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Wesołych Świąt!



   Historia starej fotografii   

Serdeczne życzenia zdrowych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia,  

rodzinnego ciepła i życiowych sukcesów, niech światłość Bożego Maleńkiego 

Króla promienieje w każdym dniu Waszego życia, a Rok 2012 przyniesie  

Wam rzeczywistość piękniejszą od Waszych  marzeń i planów.                                               

  życzą: Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Hucz i Radni Gminy Puchaczów

      Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przepe³nionych spokojem i rodzinnym ciep³em, 

a w Nowym 2012 Roku wielu szczęœliwych chwil oraz zadowolenia  

z realizacji planów zawodowych i osobistych wszystkim mieszkańcom gminy Puchaczów  

oraz Czytelnikom „Wieœci” ¿yczy Adam Grzesiuk, Wójt Gminy Puchaczów

Na okładce: Dzieci z Przedszkola w Puchaczowie.
Uroczystości barbórkowe z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim (fot. Wiktor Piotrowski).
Transmisja Radia Lublin z rynku głównego w Puchaczowie.
Rozwiązanie Konkursu „Moje Interpretacje”.
Stanisława Juszczakowa z jasełkową grupą teatralną (1936 r.).
Mikołaj w Przedszkolu.
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Jest wielce prawdopodobne, że na początku XII wieku tereny nad dolnym Wieprzem i środkową Wisłą były w posiadaniu Sie-

ciecha z rodu Toporów, który utracił je wskutek konfi skaty. Sieciech, założyciel grodu, siedziby rodowej Sieciechów nad Wi  

słą, był zarządcą dworu książęcego Władysława Hermana, drugą osobą w państwie. Chcąc objąć tron po schorowanym Her-

manie, rywalizował z jego synami – Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym, co przyczyniło się do jego wygnania. Podobno Sie-

ciech powrócił do Polski i został oślepiony. Być może to on sam lub Bolesław Krzywousty sprowadził na teren Sieciechowa zakonni-

ków benedyktyńskich z Francji, tych samych, którzy po kilkunastu latach otrzymali w posiadanie tereny obecnej gminy Puchaczów. 

Dobra po Sieciechu przeszły na własność Jaksy z Miechowa pochodzącego z małopolskiego rodu Gryfi tów. Ten dotychcza-

sowy właściciel Puchaczowa i jego teść, Piotr Włostowic, należeli wówczas do elity polityczno-fi nansowej i byli najbliż-

szymi współpracownikami księcia piastowskiego, Bolesława Kędzierzawego, angażowali się w politykę wewnętrzną i zagra-

niczną państwa. Jaksa znany był z działalności na rzecz polskiego kościoła w XII wieku. Ufundował m.in. klasztor bożogrobców 

w Miechowie i norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Był też ofi arodawcą licznych majątków dla klasztoru benedyktyńskiego 

w Sieciechowie oraz klasztoru norbertanek w Krzyżanowicach. Brał udział w wyprawie do Ziemi Świętej w orszaku bojowym księ-

cia Henryka Sandomierskiego. Pojawił się również na kartach powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego jako zięć Piotra Włostowica.

Około 1130 roku Jaksa z Miechowa przekazał 9 wsi klasztorowi benedyktynów z Sieciechowa. Były to m.in.: Stipicza, Sen-

lod, Ostwisz, Nadrib, Laczna, Ostrow minus i Ostrow maius.

Darowiznę Jaksy na rzecz klasztoru benedyktynów w Sieciechowie potwierdza dokument księcia Bolesława Wstydliwego 

z 1252 roku. Wówczas rozpoczęła się historycznie udokumentowana historia okolic Puchaczowa. O tym ważnym wyda-

rzeniu w historii naszego regionu wspomina również Jan Długosz, najwybitniejszy polski kronikarz. Wymienia na kartach swej 

kroniki nazwy 5. jezior znajdujących się na pojezierzu: Osthwisz, Ostwiszek lub Osthwisz-minor, Nadrip, Rikoczew i Teszsczin.

A. H.AA.. HHH..

Prezydent
Komorowski 
w Bogdance
Górnictwo ma szansę na rozwój, jeśli 
potrafi ą ją w porę dostrzec ludzie od-
ważni – powiedział w niedzielę, 
4 grudnia, prezydent Bronisław Ko-
morowski podczas wizyty w Bogdance 
z okazji górniczego święta, barbórki. 

To nie było zwykłe święto Braci Gór-
niczej. Po raz pierwszy do górników 

z Bogdanki przyjechał świętować prezydent 
Polski. 

– Czarną górniczą perłą w koronie 
Rzeczpospolitej jest Śląsk – powiedział pre-
zydent Komorowski. – Jednak jedną z naj-
mocniej bijących czarnym blaskiem pereł 
jest Bogdanka – dodał, składając górnikom 
życzenia w cechowni. (cd. s. 2)

Fot. Wiktor Piotrowski

SPROSTOWANIE
W pierwszym wydaniu dwumiesięcznika „Pucha-
czów – Wieści z Gminy”, który ukazał się 21 paź-
dziernika 2011 roku, podano błędnie imię wój-
ta gminy Puchaczów. Wójtem gminy Puchaczów, 
który był inicjatorem założenia gazety, jest bez 
wątpienia Pan Adam Grzesiuk. 

Szanownego Pana Wójta serdecznie przepra-
szamy.                    

Redakcja

Od redakcji 

Zapraszam Państwa do lektury grudniowych 
„Wieści”. Oprócz aktualności zdominowanych 

w grudniu przez uroczystości barbórkowe i przy-
jazd Pana Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go polecam Państwu lekturę wywiadów poświę-
conych odchodzącym w zapomnienie zwyczajom 
świąt Bożego Narodzenia w Polsce i nieprzypadko-
wo na Ukrainie. 

Przedstawiając listopad i grudzień w eduka-
cji, skupiliśmy się głównie na sukcesach uczniów 
i nauczycieli na gminnym i powiatowym szcze-
blu oraz na uroczystościach poświęconych Jubi-
leuszowi 85-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Puchaczowie. 

W części kronikarskiej tym razem staraliśmy 
się ocalić od zapomnienia historię niezwykłego 
zdjęcia ze szkolnej kroniki. 

Udało nam się także poszerzyć część Infor-
matora o nowości wydawnicze polecane przez 
Gminną Bibliotekę.

Szanowni Czytelnicy, z okazji nadchodzą-
cych świąt życzę Wam pięknej polskiej wigilii: 
ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym go-
ściem przy stole i w rodzinnym, pełnym radości 
gronie. Oby Nowy 2012 Rok był dla nas wszyst-
kich czasem dobrych wiadomości, czasem mą-
drym i życzliwym, pełnym szacunku, harmonii 
i miłości.

Dziękując Państwu za słowa uznania i pomy-
sły na rozwój gazety, zachęcam Państwa do nadsy-
łania artykułów na temat życia i działalności gmi-
ny oraz problemów, które Państwa nurtują. 

Małgorzata Rodziewicz
Redaktor naczelny
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Gmina Puchaczów 
po raz kolejny na podium!

Jego organizatorem jest Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubel-
skiego Departament Koordy-
nacji Projektów Europejskich. 
Celem konkursu było wyłonie-
nie najlepszego projektu zreali-
zowanego na obszarach wiej-
skich, fi nansowanego ze środ-
ków unijnych.

Konkurs przeprowadzono 
w 3. kategoriach: infrastruktu-
ry technicznej, społecznej oraz 
ekologicznej. Wójt gminy Pu-
chaczów przedstawił przygo-
towaną na tę okazję prezen-
tację multimedialną „Moder-
nizacja ujęcia wody w Weso-
łówce”, która zapewniła gminie 
I miejsce w kategorii infra-
struktury ekologicznej oraz 

Dnia 14 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lublinie przedstawiciele 
gminy Puchaczów uczestniczyli w konferencji podsu-
mowującej etap regionalny III Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Przyjazna Wieś”.

nominację do uczestnictwa 
w konkursie na szczeblu cen-
tralnym. Pan wójt odebrał rów-
nież nagrodę rzeczową – tele-
wizor plazmowy. 

Mikołaj w Przed-
szkolu
6 grudnia w Przedszkolu 
w Puchaczowie gościł św. 
Mikołaj, który przybył do 
placówki w asyście wójta.

Radość dzieci była ogrom-
na, ponieważ przyniósł 

wszystkim długo wyczekiwane 
prezenty.

Pan wójt podarował malu-
chom ogromny, plazmowy tele-
wizor oraz książeczki.     S. Janiuk

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzi-
my Dzień Edukacji Naro-
dowej, ustanowiony z ini-
cjatywy Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego z oka-
zji utworzenia w 1773 
roku Komisji Edukacji Na-
rodowej, pierwszego mini-
sterstwa oświaty publicz-
nej w Polsce i Europie. 

Pani redaktor Monika Ja-
nuszko prowadziła rozmo-

wy m.in. z Adamem Grzesiu-
kiem – Wójtem Gminy Pucha-
czów, Anią Walczuk – przed-
stawicielką Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”, Tadeuszem No-
wakowskim – Przewodniczą-
cym Komisji Górniczej oraz 
wieloma innymi przedstawicie-
lami gminnych instytucji i pod-
miotów prywatnych.

Podczas audycji poruszano 
m.in. tematykę z zakresu eduka-
cji, kultury, sportu, problemów 
społecznych i turystyki. S. Janiuk 

(cd. ze s. 1) – Z okazji Barbór-
ki życzę wszystkim Państwu 
bezpiecznej pracy, zawodowe-
go spełnienia i wszelkiej po-
myślności. Składam Państwu 
życzenia radosnego przeżywa-
nia Waszego święta, życzenia 
szczęścia w Waszych rodzinach 
i domach. Wszystkiego najlep-
szego! Szczęść Boże! 

Prezydent podczas wspól-
nego obiadu w górniczej sto-
łówce w Bogdance rozmawiał 
z pracownikami spółki oraz 
zaproszonymi gośćmi. Wraz z 
prezesem LW Bogdanka S.A. 
Mirosławem Tarasem udał się 
do Stefanowa, gdzie zjechał pod 
ziemię i spotkał się z pracujący-

Jak co roku święto obcho-
dzono także w gminie Pu-

chaczów. W zorganizowanej 
13 października uroczysto-
ści uczestniczyli nauczyciele 
i pracownicy obsługi ze 
wszystkich szkół i przedszko-
la. Swoją obecnością zaszczyci-
li wszystkich zgromadzonych 
zaproszeni z tej okazji goście: 
Dyrektor Departamentu Kul-
tury, Edukacji i Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim – Miro-
sław Korbut, Starosta Powia-
tu Łęczyńskiego – Adam Ni-
wiński, Wójt Gminy Pucha-
czów – Adam Grzesiuk, Wi-
ceprzewodniczący Rady Gmi-
ny – Piotr Sarama, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty – Aneta 
Jasielska, Zastępca Wójta Gmi-
ny – Marian Stadnik, Skarb-
nik Gminy – Barbara Marci-
nek, Sekretarz Gminy – Jerzy 
Dębski, kierownicy jednostek 

Apetyt na... 
Radio!
19 listopada z rynku głów-
nego w Puchaczowie, za 
sprawą wozu transmisyj-
nego Radia Lublin, popły-
nęła transmisja na żywo. 

mi górnikami. Zainteresowa-
nych obejrzeniem pełnej relacji 
z wizyty zapraszamy na stronę: 
www.tvpparlament.pl.

Obchody barbórki dla pra-
cowników LW Bogdanka S.A. 
rozpoczęły się już w sobotę, 
3 grudnia, częścią artystyczną 
zorganizowaną w Filharmonii 
Lubelskiej, połączoną z wrę-
czeniem szpad górniczych. 

Przed przyjazdem prezy-
denta w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny odbyła się uroczy-
sta Msza św., po której już na 
terenie koplani wręczono gór-
nikom nagrody i odznaczenia. 

Małgorzata Rodziewicz

Prezydent w Bogdance

organizacyjnych i służby zdro-
wia, dyrektorzy szkół i przed-
szkola oraz zaproszeni pra-
cownicy Urzędu gminy.

Wójt gminy przyznał na-
grody szczególnie zasłużonym 
nauczycielom. Otrzymali je: 
Wanda Kot – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Ostrówku, 
Iwona Modzelewska – Wice-
dyrektor ds. Gimnazjum Ze-

społu Szkół w Puchaczo-
wie, Anna Chryć – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Nad-
rybiu, Marzanna Wróbel-Kra-
ska nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Ostrówku oraz Alicja 
Macioszek – nauczyciel Zespo-
łu Szkół w Puchaczowie. 

Zwieńczeniem uroczysto-
ści były podziękowania wszyst-
kim pracownikom oświaty za 
wyrozumiałość, cierpliwość
oraz trud wkładany w kształce-
nie i wychowanie młodego po-
kolenia. Szczególne podzięko-
wania odebrali: Monika Lich-
man, Małgorzata Kwaśnik, 
Agnieszka Jazgarska, Krzysz-
tof Szczepański, Halina Ostań-
ska, Barbara Brzoskowska, Ma-
ria Głowala, Alicja Skoczylas, 
Wioletta Błaziak, Urszula Przy-
stup, Agata Wójcik, Lucyna Ku-
charska oraz Maria Baryła.        

Halina Ślązak

Fot. Wiktor Piotrowski
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Pomagamy
Zapraszam wszystkie oso-
by potrzebujące wsparcia, 
zwłaszcza w trudnym dla 
wielu rodzin okresie przed- 
i poświątecznym – infor-
muje Ewa Kaźmierczak, kie-
rownik OPS w Puchaczowie. 

Zainteresowanych otrzy-
maniem pomocy za-

praszamy do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pucha-
czowie, ul. Tysiąclecia 8, tel.: 
81 757 50 68. Od października 
można odwiedzać nową stronę 
internetową OPS: http://www.
opspuchaczow.pl/, na której
znajdują się informacje dotyczą-
ce działalności Ośrodka, do-
stępnych form pomocy i zasad 
jej udzielania – dodaje Kierow-
nik OPS.

      nem

Aktywność na obcasach

Dzięki realizacji projek-
tu wzmocniono aktywność 
oraz integrację 12. niezatrud-
nionych kobiet zamieszka-
łych w gminie Puchaczów, za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Panie wzięły udział 
m.in.: w szkoleniach z zakre-
su kompetencji społecznych 
i budowania poczucia własnej 
wartości, spotkaniu z wizaży-
stą, podczas którego pozna-
ły tajniki profesjonalnego ma-
kijażu i skutecznej pielęgnacji 
cery, oraz w warsztatach twór-
czego myślenia. Benefi cjent-
ki poznały różne formy praw-
ne i dobre praktyki w zakre-
sie aktywności społecznej i za-
wodowej, odwiedziły Przed-
siębiorstwo Społeczne w Na-
sutowie, które promuje dzia-
łania samopomocowe i przed-
siębiorczość społeczną na tere-
nach wiejskich. Integracji słu-
żył wspólny wyjazd do Lubli-
na, podczas którego zwiedziły 
Starówkę, Muzeum Lubelskie, 

Przedsięwzięcie współfi -
nansowała go Unia Euro-

pejska w ramach środków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Priorytet VII – Pro-
mocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3 – Inicjatywy lo-

kalne na rzecz aktywnej       
integracji.

obejrzały spektakl komediowy 
„Niewolnice z Pipidówki”. Be-
nefi cjentkom zwrócono kosz-
ty dojazdu na szkolenia oraz za-
pewniono: ubezpieczenie NW, 
catering obiadowy oraz kawo-
wy, opiekę nad dziećmi w wie-
ku 3-7 lat, upominki w posta-
ci zestawów kosmetyków, ma-
teriały szkoleniowe oraz książki 
z zakresu psychologii.          OPS

Mieszkanki gminy Puchaczów zaintereso-
wane udziałem w II edycji projektu 

„Aktywność na obcasach. 
Oddolna inicjatywa lokalna kobiet 

z gminy Puchaczów” zapraszamy do OPS 
w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 

tel.: 81 757 50 68. 

Wsparcie dla GPB 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Puchaczowie infor-
muje, że w ramach progra-
mu Biblioteki Narodowej 
otrzymała dofi nansowanie 
w kwocie 1994,00 zł, a w ra-
mach „Akademii Orange 
dla bibliotek” – 1309,09 zł.

GBP przeznaczy je na za-
kup nowości wydawni-

czych i pokrycie kosztów do-
stępu do sieci Internet w pla-
cówce głównej oraz w fi lii 
w Ciechankach w 2011 roku.

         GBP  

Biała niedziela w gminie
Bez kłopotliwych formalności, telefonów, rejestracji i dłu-
giego oczekiwania na wizytę 20 listopada w Puchaczowie, 
w ramach akcji „Biała niedziela”, mieszkańcy gminy mogli 
skorzystać z nieodpłatnych porad i konsultacji lekarzy 
z Pierwszego Szpitala Wojskowego w Lublinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w partnerstwie z fi rmą „Viamed” s.c. 
Pracownia Rozwoju Osobistego „SELF” w listopadzie zakończył realizację projektu 
„Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów”.

Biała niedziela to wydarze-
nie mające na celu pro-

mocję zdrowia i profi laktyki 
powszechnych schorzeń. Ko-
rzyści z akcji doceniają i pa-
cjenci, i lekarze. Skorzystało 
z niej ponad 120 osób.        mr

Po wyniki badań cytologii 
prosimy zgłaszać się do Urzędu Gminy, 

ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów 
(Dział Promocji Gminy Puchaczów, 

budynek Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 5)
pod koniec grudnia.

Kolejna akcja poboru krwi w gminie planowana jest na I połowę stycznia.

Oddając krew – ratujesz życie
450 mililitrów. Tyle krwi pobiera się od każdego dawcy. Ta, zdawałoby się niewielka, ilość 
może uratować komuś życie. Dawcą krwi może zostać każdy, bo w krwioobiegu dorosłego 
człowieka krąży jej około 5 litrów. Granicą wieku jest przedział 18-65 lat. 

20 października 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie już po raz drugi odbyła 
się akcja poboru krwi. Jej koordynatorem był ks. Jarosław Kozak z parafi i pw. Wniebowzięcia NMP 
w Puchaczowie. W akcji udział wzięły 32. osoby, z czego 23 oddały krew.

Dlaczego krew jest tak potrzebna? 
Jest potrzebna i to codziennie, w dużych ilościach. Przede wszystkim dlatego, że jest bezcennym 
lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Krew 
ratuje życie i zdrowie nie tylko ofi arom wypadków, ale także cierpiącym na szereg chorób. W Pol-
sce każdego dnia potrzeba krwi od ponad 10 000 dawców, a każda jej kropla, niezależnie od gru-
py, jest na wagę złota – nigdy nie wiadomo, która będzie w danym momencie najbardziej potrzeb-
na i której może zabraknąć. 

Honorowe krwiodawstwo kieruje się zasadą „non profi t”, co oznacza, że jest bezinteresownym, 
dobrowolnym aktem. Oddając regularnie krew oprócz satysfakcji i świadomości, że ratujemy ludz-
kie życie, zyskujemy także poczucie bezpieczeństwa – przystępując do kolejnych pobrań, znajdu-
jemy się pod stałą kontrolą lekarza, a pomyślne przejście procedury kwalifi kacyjnej jest świadec-
twem dobrego stanu zdrowia.                                                                                                                                    mr



świąt domostwo odwiedza pop, 
który święci gospodarstwo. 
Za wizytę otrzymuje drobne 
datki, jednak – inaczej niż w 
Polsce – zazwyczaj nie wchodzi 
do mieszkania. 

13 stycznia przypada Dzień 
Wasyla, zwany też Małanką. To 
odpowiednik sylwestra, pod-
czas którego wszyscy bawią się 
i tańczą. To również dzień ko-
lędowania. Przebierańcy wę-
drują od domu do domu, śpie-
wają i psocą – zdejmują drzwi 
z zawiasów i wyciągają na dro-
gę wozy. Czasem podkrada-

Wokół nas

W świetlicy szkolnej spoty-
kam się z paniami: Lud-

miłą Skoczylas, Haliną Ficek 
i Inną Chomą. Wszystkie przy-
jechały do Polski kilkanaście lat 
temu w poszukiwaniu pracy, 
wyszły za mąż za Polaków i osie-
dliły się w Nadrybiu i okolicach. 

Podczas rozmowy okazu-
je się, że każda ma polskie ko-
rzenie – ich dziadkowie uro-
dzili się na Lubelszczyźnie 
i w okresie międzywojennym 
wyemigrowali na tereny obec-
nej Ukrainy, w okolice Łucka 
– wtedy odzyskanej Polski. Być 
może dlatego obchody świąt 
Bożego Narodzenia niewiele 
różnią się od naszych.

W tradycji prawosławnej 
wigilię obchodzi się 6 stycznia.

– Przed wieczerzą wigilij-
ną gospodarz 3 razy okrąża do-
mostwo, niosąc proskórkę, sól 
i siano, które mają zapewnić 
domowi powodzenie i uchro-
nić go od nieszczęść – mówi 
pani Hania. – Wigilijny stół na-
krywamy nie obrusem, a pięk-
nie wyszywanym, lnianym 
ręcznikiem, pod który wkłada-
my siano. Samą wieczerzę roz-
poczyna się, wraz z ukazaniem 
się pierwszej gwiazdy, modli-
twą, następnie głowa domu 
składa życzenia wszystkim go-
ściom, dzieląc się z nimi pro-
skórką. Wiemy, że w Polsce 
zwyczaj ten kultywowany jest 
tylko w niektórych domach. 
Proskórka to rodzaj chleba, od-
powiednik opłatka, święconego 
w cerkwi. Wraz z solą zajmuje 
na stole honorowe miejsce. Jed-
nak częściej domownicy dzielą 
się kutią, potrawą przyrządza-
ną z gotowanych ziaren pszeni-
cy lub jęczmienia (na południu 
Ukrainy robi się ją z ryżu) z do-
datkiem miodu, maku i bakalii. 

– Ukraińska wieczerza wi-
gilijna składa się z 12. dań – do-
daje pani Ludmiła. – Na sto-
le powinny się znaleźć: chleb 
– symbol pożywienia, czosnek 
– symbol zdrowia, sól – sym-

bol obfi tości oraz 
m i ó d 

– symbol słodyczy, oraz postne 
potrawy. Do kompotu z suszu 
koniecznie dodajemy gruszkę, 
która jest symbolem płodno-
ści. Podczas wigilii nie podaje-
my zup, za to na deser – ciasto 
i pączki.

Pani Inna opowiada o trady-
cji stawiania pustego nakrycia 
dla niespodziewanego gościa. 

– Na Ukrainie w czasie wie-
czerzy wigilijnej nie zamyka się 
drzwi, żeby gość w każdej chwi-
li mógł wejść do domu i zasiąść 
do stołu z biesiadnikami. Po ko-
lacji wszyscy udają się do cer-
kwi na całonocne nabożeństwo. 

Boże Narodzenie, zwa-
ne Rizdwem, Ukraińcy obcho-
dzą 7 stycznia. Każdy świątecz-
ny dzień rozpoczyna się wizy-
tą w cerkwi. Na Ukrainie nie 
ma tradycji urządzania żłób-
ka. Wierni, wchodząc do cerkwi, 
całują ikonę Bożego Narodzenia.

– Święta, podobnie jak w 
Polsce, to przede wszystkim 
czas odwiedzin – opowiada pani 
Ludmiła. – Pierwszego dnia od-
wiedza się i przyjmuje w domu 
rodzinę, drugiego – sąsiadów 
i znajomych. W małych miej-
scowościach pierwszego dnia 

ją coś ze spiżarni, więc lepiej 
nie wpuszczać ich do miesz-
kania! – dodaje pani Ludmiła.

 14 stycznia obchodzi się Sta-
ryj Nowyj Rik, czyli Nowy Rok. 

Zupełnie inne wspomnie-
nia ma pan Mikołaj Zasiadko, 
nauczyciel języka angielskiego, 
który pochodzi z okolic mia-
sta Cherson nad Dnieprem. 
To 1200 km od Nadrybia, 
w głębi Ukrainy. Pogoda jest 
tam zupełnie inna: śnieg pada 
sporadycznie, a zima przypo-
mina deszczową jesień. Pan 
Mikołaj nie ma polskich ko-
rzeni. Obchodził święta Boże-
go Narodzenia inaczej niż dziś. 

– U nas w domu była cho-
inka, ale związana raczej z ob-
chodami Nowego Roku. Wi-
gilia, podobnie jak pierwszy 
i drugi dzień świąt, były dniami 
roboczymi – informuje. – Ob-
chody ograniczały się do dzie-
lenia się kutią, której każdy 
zjadał 3 łyżki przed wieczor-
nym posiłkiem. Kutię zawsze 
przynosili do stołu najmłod-
si członkowie rodziny i otrzy-
mywali za to pieniądze. W tra-
dycji rosyjskiej prezenty przy-
nosi Dziadek Mróz podczas 
noworocznej szkolnej zabawy, 
a w domu otwiera się je dopiero 
w Nowy Rok. 

Zapytani o uczestnictwo w 
uroczystościach w cerkwi zgod-
nie przyznają, że na całonocne 
nabożeństwa chodzili zazwy-
czaj ludzie starsi, bowiem sto-
jący przed świątynią nauczycie-
le notowali nazwiska małolet-
nich, którzy do niej wchodzi-
li. Złapani na gorącym uczyn-
ku uczniowie byli wyczytywani 
na apelu i narażali się na trud-
ności w szkole. – Dlatego wła-
śnie z wielką przyjemnością ob-
chodzę polskie święta i razem 
z rodziną kultywuję wszystkie 
świąteczne tradycje – dodaje 
z uśmiechem pan Mikołaj. 

Okres świąteczny na Ukra-
inie kończy święto Chrztu Pań-
skiego obchodzone 19 stycznia, 
zwane Wodochreszczem. Tego 
dnia po Mszy św. z cerkwi wy-
rusza procesja zmierzająca nad 
jezioro lub rzekę, gdzie następu-
je poświęcenie wody.

Na koniec bardzo miłej 
rozmowy pani Ludmiła śpiewa 
piękną ukraińską kolędę.

Iwona WróbelFot. Ikona Bożego Narodzenia

– symbol zdrowia, sól – sym-
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Społeczne, historyczne i polityczne uwikłania sprawi-
ły, iż naszą gminę zamieszkują Ukraińcy – jest ich do-
kładnie 11. Święta Bożego Narodzenia obchodzą w in-

nym terminie niż w Polsce ze względu na kalendarz 
juliański, według którego cerkwie prawosławne i ukra-
ińska cerkiew greckokatolicka wyznaczają daty świąt.

Proskórka, kutia Proskórka, kutia 
i Wodochreszcz,i Wodochreszcz,
czyli święta po ukraińskuczyli święta po ukraińsku
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Na spacer do... Bogdanki 
Kopalnia węgla Kamiennego Bogdanka na stałe wtopiła się w krajobraz Lubelszczyzny. To najmłod-
sza, jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w Polsce i największy zakład przemysłowy 
po wschodniej stronie Wisły. Dzięki temu, że powstała, rozwinęła się Łęczna (która jeszcze w latach 
70-tych liczyła niespełna 4 000 mieszkańców) i wszystkie sąsiadujące z kopalnią miejscowości.

Cudze chwalcie,  swoje znajcie

ewenement 
na  europejską skalę

* Sprzedaż węgla przez lata pokrywała za-

ledwie 30 % kosztów działania fi rmy. 

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku Bog-

dance groził upadek. Uchroniło ją przed tym 

przekształcenie w spółkę akcyjną. 

* Bogdanka jest pierwszą w pełni sprywa-

tyzowaną polską kopalnią. Także pierwszą, 

która zadebiutowała na Warszawskiej Gieł-

dzie Papierów Wartościowych. 

* W 2008 roku w Bogdance pracowało 

ok. 3,4 tys. osób, na koniec 2011 roku 

ma zatrudniać 4,2 tys., a docelowo, 

w 2014 r., wraz z osiągnięciem pełnych 

mocy wydobywczych, planuje 

zatrudniać ok. 4,5 tys. ludzi.
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ledwie 30 % kosztów działania fi rmy. 
wie 30 % k

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku Bog-

dance groził upadek. Uchroniło ją przed tym 

przekształcenie w spółkę akcyjną.

* Bogdanka jest pierwszą w pełni sprywa-

tyzowaną polską kopalnią. Także pierwszą, 

która zadebiutowała na Warszawskiej Gieł-

dzie Papierów Wartościowych. 

* W 2008 roku w Bogdance pracowało 

ok. 3,4 tys. osób, na koniec 2011 roku 

ma zatrudniać 4,2 tys., a docelowo, 

w 2014 r., wraz z osiągnięciem pełnych 

mocy wydobywczych, planuje 

zatrudniać ok. 4,5 tys. ludzi.

A wszystko 
przez profesora

Pierwsza wzmianka o możli-
wości występowania węgla 

na tych terenach pojawiła się 
w roku 1881. Nie podjęto wte-
dy badań nad złożem ani pró-
by jego eksploatacji. Dopiero 
w 1932 r. prof. J. Samsonowicz 
opracował wstępną mapę roz-
mieszczenia pokładów węgla 
na obszarze zachodniego Wo-
łynia oraz południowego Pole-
sia i doprowadził do robót po-
szukiwawczych. 

Badania przerwała II woj-
na światowa. Wznowiono je w 
latach 50., a w 1965 r. pobrano 
pierwsze próby węgla z otworu 
Łęczna IG-1. W styczniu 1975 r. 
Rada Ministrów podjęła decy-
zję o budowie Kopalni Pilotują-
co-Wydobywczej LZW w Bog-
dance. Mając na uwadze ogrom-
ne zasoby węgla, planowano bu-
dowę 7. kopalń. Jednak w cza-
sie głębienia szybów pojawiły się 
olbrzymie trudności związane 
z udostępnieniem złoża zalega-
jącego na dużej głębokości (po-
wyżej 900 m) i gwałtownymi 
wypływami wody pod ciśnie-
niem (kurzawki).

Pole „Stefanów” – 
Nowa inwestycja

Uruchomione przez Bog-
dankę Pole Stefanów II to 

Bogdanka w skrócieObszar górniczy ma powierzchniê nieregularnego czworoboku 

o powierzchni 57 km2 i podzielony jest na 3 rejony eksploatacyjne: 

Rejon Bogdanka (2 szyby, zak³ad przeróbki mechanicznej wê-

gla, zwa³owisko ska³y p³onnej i budynki administracyjno-biuro-

we); Rejon Nadrybie (2 szyby, zespó³ 2 wentylatorów); Rejon 

Stefanów (w³¹czony do eksploatacji w 2011 r.). Zasoby z³o¿a wê-

gla kamiennego kopalni Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. 

wynosz¹ oko³o 600 mln ton. Jego odbiorcami s¹: Elektrownia 

Kozienice, Elektrownia Po³aniec, Elektrownia Rybnik, 

Elektrociep³ownia Ostro³êka oraz Zak³ady Azotowe              

Pu³awy i Cementownia O¿arów.

zatr

* Barbórka to tradycyjne polskie świêto górnicze obchodzone 4 grud-

nia, w dniu św. Barbary, patronki górników.

 * Po 25. latach pracy ka¿dy górnik pracuj¹cy w Bogdance otrzymuje 

   pami¹tkowy zegarek z dedykacj¹.
*  Górnicy po nadaniu stopnia górniczego otrzymuj¹ mundury i szable.

*  Pióropusz na czapce galowego stroju górnika symbolizuje miote³-

kê z ptasich piór, któr¹ dawniej górnik nosi³ zatkniêt¹ przy czap-

ce. Wymiata³ ni¹ drobny gruz z otworów strza³owych.

*  Kolor górniczego pióropusza ma znaczenie. Zielony oznacza cz³on-

 ka nadzoru, bia³y – sztygara, czarny – zwyk³ego górnika, czerwo-

 ny – cz³onka orkiestry górniczej.
*  Górnikom tradycyjnie ¿yczy siê szczêścia górniczego i tyle samo 

 wyjazdów, co zjazdów.

tak naprawdę osobna kopalnia, 
pierwsza wybudowana w Pol-
sce od 30. lat. To jedna z naj-
większych inwestycji górniczych 
w Polsce. Dzięki niej Bogdan-
ka planuje zwiększyć produkcję 
węgla do 11,5 mln t na koniec 
2013 roku. W nowym polu wy-
dobywczym znajduje się obec-
nie 40 km wydrążonych wyro-
bisk i chodników, na głębokości 
950-1097 m. Ciąg przenośników 
do transportu węgla ma długość 
7 km. W chodnikach zainstalo-
wano 20 km szyn, po których 
może się poruszać podwieszana 
kolejka do transportu górników. 

Pierwsza eksploatowana
jest ściana o długości 305 
m. Szybowa wieża wy-
ciągowa ma 74 m i jest 
to najwyższa tego typu 
konstrukcja w Europie. 
Żeby wydobyć urobek 
na powierzchnię, wę-
giel przewozi się taśmo-
ciągami do tzw. skipów 
– naczyń, którymi następ-
nie jest wyciągany na po-
wierzchnię. W szybie znaj-
dują się 2 skipy, każdy może 
pomieścić 40 t węgla. Skipy 
przemieszczają się z pręd-
kością 18 m/s, a 40 t węgla 
wyładowuje się z nich zale-
dwie w 2 minuty. Z pola 
Stefanów węgiel trans-
portowany jest na pole 
główne nowoczesnym 
taśmociągiem.

                      Iwona Wróbel Czy wiesz, ¿e...
       Jak powstał węgiel?

Złoża węgla na Lubelszczyźnie zaczęły się formować oko-

ło 330 mln lat temu. Klimat był wtedy ciepły i wilgotny, 

rozwijały się, a następnie obumierały wielkie ilości roślin, 

między innymi ogromne widłaki i skrzypy. Ich szczątki nie 

gniły, lecz zatopione w bagnach, lagunach oraz jeziorzy-

skach, pozbawione dostępu tlenu powoli przekształca-

ły się w torf. Przez kolejne miliony lat pokłady torfu były 

przykrywane grubymi warstwami skał, które pod wpły-

wem wysokiego ciśnienia i temperatury przekształcały się 

w węgiel brunatny, a ostatecznie w węgiel kamienny.



Wokół bożonarodzeniowego drzewka

Historia choinki

Prawdopodobnie tradycja wsta-
wiania choinki do domu na 

czas Bożego Narodzenia sięga cza-
sów pogańskich. W starożytnym 
Rzymie podczas obrzędów mają-
cych udobruchać boga urodzaju 
ozdabiano drzewa liściaste blusz-
czem i laurem. Legenda głosi, że 
w VIII w. święty Bonifacy, nawra-
cający pogańskich Franków, naka-
zał ściąć dąb, któremu oddawano 
cześć. Kiedy kolos zniszczył wszyst-
kie znajdujące się w pobliżu drze-
wa, pozostała tylko mała, samot-
na sosenka. Bonifacy uznał fakt za 
dar niebios, a żywe drzewko sta-
ło się symbolem chrześcijaństwa.

Choinki pojawiły się znacz-
nie później – wiadomo, że w XV-
wiecznej Alzacji we Francji na 
placu przed ratuszem ustawiano 
wielką jodłę zdobioną dekoracja-
mi z papieru oraz jabłkami. 

Zwyczaj ubierania choinki 
szybko rozpowszechnił się 
w całej Europie. Do Polski 
przywędrował dość późno, 
bo dopiero w XIX wieku. 

Tradycję bożonarodzeniowe-
go drzewka zawdzięczamy kolo-
nistom niemieckim, którzy po-
jawili się u nas podczas zaborów. 
Początkowo zwyczaj ten przyjął 
się tylko w miastach, ponieważ 
na wsi Boże Narodzenie święto-
wano przy polskiej podłaźniczce. 
Podłaźniczkę, zwaną też jutką, sa-
dem rajskim, bożym drzewkiem 
lub wiechą, wykonywano z czub-

W czasie Bożego Narodzenia najczęściej zapraszamy pod swój 
dach świerk pospolity. Jego wygląd i zapach przypomina nam 
święta naszego dzieciństwa, poza tym ma podobno magiczną 
moc ochrony domowników przed chorobami. Niektórzy wybierają 
jednak świerk srebrzysty, rzadziej sosnę i jodłę. Jak je odróżnić?

Żywe
czy sztuczne? 
Najlepszym rozwiązaniem jest 

kupno żywego drzewka po-
chodzącego ze szkółki leśnej, gdzie 
natychmiast po wycięciu jednego 
iglaka sadzi się następny. Można 
także kupić mniejsze, żywe drzew-
ko w doniczce, by wiosną zasadzić 
je w ogrodzie. Takie drzewko po 
świętach trzeba trzymać w chłod-
nym, ale nie mroźnym pomieszcze-
niu. Należy też często je podlewać 
i zapewnić dużą ilość światła. Nie 
powinniśmy wieszać na jego deli-
katnych gałązkach ciężkich ozdób. 

Żywym drzewkom szkodzą 
świece, lampki elektryczne 
oraz popularne ostatnio sztucz-
ny śnieg i brokat, które zaty-
kają aparaty szparkowe, unie-
możliwiając roślinie oddycha-
nie. Bez stałego dostępu tlenu 
iglaki żyją tylko kilka tygodni. 
Potem usychają. 
Choinki sztuczne zdecydowa-
nie odradzamy! 
Produkcja sztucznych choinek 
szkodzi środowisku. Np. ich palenie 
powoduje, że do atmosfery prze-
dostają się trujące opary oraz szko-
dliwe dla ludzi i natury substancje. 
Wyrzucane zaś do śmieci rozkłada-
ją się w ziemi przez kilkaset lat!

8 listopada 2011 roku w Staro-
stwie Powiatowym w Łęcz-

nej odbyło się spotkanie staro-
sty powiatu łęczyńskiego, pra-
cowników Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej oraz 
Wydziału Ochrony Środowiska 
z Lublina z przedstawicielami 
szkół biorącymi udział w Aler-
cie ekologiczno-zdrowotnym, 
którego celem jest ochrona śro-
dowiska, podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej i pro-
mocja zdrowego stylu życia. 

Wśród szkół z terenu powia-
tu łęczyńskiego 

I miejsce zajęło Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Pucha-
czowie, II – Szkoła Podsta-
wowa im. Bohaterów Ar-
mii Krajowej w Ostrówku, 
a III – Szkoła Podstawowa 
im. Jana i Kazimierza Bog-
danowiczów w Nadrybiu. 

Szkolni koordynatorzy aler-
tu: Maria Baryła, Celina Mi-
chalska i Iwona Wróbel skła-
dają serdeczne podziękowania 
Dyrektorom szkół, Koleżan-
kom i Kolegom, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem włącza-
ją się w akcje popularyzujące 
wiedzę i umiejętności z zakre-
su ekologii, ochrony środowi-
ska i zdrowia.

Rubrykę red.: Celina Michalska
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Szkoły gminy Pucha-
czów znalazły się w ści-
słej czołówce aktywnych 
działaczy nagrodzonych 
za pracę na rzecz nasze-
go środowiska.

EKOgmina

Świąteczna moda na iglaki

Przede wszystkim po igłach. Sosnowe są długie, igły jodły – płaskie, zwężone u nasady, tępe na szczycie 
i – co bardzo charakterystyczne – zdobione od dołu 2. jasnymi paskami. Igły świerka są kłujące, ostro 
zakończone i w przekroju czterokanciaste. Wprawne oko bez trudu powinno zauważyć też różniącą 
świerk i jodłę korę, która u dojrzałej jodły jest gładka i szarobiała, a u świerka – brunatnoczerwona. 
Kolejną różnicą jest samo ułożenie liści – świerkowe równomierne, dookoła gałązki, zaś jodłowe – tylko 
w górnej części. Najłatwiej jednak dorosłe drzewa rozpoznać po szyszkach . Jodłowe są smukłe i ro-
sną ku górze. Podłużne szyszki świerka wdzięcznie zwisają, natomiast sosnowe są krótkie i jajowa-
te. Jodła i sosna pospolite mogą osiągnąć nawet 50 metrów, żyją 500, a nawet 600 lat.

EKOszkoły

ją się w zzzzzzzzzzieieieieeieieieieieeieieieeieieieieieieieiemim  przrzrzrzzrzzeze  kilkaset lat!
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Nie palmy śmieci, bo... 

Dnia 27 października uwagę mieszkańców Puchaczowa przyciągnęło ha-

sło: „Nie palmy śmieci, bo zanieczyszczamy środowisko”, widniejące na 

transparencie niesionym przez członków Ligi Ochrony Przyrody działającej 

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Podczas happeningu rozdano 200 ulotek informujących o szkodliwych skutkach 

palenia odpadów w piecach centralnego ogrzewania i w ogniskach. 

 Mieszkańcy Puchaczowa dowiedzieli się, m.in. że w procesie spalania foliowych 

opakowań i plastikowych butelek wytwarzają się dioksyny oraz dwutlenek siar-

ki, tlenek azotu, tlenek węgla, pyły, metale ciężkie, głównie kadm, ołów i rtęć. 

Młodzi ekolodzy tłumaczyli, że systematyczne wdychanie zanieczyszczonego 

powietrza uszkadza układ nerwowy, powoduje anemię, zaburzenia snu, wzbu-

dza agresję, może wywołać choroby nowotworowe, być przyczyną zatrucia, 

            a nawet uszkadzać narządy wewnętrzne. 

Niezwyk³e w³aściwo-ści drzew iglastych po-twierdzaj¹ badania na-ukowe.Drzewa te wydzie-laj¹ fi toncydy,inten-sywne olejki eteryczne oraz substancje o w³a-ściwościach bakterio- i grzybobójczych.

ka jodły, świerka lub sosnowej ga-
łęzi i zdobiono jabłkami, orzecha-
mi, ciasteczkami, bibułą i wstąż-
kami, ale przede wszystkim kolo-
rowymi krążkami opłatków, któ-
re nazywano światami. Wiesza-
no je pod sufi tem w Boże Naro-
dzenie, gdyż wierzono, że zapew-
nią domownikom urodzaj i po-
wodzenie. 

Dziś niewielu z nas umie 
wytłumaczyć symbolikę choin-
kowych ozdób. Zdrowie i uro-
dę gwarantują nam czerwone 
jabłka, dobrobyt i siłę – zawi-
jane w sreberka orzechy, a do-
bre nowiny i radosne wydarze-
nia – dzwonki. Boże Narodze-
nie nie może obejść się także bez 
aniołów, które chronią domowe 
ognisko przed złymi mocami, 
i Gwiazdy Betlejemskiej poma-
gającej naszym bliskim w po-
wrotach do domu. W niektó-
rych regionach Polski łańcuchy 
choinkowe uważa się do dziś za 
symbol rodzinnych więzi. Wie-
rzy się też, że chronią dom przed 
kłopotami. Dawniej podczas wi-
gilijnego wieczoru zapalano cho-
inkowe świeczki i zimne ognie, 
których blask miał odstraszać 
złe moce. Niemal we wszystkich 
kulturach drzewo iglaste uważa-
ne jest za symbol życia, odradza-
nia się, trwania i płodności.



Tego dnia pod szkołę zaje-
chał samochód oznako-

wany logo projektu: „Deutsch 
– Wagen – Tour”. Projekt pod 
tą właśnie nazwą powstał z ini-
cjatywy Instytutu Goethego 
z siedzibą w Warszawie, któ-
ry zajmuje się popularyzacją 
języka niemieckiego i kultury 
Niemiec w Polsce.

Honorowym gościem 
uroczystości była lektorka 
Agnieszka Żółkowska. Popro-
wadziła ona niezwykłą lek-
cję języka niemieckiego dla 
uczniów klas II – VI, którzy 
ucząc się niemieckiego, zdo-
bywali wiedzę o Niemczech w 
formie gier, zabaw i konkur-
sów. 

Tego dnia wyjątkowo wy-
glądała również sama szkoła: 
została udekorowana napisami 
w języku niemieckim oraz fl a-
gami krajów niemieckojęzycz-
nych. 

Podczas spotkania szósto-
klasiści wystawili sztukę „Wir 
suchen Matrosen” oraz zatań-
czyli układ do piosenki uro-
dzinowej „Geburtstagslied”, 
natomiast piątoklasiści wzięli 
udział w quizie na temat geo-
grafi i krajów niemieckojęzycz-
nych oraz różnych przysłów. 

Nie pierwszy raz okazało 
się, że lekcje języków obcych 
mogą być pasjonujące i od-
krywcze. 

SP Nadrybie

Dzień języka niemieckiego
10 października w Szkole Podstawowej w Nadrybiu od-
była się bardzo ciekawa lekcja.

EduPuchaczów

Jego celem była popularyzacja 
dorobku literackiego Czesła-

wa Janczarskiego z okazji 100 
rocznicy urodzin pisarza.

Konkurs skierowany był 
do uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Ciechankach, a poprze-
dzono go zapoznaniem dzie-
ci z tekstami pisarza: „Zacza-
rowane kółko Misia Uszatka”, 
„Jak Wojtek został strażakiem”, 
„Miała babuleńka kozła roga-
tego” czytanymi przez panią 
bibliotekarkę. 

Dziecięca wyobraźnia, fa-
ntazja oraz chęć przeżycia 
wspólnej przygody z bohatera-
mi wspaniałych tekstów Cze-
sława Janczarskiego zaowoco-
wała pięknymi pracami pla-
stycznymi. W konkursie wzię-
ło udział 31. osób, w tym od-
dział przedszkolaków (dzieci 
w wieku 3-6 lat) oraz ucznio-
wie klas I-III. 

Powołana komisja wyróżni-
ła dwie osoby: Oliwię Żukow-
ską – lat 5, oraz Oliwię Gnyp – 
z kl. I. Dziewczynki nagrodzono 
książkami i dyplomami. Pozo-
stałym uczestnikom konkursu 
przyznano nagrody pocieszenia.

GBP Filia w Ciechankach

„Jestem sobie mały miś, gruby miś, 
znam się z dziećmi nie od dziś…”

Miś Uszatek, znany najpierw  naj-

młodszym czytelnikom z książek dla 

dzieci, powstał 6 marca 1957 roku 

jako dzieło pisarza Czesława Janczar-

skiego oraz ilustratora Zbignie-

wa Rychlickiego.

II: Nikola Jaszczuk (SP w Nad-
rybiu), III: Nikola Tomczak 
(Przedszkole w Puchaczowie). 
Wyróżnienia otrzymali: Kry-
stian Śliwiński (Szkoła Filial-
na w Zawadowie), Wiktoria 
Czerwińska (Przedszkole w 
Puchaczowie), Łukasz Kot (SP 
w Ostrówku), Martynka Wal-
czak (Szkoła Podstawowa w 
Puchaczowie). W grupie 9-12 
lat zwyciężyli: miejsce I: Kamila 
Pągowska (SP w Puchaczowie), 
II: Emilia Jędruszak (SP w Nad-
rybiu), III: Bartłomiej Bastrzyk 
(SP w Puchaczowie). Wyróżnie-
nia otrzymali: Weronika Chwil 
(SP w Ostrówku). W grupie 13-
16 lat miejsce I otrzymała Patry-
cja Pawlak (ZS w Puchaczowie), 
II: Justyna Wójcik (ZS w Pucha-
czowie), III: Patrycja Krzysz-
czuk (ZS w Puchaczowie). W 
grupie integracyjnej zwycięży-
ła Nikola Jedut z SP w Nadrybiu.

Laureaci otrzymali nagro-
dy plastyczne oraz dyplomy. 
Wszystkie prace można było 
podziwiać w galerii GOK do 
7 grudnia 2011 roku.        GOK

„Moje Interpretacje”

28 października 2011 r. w sie-
dzibie fi lii bibliotecznej w Cie-
chankach miało miejsce roz-
strzygnięcie konkursu „Moja 
ulubiona postać z książek Cze-
sława Janczarskiego”. 

Dnia 14 listopada 2011 roku 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Puchaczowie roz-
strzygnięto IV edycję kon-
kursu plastycznego „Moje 
Interpretacje”. 

Tym razem uczestnicy zma-
gali się z obrazem Pabla Pi-

cassa „Dziecko z gołębiem”, na-
malowanym w okresie błękitnym 
– należącym do cyklu dzieł z lat 
1901-1904, utrzymanych w ko-
lorycie melancholijnym, ukazu-
jących najczęściej biedne postaci. 

Dzieci zaprezentowały wła-
sną wersję obrazu w oparciu 
o styl autora. 

Po długich obradach komi-
sja w składzie: A. Kwiatkow-
ska – artysta plastyk z Lublina, 
M. Dylewska – instruktor pla-
styki GOK, oraz B. Sagan – dy-
rektor GOK, ze 103. nadesła-
nych prac wybrała te najlepsze 
i najciekawsze.

W grupie 6-8 lat zwycięży-
li: miejsce I: Iga Szczurowska 
(Szkoła Filialna w Albertowie), 

Pierwsze znaczące w bie-
żącym roku szkolnym 

sukcesy odnieśli: w konkur-
sie wiedzy „Poznajemy Par-
ki Krajobrazowe Polski” I 
miejsce – Konstancja Pa-
tejuk z klasy 3b, II miejsce: 
Aleksandra Kutyma z kla-
sy 3d oraz Dominik Sarama 
z klasy 1a, III miejsce Ju-
styna Olejnik z klasy 3b. 
Uczniowie Ci przeszli do 
kolejnego etapu, tzw. Par-
kowego, w którym w stycz-
niu zmagać się będą z wie-
dzą przyrodniczą oraz wia-
domościami na temat Poje-
zierza Łęczyńskiego. 

Mamy 
zwycięzców
W Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Puchaczowie rozstrzygnięto wyniki konkursów 
o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej. 

Uczniowie lubiący sztu-
kę i tematykę zdrowia przy-
stąpili do konkursu „Recepta 
na zdrowie”. Twórcami naj-
ciekawszych prac plastycz-
nych zostali: I miejsce: Kozieł 
Małgorzata z kl. 3d oraz Pa-
tejuk Konstancja z kl. 3b; II 
miejsce: Mazurkiewicz Ka-
tarzyna z kl. 3c oraz Niewę-
głowska Ola z kl.1c; III miej-
sce: Borys Mariusz z kl. 3a. 
Wyróżnienie otrzymała Ju-
styna Olejnik z klasy 3b. 

Organizatorem konkur-
sów na etapie szkolnym była 
Celina Michalska.

cm
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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Puchaczowie kończy 85 lat!
Każdy jubileusz odsyła do początków i dróg już przebytych. Jest zwyczajem jubilatów – także tych 
85-letnich – wspominanie zdarzeń i ludzi, bez których szkoła nie byłaby dziś tym, czym jest.

Choć w ciągu 85. lat istnie-
nia nasza dostojna Jubilat-

ka niewiele się zmieniła, była 
świadkiem i uczestnikiem wie-
lu przemian. 

Tradycja szkolnictwa w Pu-
chaczowie sięga XVI wieku. 
Wówczas przy kościele parafi al-
nym założono szkołę, przemia-
nowaną na szkołę rządową w 
wieku XIX, a następnie na ro-
syjskie ,,triklasnoje ucziliszcze” 
w roku 1881. Niestety, w wyni-
ku działań wojennych została 
doszczętnie spalona wraz z osa-
dą na początku XX wieku.

Upór, zaangażowanie oraz-
starania społeczności lokalnej 
sprawiły, że szkoła odrodziła 
się w 1926 roku, podobnie jak 

Polska po 123 latach niewoli 
i ucisku, niczym Feniks z po-
piołów i szczęśliwie trwała w 
czasie kolejnej wojennej zawie-
ruchy, wstrząsów politycznych 
i przemian gospodarczych, kon-
tynuując tradycję szkoły rządo-
wej. 

Przez kilkadziesiąt lat Szko-
ła Podstawowa im. A. Mickie-
wicza w Puchaczowie walczy-
ła wraz z pokoleniami dyrek-
torów, nauczycieli i uczniów 
o prawo do polskości i naro-
dowej tożsamości, prawo do 
kształcenia i wychowania w du-
chu odpowiedzialności i mi-
łości do naszej Ojczyzny oraz 
poszanowania polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Od kil-

Oprac. A. H.

1947   Powołanie na kierownika szkoły Kaliksta Stolfa. 
1953-1955  Wykonanie tynków zewnętrznych i pomalowanie dachu oraz 

zorganizowanie pracowni fi zyczno-chemicznej.
1954-1972  Powierzenie szkoły Henrykowi Sabie, a następnie Lucjanowi 

Jedutowi. 
1955-1956  Zakupienie placu od pań Kłębukowskiej i Kołodziej z prze-

znaczeniem na boisko szkolne. 
1956   Otwarcie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. 
1957-1958  Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego.
1960   Otwarcie Szkoły Przysposobienia Zawodowego.  
1973   Przemianowanie szkoły na Zbiorczą Szkołę Gminną, której 

dyrektorem zostaje Maria Skiba.
1973-1974  Zorganizowanie oddziału przedszkolnego.
1976   Ufundowanie nowego sztandaru szkoły. 
1977-1978  Zorganizowanie dwóch klas uzawodowiających.
1973   Nadanie hufcowi imienia Stefana Skoczylasa.
lata 70. i 80.  Wzmożona działalność drużyn harcerskich. 
1992-1993 Opracowanie Statutu Szkoły. 
1999-2000  Ukończenie nauki w szkole podstawowej przez ostatni 

rocznik ośmioklasistów.
2000-2001  Rozpoczęcie nauki w sześcioletniej szkole podstawowej.
2001   Obchody rocznicy 75-lecia istnienia placówki, ufundowanie 

i nadanie szkole nowego sztandaru. 
2003   Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół

w Puchaczowie.

Patron Szkoły Podstawowej w Puchaczowie
Adam Mickiewicz

urodzony w wigilię 1798 roku

DYREKTORZY
Szkoły Podstawowej

im. A. Mickiewicza
w Puchaczowie

1. Zygmunt Juszczak (1926-1945) 

2. Józef Stasina (1945-1946) 

3. Kalikst Stolf (1946-1951) 

4. Jan Miziński (1951-1954) 

5. Henryk Saba (1954-1963) 

6. Lucjan Jedut (1963-1972) 

7. Maria Skiba (1973-1987) 

8. Henryka Rynasiewicz (1987-1991) 

9. Marta Kot (1991-1995) 

10. Ewa Staropiętka-Kuna (1995-1996) 

 11. Alicja Macioszek (1996-2003)  

Historia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie
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1921  Powołanie Komitetu Budowy Szkoły. 
1923   Wykupienie placu pod budowę szkoły przy ulicy Koziej w Pu-

chaczowie przez Radę Gminy.
 9 VII 1926  Poświęcenie placu i wkopanie kamienia węgielnego, budowa 

dwupiętrowej, murowanej szkoły z małą salą gimnastyczną. 
1926   Powołanie do życia 7-klasowej szkoły powszechnej III stop-

nia im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie, której kierowni-
kiem został Zygmunt Juszczak. 

1927-1928  Zakupienie pierwszego sztandaru szkoły z funduszy Spół-
dzielni Uczniowskiej.

1932-1933  Poświęcenie budynku szkoły, oddanie do użytku ostatnich 
klasy i pokoju nauczycielskiego na II piętrze. 

1939   Usunięcie z sal lekcyjnych wszelkich oznak polskości, 
zakaz przyjmowania dzieci żydowskich do szkoły 
z powodu wkroczenia wojsk niemieckich. 

1940-1941  Wprowadzenie dwujęzycznych świadectw: w języku polskim 
i niemieckim. 

1941-1942  Otwarcie rolniczej szkoły zawodowej „Sondwirdscha Utliche 
Berwsschue” dla młodzieży w wieku 14-18 lat.

1942-1943  Zorganizowanie tajnego kompletu pod kierunkiem ks. Józe-
fa Halliopa. 

22 VII 1944  Wycofanie wojsk niemieckich z Puchaczowa – kilka poci-
sków uderza w szkołę, wyniku czego zostaje zniszczona 
część budynku i dach od strony północnej.

15 VIII 1944  Spalenie przez wojska rosyjskie szkolnych akt, map, księgo-
zbioru oraz niektórych pomocy naukowych. 
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kunastu lat, już w wolnej Pol-
sce, szkoła uwrażliwia kolejne 
pokolenia na wartości kultur 
Europy i świata.

Ta mała kolebka polsko-
ści od pierwszych dni istnie-
nia pełniła nie tylko edukacyj-
ną, ale również kulturotwórczą 
i opiniotwórczą rolę. Jej znacze-
nie dla naszej społeczności lo-
kalnej jest ogromne – od 85. lat 
integruje nie tylko uczniów, ale 
również rodziców, grono peda-
gogiczne i ludzi zainteresowa-
nych jej codziennymi zmaga-
niami, inspirując wszystkich do 
podejmowania wspólnego tru-
du budowania lepszego jutra. 
Bo przywilejem i atutem szko-
ły – bez względu na jej wiek me-
trykalny – jest nieustająca mło-
dość i codzienne sąsiadowa-
nie z jutrem. Jak pisał Norwid: 
„Przyszłość jest to dziś, tylko co-
kolwiek dalej”.

Jeśli wierzyć słowom Ma-
rii Konopnickiej, że „Ludzie 
to anioły z jednym skrzydłem, 
dlatego aby się wznieść, mu-
szą trzymać się razem”, trzeba 
stwierdzić, że w murach szkoły 
w Puchaczowie zawsze krąży-
ły dobre duchy. Mimo upływu 
czasu nasza Jubilatka nie zesta-
rzała się – jest wiecznie młoda 
właśnie dzięki tym, którzy przy-
chodzą tu po naukę, tym, którzy 
tę naukę przekazują, oraz tym, 
którzy stoją na jej straży. To dzię-
ki staraniom wszystkich twórczo 
zaangażowanych w jej rozwój lu-
dziom dziś jest miejscem, w któ-
rym młode pokolenia nabywa-
ją bogatych umiejętności, uczą 
się zasad solidarności, demokra-
cji, tolerancji i sprawiedliwości. 

W imieniu swoim i redakcji 
życzę Szanownej Pani Dyrektor 
Elżbiecie Bedlińskiej, wszystkim 
Nauczycielom oraz Pracowni-
kom wytrwałości w budowa-
niu szkoły otwartej na marzenia 
i potrzeby młodzieży, opartej na 
poszanowaniu indywidualno-
ści każdego młodego człowie-
ka. Oby kolejne lata stały się pa-
smem nieustających sukcesów. 

Pamiętajmy, że tylko ludzie 
wykształceni są wolni.

Małgorzata Rodziewicz

To doniosłe dla nas wszyst-
kich święto obchodzimy, 

realizując szkolny projekt, w 
którym znalazło się wiele dzia-
łań odnoszących się do naszej 
dumnej i chlubnej przeszłości 
– informuje Elżbieta Bedlińska, 
Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Puchaczowie, która 
z powodzeniem pełni tę funkcję 
od 2007 roku. – W październiku 
odbyły się lekcje wychowawcze 
na temat historii szkoły i jej pa-

trona, wybitnego poety i naro-
dowego wieszcza Adama Mic-
kiewicza. 22 listopada uroczy-
ście otworzyliśmy pokonkurso-
wą wystawę plastyczną „Mickie-
wicz w oczach dzieci”. Tego sa-
mego dnia zorganizowaliśmy 
także Gminny Konkurs Wiedzy 
dla uczniów klas II i III „Znam 
bajki Adama Mickiewicza”, 
a dzień później Gminny Kon-
kurs Literacko-Recytatorski „Ży-
cie i Twórczość Adama Mickie-
wicza” – dodaje pani dyrektor.

WICEDYREKTORZY
Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza 

w Puchaczowie
1. Barbara Kasperska

2. Anna Grzesiuk

3. Ewa Staropiętka-Kuna

4. Justyna Majdan

5. Alicja Macioszek

6. Bożena Warzyszak

7. Małgorzata Brzostowska

DYREKTORZY 
Zespołu Szkół 

Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza 

w Puchaczowie
1. Ewa Staropiętka-Kuna (2003-2007)  

2. Elżbieta Bedlińska (2007-obecnie)

  

Wokół jubileuszuWokół jubileuszu
85-lecie szkoły to wydarzenie, które, choć wymagało wielu starań oraz 
długotrwałych przygotowań, stało się źródłem satysfakcji oraz zadowole-
nia wszystkich zaangażowanych w uroczystości osób. 

Cennym wydarzeniem była 
zorganizowana 15 grudnia i po-
łączona z koncertem muzy-
ki romantycznej „Wieczornica 
Wspomnień”, która stała się nie-
zapomnianą okazją do wzrusza-
jącego spotkania dawnych ab-
solwentów i nauczycieli szkoły. 
Jej dopełnieniem była wystawa 
„Historia oświaty w pamiątkach 
szkolnych”.

– Obchody jubileuszu za-
kończymy 20 grudnia. Wówczas 
odbędzie się uroczysta Msza 
święta w kościele parafi alnym 
w Puchaczowie, a po powrocie 
do szkoły „Wielka Gala z Mickie-
wiczem” i wspólna wigilia – do-
daje dyrektor Bedlińska.

Działania służące uczczeniu 
Jubileuszu 85-lecia Szkoły Pod-
stawowej im. Adam Mickiewi-
cza w Puchaczowie sprzyjały 
kultywowaniu pamięci o histo-
rii, zdobywaniu wiedzy, rozwi-
janiu zainteresowań oraz talen-
tów uczniów. 

Małgorzata Rodziewicz



KALENDARIUM
IMPREZ GOK
W PUCHACZOWIE
Gminny Ośrodek Kultury w Pucha-
czowie oprócz bieżącej działalno-
ści do której zaliczamy: zajęcia pla-
styczne, wokalne, taneczne oraz 
muzyczne (odbywające się regu-
larnie przez cały tydzień) oraz pro-
wadzenie bezpłatnej kawiarenki 
internetowej (otwartej od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-
18.00), zaprasza wszystkich zainte-
resowanych na najbliższe imprezy:  

Styczeń

Akcja „Zima 2012”. Impreza cy-
kliczna, która ma na celu zorgani-
zowane czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży szkolnej (organizacja 
zajęć plastycznych, muzycznych, 
tanecznych). W ramach akcji wy-
jazdy do kina, teatru itp. Osoba 
upoważniona do kontaktu: Mag-
dalena Dylewska.

Luty 

Krasnoludkowy Bal Karnawałowy. 
Bal adresowany jest do dzie-
ci w wieku przedszkolnym, wpły-
wa na rozwój aktywności rucho-
wej, między innymi przez gry i za-
bawy ruchowe. Świadome i celo-
we podejmowanie takiej aktywno-
ści prowadzi do harmonijnego roz-
woju dziecka. Osoba upoważnio-
na do kontaktu: Krzysztof Zgórski.

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ 
w Puchaczowie

Placówka pracuje od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-18.00.
Tel.: 81 757 54 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczepienia dzieci – wtorek, środa 
10.00-16.00.

GMINNA TABLICA OGŁOSZEŃ

Biuletyn

– Pani Urszulo, od 2002 
roku zasiada Pani w Radzie 
Gminy, już po raz drugi pełni 
Pani funkcję Przewodniczącej. 
Jakie zadania udało się w tym 
czasie Radzie zrealizować?

– Tylko dzięki wspólnej 
pracy, zaangażowaniu i stara-
niom wszystkich gminnych 
podmiotów udało nam się 
wiele przedsięwzięć. Naszym 
największym sukcesem jest 
bez wątpienia skanalizowanie 
znacznej części gminy. Rów-
nie wielkim osiągnięciem jest 
także modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Puchaczowie 
i ujęcia wody w Wesołówce. 
Wielkie znaczenie miało tak-
że wprowadzenie funduszu so-
łeckiego. 

– Jakie wymierne korzyści 
dla siebie odczuł każdy miesz-
kaniec gminy?

– Niezmiennie przekazu-
jemy dotacje do wody, ścieków
i odpadów Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej i utrzymuje-
my podatki na takim poziomie, 
by nie obciążać znacznie bu-
dżetów domowych mieszkań-
ców gminy. Sukcesywnie udo-
skonalamy infrastrukturę dro-
gową oraz poprawiamy gminne 
oświetlenie, co skutkuje popra-
wą bezpieczeństwa. 

Ogromną wagę przywiązu-
jemy do utrzymywania oświa-
ty na wysokim poziomie. Roz-
budowaliśmy także bazę spor-
towo-rekreacyjną, dzięki któ-
rej każdy zainteresowany upra-
wianiem sportu mieszkaniec 
ma szansę na rozwijanie swo-
ich talentów i pasji. Stworzyli-
śmy również świetlice środo-
wiskowe i wspomagamy roz-
wój Ochotniczych Straży Po-
żarnych. 

Dbamy także o estetykę 
miejscowości – zagospodaro-
waliśmy park w Puchaczowie, 
a także dofi nansowaliśmy re-
mont elewacji kościoła para-
fi alnego.  

– Do końca kadencji zo-
stały Pani jeszcze 3 lata. Ja-
kie cele, działania zechce 
Pani realizować w najbliż-
szym czasie?

– W naszej gminie jedno-
znaczne określenie priorytetów 
jest trudne, ponieważ wszystkie 
dziedziny rozwoju są ważne. 
Z perspektywy uczestnictwa 
w pracy Rady będę starała się 
działać w kierunku rozwo-
ju i poprawy życia mieszkań-
ców, tak aby społeczeństwu na-
szej gminy żyło się lepiej, taniej, 
bezpieczniej i ciekawiej.

– 4 grudnia obchodziliśmy 
barbórkę. W jaki sposób kopal-
nia determinuje życie gminy?

– Cieszymy się, że na tere-
nie naszej gminy istnieje ko-
palnia, dzięki której gmina 
rozwija się. Z drugiej jednak 
strony jej funkcjonowanie po-
ciąga za sobą dewastację śro-
dowiska naturalnego. W gmi-
nie działa Komisja Szkód Gór-
niczych i Ochrony Powierzch-
ni, w skład której wchodzą lu-
dzie wybrani przez miesz-
kańców, a więc kompetentni, 
z odpowiednią wiedzą mery-
toryczną, którzy z oddaniem 
i cierpliwością starają się roz-
wiązywać wszelkie problemy 
mieszkańców z terenów obję-
tych szkodami górniczymi. 

Rozmawiała: 
Małgorzata Rodziewicz

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Przewodniczącą Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy 
Puchaczów, Urszula Hucz,
nie pozostaje obojętna 
na żaden sygnał, który 
do niej dotrze. 
Urząd Gminy Puchaczów 
ul. Lubelska 22 
21-013 Puchaczów
Tel. 81 757 50 12 
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SOŁTYSI W GMINIE 
PUCHACZÓW

Danuta Brygała – Wesołówka 
Dariusz Chapuła – Jasieniec 

Agnieszka Choduń – Puchaczów 
Barbara Ciepielewska – Kol. Ciechanki 

Krzysztof Duda – Zawadów 
Jadwiga Gulan – Kol. Turowola 

Iwona Kałużna – Brzeziny 
Józef Mroczek – Albertów

Grzegorz Olender – Ciechanki 
Katarzyna Pełczyńska – Szpica

Henryka Środek– Nadrybie Wieś 
Andrzej Szurek – Turowola

Edward Szurek – Nadrybie Ukazowe 
Krystyna Tomczak– Stara Wieś

Anna Walczuk – Bogdanka
Kazimierz Zabłotny– Ostrówek

Barbara Zaborek – Nadrybie Dwór

RADA GMINY 
PUCHACZÓW

Urszula Hucz 
Przewodnicząca Rady

Piotr Sarama
Wiceprzewodniczący Rady 

Radni:
Stanisław Bru� 

Danuta Gąsiorowska 
Leszek Gil

Roman Gnyp
Marian Guzowski
 Aneta Jasielska
Andrzej Klimek

Jan Kot
Andrzej Niziołek

Tadeusz Nowakowski
Stanisław Radko
Edward Szurek

Roman Zabłotny 

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów 

tel. 81 757 53 45

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów 

tel. 81 757 53 45

Szczepienia dzieci – wtorek, środa
10.00-16.00.



Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 2 I 1 II  1 III

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 3 I 2 II 2 III
3. OSTRÓWEK 4 I 3 II 5 III
4. CIECHANKI 5 I 6 II 6 III

5. ALBERTÓW 9 I 7 II 7 III

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 10 I 8 II 8 III

7.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ 
– PRZY BOGDANCE 
DO TARTAKU

11 I 9 II 9 III

8.

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

12 I 10 II 12 III

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

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

13 I 13 II 13 III

10.

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

16 I 14 II 14 III

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA
KOL. TUROWOLA 17 I 15 II 15 III

Harmonogram odbioru
nieczystości stałych zmieszanych
– I kwartał 2012 roku

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 16 lutego

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA 
WIEŚ 17 lutego

3. KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA 20 lutego

4. BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, 
NADRYBIE DWÓR 21 lutego

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 22 lutego

Harmonogram odbioru
nieczystości segregowanych
– I kwartał 2012 roku ODJAZDY DO SZPITALA:

ŁĘCZNA D.A. 
 ŁĘCZNA UL. TY�
SIĄCLECIA 
 ŁĘCZNA SZPI�
TAL: 6.30(F), 6.47(F),7.12 
(GU), 8.22 (GU), 9.07(F), 
9.30(F), 10.07(GU), 11.32(F), 
12.02(GU), 12.25(F), 13.02(F), 
13.32(GU), 14.22(GU), 
15.02(F), 15.35(F), 16.37(GU), 
17.52 (F) – autobusy kursujące 
na linii Łęczna – Puchaczów – 
Cyców; ŁĘCZNA D.A. 
 ŁĘCZ�
NA SZPITAL: 7.03 (F), 8.58 (F), 
10.38 (F), 11.53 (F), 15.18 (F), 
17.38 (F) – autobusy kursują-
ce na linii Łęczna – Puchaczów 
– Cyców.

ODJAZDY ZE SZPITALA: 

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

ODJAZDY Z DW. AUTOB.
W ŁĘCZNEJ DO SZPITALA 

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

ODJAZDY ZE SZPITALA 
NA DW. AUTOB. W ŁĘCZNEJ
6.14�F�, 6.39�F/6�, 6.40�F�, 
7.05 (GU), 7.19(F), 7.25(F), 
7.35(F), 7.49(F), 8.29(F), 

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

ŁĘCZNA: ROZKŁAD JAZDY 
KOMUNIKACJI PRYWATNEJ

CYCÓW, p. Puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A, 5.50F, 6.20E, 6.35 
F, 6.45F, 7.15E, 7.45F, 8.00A, 
8.15F, 8.45E, 9.00A, 9.30A, 
9.40F, 10.00F, 11.00A, 11.10E, 
11.30F, 11.50F, 12.00A, 12.25A, 
12.40E, 13.00F, 13.30E, 13.55F, 
14.10F, 14.20F, 14.40E, 14.55A, 
15.25E, 15.40F, 15.55F, 16.20F, 
16.45F, 17.00F, 17.20F, 18.00A 
JASZCZÓW p. Milejów: 7.45F, 
11.20F, 13.20F, 17.35A, 19.10A,
LUBLIN p. Łuszczów: od 4.50 
co ok. 5 min. do 21.40, w sobo-
tę pierwszy kurs do Lublina 
o 5.00, w niedzielę o 5.40. ŁY�
SOŁAJE p. Jaszczów: 5.30F, 
6.30F, 9.30A, 12.05A,16.10A,
MILEJÓW: 5.30F, 6.30C, 7.15F, 
7.30F, 8.10F, 8.40F, 9.50F, 
10.15C, 10.40F, 11.00F, 11.20F, 
11.45F, 12.30F, 13.05C, 13.20F, 
13.40F, 14.05C, 14.35F, 15.10F, 
15.50F, 17.00F, 18.30F. MILE�
JÓW p. Łańcuchów: 14.05F, 
17.00F. OSTRÓW p. Ludwin, 
Rozkopaczew 6.35F. OSTRÓW 
p. Ludwin, Krasne, Uścimów: 
7.50A, 10.15, 12.50F, 14.05, 
15.20F, 17.25, 20.05. PIASECZ�
NO p. Puchaczów, Bogdanka 
9.15F, 10.50F. PUCHACZÓW 
p. Ludwin, Piaseczno: 6.15F, 
7.25F, 12.50F, 14.20F, 15.30F
TRAWNIKI p. Milejów 8.10F, 
11.00F, 15.10F.

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

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator
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BIBLIOTEKAPOLECA
Nowy kryminał Marka Krajewskiego „Liczby Charona” to już trze-

cia książka, po „Głowie Minotaura” i „Eryniach”, w której poja-
wia się komisarz Edward Popielski. 
Maj 1929 roku, Lwów. Komisarz traci pracę w policji, wreszcie 
ma czas na rozwiązywanie zagadek matematycznych. Ponieważ 
w tajemniczych okolicznościach znika pewna hrabina, podejmu-
je się nietypowego zlecenia i szybko wpada w tarapaty. Ma szansę 
zmienić swoje życie – wrócić do policji i założyć rodzinę z ukochaną 
kobietą. Ale miłość jest ślepa, podobnie jak sprawiedliwość…

Marek Krajewski  „Liczby Charona”



obrusem, na pamiątkę stajenki, 
w której narodził się Jezus, i do-
datkowego nakrycia dla zagu-
bionego wędrowca kultywujemy 
do dziś. Dawniej w pokoju, 
w którym odbywała się wie-
czerza, roztrząsano na podło-
dze słomę, aby przypominała 
zgromadzonym przy stole do-
mownikom miejsce narodzin 
Chrystusa. Najczęściej bawiły 
się i spały na niej dzieci. W ką-
cie stawiano również snop zbo-
ża, zwany Królem Świąt, na 
znak urodzaju mijającego roku. 

Po wieczerzy gospodarz ła-
mał opłatek na tyle kawałków, 
ile miał koni i bydła, po czym 
szedł do obory, by nakarmić 
nim zwierzęta. Późnym wie-
czorem całą rodziną udawali-
śmy się na pasterkę – pierw-
szą mszę Bożego Narodzenia.

– A choinka?
– Oczywiście! Była też cho-

inka stojąca lub podwieszana 
do sufi tu, skromnie ozdobio-
na łańcuchami, ciastkami, jabł-
kami i orzechami. Oświetlały 

WYDAWCA: Urząd Gminy Puchaczów
ADRES: Dział Promocji Gminy, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
Tel. (81) 757-50-12 w. 31, gazeta.puchaczow@gazeta.pl

REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Rodziewicz

REDAGUJE ZESPÓŁ W SKŁADZIE: Sylwia Janiuk (sekretarz redakcji), 
Ewa Bochra, Monika Ciężkowska, Agnieszka Hucz-Ciężka, 
Ewa Kaźmierczak, Katarzyna Kowal, Anna Maciejak, Ilona Maciejak, 
Celina Michalska, Justyna Rodziewicz (korekta), Beata Sagan, 
Magdalena Skórniewska, Marta Stefańska, Agnieszka Sobiesiak, Iwona Wróbel

KOMPUTEROWY SKŁAD I PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Rodziewicz

ją przypinane do gałązek wo-
skowe świeczki tkwiące w me-
talowych lichtarzykach. 

– Za czym najbardziej 
Pani tęskni, wspominając mi-
nione Boże Narodzenia?

– Najbardziej brakuje mi 
tego oczekiwania, szczególnych 
przygotowań. Z niecierpliwo-
ścią oczekiwało się na wyjątko-
we potrawy i specjały, które je-
dliśmy tylko i wyłącznie w cza-
sie świąt. Wtedy smakowały 
one tak niesamowicie i niepo-
wtarzalnie, że do dziś pamię-
tam te wszystkie smaki i zapa-
chy. 

Pani Maria od ponad 30. 
lat jest członkinią Koła 

Gospodyń Wiejskich 
w Starej Wsi, mieszkan-

ką Brzezin, biorącą czyn-
ny udział we wszystkich 

działaniach kulturalnych 
i promocyjnych na terenie 
gminy, a jej energia, zapał 

i entuzjazm przyciągają 
wszystkich jak magnes.

– Pani Mario, jak przed 
laty wyglądały przygotowania 
do Bożego Narodzenia?

– Zaczynały się już na wie-
le tygodni przed świętami ogól-
nym sprzątaniem, czyli biele-
niem izb, praniem fi ranek i po-
ścieli. Wcześniej przygotowy-
wano również ozdoby choin-
kowe. Było to zajęcie przede 
wszystkim dla dzieci i ich 
babć. Plotło się wtedy łańcuchy 
ze słomy i bibuły oraz piekło 
kruche ciasteczka w kształcie 
gwiazdek, serduszek i grzyb-
ków. Dużo wcześniej mężczyź-
ni musieli zadbać także o świ-
niobicie. Aby wszyscy mogli się 
delektować smakiem mięsnych 
potraw, mięso do pieczenia 
i wędzenia musiało leżeć w ma-
rynatach i zalewach na kilka ty-
godni przed świętami. Dużo 
wcześniej wyrabiano także kieł-
basy, salcesony, kaszankę i pie-
czoną szynkę wieprzową. Po-
nieważ dawniej nie było lo-
dówek, wszystko robiono tak, 
aby jak najdłużej zachowało 
świeżość. Potrawy na wiecze-
rzę przygotowywano wyłącznie
w dniu wigilii.

– Co takiego dawniej sta-
wiano na świątecznym stole?

– Przede wszystkim nie 
mogło na nim zabraknąć kapu-
sty z grzybami i grochem, kom-
potu z suszu, racuchów, chle-

Po sąsiedzku
z... Marią Kwiatkowską

ba, klusek z makiem i śledzi 
z cebulką w zalewie octowej. 
Na stół stawiało się także sma-
żone ryby, sos grzybowy z kaszą 
gryczaną, zupę grzybową i oczy-
wiście najważniejsze – opłatek.

Wigilia rozpoczynała się 
rano, przy obrządku należało 
bowiem uważać, aby pierwszy 
do domu wszedł mężczyzna, 

RRReeeggiioonnallll iiiaaaaa

W tradycji chrześcijańskiej święta to wielkie wy-
darzenie. Poprzedza je szczególny dzień, który 

wprowadza nas w cud Bożego Narodzenia. 
To wigilia. Nim w podniosłej atmosferze zasią-

dziemy wspólnie z rodziną do świątecznego stołu, 
musimy przygotować się do tej uroczystej kolacji.

W każdej chałupie (...) stawiano w kącie od wschodu snop zboża, okry-
wano ławy czy stoły płótnem bielonym, podścielano siano i wyglą-

dano pierwszej gwiazdy. (...) Najpierw podano buraczany kwas, gotowany 
na grzybach z ziemniakami, a potem przyszły śledzie w mące obtaczane 
i smażone w oleju konopnym, później zaś pszenne kluski z makiem, a po-
tem szła kapusta z grzybami, olejem również omaszczona, a na ostatku po-
dała Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki z gryczanej mąki, z mio-
dem zatarte i w makowym oleju uprużone, a przegryzali to wszystko pro-
stym chlebem, bo placka ni strucli, że z mlekiem i masłem były, nie godzi-
ło się jeść tego dnia. 

S. Reymont, Chłopi, fragm. Boże Narodzenie

nie kobieta. Jego przyjście wró-
żyło na cały rok zdrowie i po-
myślność, kobiety  – choroby. 

Tradycja nakazywała za-
siąść do kolacji tuż po poja-
wieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki, na pamiątkę gwiaz-
dy prowadzącej Trzech Kró-
li do stajenki. Wieczerza rozpo-
czynała się wspólną modlitwą 
i łamaniem opłatka, później 
spożywano postne potrawy wi-
gilijne, których zawsze było 12. 
Kolacja była uroczysta i towa-
rzyszyło jej głośne, rodzinnie 
śpiewanie kolęd i pastorałek. 
Zwyczaj kładzenia sianka pod 

Każdy świąteczny detal: 
od sprzątania, przez ozdoby, 
aż po potrawy, wykonany był 
własnoręcznie przez domow-
ników i to czyniło święta wy-
jątkowymi. Do domów przy-
chodzili kolędnicy z gwiaz-
dą, zwani Herodami. Przycho-
dziły również dzieci bez żad-
nych przebrań i rekwizytów, 
czasem z twarzami uczernio-
nymi sadzą lub w odwróco-
nym na lewą stronę, włosem 
na wierzch, kożuszku. Śpiewa-
jąc kolędy, prosiły o wsparcie 
i świąteczne jadło. 

Dzisiaj wiele się zmieniło, 
święta obchodzimy bardziej 
dostatnio, ale mam wrażenie, 
że coraz rzadziej dostrzegamy 
mistyczną i duchową ich istotę. 
W całym tym zgiełku i świą-
tecznej krzątaninie zapomina-
my o tym, co najważniejsze – 
o przyjęciu pod swój dach Ma-
łej Dzieciny, która zmieniła 
oblicze świata.

Rozmawiała: Beata Sagan



Ponad 80 lat temu kierownik Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie – 
Zygmunt Juszczak założył Kronikę, która stanowi dziś niezwykle cenne źródło wiadomości o ży-
ciu i działalności szkoły. To ona kryje m.in. na swych kartach historię niezwykłej polonistki Sta-
nisławy Juszczakowej, która wraz z uczniami organizowała wspaniałe inscenizacje wskrzesze-
nia Polski, oswobodzenia Warszawy od najazdu wroga, Powstania Listopadowego i Styczniowego  
czy Konstytucji Trzeciego Maja. Pełne przedwojennej magii okazały się jednak przedstawienia ja-
sełkowe, które jednoczyły całą szkolną i miejscową społeczność. 

Tradycja szkolnych jasełek przetrwała aż do II wojny światowej. W tym czasie zaczęto rów-
nież obchodzić bożonarodzeniową wieczornicę dla dzieci. 

Po zakończeniu wojny przedstawienia 
wystawiano jeszcze dwa lata, dopóki ustrój 
komunistyczny nie zabronił celebracji świąt 
religijnych.

 A. H.

Puchaczów – Kronika

   Historia starej fotografii   

Historia pierwszych jasełek w szkole im. Adama Mickiewicza sięga roku 1929. Już we wrześniu Stanisława Juszczakowa powołała grupę teatral-

ną, którą tworzyli uczniowie z klasy V, VI i VII.  Mogę się tylko domyślać, że jeszcze jesienią spisywano scenariusz spektaklu, który, zgodnie  

z tradycją, opiewał Cud Bożych Narodzin. Choć kronika o tym nie wspomina, wyobrażam sobie, że poza skrupulatnym wyuczeniem się powierzonej 

roli do zadań bożonarodzeniowych aktorów należała także pomoc przy wykonaniu odpowiednich strojów, które były dopełnieniem magicznego wido-

wiska. Zapewne z pomocą nauczycieli strugali drewniane stelaże na anielskie skrzydła, które powlekano białym płótnem niczym latawce,  

by na końcu oprószyć je śnieżnobiałym, gęsim puchem. Może stara, poplątana wełna lub strzępki z baranich kożuchów przyczepione do cieniutkiej 

żyłki służyły mędrcom i pasterzom za brody i wąsy…  

Kronika zaświadcza, że Marian Kołodziej był jednym z pierwszych jasełkowych diabłów. Jest więc wielce prawdopodobne, że przygotowywał twarde 

dębowe gałęzie, nacierane węglem, by w dzień przedstawienia włożyć na głowę imponujące, diabelskie rogi. 

Kiedy patrzę na zdjęcie jasełkowe z 1936 roku, widzę dziewczynki wraz z matkami na kilka dni przed przedstawieniem, krochmalące bia-

łe anielskie sukienki i chłopców mierzących ojcowskie kapelusze i płaszcze. Przedstawienia odbywały się na drugim piętrze w przestronnej sali gimna-

stycznej, na której wzniesiono drewnianą scenę. Gdy nadszedł w końcu czas długo wyczekiwanych jasełek, radości i wzruszeniu nie było końca.  

Zarówno pracownicy szkoły, jak i rodzice oraz dziadkowie oglądali z nieopisanym zaciekawieniem piękne, jasełkowe widowisko.  

Przy okazji uroczystości zbierano datki na niezbędne sprzęty i pomoce edukacyjne, których wówczas w szkole brakowało. Uroczystość kończyła się  

zapewne wspólnym kolędowaniem, po którym wszyscy z nieskrywanym żalem i niechęcią rozchodzili się do domów. 

                                                                                                                  
                                                                                Justyna Rodziewicz



Wesołych Świąt!
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