych, 
harcerzy i pozostałych miesz-
kańców powiatu łęczyńskiego 
na Plac Powstań Narodowych. 

Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego delegacje z po-
wiatowych instytucji i placó-
wek złożyły kwiaty i wieńce 
pod krzyżem upamiętniają-
cym zrywy niepodległościowe 
Polaków. Następnie wszyscy 
wzięli udział w uroczystym 
apelu poległych i modlitwie  
o wolną i niepodległą Polskę. 

Podczas obchodów gmi-
nę Puchaczów reprezentował 
sekretarz Jerzy Dębski. Nie za-
brakło również przedstawicieli 

naszych gminnych placówek 
oświatowych. Na uroczystość 
przybyła Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku Mał-
gorzata Marcinek z pocztem 
sztandarowym, harcerzami z 2 
Drużyny Harcerskiej „Triera”  
z druhnami Elżbietą Szwed i Te-
resą Budzińską. Szkołę Podsta-
wową w  Nadrybiu reprezento-
wała dyrektor Maria Paryła oraz 
uczniowie pod opieką Anny 
Chryć i Marii Głowali, a Szko-
łę Podstawową w Puchaczowie 
wicedyrektor Iwona Modzelew-
ska, Michał Franczak, również 
z pocztem sztandarowym i de-
legacją. Uroczystość zakończył 
występ Orkiestry Górniczej.              

Małgorzata Marcinek

Powiatowe obchody 
Dnia Niepodległości

Akademia Animatora 2013
W dniach 21-24 listopada 
animatorzy kompleksu 
boisk sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012”  
z Ostrówka i Puchaczowa  
z przedstawicielkami UG  
w Puchaczowie brali udział 
w projekcie Akademia Ani-
matora 2013.

23 listopada hala spor-
towa w Ludwinie była 
miejscem rozgrywek 
III Turnieju Samo-
rządowego w Halowej 
Piłce Nożnej. 

Rozgrywki toczyły się o Pu-
char Starosty Łęczyńskiego. 
Na parkiecie boiska starły 

się drużyny piłkarzy amatorów. 
Zaproszenie starostwa przyjęły 
4 samorządy: Ludwin, Łęcz-
na, Milejów orazPuchaczów. 
W rozgrywkach uczestniczyła 
także drużyna starostwa. 

Do reprezentacji gminy 
Puchaczów powołano nastę-
pujących zawodników: Ja-
rosława Filipka (bramkarz), 
Marka Grzesiaka, Roberta 
Kota, Tomasza Kota, Grzego-
rza Kursa, Tomasza Lisowskie-
go i Andrzeja Myśliwca.

Pierwszy mecz rozegrali-
śmy z drużyną starostwa. Po 
14 minutach zeszliśmy z par-
kietu jako pokonani i to 5:0. 
Ale ani na sekundę nie osłabł 
nasz młodzieńczy entuzjazm  

i wiara w zwycięstwo. W me-
czu z Łęczną zdobyliśmy co 
prawda 2, ale straciliśmy aż 5 
bramek. Jednak zacięty, oku-
piony potem i wielkimi emo-
cjami mecz z reprezentacją 
Milejowa zakończył się zwy-
cięstwem 5:2. Kolejne starcie  
z gospodarzami – reprezenta-
cją gminy Ludwin, przyniosły 
kolejne 5 bramek – niestety 
straconych, a zdobyliśmy tyl-
ko jedną (1:5). 

Puchar Starosty zdobyła 
ostatecznie drużyna Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej. II 
miejsce zajęła drużyna gmi-
ny Ludwin, III – Łęczna, IV 
– gmina Puchaczów (co nas 
naprawdę bardzo cieszy), zaś 
V – gmina Milejów. 

Wójt gminy Ludwin zapro-
sił wszystkie turniejowe druży-
ny na poczęstunek. 

Ważnym akcentem roz-
grywek było wspomnienie  
i uczczenie minutą ciszy Ś.P. 
Kazimierza Budki, byłego wi-
cestarosty i inicjatora organi-
zacji Turnieju Samorządowe-
go.                       Marek Grzesiak

III Turniej Samorzą- 
dowy w Halowej Piłce  
Nożnej

(cd. ze s. 1) kibiców. Turniej zo-
stał zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Łęcznej  
i gminę Puchaczów. Wzięli w 
nim udział: reprezentacja Tele-
wizji Lublin, piłkarki Ekstraligo-
wego „Górnika” Łęczna, piłkarki 
III-ligowego „Górnika” Łęczna 
(lider tabeli po rundzie jesien-
nej), reprezentacja gminy Pucha-
czów oraz powiatu łęczyńskiego. 
Biletem wstępu była trwała żyw-
ność, jak również słodycze, które 
przekazano w poniedziałek do 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zwycięzcą turnieju została 
reprezentacja Telewizji Lublin, 

Celem projektu realizowane-
go przez Fundację Rozwoju 

Kultury Fizycznej ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
było przekazanie animatorom 
orlików narzędzi, które pozwo-
lą poprawić ich warunki pracy 
oraz rozwinąć ofertę obiektów. 
W akademii wzięło udział 316 
uczestników z całej Polski.      AU

II miejsce zajęły piłkarki III-li-
gowego „Górnika”, III miejsce 
– reprezentacja gminy Pucha-
czów i powiatu łeczyńskiego, 
a IV – piłkarki Ekstraligowego 
„Górnika” Łęczna. 

Zespoły otrzymały od or-
ganizatorów drobne upominki 
wręczone przez gospodarza, 
Wójta gminy Puchaczów Ada-
ma Grzesiuka. Po zakończonym 
turnieju uczestników spotkania 
zaproszono na poczęstunek. 
Wszystkim przybyłym dzięku-
jemy za udział w charytatyw-
nej akcji i przekazaną żywność 
oraz słodycze.              Agata Hałas

Charytatywny Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej r
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ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie po raz ko-

lejny przystąpił do  Ogólnopol-
skiej Akcji Charytatywnej „Po-
móż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Patronat Honorowy nad 21. już,  
znaną wszystkim Polakom akcją 
objęła małżonka prezydenta RP 
Anna komorowska. 

Nasz sztab zarejestrowa-
no pod numerem 189. Zbiórka 
darów (m.in. zabawki, artykuły 
szkolne, papiernicze, książki, 
słodycze, żywność o długotrwa-
łej przydatności do spożycia, ar-
tykuły chemiczne, środki czysto-
ści, kosmetyki) jest prowadzona 
w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puchaczowie oraz 
w szkołach na terenie gminy  
od 25 listopada 2013 r. 

W niedzielę 01 grudnia 
2013 roku między godziną  

10.00 a 14.00 odbyła się Wielka 
Uliczna Zbiórka Darów w PHU 
Sklepie Spożywczo-Przemysło-
wym w Puchaczowie przy ul. 
Lubelskiej 25.

Dary zebrane podczas akcji 
zostaną przekazane dzieciom 
m.in. z rodzin wielodzietnych, 
niepełnych, rozbitych, będących 
w trudnej sytuacji materialnej.

Wszelkich informacji do-
tyczących akcji udzielają pra-
cownicy OPS w Puchaczowie 
– Joanna Lisowska oraz Anna 
Roczon, tel. 81 757 50 68,  
e-mail: opspuchaczow@op.pl

Kierownik OPS w Puchaczowie
Ewa Kaźmierczak

Dzieci i rodziny mieszkające 
obok nas czekają na po-

moc. Nie bądźmy obojętni:) 
Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom!

Pomóż Dzieciom  
Przetrwać Zimę
Od 25 listopada w siedzibie OPS w Pu- 
chaczowie oraz w szkołach zbieramy dary dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy. 

W listopadzie ostatecz-
nie zakończono bu-
dowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Ciechan-
kach, Ostrówku, Szpicy, 
Jasieńcu i Zawadowie. 

Wramach tej samej inwesty-
cji wykonano podłącze-

nia sieci do budynków mieszkal-
nych we wszystkich wymienio-
nych miejscowościach. 

– Panie Wójcie, to wielki 
sukces, bo w wyniku realizacji 
tego przedsięwzięcia powstała 
nowa sieć kanalizacyjna o dłu-
gości ponad 66,3 km.

– Mamy rzeczywiście po-
wód do wielkiego zadowolenia 
– mówi wójt gminy Adam Grze-
siuk. – Sieć umożliwiła włącze-
nie do systemu odbioru ścieków 
520 gospodarstw domowych 
zamieszkałych przez ponad  
2 tys. mieszkańców. Ponad  
12 mln zł zaangażowanych w 
ten ogromny projekt pochodziło  
ze środków własnych gminy. 
Część inwestycji, dokładnie 
11,3 mln zł, dofinansowano  
z Regionalnego Programu Ope- 
racyjnego Województwa Lubel-
skiego w formie dotacji. Otrzy-

maliśmy również dotację z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie w wy-
sokości 331,2 tys. zł oraz 331,2 
tys. zł w formie pożyczki. To 
łącznie ponad 24 mln zł. 

– Już około 85% miesz-
kańców naszej gminy korzysta  
z dobrodziejstwa kanalizacji 
sanitarnej. A co z mieszkańca-
mi Albertowa, Wesołówki i Tu-
rowoli-Kolonii?

– Zależy mi na kontynu-
owaniu budowy sieci w tych 
miejscowościach w latach 2014-
2015 i zrobię wszystko, by inwe-
stycja ta przebiegała sprawnie  
i szybko – dodaje A. Grzesiuk. 

Zdaniem wójta, jeszcze  
w grudniu i styczniu gmina 
przystąpi do montażu liczni-
ków pomiarowych za kwotę 
około 400 tys. zł, by określić do-
kładną ilość ścieków odprowa-
dzanych z domowych gospo- 
darstw.                                        nem

Siedem miesięcy trwa-
ły rozgrywki II edycji  
Gminnej Ligi Tenisa 
Ziemnego na kortach  
kompleksu boisk „Orlik 
2012”w Puchaczowie. 

Pierwsze kolejki ligi rozegra-
no w maju, ostatnie spo-

tkania odbyły się w połowie 
listopada.  Do ligi przystąpiło 
10 zawodników. W turnieju ro-
zegrano 45 spotkań.

Wśród faworytów wymie-
niano najczęściej nazwiska zwy-
cięzców z poprzedniego roku: 
Włodarczyk Daniel i Broniek 
Andrzej potwierdzili te pro-

gnozy. Wygrali wszystkie swoje 
mecze, a o zwycięstwie miał za-
decydować mecz między tymi 
zawodnikami. Lepszy okazał 
się ubiegłoroczny wicemistrz  
A. Broniek. Wygrywając w 2 
setach 6:3; 6:2, odniósł komplet 
zwycięstw i tryumfował w lidze. 
II miejsce Włodarczyka (1 po-
rażka i 8 zwycięstw) dowodzi,  
że tę dwójkę ciężko będzie po-
konać również w następnym se-
zonie. Na III pozycji uplasował 
się debiutant Janusz Przystup. 

Całe podium Ligi Tenisa 
zajęli mieszkańcy sołectwa Cie-
chanki. IV miejsce przypadło 
najmłodszemu zawodnikowi 
ligi – Kacprowi Wronce. 

Daniel Włodarczyk

Działa sieć kanalizacji sanitar-
nej w Ciechankach, Ostrówku, 
Szpicy, Jasieńcu i Zawadowie 

Gminna Liga Tenisa Ziemnego

Dobiega końca tego-
roczna edycja projektu 
systemowego „Spektrum 
możliwości”.

W tym roku współfinan-
sowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, program skierowano 
do 7 mieszkańców gminy Pu-
chaczów, bezrobotnych oraz nie-
aktywnych zawodowo, ale wciąż 
w wieku aktywności zawodowej, 
które korzystają ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

W ramach projektu uczest-
niczyli w treningu kompeten-
cji i umiejętności społecznych 
(69h); warsztatach z doradcą 
zawodowym (15h); szkoleniach 
i kursach zawodowych: fryzjer 
– 1 osoba (104h); obsługa kasy 
fiskalnej oraz podstawy obsłu-

gi komputera – 3 osoby (104h); 
opieka na osobą starszą i niepeł-
nosprawną – 1 osoba (72); kie-
rowca wózków jezdniowych – 2 
osoby (70h). Po wcześniejszym 
ukończeniu szkolenia „Obsługa 
kasy fiskalnej” jednemu z bene-
ficjentów zorganizowano 3-mie-
sięczny staż, który umożliwił mu 
doskonalenie nowych umiejęt-
ności i zdobycie doświadczenia 
zawodowego.

Uczestnicy otrzymali m.in. 
zwrot kosztów dojazdu na zaję-
cia, materiały szkoleniowe oraz 
materiały promocyjne, ubezpie-
czenie NW, badania lekarskie 
oraz wyżywienie. Ponadto be-
neficjenci otrzymali  wsparcie 
finansowe w formie zasiłków 
celowych na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej.

Udział w tym projekcie był 
całkowicie bezpłatny. 

Ewa Kaźmierczak 

Kończy się kolejna edycja pro-
jektu „Spektrum możliwości”

r
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1. Czy jesteś za zorganizowaniem sylwestra w przyszłym roku 
w Parku w Puchaczowie?
    Tak                          Nie

2. Czy przyszedłbyś/łabyś na tak zorganizowaną inprezę?

                      Tak                          Nie
2. Jakich atrakcji oczekujesz po wieczorze? 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Sylwester 2014/2015

Każdy tę noc spędza inaczej. 
Jedni w gronie znajomych, 

inni na balach. W dużych mia-
stach co raz częsciej odbywają 
się popularne, masowe impre-
zy sylwestrowe pod chmurką. 
Jestem ciekaw, jak przyjęliby 
taki pomysł mieszkańcy naszej 
gminy i zastanawia mnie, czy 
w ogóle byliby zainteresowani 
taką formą spędzenia czasu w 
gronie znajomych czy bliskich 
– mówi  pytająco Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk.

Więc Drodzy Państwo, 
zadajemy dziś pytanie o przy-
szłość: czy jesteście zaintere-
sowani zorganizowaną impre-

Wokół nas

zą w puchaczowskim Parku  
w noc sylwestrową 2014/2015? 
A jeśli tak, to jak wyobrażacie 
sobie ten wieczór? 

Wypełniając ankietę, pro-
simy uwzględnić czas trwa-
nia imprezy i atrakcje, jakie 
chcieliby Państwo zobaczyć na 
scenie. Kupony należy wrzu-
cać do oznakowanych logo 
„Wieści” pudełek w Bibliotece 
i Urzędzie gminy (budynek 
USC). Głosy można oddawać 
na stronie internetowej gminy  
w zakładce: sonda.                 AU

wyniki ankiety dotyczącej Stowarzyszenia Ko-
biet Gminy Puchaczów znajdują się na stronie 
internetowej gminy w zakładce: sonda. 

Noc Sylwestrowa, kiedy świętuje się koniec starego  
a początek nowego roku, stanowi okres hucznych 
zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni i petard. 

Pani Marianna urodziła 
się 03 listopada 1913 r.  

w Malinówce, ale większą 
część życia spędziła w Alber-
towie. Dostojna Jubilatka wy-
chowała 4 dzieci, doczekała się 
9 wnucząt, 21 prawnucząt i 11 
praprawnucząt. 

W związku z tym pięknym 
Jubileuszem, w niedzielę w ko-
ściele pw. św. Józefa Opieku-
na Rodzin w Łęcznej odbyła 
się uroczysta msza w intencji  
zdrowia i błogosławieństwa na 
dalsze lata. Tuż po niej wszyscy 
goście zostali zaproszeni na 
uroczysty poczęstunek. 

Składanie życzeń Pani Ma-
riannie rozpoczął Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk, 

Setne urodziny
Nie często zdarza się, że śpiewamy „200 lat”, jednak 
takie właśnie słowa rodzina i przybyli goście zaśpie-
wali Pani Mariannie Chaciewicz, która 03 listopada 
obchodziła jubileusz setnych urodzin. 

Fot. Jubilatka Marianna Chaciewicz z rodziną oraz przedstawicielami gminy: Wójtem Gminy 
Puchaczów Adamem Grzesiukiem i Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pucha-
czowie Sylwią Janiuk.

który złożył na ręce Jubilatki list 
gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Donalda Tuska z ży- 
czeniami zdrowia i radości.

Wójt, wręczając dostojnej 
Jubilatce kwiaty i upominek, 
życzył Pani Mariannie kolej-
nych dni w zdrowiu, radości, 
ludzkiej życzliwości i miłości 
najbliższych. 

Do życzeń dołączyli się 
Kierownik Placówki Tereno-
wej „KRUS” w Łęcznej Roman 
Cholewa i Zastępca Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Puchaczowie Sylwia Janiuk. 
Zwieńczeniem tego pięknego 
dnia był tort urodzinowy dla 
wszystkich przybyłych gości.

Sylwia Janiuk

Już po raz czwarty 
mieszkańcy gminy Pu-
chaczów będą mogli 
korzystać ze sztuczne-
go lodowiska.

By zapewnić bezpieczeń-
stwo wszystkim osobom 

korzystającym z obiektu, 
Urząd gminy zatrudnił na cały 
sezon zimowy 2 animatorów. 
Zakupiono również 44 pary 

Startuje lodowisko

Sylwester 2014/2015

nowych łyżew oraz dokupiono 
kolejnego pingwinka do nauki 
jazdy (w sumie na lodowisku 
będą już 3). Ze sprzętu mogą 
bezpłatnie korzystać wyłącz-
nie  mieszkańcy gminy Pucha-
czów. 

Tego roku na lodowisku 
pojawi się jeszcze jedna atrak-
cja. Jeżdżącym będzie towa-
rzyszyła muzyka umilająca 
czas spędzony na tafli.                      

A.U.

Kończący się rok 2013 nale-
żał do poety Juliana Tuwi-

ma. 06 stycznia 100 lat temu w 
„Kurierze Warszawskim” uka-
zał się debiutancki wiersz poety  
pt. „Prośba”. 27 grudnia 2013 r. 
minie 60. rocznica jego śmierci.

Z tej okazji 05 grudnia 
czytelnicy biblioteki obejrze-
li prezentację multimedialną  
o życiu i twórczości poety. Od-
czytali m.in. debiutancki liryk, 

fragmenty „Balu w operze”  
i  „Kwiatów polskich”. Wy-
słuchali także wiersza „Ptasie 
radio” w mistrzowskim wyko-
naniu I. Kwiatkowskiej oraz 
piosenek z tekstami Tuwima, 
tj. „Wspomnienie” Cz. Nieme-
na, „Grande Valse Brillante” 
E. Demarczyk oraz wiersza 
„Absztyfikanci Grubej Berty” 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Muzycznego „Roma”.           FBC

Wieczór z Tuwimem
Włączając się w obchody Roku Tuwima, Filia Bi-
blioteki w Ciechankach zorganizowała dla swoich  
czytelników spotkanie poświęcone poecie.
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Na spacer... do Nadrybia
Zapraszamy Państwa do zapoznania się  
z 2 częścią historii miejscowości Nadry-
bie, którą będziemy kontynuować w ko-
lejnym wydaniu dwumiesięcznika. 

W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klas I i III  

z wychowawcami. 
Dzięki tej wizycie dzieci za-

poznały się z warunkami pracy 
leśnika i środowiskiem leśnym. 
Z ogromnym zainteresowa-
niem uczniowie wysłuchali 
pogadanki leśnika, między in-
nymi na temat ochrony przy-
rody, opieki nad zwierzętami i 
problemem ich dokarmiania w 

Następnie dzieci z wójtem 
udały się do budynku 

Urzędu Stanu Cywilnego i Sali 
Ślubów. Tam dowiedziały się, 
jak wygląda uroczystość za-
ślubin, gdzie zasiadają przyszli 
małżonkowie, ich świadkowie 
oraz zaproszeni goście. Pod 
koniec spotkania z panem 
wójtem oraz sekretarzem gmi-
ny dzieci otrzymały pamiątko-
we gminne gadżety oraz słod-
kości. 

Uczniowie poznali tak-
że pracę Referatu Rolnictwa, 

Wycieczka po Urzędzie gminy
W listopadzie uczniowie oraz przedszkolaki z Ciechanek 
i Ostrówka, odwiedziły Urząd Gminy w Puchaczowie.  
Swoją wizytę rozpoczęły w gabinecie wójta, gdzie do-
wiedziały się jak wygląda praca w Urzędzie, co można 
załatwić. 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a także In-
spektora ds. Oświaty, Referatu 
ds. Obronnych, Zarządzania 
Kryzysowego, Działalności 
Gospodarczej i Współpracy ze 
Stowarzyszeniami oraz Refera-
tu Rozwoju Lokalnego i Pro-
mocji Gminy Puchaczów. 

Lekcja miała przybliżyć 
dzieciom pracę Urzędu oraz 
zapoznać ich z podstawowy-
mi celami funkcjonowania tej 
ważnej gminnej instytucji. 

        Aleksandra Ukalska

czasie zimy, walce z kłusowni-
kami oraz nieodpowiedzialny-
mi turystami. Uczniowie mieli 
też okazję obejrzeć poroża jele-
nia, sarny i łosia, kły dzika oraz 
skórę borsuka. 

Na zakończenie spotkania 
uczniowie zaśpiewali piosenkę 
pt. „Rodzina leśników” i wrę-
czyli zaproszonemu gościowi 
pamiętkową laurkę.                   

Krystyna Śledź

Spotkanie z leśniczym 
Po raz kolejny w  Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Puchaczowie odbyło się spotkanie  
z leśnikiem Adamem Ząbkowskim – pracownikiem 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

Fot. Uczniowie i przedszkolaki z Ostrówka z listopadową wizytą w Urzędzie gminy.

Wkrótce rozpoczęły się 
roszczenia o dobra Nad-

rybskie. O ziemie te zabiegali 
przede wszystkim puchaczo-
wianie, którzy domagali się 
od Marianny z Piramowiczów 
Bogdanowiczowej 543 mór-
gi i 134 prętów (ok. 304 ha),  
a także kolejnych tysiąc mórg 
gruntów ornych i lasu, które za 
sprawą benedyktynów siecie-
chowskich, niegdysiejszych ich 
właścicieli, przyłączono do wsi 
Nadrybie. Jaka była przyczyna 
ekspansywnej polityki bene-
dyktynów? Jak podaje J. Ewa 
Leśniewska w studiach „Do-
bra Nadrybia i ich właściciele 
w latach 1833-1944”, w 1756 r. 
wybuchła w Puchaczowie epi-
demia cholery, którą przeżyło 
tylko 14 puchaczowian. Jak 
twierdzi autorka, stało się to 
bezpośrednim powodem przy-
łączenia przez benedyktynów 
ziem uprawianych przez miesz-
czan-rolników do Nadrybia.

Nieudolne zarządzanie 
Marianny dobrami spowodo-
wało, że majątek systematycz-
nie się zadłużał, nawet do wy-
sokości 78% swojej wartości. 

Kiedy syn Marianny Jan 
Bogdanowicz ukończył 21 lat, 
upomniał się o należną mu sche-
dę po ojcu i odebrał swoją część 
spadku. Wkrótce wyjechał na 
Węgry i wziął udział w Wiośnie 
Ludów. Nie znamy przyczyny, 
dla której młody Bogdanowicz 
nie zdecydował się pomagać w 
gospodarowaniu popadającej w 
coraz większe kłopoty finanso-
we matce. Wiadomo jednak, że 
część zaciąganych pożyczek wy-
syłała do Paryża, gdzie wówczas 
przebywał.

Marianna bardzo dobrze 
wydała za mąż jedyną córkę 
Józefę Zofię, choć początkowo 
bez posagu. Mężem jej został 
Seweryn Liniewski, który pełnił 
rolę dzierżawcy dóbr Nadrybie 
do ok. 1860 roku. Małżonkowie 
zamieszkali w Nadrybiu, gdzie 

urodziło się czworo z pięciorga 
ich dzieci. Liniewski pochodził 
z niezamożnej rodziny. Jego 
ojciec zajmował się handlem 
drewna i przybył na Lubelsz-
czyznę z Warszawy. W 1820 
roku otrzymał spadek – połowę 
majątku ziemskiego Lejno. 

Seweryn wyprowadził się 
z rodziną do Lejna w 1860 
roku. Po wybuchu powstania 
styczniowego został zastępcą 
naczelnika cywilnego powia-
tu radzyńskiego. Wiadomo, 
że finansowanie działalności 
konspiracyjnej przyczyniło się 
do bankructwa Liniewskich. 
Ostatecznie wyprowadzili się 
do swojej córki Barbary za-
mieszkałej w Lublinie. 

Nie wiadomo dokładnie, 
kiedy do kraju powrócił z 
emigracji Jan Bogdanowicz. 
Poślubił bogatą szlachciankę 
Marcelinę Chądzyńską. Z tego 
związku w lipcu 1860 roku 
przyszła na świat ich pierwsza 
córka Maria Katarzyna Sabina. 

Na skutek ustaleń z synami 
Marianna podzieliła majątek, 
zostawiając sobie dożywotnią 
rentę. Przypadł on w udziale 
Janowi, który zobowiązał się 
wypłacać Kazimierzowi odpo-
wiedni procent. W akcie no-
tarialnym zapisano warunki, 
które uniemożliwiły Kazimie-
rzowi stanie się wyłącznym 
właścicielem dóbr. Jan stał się 
więc posiadaczem ziemi, in-
wentarza i pasiek za szacunek 
ustanowiony przez biegłych 
sądowych. Rodzinny majątek 
wyceniono na 500 tys. złp.

Kazimierz zrzekł się połowy 
dóbr Nadrybie za kwotę, która 
wielokrotnie ulegała zmianie. 
Prawdopodobnie pieniądze, 
których stale domagał się od 
brata, przeznaczał na formowa-
nie i wyposażanie patryznac-
kiego oddziału, który stał się 
jego dziełem. (cd. nastąpi)           nem
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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Wśród argumentów najczę-
ściej przytaczanych przez 

krytyków genetycznej modyfika-
cji wymienia się:

■ Uzależnienie rolników od 
korporacji biotechnologicznych, 
gdyż są one właścicielami paten-
tów na GMO. Oznacza to, że rolnik 
który chce uprawiać GMO, musi co 
roku uiścić opłatę licencyjną, zwy-
kle podpisać umowę. Nie ma prawa 
zebrać nasion i wysiać ich bez opła-
ty, która zależy od aktualnej polity-
ki firmy. Uprawa, którą prowadzi 
rolnik, jest własnością korporacji 
biotechnologicznej, a nie rolnika. 
Dla konsumenta nie ma to znacze-
nia (ma co kupować), ale zmienia to 
całkowicie sytuację rolnictwa i pra-
wa własności: rolnik przestaje być 

niezależny i staje się pracownikiem 
zagranicznej korporacji.

■ Brak rzetelnych badań na-
ukowych, a w związku z tym:

■ Ryzyko powstawania wielu 
nieprzewidzianych konsekwencji, 
np. nowych chorób odpornych na 
antybiotykoterapię. 

■ Możliwość wystąpienia mu-
tacji genowych, powstawania no-
wych cech, alergenów. 

■ Nieprzewidziane, negatywne 
skutki dla zdrowia człowieka.

■ Nieprzewidziane, negatywne 
skutki dla środowiska. 

■ GMO niszczy bioróżnorod-
ność w ten sposób, że zamiast wie-
lu odmian kukurydzy o różnych 
wartościach odżywczych i właści-
wościach, uprawia się jedną, taką 

GMO – Organizmy Modyfikowane 
Genetycznie: za czy przeciw?
Zapraszamy do zapoznania się z II częścią artykułu o GMO, w którym tym razem przedsta-
wiamy niebezpieczeństwa wynikające z ich modyfikowania genetycznego. 
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samą odmianę GMO. Jeśli pojawi 
się nowy szkodnik niszczący daną 
uprawę, to przy braku bioróżno-
rodności zniszczy wszystko, a przy 
zachowaniu bioróżnorodności 
zniszczy tylko jedną z wielu od-
mian. 

■ Pyłek roślin GMO przenosi 
się na sąsiednie pola, które mają być 
wolne od GMO, a które przestają 
nimi być.
   ■ Pyłek roślin GMO może skrzy-
żować się w naturalny sposób  
z chwastami, a wówczas może być 
je ciężko pokonać.

Celina Michalska
Źródła informacji : gospodarka.dziennik.pl 
› Gospodarka ›Aktualności www.izba-ochrona.pl/; 
pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_
genetycznie; Fot.: stimg.staticmn.pl/images/

Od jakiegoś czasu już ich nie ma, wyfrunę-
ły głównie lotem szybowcowym i ślizgo-

wym, a także dając się unosić prądom wy-
stępującym nad lądem do wysokości około 2 
km. Bociany pokonywały dziennie 200-300 
km w ciągu  8-10 godzin, aż dotarły do Afryki. 

Nie tylko bociany opuściły nasz kraj na 
zimę. Zrobiły to również: czajki, wilgi, skow-
ronki, słowiki, kukułki, rudziki,  jaskółki, 
jerzyki, kosy, kowaliki, derkacze, większość 
myszołowów, gęsi. Wierne pozostały nam 
sowy, sroki, głuszce, trznadle, dzwońce, 
kuropatwy, cietrzewie, jarząbki. W zimowej 
bieli możemy zobaczyć również jemiołuszki 
i sikory sosnówki, które mają skłonność do 
koczowania, co oznacza, że jeżeli w danym 
miejscu kończy im się pokarm, to fruną dalej. 

Co ciekawe, mamy również zimowych 
gości, którzy pozostają z nami tylko do wio-
sny: gęś zbożową, czeczotkę, a także ga-
tunki, które zasiedlają nasz kraj przez cały 
rok, choć część z nich tylko okresowo, np. 
gawron, czyżyk, gil przylatujące z północy  
i wschodu Europy. Ciekawym ptakiem z tej 
grupy jest krzyżodziób świerkowy, który zjada 
młode nasiona świerków zawierające dużo 
tłuszczu. Pozwala mu to tym wyprowadzać 
lęgi nawet w grudniu. 

Tajemniczą grupę stanowią ptaki, 
które  mają lęgi na terenie naszego kraju, 
ale kiedy nastaje zima, przemieszczają się 
dalej na południe lub zachód. Wtedy ich 
miejsce zajmują inne osobniki tego samego 
gatunku przybywające z północy i wschodu 
Europy. Odróżnienie „naszych” gawronów, 
kawek, wron, sójek, grubodziobów, czyży, 
sikor czy gili od tych „przyjezdnych” jest 

Gdzie się podziały nasze ptaki?
Jeszcze zdaje się nie tak dawno widzieliśmy tyle pięknych bocianów,  
fruwających po naszym polskim niebie, brodzących po łąkach  
i polach, karmiących młode w gniazdach. 

FAKTY
W 2011 roku GMO było upra-

wiane na 160 mln hektarów,  
co stanowiło 8% ziem nadających 
się pod uprawę.

GMO dopuściło 29 krajów, gdzie 
mieszka 4 mld ludzi.

Powierzchnia upraw GMO rośnie 
co roku, w 2012 roku o 6%.

Komisja europejska zaaprobowa-
ła 48 odmian GMO. 

Włoski Narodowy Instytut Badań 
nad Żywnością i Żywieniem po-

daje, że kukurydza GMO powoduje 
zaburzenia odporności badanych 
myszy.

Wg badań Agencji ds. Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Żywności 

karmienie myszy kukurydzą GMO 
przyczynia się do zmniejszenia ich 
płodności oraz mniejszej masy.

Wg badań Rosyjskiej Akademii 
Nauk soja GMO wpływa na 

wyższą śmiertelność oraz zaburze-
nia wzrostu u badanych szczurów.

                        Jemioła pospolita jest półpasożytem,  

                co oznacza, że sama wytwarza cukry pod-

czas fotosyntezy, ale potrzebną do procesu wodę 

z solami mineralnymi pozyskuje od drzewa – ży-

wiciela za pomocą korzeni przekształconych w 

ssawki. W naszej gminie jest jej pod dostatkiem, 

ale zazwyczaj rośnie wysoko, w koronach drzew. 

Tradycja mówi, że całowanie pod jemiołą  

w okresie Bożego Narodzenia przynosi szczę-

ście, zdrowie i bezpieczeństwo domowi, a parze 

zapewnia wzajemność w miłości i płodność. Nie-

gdyś roślina była tak ważna, że wieszano ją przy 

suficie, aby jej nie podeptać. Zwyczaj ten pocho-

dzi od pogan. 
Jemioła od wieków uważana była za roślinę 

magiczną. Wierzono, że jej sok leczy bezpłod-

ność. I rzeczywiście, posiada właściwości leczni-

cze: obniża ciśnienie tętnicze, pobudza przemia-

nę materii, pomocna jest w leczeniu krwotoków  

i miażdżycy. Jednak nie wolno jej samodziel-

nie zażywać, ponieważ można ulec zatruciu,  

a do tego narazić się na krwawą biegunkę, 

drgawki i wymioty. Naukowcy badają jemiołę pod 

kątem leczenia nowotworów. 
Rozsiewaniem nasion tego półpasożyta zaj-

mują się ptaki – jemiołuszki, które odżywiają się 

jej białymi jagodami, trawiąc je w ciągu 16 minut,  

co chroni je przed zatruciem. Człowiek nie ma 

takiej właściwości, więc dla nas owoce jemioły  

są trujące i mogą być nawet śmiertelne! Warto  

o tym pamiętać, szczególnie wówczas, kiedy  

w domu są małe dzieci.                  
                                                           Celina Michalska

niemalże niemożliwe. Zdarza się jednak, że 
wybitni znawcy ptaków określają, czy dany 
osobnik jest „swój”, czy może jest „go-
ściem”. Jak twierdzą, „zagraniczne” ptaki 
mają nieco innym głos niż te gnieżdżące 
się u nas, zauważają też drobne różnice  
w wyglądzie zewnętrznym gatunków (np. 
dłuższy i smuklejszy dziób itp.). 

Trudny zimowy czas
Za pasem zima, czas niełatwy dla ptaków. 
W ciężkich zimowych warunkach ptaki tra-
cą dużo energii na poszukiwanie jedzenia, 
którego, jeśli spadnie śnieg, jest naprawdę 
niewiele. Dlatego zachęcamy naszych Czytel-
ników do dokarmiania ptaków zimową porą, 
choć nie jest to takie proste, jakby się mogło 
wydawać. Warto jednak świadomie wykony-
wać tę czynność, by nie zaszkodzić ptakom. 

Co z karmnikiem?
W Polsce najczęściej spotykanym rodza-
jem karmnika jest drewniana platforma  
z daszkiem, pozbawiona ścian, rzadziej wi-
sząca siatka wypełniona sypkim ziarnem, 
lub zlepionymi w kulę tłuszczem, czasami 
wisząca na drzewie skórka słoniny. Karmnik 
można łatwo wykonać z butelki PET, odwró-
conej do góry dnem, w postaci pionowej 
przezroczystej tuby, w której należy wykonać 
otwory, przez które ptaki wyciągają nasiona. 
W miarę wyjadania zawartość sama obsuwa 
się w dół. Może być też karmnik w kształcie 
dzwonu, np. zrobiony z doniczki zawieszonej 
do góry dnem i wypełnionej tłuszczem z na-
sionami lub orzechami.

Rady dla karmiących:
C Karmnik powinien być regularnie oczysz-
czany z zalegających resztek jedzenia i od-
chodów.  Ich pozostawienie sprzyja szerze-
niu się wśród dokarmianych ptaków chorób 
zakaźnych.

C Karma musi być świeża, niesolona, więc 
jeśli nie zostanie zjedzona, należy ją wymie-
nić.

C Pieczywo można stosować tylko uzupeł-
niająco, nie jako karmę podstawową.

C Nietypowe karmniki typu siatka należy 
wieszać w miejscach osłoniętych, np. na 
ganku, pod okapem, na gałęzi samotne-
go świerka.

C Dokarmianie należy kontynuować przez 
całą zimę, a zakończyć na początku kwietnia.  
W cieplejszych okresach zimy dokarmianie 
powinno być mniej intensywne niż podczas 
mrozu.

Co jedzą nasze ptaki?
Sikory, wróble, zięby, grubodzioby, gile 
uwielbiają nasiona słonecznika.
Sikory, dzięcioły, kowaliki lubią niesolo-
ną słoninę, łój lub smalec.
Trznadle zajadają nasiona zbóż: owsa, psze-
nicy, prosa.
Drozd, kos i kwiczoł lubią jabłka, jarzębinę 
oraz rodzynki. 
Jemiołuszki jedzą owoce jarzębiny, głogu, 
kaliny, tarniny i przemarznięte jabłka.

Dlaczego całujemy się  
pod jemiołą?
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Realizacja Programu 
„Radosna Szkoła”  
w gminie Puchaczów
Gmina Puchaczów w lipcu 2013 r. przystąpiła do 
realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, 
polegającego na wspieraniu w latach 2009-2014 or-
ganów zapewniających bezpieczne warunki nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawo-
wych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stop-
nia.

II miejsce w Alercie Eko-
logiczno-Zdrowotnym
22 listopada br. w Starostwie Powiatowym w 
Łęcznej odbyło się podsumowanie III Edycji Po-
wiatowego Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.

Przyświecały jej słowa Juli-
na Tuwima „Dwa szczęścia 

są na świecie, jedno małe – być 
szczęśliwym, drugie wielkie – 
uszczęśliwiać innych”. 

W tegorocznych zma-
ganiach sportowych wzięło  
udział około 250 uczniów  
z grup i klas integracyjnych 
siedmiu placówek oświato-
wych powiatu łęczyńskiego. 

Celem przedsięwzięcia 
było działanie na rzecz inte-
gracji dzieci z różnych środo-
wisk, propagowanie idei dzia-

łania zespołowego, współdzia-
łanie  środowiska lokalnego 
oraz przełamywanie barier w 
społeczeństwie.

Już drugi raz mistrzami  
okazali się uczniowie klasy V 
Szkoły Podstawowej w Nad-
rybiu pod kierunkiem Hanny 
Tołubińskiej oraz Agnieszki 
Sobiesiak. 

Zwycięzcy I miejsca 
otrzymali pamiątkowy puchar, 
dyplom, medale oraz nagrodę 
rzeczową. 

                    Agnieszka  Sobiesiak

Zwycięstwo 
na Olimpiadzie
15 listopada 2013 r. w ZS nr 2 w Łęcznej odbyła 
się XII Powiatowa Olimpiada Integracyjna. 

Głównym założeniem pro-
gramu jest udzielanie 

wsparcia finansowego na za-
kup pomocy dydaktycznych 
ułatwiających nauczycielom 
i pedagogom zapewnienie 
odpowiednich warunków do 
rozwoju i nauki, wczesnego 
diagnozowania deficytów roz-
wojowych oraz tych wynikają-
cych z zaniedbań środowisko-
wych wśród dzieci.

W ramach „Radosnej 
Szkoły” do miejsc zabaw w 
3 filialnych szkołach podsta-
wowych gminy Puchaczów: 
Albertowa, Ciechanek oraz 
Zawadowa trafiły w listopa-
dzie środki finansowe w łącznej 
kwocie 18 000 zł, co oznacza,  
że do każdej ze szkół trafiło  
po 6 000 zł z dotacji.

Dofinansowanie zostało 
przeznaczone na zakup po-
mocy dydaktycznych prze-
znaczonych do miejsc zabaw 
w każdej ze szkół, dzięki cze-

mu poprawiła się ich estetyka. 
Szczególny nacisk położono 
na to, by nowe pomoce miały 
odpowiednie walory poznaw-
cze i estetyczne, pozytywnie 
oddziaływały na rozwój psy-
chofizyczny dzieci, zgodnie  
z założeniami nowej podstawy 
programowej.

Ponadto gmina Puchaczów 
w ramach tak zwanego wkładu 
własnego zakupiła do miejsc 
zabaw kolorowe dywany.

Z całą pewnością wprowa-
dzanie właśnie takich działań 
przyczynia się do stymulo-
wania wszechstronnego roz-
woju dziecka oraz umożliwia 
usprawnianie zaburzonych 
funkcji i struktur poznaw-
czych. Ponadto pozwala na 
bezpieczne i przyjazne akli-
matyzowanie się każdego ma-
lucha w warunkach szkolnych.

Katarzyna Janiuk
Kierownik Referatu Rozwoju 
Lokalnego i Promocji Gminy

Zawodnicy UKS-u pod kie-
runkiem trenera Tomasza 

Kamińskiego rywalizowali 
w kategorii dziewcząt oraz 
chłopców z innymi klubami 
sportowymi województwa lu-
belskiego. 

Karol Kot, Michał Stefań-
ski, Kornelia Kursa, Kata-

rzyna Jakubowska wywalczyli 
sobie II miejsce i tym samym 
awansowali do turnieju woje-
wódzkiego, w którym zajęli V 
miejsce.                Marta Stefańska

Sukcesy badmintonistów
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Armii Krajowej w Ostrówku 12 listopada 2013 r. 
wyjechali na turniej Badmintona do Chełma. 

Fot. Badmintoniści z Ostrówka w turnieju wojewódzkim.

Jego organizatorem jest Sta-
rostwo Powiatowe w Łęcz-

nej i Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Łęcz-
nej, a celem – propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży świa-
domości ekologicznej, dzia-
łań prozdrowotnych oraz idei 
wolontariatu. Spośród 15 pla-

cówek oświatowych z terenu 
powiatu.

Szkoła Podstawowa w 
Nadrybiu zajęła II miejsce z 
liczbą 175 punktów. Ponadto 
została wyróżniona i nagro-
dzona w konkursie kronik 
alertowych.             

Agnieszka  Sobiesiak

c
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Spotkanie z dietetykiem 
Wszyscy wiemy, jak ważne jest zdrowe odżywia-
nie, szczególnie jesienią i zimą. Więcej na ten 
temat dowiedzieli się uczniowie klas I-III SP  
w Puchaczowie na spotkaniu z dietetyczką.

Pierwsza pomoc  
nie tylko dla uczniów
„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” – to te-
mat lekcji pokazowej dla rodziców, która odbyła 
się w SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie. 

Zorganizowała ją 21 listo-
pada Krystyna Śledź z 

wychowankami z kl. III oraz 
zaproszonym gościem – pielę-
gniarką Anną Borucką.

Zajęcia  miały na celu po-
znanie sposobów udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach, takich jak: omdle-
nia, oparzenia, odmrożenia, 

zadławienia, złamania, krwo-
toki, skaleczenia. Uczniowie 
wykonywali ćwiczenia prak-
tyczne, przedstawiali scenki 
dotyczące numerów alarmo-
wych. Na zakończenie zajęć 
złożyli ślubowanie, że zawsze 
będą nieść i udzielać pomocy 
ludziom jej potrzebującym.                      

Krystyna Śledź

Szkołami partnerskimi są 
placówki z Włoch, Anglii, 

Chorwacji, Portugalii, Nor-
wegii, Turcji i Łotwy. Projekt 
zatytułowano: „Europa ma ta-
lent” (Europe’s Got Talent). W 
jego ramach dzieci z opiekuna-
mi będą m.in.: pisać piosenkę, 
która stanie się hymnem pro-
jektu, tworzyć słownik zwro-
tów służący komunikowaniu 
się uczniów podczas wspól-
nych wizyt, wykonywać kart-
kę świąteczną z życzeniami  
i kalendarz. Każda ze szkół ma 
wykonać prezentację o tym, 
jak odbywa się założenie firmy 
w jej kraju. Językiem projektu 
jest angielski, a jego uczestni-

Europa ma talent
W latach 2013-2015 Szkoła Podstawowa w Pu-
chaczowie realizuje projekt współpracy między 
szkołami europejskimi w ramach unijnego pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie”. 

cy kontaktują się drogą wide-
okonferencji. 

Do tej pory odbyło się już 
spotkanie robocze w Turcji, na 
którym zaprezentowano ma-
skotki i loga projektu. Pucha-
czowską podstawówkę repre-
zentowali: Piotr Żelechowski 
oraz Wacław Kołtunik, szkolny 
koordynator projektu.

Kolejne spotkanie odbę-
dzie się w marcu w Londynie. 
Goście zjadą zaś do Puchaczo-
wa 14 października 2014 roku.

Realizacja projektu wzbo-
gaca plan pracy szkoły, jest in-
teresująca dla uczniów i umoż-
liwia kontakt z rówieśnikami  
z innych krajów.       W. Kołtunik

Pani Edyta Szymaniak, die-
tetyczka, która przybyła do 

szkoły 15 listopada, zaprezen-
towała prezentację multime-
dialną, dzięki której opowie-
działa o wartościach spoży-
wanych przez nas produktów 
spożywczych. 

Zwróciła m.in. uwagę na 
podstawowe składniki pokar-
mowe, czyli białko, tłuszcz  
i węglowodany oraz poinfor-
mowała, jakie funkcje spełnia-
ją w prawidłowym żywieniu 

człowieka. Uczniowie dowie-
dzieli się też, co jest przyczy-
ną niektórych chorób cywili-
zacyjnych oraz jakie choroby  
są przyczyną niewłaściwego 
sposobu odżywiania się. 

Na zakończenie spotka-
nia odbyło się podsumowanie  
konkursu pt. „Jesień w koszu 
wszystkim zdrowie niesie” oraz 
wręczenie uczniom nagród.

Pani  Edyta otrzymała wy-
konane przez uczniów prace –  
–owoce i warzywa.  Krystyna Śledź

Fot. Zwycięzcy Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Puchaczów.

Jenna Miscavige Hill „Ofiarowana. Moje życie w sekcie scjentologów”

Turniej Tenisowy w Na-
rodowy Dzień Sportu
26 października 2013 roku na orliku w Nadry-
biu odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Wójta Gminy Puchaczów dla dzieci i młodzieży 
do lat 15.

Zawody rozgrywali zarów-
no chłopcy, jak i dziew-

częta. Łącznie do rywalizacji 
przystąpiło 8 osób (5 chłopców 
i 3 dziewczyny). Turniej roze-
grano systemem „każdy z każ-
dym”. W sumie odbyło się 13 
meczów. Pojedynki rozgrywa-
no do jednego wygranego seta. 

Wszyscy uczestnicy Tur-
nieju startowali poraz pierw-
szy w tej dyscyplinie sportu. 
Była to więc dobra okazja do 
bliższego zapoznania się z grą  
i jej przepisami. Z każdym ro-
zegranym gemem poziom gry 

był wyższy. Wiele meczy było 
bardzo wyrównanych. 

W kategorii chłopców naj-
lepszy okazał się Dawid Mar-
cińczak, który wygrał każdy  
z 4 meczów. II miejsce zajął Ja-
kub Karasiński, III miejsce– Da-
mian Dłużak, IV – Filip Wrona, 
V – Jakub Marcińczak (naj-
młodszy uczestnik turnieju).

W kategorii dziewcząt I 
miejsce zajęła Natalia Kara-
sińska, II – Aleksandra Mar-
cińczak, a III – Magda Korze-
niowska.                Grzegorz Sajnaj

m
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Uczniowie SP w Ostrówku 
przystąpili do programu 

po raz drugi, propagując wiedzę 
o roli śniadania jako najważniej-
szego posiłku dnia. 

To dzięki niemu mają ener-
gię do nauki, lepiej koncentrują 
się podczas lekcji i gromadzą 
siły do zabawy.W programie 
biorą udział dzieci z  grupy ze-
rowej, I, II i III klasy, odbywając 

Śladami książki
Pod koniec października 2013 r. bibliotekarze  
z Filii Biblioteki w Ciechankach przeprowadzili 
cykl zajęć „Droga książki od autora do czytelnika”.

Święto Pluszowego Misia zo-
stało ustanowione dopiero 

25 listopada 2002 roku, dokład-
nie w setną rocznicę powstania 
tej popularnej maskotki. Mimo 
coraz bardziej atrakcyjnych za-
bawek, moda na misie nie prze-
mija. 
W Przedszkolu w Puchaczowie 
dzieci w towarzystwie swoich 
ulubionych pluszaków aktyw-
nie uczestniczyły w grach i za- 
bawach zespołowych. Dla 5-  
i 6-latków z ,,Misiaczków” był 
to wyjątkowy dzień, bo grupa 
obchodziła swoje 3 urodziny.  
Z tej okazji zaprosiła wszyst-
kich przedszkolaków do wspól-
nego świętowania: był tort, 
urodzinowe ,,Sto lat”, kolorowe 
balony i moc prezentów. Rodzi-
ce i panie z przedszkola wystą-
pili w teatrzyku kukiełkowym 
,,Urodziny Kubusia Puchatka”. 
Przedszkolaki uczestniczyły  
w zabawie ruchowej ,,Zaczaro-

Pod patronatem 
Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 
25 listopada. Choć trudno w to uwierzyć, pierw-
sza maskotka – miś powstała 111 lat temu.

Rankiem 5 marca ks. Stanisław Feliński udzielił skazań-

cowi religijnej posługi oraz spisał list pożegnalny, któ-

ry był jednocześnie testamentem. Kazimierz pierwsze 

słowa skierował do matki: Najdrożsi moi! Ty najdroższa Mat-

ko, daruj, daruj, jeślim kiedykolwiek obraził cześć Ci należną…,  

a następnie rozporządził swoimi finansami.Testament zakoń-

czył słowami Żegnam wszystkich, który mi zaufali. Niech mi 

darują, jeśli ich zaprowadziłem w drogę, która sprzeciwiała się 

ich myślom. Żegnam was, kochajcie milion razy mocniej naszą 

Ojczyznę Polskę, niżeli ja ją kochałem…Żegnam Was. Wasz syn, 

brat, sługa – Kazimierz… 

Wyrok wykonano 5 marca 1863 r za koszarami świę-

tokrzyskimi (obecnie hotel „Asystent” UMCS). Na-

czelnik cywilny powiatu lubelskiego ksiądz Marceli Bieliński  

w liście kondolencyjnym do Matki napisał: Matka, która ta-

kiego syna urodziła, nie potrzebuje pocieszenia, skoro syn ginie  

w obronie sprawy ojczystej, a odrzucając łaskę najazdu daje 

świadectwo prawdzie i staje się świętym męczennikiem. Słowa  

te w niczym nie odbiegały do rzeczywistości.  

W pamięci mieszkańców Kazimierz pozostał wzorem pa-

trioty, który oddał życie za wolność Ojczyzny. Wyrazem 

tego jest pieśń przekazywana przez ludność Nadrybia i okolic  

z pokolenia na pokolenie, zaczynająca się od słów Bogdanowicz 

się nazywał, licząc lat dwadzieścia parę w młodym wieku okazy-

wał, jak ma czcić ojczyznę i wiarę... 

W 1916 r. prochy Kazimierza Bogdanowicza i innych  

powstańców przeniesiono na cmentarz przy ul.   

Lipowej w Lublinie, gdzie spoczęli we spólnej mogile.

BiBliotekaPoleca

Jenna Miscavige Hill „Ofiarowana. Moje życie w sekcie scjentologów”

Siedmioletnia Jenna stoi w otoczeniu dorosłych. Za chwilę dwaj przed-
-stawiciele kościoła scjentologicznego wręczą jej umowę, po podpi-

-saniu której ofiarujesekcie swoje życie. Ponieważ jest bratanicą samego 
przywódcy scjentologów – znalazła się w centrum najważniejszych dla sekty 
wydarzeń i poznała jej wstydliwe tajemnice. Kiedy uświadamia sobie, że jest 
ofiarąmanipulacji, podejmuje dramatyczną próbę wyzwolenia się  z sekty, 
do której należą m.in. gwiazdy Hollywood, takie jak: Will Smith, Tom Cruise 
czy Kristy Alley.
„Ofiarowana...” to przejmujące wspomnienia – próba ostrzeżenia świata 
przed koszmarem przynależności do pseudoreligijnej wspólnoty.

Połączono je z warsztatami 
okładania własnych ksią-

żek. W zajęciach uczestniczy-
li uczniowie kl. I-III ze Szkół 

Podstawowych w Ciechan-
kach, Ostrówku oraz Zawado-
wie.         

Filia Biblioteki w Ciechankach

Śniadanie daje moc
Ruszyła III edycja ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Śniadanie daje moc”.

cykl zajęć wg specjalnych scena-
riuszy napisanych przez autorów 
programu zdrowego żywienia. 
W dniu Magicznego Śniadania 
szkolna stołówka zamieniła się 
w kolorowe, śniadaniowe kró-
lestwo: uczniowie, wychowawcy  
i panie kucharki przygotowywa-
li i zjedli śniadanie wykonane 
wyłącznie ze zdrowych produk-
tów.                           Marta Stefańska

Przedszkolaki, nauczyciele 
oraz goście: Wójt Gminy 

Puchaczów A. Grzesiuk, Inspek-
tor Oświaty U. Kłembokowska 
oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców A. Krzychowiec, 
przystrojeni w biało-czerwone 
kotyliony, zebrali się, aby uczcić 
Narodowy Dzień Niepodległo-
ści. Dzieci wspaniale wyśpiewa-
ły niełatwe, patriotyczne pieśni, 
m.in.: „Wojenko, Wojenko”, 

Świętowali niepodległość
13 października w Przedszkolu w Puchaczowie od-
była się uroczysta akademia z okazji Narodowego 
Dnia Niepodległości

„Czerwone Maki na Monte Cas-
sino”, „Legiony” czy też „Szarą 
Piechotę”. Przebrane w stroje 
ludowe, harcerskie oraz galowe, 
zachowały powagę, zwłaszcza 
podczas hymnu państwowego, 
którego słowa doskonale znały. 
Scenariusz oraz piękną oprawę 
akademii przygotowały grupy 
„Krasnali” oraz „Misiaczków”  
z wychowawcami i nauczyciela-
mi prowadzącymi.        A.Ukalska

wany las”, ,, Stary niedźwiedź 
mocno śpi”, ,,Urodziny misia 
Zbysia”, zaśpiewały piosenkę 
,,Mały miś” i wysłuchały opo-
wiadania Marii Kownackiej 
,,Stary Zielony Miś”.
W Flii Biblioteki w Ciechan-
kach odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Mój 
Miś”.  Konkurs skierowany był 
do dzieci z oddziałów przed-
szkolnych w Ciechankach, 
Ostrówku i Zawadowie. Tema-
tem prac był książkowy miś – 
ulubiony bohater literacki. 

Na konkurs wpłynęło 45 
prac – 3 osoby nagrodzo-
no książkami i dyplomami.  
I miejsce zajął Karol Roma-
nowski l. 5, II – Lena Rybak  
l. 5, a III – Kamila Roczon l. 5. 
Kolorowanki otrzymali: Oli-
wia Dańko, Blanka Staszew-
ska, Jagoda Król, Bartłomiej 
Kowalik, Julia Śliwińska, Bar-
tosz Śliwiński.                     A.U. 

część V
ostatnia

   Anna Chryć

r
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UrZąD GMiNy PUcHacZów
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl
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Jan Kot

radny gminy Puchaczów  
ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

Wieści z sesji Rady gminy
XXXViii SeSJa

15 LiStOPaDa 2013 rOKU
Na sesji Rada gminy podjęła nastę-
pujące uchwały, które dostępne są  
z załącznikami na stronie BIP gminy Pu-
chaczów:

w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej.
Rada gminy uchwałą określiła wielolet-
nią prognozę finansową na lata 2013-
2016, która obejmuje kwotę długu na 
lata 2013-2023. 

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 
Szczegółowe informacje na stronie BIP 
Gminy Puchaczów.

w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków.
Uchwała Rady gminy pozwoli na udzie-
lanie dotacji na pokrycie kosztów w 
związku z wykonanymi wcześniej praca-
mi konserwatorskimi, restauratorskimi  
i robotami budowlanymi przy zabytku. 

w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy gminy Puchaczów z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w 2014 r. 
Rada gminy przyjęła program współ-
pracy gminy Puchaczów z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2014 roku.

w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do oblicza-
nia podatku rolnego na 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od 
podatku rolnego.
Informacje dot. uchwały znajdują się na 
stronie BIP Gminy Puchaczów.

Zmiany dotyczące uchwały znajdują się 
na stronie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących na terenie gminy Pucha-
czów na rok 2014.
Więcej informacji dot. uchwały znajdu-
je się na stronie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości obowiązu-
jących na terenie gminy Puchaczów.
Szersze informacje znajdują się na stro-
nie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie określenia wysokości rocz-
nych stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2014.
Więcej informacji o uchwale znajduje 
się na stronie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie określenia trybu i szczegó-
łowych warunków zwolnienia od po-
datku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej.
Zmiany dotyczące uchwały znajdują się 
na stronie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie określenia zasad ustalania 
wysokości stawek opłaty targowej. 
Szczegółowe informacje na stronie BIP 
Gminy Puchaczów.

w sprawie określenia wzorów de-
klaracji i informacji podatkowych w 
zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego.
Więcej informacji o uchwale znajduje 
się na stronie BIP Gminy Puchaczów.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji rewizyjnej rady Gminy Pucha-
czów.
Komisja Rewizyjna przekłada Radzie 
Gminy plan pracy komisji na rok 2014.

   Przygotowała: Jolanta Oraczewska     

– Mija rok 2013, dość 
intensywny w gminie, jeśli 
chodzi o zrealizowane inwe-
stycje. Ciekawi mnie jakich 
zadań nie udało się zrealizo-
wać w sołectwie Ostrówek?

– Niestety nie udało się wy-
konać odwodnienia w części, 
w której występują podtopie-
nia posesji. Nie oczyszczono  
i nie pogłębiono zbiornika re-
tencyjnego, a także nie zabez-
pieczono jego brzegów. Marzy-
liśmy o nowych chodnikach 
przy gminnych drogach, które 
poprawiłyby bezpieczeństwo 
pieszych. Do dokończenia jest 
też położenie asfaltu na drodze 
powiatowej nr 1809L w kie-
runku Szpicy. Słowa podzięko-
wania kieruję do Rady gminy 
i Wójta Gminy Puchaczów 
Adama Grzesiuka za udziele-
nie pomocy finansowej powia-
towi. Dzięki tym ogromnym 
przecież środkom położono 
asfalt na drogach powiatowych 
przebiegających przez Ostró-
wek. Ich zasługą jest też po-
głębienie i oczyszczenie rowu 
melioracyjnego, dzięki czemu 
nadmiar wody będzie szybciej 
odprowadzany z Ostrówka 
oraz Szpicy.

– Czy jest szansa, żeby zre-
alizować w przyszłym roku 
kalendarzowym te niezreali-
zowane, a ważne przecież dla 
mieszkańców gminy zadania?

– O wszystkie te potrzeby 
i inwestycje wnioskowałem na 
posiedzeniu Rady gminy do 
budżetu gminy Puchaczów na 
rok 2014. Wnioskowałem rów-
nież o remont dróg dojazdo-
wych do pól. Wierzę, że Rada 
gminy będzie przychylna tym 
projektom i że ostatecznie zo-
staną ujęte w nowym budżecie, 
który zamierzamy uchwalić 
pod koniec grudnia. 

– Wspomniał Pan o mo-
dernizacji powiatowego od-
cinka drogi między Ciechan-
kami a Ostrówkiem. Droga 
została ukończona latem, ale 
wciąż brakuje na niej oznako-
wania poziomego. Czy wiado-
mo, kiedy zostanie wykona-
ne?

– W roku 2013 położono 
asfalt na dwóch drogach po-
wiatowych przebiegających 
przez sołectwo Ostrówek. 
Niestety Zarząd dróg powia-
towych uzależnia wykonanie 
oznakowania poziomego tych 
dróg od pozyskania środków 
pieniężnych na ten cel. W tym 
roku wydaje się więc ta inwe-
stycja niemożliwa do zrealizo-
wania. 

– Czy są jeszcze jakieś do-
bre wieści, którymi chciałby 
się Pan z nami podzielić? 

– Obecnie przygotowywa-
ny jest program zdrowotny dla 
mieszkańców gminy Pucha-
czów na lata 2014-2021. Rada 
gminy Puchaczów uchwaliła 
stawki podatkowe na rok 2014 
w wysokościach jakie obowią-
zywały w roku 2013.

– Przed nami zima. Jak 
radzi sobie sołectwo z odcin-
kami dróg powiatowych w 
tym niełatwym dla wszystkich 
użytkowników ruchu drogo-
wego czasie?

– Drogi dojazdowe do so-
łectwa Ostrówek są zarządzane 
przez powiat. Przyznam, że w  
minionych latach Zarząd dróg 
powiatowych dobrze wykony-
wał swoje obowiązki i utrzy-
mywał ich przejezdność. Naj-
lepiej jednak utrzymywane są 
zimą drogi gminne i przejazd 

nimi nie sprawia dotąd trud-
ności. Wierzę, że w nadcho-
dzącym sezonie zimowym Za-
rząd dróg powiatowych oraz 
gminnych postara się je utrzy-
mać na podobnym poziomie, 
ponieważ przekłada się to bez-
pośrednio na bezpieczeństwo 
wszystkich poruszających się 
tymi drogami.

– Wielkimi krokami zbliża 
się Boże Narodzenie i Nowy 
Rok. Czego chciałby Pan ży-

czyć naszym Czytelnikom  
i mieszkańcom gminy Pucha-
czów? 

– Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzę wszystkim mieszkań-
com Gminy Puchaczów oraz 
Czytelnikom naszych „Wieści” 
dużo łask bożych, zdrowia, po-
myślności i wyrozumiałości na 
rok 2014. 

Rozmawiała: M. Rodziewicz
10 grudnia 2013 roku



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
Z powodu przedłużającego się re-
montu, kalendarium Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczowie 
będzie aktualizowane na stronie 
internetowej gminy.

Zajęcia „ZUMby” odbywają się w Zespole 
Szkół w Puchaczowie we wtorki i czwartki  
w godzinach 19.00-20.00.

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

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 Odznaczenie to przysługuje parom zamieszkałym na terenie gminy Pucha-

czów obchodzących w 2014 roku 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Przy zgłaszaniu kandydatów należy podać: imiona i nazwiska małżon-

ków, datę urodzenia, pesel, datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego 
(wniosek do pobrania dostępny na stronie internetowej w zakładce USC).  
W imieniu Jubilatów wnioski mogą składać ich rodziny. 

Czas oczekiwania na medale wynosi ok. 4 miesiące. Termin uroczystości 
zależy od daty otrzymania przez USC w Puchaczowie medali z Kancelarii 
Prezydenta RP za pośrednictwem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie.

Urząd Stanu Cywilnego w Puchaczowie przyjmuje również zgłoszenia 
par małżeńskich obchodzących w roku 2014 Jubileusze 60-, 65- bądź 70-lecia 
pożycia małżeńskiego, które nigdy nie otrzymały medali.

Osoby, które zawierały związki małżeńskie poza gminą Puchaczów,  pro-
szone są o wypełnienie wniosku z załączonym odpisem skróconym aktu mał-
żeństwa.

Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie 
ul. Rynek 11, pokój nr 2.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Puchaczowie informuje,  
że do 30 stycznia 2014 r. można 

składać wnioski o przyznanie medali  
za długoletnie pożycie małżeńskie.
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Kultury, z których wrócił około go-
dziny 21.00, wybrał się na 18-stkę  
koleżanki. Pół godziny później rozpo-
czął się dramat.

Pan Waldemar jest przekonany, 
że gdyby nie brak wyobraźni młodych 
ludzi, wszystko mogłoby potoczyć się 
inaczej – przecież wszyscy znali się od 
dzieciństwa, wychowywali na tym sa-
mym podwórku. 

Najpierw pojawiły się bolesne 
zawroty głowy, potem wymioty, aż  
w końcu utrata przytomności. Nikt 
nie skojarzył faktu, że jedno wypite 
piwo nie może być powodem upoje-
nia alkoholem. Nikogo nie zastanowi-
ło, że Karol w ogóle się nie rusza, że 
nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. 

Przez 13 godzin leżał nieprzy-
tomny: całą noc zasypiał, budził się, 
po czym znów tracił przytomność. 
Ale nie przytomność umysłu. Przy-
jaciele doskonale się bawili, gdy on 
walczył o życie.

– Chciałem się podnieść, ale nie 
mogłem. Więc czekałem. Wciąż cze-
kałem.

Około godz. 9.00 rano podniosło 
się larum. Z trasy wrócił tata Karola, 
wówczas właściciel firmy transpor-
towej, i zaczął dopytywać żonę, dla-
czego synów jeszcze nie ma w domu. 
Równolegle ojciec dziewczyny, który 
wrócił do domu po 18-tce córki, po-
informował siostrę pani Anny, że Ka-
rolowi coś się stało. Ta szybko zawia-
domiła rodziców. 

Pogotowie ratunkowe przyje-
chało z Łęcznej. Ratownicy od razu 

Po sąsiedzku 
z... Karolem Stefańczukiem 
i jego cudem

Fot. karol stefańczuk, który dołączył 
do zespołu redakcyjnego „Wieści”.

Był sobotni mroźny pornek 2007 roku.  Nic nie zapowiadało koszmaru rodzi-
ny Stefańczuków, przez który będą przechodzić. Około godz. 21.00 poprzed-
niego dnia zaczęło się piekło, które nawet dziś trudno wspominać. 

Karol był fantastycznym, bardzo 
aktywnym chłopcem. Uczył się 

w III klasie liceum. Oprócz dziew-
czyny, najbardziej kochał muzykę. 
Pewnego dnia przyniósł do domu 
części zepsutej gitary podarowanej 
mu przez Dom Kultury z nadzieją, że 
kiedyś będzie mógł na niej zagrać. 

– Zepsułem 2 opalarki, żeby do-
prowadzić ją do porządku: dosztuko-
wałem brakujące części, posklejałem i 
pomalowałem na czerwono, a chłop-
cy z DK-u zrobili całą elektrykę, aby 
tylko mógł na niej grać – mówi pan 
Waldemar, tata Karola. 

– Zawsze tryskał humorem, był 
prawdziwą duszą towarzystwa. Na 
młodzież działał jak magnes. Nie 
było szkolnej imprezy, na której nie 
występowałby Karol – chwali się 
mama, pani Anna. – Granie nie było 
jedyną pasją w jego życiu. Uwielbiał 
sport – miał czarny pas w taekwando, 
stale jeździł na jakieś zawody i zgru-
powania.

Ale tej feralnej nocy wszystkie 
plany, zarówno rodziców, jak i Karola, 
legły w gruzach.

– Nie wiedziałem, co się dzieje. 
Wokół było pełno ludzi, krzyczwli: 
„Wstawaj, wstawaj!”. Wynosili mnie 
na podwórko, moczyli głowę pod 
kranem, a ja nie mogłem nic zrobić, 
nawet krzyknąć.

– To był zwykły dzień, 23 lute-
go, piątek – kontynuuje pani Anna. 
– Obaj synowie pojechali razem do 
Milejowa, Kamil nocował u mojej 
siostry, Karol po zajęciach w Domu 

postawili diagnozę: udar, czyli rozle-
gły zator, na skutek którego przestało 
funkcjonować pół półkuli mózgowej. 

– Nie potrafię opisać, jak wy-
glądał. To było straszne. Był brudny, 
wychłodzony, ratownicy próbowali 
przywrócić mu krążenie. Przewiezio-
no go na Oddział Intensywnej Neu-
rologii Szpitala na Jaczewskiego. Na 
nieszczęście była sobota, na rezonans 
musieliśmy czekać do poniedziałku. 
Lekarz, który miał dyżur, powiedział, 
że to cud, że Karol w ogóle to przeżył 
– Pan Waldemar nie kryje wzruszenia. 

Na oddziale pojawiła się starsza 
pani doktor. Po obejrzeniu zdjęć rent-
genowskich oznajmiła, że w mózgu 
Karola znajduje się guz wielkości ku-
rzego jajka. I wtedy usłyszeli wyrok: 
zostało mu pół roku życia. Pewnego 
dnia pani Anna znalazła leżącą na 
szpitalnym prześcieradle niewielką 
karteczkę.

– To była najdramatyczniejsza 
chwila. Okazało się, że Karolowi 
udzielono ostatniego namaszczenia.

Na szczęście dla Karola pani 
doktor postawiła złą diagnozę. Oka-
zało się, że przyczyną udaru był otwór 
owalny serca, który powinien zaro-
snąć w dzieciństwie. Niezarośnięty 
stał się sprawcą udaru.

Karol nie mówił i nie chodził. 
Do 01 czerwca nie opuszczał oddzia-
łu. Rodzice zrezygnowali z pracy, by 
móc się nim zająć. W szpitalu byli 
codziennie. Leki, rehabilitacja, me-
dyczne konsultacje i badania pochła-
niały majątek. Jak mówią rodzice, 

najgorsza była zwykła niemoc. Kiedy 
skończył 18 lat, uznano go za dorosłe-
go, stracił dostęp do podstawowych 
świadczeń. Mimo niedowładu, który 
wciąż się utrzymuje, zabrano mu np. 
grupę inwalidzką. Ale determinacja 
Stefańczuków i niezwykła wola walki 
syna pokonywały każdą przeszkodę. 

Zanim nauczył się chodzić, upa-
dał setki razy. Najtrudniejszą okazała 
się nauka mówienia. Pierwsze słowo 
wypowiedział do swej dziewczyny, 
która spędziła w szpitalu 2 tygodnie. 
Przyjechała specjalnie ze Śląska. Mia-
ła wtedy 16 lat. 

Dziś Karol leczy się w Instytucie 
Medycyny Wsi. Pracują z nim wolon-
tariuszki z UMCS. Karol mówi, pró-
buje budować zdania, choć nie jest ła-
two.  Skończył szkołę, obecnie konty-
nuuje naukę na kursie administracji. 

Pewnego dnia, podczas spaceru 
z rodzicami, zrobił aparatem foto-
graficznym brata pierwsze zdjęcie.  
I tak zaczęła się jego największa pasja 
– fotografowanie. I ma do tego szósty 
zmysł – takie oko ma jeden na stu fo-
tografujących. Zresztą, sami Państwo 
oceńcie.

Co jest jego największym ma-
rzeniem? Zdrowie i nowy obiektyw 
Nikona, na który go nie stać. 

Krótko mówiąc: ciepły, roześmia-
ny człowiek. Bezgranicznie oddani 
mu rodzice. Darowane drugie życie 
– cud na miarę Bożego Narodzenia. 
Teraz brakuje tylko dobrego anioła. 

Karolu, marzenia się spełniają, 
nawet te najbardziej niemożliwe.   mr
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W życiu płodowym drożny otwór owalny zapewnia niezbędne połączenie ana-
tomiczne i czynnościowe przedsionków. jest rodzajem zastawki. Po porodzie 
zwiększające się ciśnienie w przedsionku lewym zamyka go i zazwyczaj zarasta 
w ciągu pierwszego roku życia. W miejscu otworu powstaje zagłębienie, zwane 
dołem owalnym. drożny otwór owalny stwierdzany u około 20-30% dorosłych 
(rzadko świadomych tej wady) nie wymaga leczenia, gdyż domyka go ciśnienie 

krwi lewego przedsionka. niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy nie został on całkowicie za-
mknięty i – zgodnie z nową różnicą ciśnień – krew przepływa z lewego przedsionka do prawego,  
co skutkuje przeciążeniem obiegu płucnego i mniejszą ilością krwi w obiegu wielkim. staje się wte-
dy przyczyną zatorów obwodowych pochodzenia żylnego. objawy, które powinny nas niepokoić, 
to: szybkie zmęczenie po niewielkim wysiłku fizycznym, zasłabnięcia i omdlenia. (pl.wikipedia.org.)
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   Historia starej fotografii   

„Stefan Skoczylas urodził się 25 marca w Turowoli jako szóste dziecko w rodzinie chłopskiej.  

Szkołę podstawową ukończył w 1932 r. w Puchaczowie, a następnie wstąpił do Państwowego Gimna-

zjum im. J. N. Zamojskiego w Lublinie. 

W maju 1937 roku zdał maturę, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecz-

no-Ekonomicznych na KUL-u w Lublinie. W czasie studiów pisywał do prasy lewicowej. W październi-

ku 1939 roku rozpoczął redagować pierwsze konspiracyjne pismo „Biuletyn Polski”, a następnie w 1940 r.  

„Biuletyn Oświatowy”. /Z Kroniki Puchaczowa, wpis pod datą 01 września 1979 r./

Wybuch wojny nie pozwolił mu ukończyć studiów. W 1941 roku 25-letni Stefan Skoczylas objął funkcję 

komendanta Podokręgu IVa Batalionów Chłopskich. Podelgały mu obwody: Włodawa, Biała Podlaska, Łu-

ków, Siedlce i Radzyń Podlaski. W tym czasie był redaktorem pisma „Roch” i „Idzie wolność”.

W lutym 1944 roku na bazie I Batalionu Ziemi Podlaskiej zorganizował Leśną Szkołę  Podchorążych 

Batalionów Chłopskich  na poziomie szkoły średniej i studiów wyższych w okolicach Rossosza (w lesie Su-

mierz). Przez całą okupację działał jako konspirator na Lubelszczyźnie i Podlasiu pod pseudonimami: 

„Szela”, „Piotr Giela”, Piotr Konar”, „Konrad Polan” i „Piotruś”.

Niestety, został aresztowany w pociągu przez gestapo. Był więziony w Warszawie na Szucha i na Pawia-

ku. Następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen, potem do Dora Mitelbau. Wiado-

mo, że planował ucieczkę, która zakończyła się niepowodzeniem. Jedne źródła podają, że zmarł na skutek 

schorowania i wycieńczenia w szpitalu więziennym w styczniu 1945 roku, inne, że został zamordowany  

18 marca 1945 roku. Jak podaje puchaczowska kronika, na dzień 01 września 1979 roku  żyła w Turowoli  

                              
                              

   siostra Stefana, dalsza rodzina i wielu jego kolegów.                    nem

Puchaczów – Kronika
01 września 1979 roku.  Zdjęcia z uroczystości nadania Hufcowi ZHP Puchaczów  
imienia  ppk. Stefana Skoczylasa /z Kroniki Puchaczowa/. 
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