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WIELKANOCNY KIERMASZ



Na okładce: Wielkanocna kompozycja
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Nadrybiu 
Młodsze i starsze damy podczas Dnia Kobiet z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Puchaczowie
Gościnne ogrody Szkoły Podstawowej w Ostrówku
Wiosna w magicznych ogrodach Szkoły Podstawowej w Ostrówku
Młodzi dżentelmeni w Dniu Kobiet z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Wielkanocne palmy pani Joli Hankiewicz 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę 

wszystkim mieszkańcom gminy Puchaczów  

zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju, pogody ducha 

i nieskończonej energii na co dzień,  by z entuzjazmem 

realizować wszelkie plany i najskrytsze marzenia.

Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa 

pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

 Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Hucz  

z Radą Gminy Puchaczów    Historia starej fotografii   

Puchaczów słynął niegdyś z jarmarków, na które ściągała cała Rzeczpospolita za sprawą 

sprzedaży bydła, sieci, skór i innych różności. Jarmarki trwały zazwyczaj kilka dni i rozpoczy-

nały się: wiosenny na Św. Stanisława (po 8 maja), letni po Przemienieniu Pańskim (6 sierpnia),  

a jesienny na Św. Marcina (koniec 11 listopada). Rolę targowiska spełniał wówczas plac znajdujący 

się nieopodal drewnianego klasztoru, który ze względu na rozwiniętą hodowlę i sprzedaż kóz oraz 

innych zwierząt gospodarskich nazywano „Kozim Rynkiem”. 

Ze względu na konflikt z właścicielem Łęcznej, generałem pruskim Fryderykiem Kalkreu-

them, władze austriackie wysunęły propozycję przeniesienia jarmarków do miasteczka skarbo-

wego Puchaczowa, czynu ostatecznie zaniechano gdy oddały Puchaczów za Siedlce ks. Adamowi 

Czartoryskiemu.

Podczas wojen 1806-1807 r. jarmarki  straciły na swojej świetności, jednak już w roku następ-

nym, za sprawą czynu ks. Adama Czartoryskiego, który bezpłatnie udostępnił  lasy i łąki leżące 

na ziemiach puchaczowskich na pastwiska dla przechodzącego bydła, jarmarki wróciły do łask.  

Agnieszka Sobiesiak

Puchaczów – Kronika

   Historia starej fotografii   
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z notatnika... historyka

Dynamiczny rozwój ekonomiczny, zagęszczenie sieci osad, i co za tym idzie, wzrost liczby ludności, miały wpływ na lokowanie  

Puchaczowa. Dołączył on do grona miast w granicach obecnego powiatu łęczyńskiego, dla których lokacja była ważnym 

etapem w rozwoju gospodarczym. Nowa rzeczywistość prawna sprzyjała intensyfikacjj produkcji rzemieślniczej, handlu i wymia-

ny towarowo-pieniężnej. Od 1467 roku miastem była już Łęczna, od 1519 roku Łańcuchów. 

W 1527 roku opat Maciej otrzymał w Krakowie od króla Zygmunta I Starego przywilej na założenie miasta na prawie 

niemieckim. Nowe miasto powstało na prawym brzegu Świnki, w pobliżu istniejącej już osady. Dotychczasową osadę 

„Mmnyska Lanczna”, położoną na lewym brzegu rzeki, zaczęto od tego momentu nazywać Starą Wsią.

Puchaczów lokowany na prawie niemieckim otrzymał herb z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela i szereg przywilejów. Odtąd  

w miasteczku odbywały się trzy doroczne jarmarki: wiosną, latem i jesienią oraz jeden cotygodniowy targ wtorkowy. Zyg-

munt I Stary zwolnił ludność z płacenia podatków i powinności na rzecz skarbu królewskiego na okres 10. lat, jak również na rzecz 

właściciela, tj. Benedyktynów, na lat 20. Po upływie wolnizny mieszczanie płacili podatek w zróżnicowanej wielkości. Najwyższą 

stawkę, 18 groszy, płacono z domu przy rynku, rzemieślnicy uiszczali zaledwie po 2 grosze.

Wraz z nadaniem praw miejskich władze miasta Puchaczów zaczęły używać herbu i pieczęci z wizerunkiem św. Jana Chrzci-

ciela z krzyżem w ręku i barankiem u stóp. Opierając się na zbiorach Muzeum Czapskich w Krakowie i aktach archiwalnych 

z Lublina i Warszawy, M. Gumowski zbadał trzy pieczęcie Puchaczowa pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku. Odnotował niewielkie 

różnice w wyobrażeniu napieczętnym, np. św. Jan siedzący na wzgórzu zamiast stojący czy chorągiewka w ręku zamiast krzyża 

świadczą, zdaniem autora, o żywej tradycji herbowej w mieście, która nie zaginęła w burzliwych czasach porozbiorowych. Kolory 

heraldyczne to: biała szata św. Jana, złoty krzyż, zielona murawa, biały baranek i niebieskie tło.

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy. Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce kolejne czwarte wydanie Pucha-

czowskich „Wieści”. W końcu nadeszła długo oczekiwana wiosna, dlatego zachęcamy Państwa 
do zrobienia wiosennych porządków nie tylko w naszych domach, ale również wokół siebie. Pa-
miętajmy, że żyjemy wśród i dla ludzi, którzy nie zawsze mają odwagę zwrócić się z bezpośrednią 
prośbą o pomoc. Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, wyprzedzajmy jego mowę i uczynki,  
bo empatia to jedna z naszych najszlachetniejszych cech.

Przyjmijcie Państwo w imieniu całej redakcji życzenia pięknych świąt Wielkiej Nocy, radości  
z dobrze spełnionych uczynków, optymistycznych myśli i szlachetnych zamierzeń. 

Małgorzata Rodziewicz, Redaktor naczelny

25 marca 2012 r. w Parku Puchaczowskim 
wystawiono wyroby rękodzielnicze na-

wiązujące do tradycji świąt Wielkiej Nocy 
i Niedzieli Palmowej. Nie zabrakło mienią-
cych się wszystkimi kolorami tęczy palm, 
stroików i misterych ozdób świątecznych. 

Wielkanocny Kiermasz
Jest już tradycją, że od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury  
we współpracy z świetlicami środowiskowymi oraz paniami  
z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Puchaczów organizuje Kier-
masz Wielkanocny połączony z warsztatami. 

Dodatkową atrakcją były warsztaty,  
w których udział wzięli wszyscy zainte-
resowani samodzielnym wykonywaniem 
palm i pisanek.

Gminny Ośrodek Kultury wykonał 
świąteczną dekorację parku.                 GOK
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Przy pączkach o książkach

Tym razem omówiono 
ulubione książki najchęt-

niej czytanych autorów, mię-
dzy innymi: J. Chmielewskiej,  
B. Rybałtowskiej, M. Nurow-
skiej, S. Larssona, L. C., Do-
uglasa, P. Simons.

Zebrani z wielkim zaintere-
sowaniem oglądali przyniesio-
ną do biblioteki przez Marian-
nę Szponar „Kronikę Ciecha-
nek”, uzupełnioną o aktualne 
zdjęcia i informacje. Czytając 
zamieszczone w niej artykuły, 
wspólnie wspominali minione 
już lata.

Rozmowa   przy kawie, de-
gustacji pączków i  faworków 
upłynęła w  miłej i  serdecznej 
atmosferze. Wspólnie ustalo-

16 lutego 2012 r. w filii biblioteki w Ciechankach odbyło się kolejne 
spotkanie miłośników książek. 

Miłośnicy 
sportu
na start!
Od 17 lutego wszyscy 
zainteresowani miesz-
kańcy gminy mogą sko-
rzystać z hali sportowej 
Zespołu Szkół w Pucha-
czowie udostępnionej 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury.

Hala czynna jest trzy dni w 
tygodniu: w poniedziałki, 

wtorki i piątki w godzinach od 
17.00 do 20.00.

Zapraszamy wszystkich 
miłośników sportu i tych, któ-
rzy mają ochotę zgłębiać tajni-
ki jego dyscyplin.                GOK

Tego wyjątkowego 
dnia, 8 marca 2012 
roku, Gminny Ośro-
dek Kultury wraz  
z Przedszkolem  
w Puchaczowie przy-
gotowały miłą niespo-
dziankę dla kobiet  
z gminy Puchaczów. 

Uroczyste spotkanie dla 
pań z okazji ich świę-

ta rozpoczęło się o godzinie 
12.30 w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Każda z przybyłych na 
uroczystość kobiet otrzymała 
piękny bukiecik wraz z życze-
niami od eleganckich dżentel-
menów w wieku przedszkol-
nym. W ślad za nimi poszedł 
również Sekretarz Gminy Pu-
chaczów Jerzy Dębski, który 
również złożył paniom życze-
nia i obdarował je kwiatami.

Chwilę później sceną za-
władnęły nasze wszechstron-
nie utalentowane i pocieszne 

Być kobietą, być kobietą

przedszkolaki, prezentując go-
ściom bardzo oryginalną część 
artystyczną. 

W programie spotkania 
nie zabrakło także akcentu 
humorystycznego. Był nim 
zabawny skecz „Słaba płeć” 
wykonany przez pracowników 
przedszkola. Występy zakoń-
czył koncert żeńskiego zespo-

no, że tematem kolejnego spo-
tkania będzie twórczość Józefa 
Ignacego Kraszewskiego na 

podstawie dowolnie wybranej 
książki autora. 

Filia biblioteki w Ciechankach

łu „TO MY”, działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury  
w Puchaczowie. 

Nie obyło się również bez 
kawy i smacznych ciastek.

W imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim paniom 
za to, że chciały zaszczycić nas 
swoją obecnością i wspólnie  
z nami świętować.              GOK 

Remont świe-
tlicy wiejskiej w 
Nadrybiu Dwór 
Zakończył się kom-
pleksowy remont  
pomieszczeń po punk-
cie pocztowym przy 
Szkole Podstawowej  
w Nadrybiu Dwór  
z przeznaczeniem  
na siłownię. 

Cały obiekt uległ przemianie: 
przebudowano, odmalo- 

wano i wygładzono ściany, wy-
dzielono miejsce na wiatrołap, 
położono terakotę w wiatroła-
pie i toalecie, w części sali uło-
żono panele, a w odświeżonej 
łazience zamontowano nowe 
urządzenia sanitarne. S. Biedacha

Całkowity koszt: 16 532,28 zł

Środki z budżetu gminy: 
             14 532,28 zł
Środki z funduszu sołeckiego:    
               2 000,00 zł



 
Informacji udzialał Robert Lis, 

pracownik UG Puchaczów

Wokół nas
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Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat alkoholizmu, poznać sposoby walki z chorobą, zajrzyj na stronę: www.parpa.pl

Alkoholizm to dziś 
jedno z najpoważ-
niejszych zagrożeń 
zdrowotnych, z któ-
rym borykają się 
Polacy. 

Przepisy regulujące proce-
durę leczenia osób uzależ-

nionych od alkoholu reguluje 
ustawa z dnia 16 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Co do zasady 
leczenie osób uzależnionych 
jest dobrowolne. Przymus 
obowiązkowego poddania się 
leczeniu może być nałożony 
wyłącznie przez sąd. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, na przymu-
sowe leczenie można skierować 
osoby, które w związku ze swoją 
chorobą alkoholową i powodu-
ją rozkład życia rodzinnego, 
powodują demoralizację nielet-
nich, systematycznie zakłócają 
spokój i porządek publiczny, 
uchylają się od pracy.

Wnioski takie mogą skła-
dać zarówno członkowie naj-

bliższej rodziny osoby naduży-
wającej alkoholu, jak też inne 
osoby, które mają na względzie 
dobro uzależnionego oraz 
dobro rodziny, w której wy-
stępuje problem uzależnienia 
alkoholowego, a i często idący 
z nim w parze problem prze-
mocy fizycznej i psychicznej.

Ponadto instytucje takie 
jak: Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, policja i szko-
ła również są uprawnione do 
składania takich wniosków, 
szczególnie gdy występuje za-
grożenie w stosunku do mało-
letnich dzieci.

Po pomoc i poradę w spra-
wie podjęcia leczenia z własnej 
inicjatywy może przyjść także 
sama osoba uzależniona. 

Sądami właściwymi do 
rozpatrywania spraw o przy-
musowe leczenie są wydziały 
rodzinne i nieletnich w sądach 
rejonowych. Organem właści-
wym dla gminy Puchaczów 
jest Sąd Rejonowy w Lublinie 
Wydział Zamiejscowy w Świd-
niku IV Wydział Rodzinny  
i Nieletnich. 

Do sądu wniosek mogą 
złożyć dwie instytucje: Gmin-

na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
a także prokuratura.

Zgodnie z ustawą o wy-
chowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, 
w gminie Puchaczów, na mocy 
zarządzenia wójta, powołano 
do życia Gminną Komisję Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, której 
przewodniczącą jest Grażyna 
Szafranek. Gminna Komisja 
przyjmuje wnioski o leczenie 
osób uzależnionych od alko-
holu mieszkających na terenie 
gminy Puchaczów. 

Wnioski można składać 
również od poniedziałku do 
piątku w Urzędzie Gminy Pu-
chaczów u Roberta Lisa, koor-
dynatora Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
pokoju nr 4, ul. Rynek 11 (bu-
dynek Urzędu Stanu Cywilne-
go w Puchaczowie) w godzi-
nach od 7.00 do 15.00, a także 
listownie na adres: Gminna 
Komisja Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych, ul. Lubelska 22,  
21-013 Puchaczów.         

Pozwólcie żyć sobie i innym
Gminna Komisja Profilakty-
ki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych pełni 
dyżury w każdą pierwszą  
i trzecią środę miesiąca  
w godzinach 15.30 – 17.00.
w siedzibie  Gminnego 
Ośrodka Kultury  
przy ul. Rynek 3. 

W naszej Gminie działa już 
od wielu lat punkt konsul-
tacyjny dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych, 
a także dla wszystkich osób 
potrzebujących wsparcia 
psychologicznego. 
Porady udzielane są bez-
płatnie i anonimowo przez 
Danutę Pułjan w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca w godzinach  
16.00 – 18.00 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury 
przy ul. Rynek 3. 

Ty też masz problem 
z alkoholem, jeśli:
· zwiększasz ilość i częstotliwość spoży-
wania alkoholu,
· zmieniasz rolę alkoholu w życiu (picie 
nie jest już tylko elementem wzorca 
kulturowego, ale staje się lekarstwem 
na stres, smutek, samotność, lęk),
· przywiązujesz się do sytuacji picia 
(koncentrujesz się na sytuacjach zwią-
zanych z piciem, oczekujesz na mo-
ment picia, celebrujesz picie, odczu-
wasz niepokój w sytuacji niemożności 
napicia się),
· spożywasz alkohol w nieodpowied-
nich sytuacjach (okres ciąży i karmienia 
piersią, prowadzenie pojazdów, spoży-
wanie leków wchodzących w reakcje  
z alkoholem, cierpiąc na chorobę wy-
kluczającą spożywanie alkoholu itp.),
· nasilają się incydenty upojenia,
· pojawia się zaniepokojenie piciem  
i uwagi krytyczne wyrażane przez oso-
by bliskie,
· używanie alkoholu staje się sposobem 
usuwania przykrych skutków poprzed-

niego picia (klinowanie),
· pojawiają się trudności w przypomi-
naniu sobie, co się działo poprzed-
niego dnia w sytuacjach związanych 
z piciem,
· rosną negatywne konsekwencje nad-
używania alkoholu, a mimo to picie jest 
nadal kontynuowane.

Wyskokowy zabójca

Według Światowej Organizacji Zdro-
wia ponad 60 rodzajów chorób 

i urazów ma związek ze spożywaniem 
alkoholu.

Alkohol działa szkodliwie na niemal 
wszystkie tkanki i narządy. Toksyczne 
działanie alkoholu etylowego i produk-
tów jego przemiany powoduje zmiany 
chorobowe w następujących układach:
układ nerwowy: zmiany zanikowe 
móżdżku i mózgu, zwyrodnienia w pła-
tach czołowych, ubytek szarej substancji 
mózgu i inne;
układ pokarmowy: przewlekłe stany za-
palne błon śluzowych jamy ustnej, prze-
łyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia 

perystaltyki jelit, upośledzenie wchłania-
nia, stany zapalne trzustki i wątroby i inne;
układ krążenia: nadciśnienie tętnicze, 
kardiomiopatia alkoholowa (zmiany 
zwyrodnieniowe włókien mięśnia ser-
cowego, stłuszczenie i powiększenie 
serca);
układ oddechowy: przewlekłe zapalenie 
błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób 
nadużywających alkoholu 10-krotnie czę-
ściej występuje rak jamy ustnej, krtani 
oraz tchawicy.

układ moczowy: ostra niewydolność 
nerek, wzrost stężenia kwasu moczowe-
go we krwi i związane z tym objawy dny 
moczanowej (zapalenie stawów spowo-
dowane gromadzeniem się złogów mo-
czanowych);
układ hormonalny: nieprawidłowe wy-
dzielanie testosteronu, zmniejszenie 
ruchliwości plemników i zniszczenie ich 
struktury. Hypogonadyzm i feminizacja 
u mężczyzn, u kobiet zaburzenia mie-
siączkowania, zanik jajników i maskuli-
nizacja.

Alkohol osłabia system odporno-
ściowy. Skutkiem tego jest m.in. zwięk-

szone ryzyko występowania pewnych 
odmian raka: przełyku, wątroby, części 
nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz 
raka sutka u kobiet.

Alkohol wywołuje też niedobory 
witamin i innych pierwiastków niezbęd-
nych dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Następstwem owych niedo-
borów są zaburzenia widzenia, zmiany 
skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany 
w błonach śluzowych i szpiku kostnym, 
zaburzenia procesów rozrodczych, szkor-
but i inne.

Paranoja na własne
życzenie

Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia 
w funkcjonowaniu psychicznym czło-

wieka: bezsenność, depresję, niepokój, 
próby samobójcze, zmiany osobowości, 
amnezję, delirium tremens, psychozę al-
koholową, halucynozę alkoholową, otę-
pienie (zespól Korsakowa).

źródłó: Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Wokół nas

Przez wieki w Niedzielę 
Palmową Męki Pańskiej 
święcono w naszym 
kraju kolorowe gałązki 
wierzbowe i malino-
we. Ten przepiękny 
wielowiekowy zwyczaj 
przywędrował do Polski 
z Jerozolimy już w śre-
dniowieczu. 

Jeszcze kilka lat temu przy-
wiązywano do niego ogrom-

ną rolę, niepokoi więc fakt,  
że w niektórych miejscowo-
ściach zaczął zupełnie zanikać. 
I stała się rzecz godna pochwa-
ły – w miastach i wielu kościo-
łach zaczęto organizować kon-
kursy na palmę wielkanocną.  
W tajniki sztuki jej wytwarza-
nia wprowadzi nas pani Jola 
Hankiewicz-Ikwanty, wielce 
zaangażowana w propagowanie 
symboliki Niedzieli Palmowej. 

– Jak długo trwa Pani pa-
sja związana z przygotowy-
waniem palm i świątecznych 
ozdób?

– Moja przygoda rozpoczę-
ła się ponad 20 lat temu, kie-
dy byłam bez pracy, więc tym 
samym w dołku finansowym  
i psychicznym. Zaczęłam więc 
szukać wszelkich sposobów na 
zdobycie pieniędzy.

Pomysł, początkowo na 
handel palmami, podsunęła 
mi moja siostra Iwona Kału-
zna, która w tamtym czasie 
mieszkała w Lubartowie i mia- 
ła kontakt z producentami 
tych wyrobów. Nie miałam 
wówczas żadnego pojęcia ani 
o produkcji, ani tym bardziej 
o handlu nimi. Widząć jednak,  
że produkty z okolic Lubarto-
wa od zawsze cieszyły się reno-
mą i uznaniem, zakupiłyśmy 
gotowe wyroby, zapakowały-
śmy do malucha i wyruszyły-
śmy w Polskę. 

Ku mojemu wielkiemu 
zdziwieniu, sprzedaż poszła 
błyskawicznie. Mogłyśmy też 
wiele stracić, bowiem znaczna 
część palm w czasie transpor-
tu, rozładunków i ponowne-

go pakowania do samochodu 
uległa zniszczeniu. Nigdy też 
nie zapomnę roku, kiedy my-
szy zrobiły takie spustoszenie  
w gotowych wyrobach, że po-
łowa zakupionych palm nada-
wała się tylko do wyrzucenia. 

Nie było innej rady – w 
obu tych wypadkach musia-
łyśmy odzyskać choć część 
inwestycji. Tak to się właśnie 
zaczęło – zaczęłyśmy je na-
prawiać, rozbierając palmy 
niemalże do rosołu i sztukując 
braki. W ten sposób zdobywa-
łam wiedzę na temat materia-
łów, z których były wykonane, 
oraz jakości uzyskiwanej, jak 
się okazało, na wiele sposo-
bów. W taki sposób poznałam 

szczegóły dotyczące np. wil-
gotności używanego materia-
łu. Wkrótce potem zajęłam się 
wyrabianiem palm własnch. 
Konieczne zatem stało się po-
znanie faz rozwojowych roślin 
przeznaczonych do zbiorów, 
sposób ich przechowywania  
i malowania. 

– Jaką techniką Pani je wy-
konuje? 

– Technika kręcenia palm 
nie zmieniła się od wieków. 
Podobnie jak ja dzisiaj robi-
ły je nasze babcie i prababcie. 
Sama sztuka zdobienia pod-
legała zaś, jak wszystko zresz-
tą, modom, tak więc bibułę 
na przykład zastąpiono łuską  
z kolb kukurydzy, zmieniły się 

trendy w barwnieniu, wyko-
rzystujemy też nowe zdobycze 
cywilizacyjne, takie jak cho-
ciażby klej. 

– Czy kręcenie palm jest 
zajęciem pracochłonnym?

– Trudno powiedzieć, ile 
czasu zajmuje mi wykonanie 
palmy. Sprawdzony wzór  po-
trafię zrobić niemalże błyska-
wicznie. Nowe zajmują zwykle 
więcej  czasu. 

– W jaki sposób przygoto-
wuje się Pani do świątecznego 
sezonu?

– Palmy kręcę w miesiącach 
zimowych, takich jak styczeń  
i luty. W tym roku na przykład 
pracowałam tylko w lutym  
i stworzyłam w tym czasie oko-
ło 600 sztuk. W porównaniu 
do lat ubiegłych to naprawdę 
niewiele, a wręcz bardzo mało.

– Pani wyroby są jednak 
wyjątkowe. 

– Na początku nie przywią-
zywałam do tego wagi. Pytania 
klientów, jak je wykonałam, 
jakich roślin do tego używam   
wpędzały mnie w prawdziwe 
kompleksy. Nie potrafiąc na 
nie odpowiedzieć, zasłaniałam 
się tajemnicą zawodową. Ale 
dłużej nie mogłam tego znieść, 
zaczęłam więc zgłębiać tajniki 
kręcenia palm. 

Wraz ze mną podtrzymy-
wanie tej ludowo-chrześcijań-
skiej tradycji kontynuowała 
moja siostra. Zaczęłam się 
zastanawiać, jak przenieść ten 
zwyczaj na teren naszego po-
wiatu. W ubiegłym roku zor-
ganizowałyśmy więc warsztaty 
w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Brzezinach. Chciałyśmy za-
razić swoją pasją i podzielić 
się innymi kobietami naszymi 
umiejętnościami i doświad-
czeniem. W warsztatach wzię-
ła również udział młodzież 
szkolna oraz inne osoby nie-
związane z Kołem. Powstały 
wówczas wyroby dobrej ja-
kości, które sprzedaliśmy na 
kiermaszu. Uzyskany dochód 
przeznaczono na zakup ludo-
wych strojów.

Wie Pani, mam jedno ma-
rzenie. Chciałabym doczekać 
chwili, by nie palma lubartow-
ska, a puchaczowska stała się 
synonimem rozsławionej i roz-
poznawanej w całej Polsce pla-
my lubelskiej.         Sylwia Janiuk

Kręcenie wielkanocnych palm

Czy wiesz, że:
W Kościele katolickim wierzba 
uważana jest za symbol zmar-
twychwstania i nieśmiertelności 
duszy. Powszechne było prze-
konanie, że palma wielkanocna 
chroni ludzi i zwierzęta przed 
chorobami i wszelkim złem przez 
kolejny rok.  
Nie wolno jej było wyrzucać  
aż do następnych świąt. Najczę-
ściej umieszczano ją za świętym 
obrazem. W czasie burzy stawia-
no ją na przykład koło komina, 
by broniła domostwa przed 
piorunami.
Zamiast wierzby używano rów-
nież gałązek malin i porzeczek, 
które ścinano w środę Popielco-
wą i przechowywano w naczyniu 
z wodą, aby puściły pąki na Nie-
dzielę Palmową. 
W pień palmy wplatano również 
bukszpan, barwinek, borówkę, 
cis i widłak. 
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Sposoby barwienia jaj
Istnieją 2 stosowane powszechnie metody. Barwienie na gorąco 
– polega na gotowaniu jaj w wodzie razem z barwnikami. Uzyska-
ny kolor jest tym bardziej intensywny, im dłużej trwa gotowanie. 
Druga metoda farbowania polega na gotowaniu jaj i barwników  
w osobnych naczyniach i zanurzaniu ugotowanych jaj w zabarwio-
nej wodzie. Zazwyczaj trzeba je w niej pozostawić na kilka, a nawet 
kilkanaście godzin. Kolor jest delikatniejszy niż w przypadku zasto-
sowania metody „na gorąco”.

Nikt nie wyobraża sobie 
Wielkanocy bez malowanego 
jajka. W sklepach aż roi się od 
sztucznych barwników i far-
bek, naklejek i innych dekora-
cji przydatnych do tworzenia 
pisanek. My, ekofani, zdecy-
dowanie polecamy stosowa-
nie naturalnych barwników, 
które nie powodują uczu-
leń, są bezpieczniejsze, tanie  
i dają zdecydowanie więcej 
możliwości niż jakakolwiek 
sztuczna farbka.
BORDOWE JAJA

To jedna z najpopular-
niejszych naturalnych metod 
gotowania jaj w cebulaku, 
czyli wodzie z dużą ilością 
łupin cebuli. Im dłużej trwa 
gotowanie, tym kolor jest 
ciemniejszy. Łupiny warto 
wcześniej moczyć przez kil-
ka godzin i zagotować, by 
uwolnić barwnik. 
JAJA CZERWONE

Zamiast łupin białej ce-
buli, możemy sięgnąć po 
cebulę czerwoną. Sposób 
gotowania jest identyczny 
jak w przypadku jaj bordo-
wych. Czerwoną barwę sko-
rupek można także uzyskać 
przez powolne gotowanie 
jajek we wcześniej sporzą-
dzonym wywarze z czerwo-
nej kapusty. Polecamy też 
metodę barwnienia kwiata-
mi hibiskusa w połączeniu 
z kilkoma kroplami cytryny. 

Ekstraklasa
Do klasyfikacji jaj używa 

się liter alfabetu – A, B  
i C. Do klasy A należą jaja 
świeże, o skorupce w dobrym 
stanie (czysta, nieuszkodzona). 
Białko jajek tej klasy powinno 
być przeźroczyste. W klasie A 
istnieje podgrupa, do której 
zalicza się prawdziwe jajowe 
mercedesy. To tzw. A-Ekstra. 
Należą do niej jajka nie star-
sze niż 7 dni od daty pakowa-
nia. Na skorupkach tych klas 
umieszcza się numery pozwa-
lające ustalić pochodzenie jaja 
(np. skrót PL oznacza Polskę 
itp., ale znajdziemy na nich też 
cyfry oznaczające wojewódz-
two, powiat, kod firmy). 

Do jaj drugiej klasy, nazy-
wanych utrwalonymi, należy 
klasa B, zaś ostatnią w tej kla-
syfikacji jest C, której nie kupi-
my w sklepie. 

Lepsze 1 czy 2?
Na skorupkach jaj znajdzie-

my również informację 
dotyczącą hodowli. 

0. oznaczane są jaja z pro-
dukcji ekologicznej, 1. – po-
chodzące z chowu na wolnym 
wybiegu, 2 – z chowu ściółko-
wego, 3. – z chowu klatkowego. 

Skład
Z biologicznego punktu wi-

dzenia jaja są jedną z faz 
rozwoju niektórych zwierząt 
(ryb, ptaków, gadów, owa-
dów oraz płazów, ale także 
niektórych ssaków – na przy-
kład dziobaka czy kolczatki 
australijskiej). Zbudowane są  
z ochronnej warstwy skorupy, 

Ekojaja
Nie tylko z okazji Wielkiej Nocy, choć w tym 
czasie trzykrotnie więcej, rzesze Polaków spo-
żywają codziennie dania przygotowane  
z jaj. Warto jednak wiedzieć, jakie mają właściwo-
ści odżywcze i po które z nich sięgać w sklepie,  
by uniknąć jedzenia tych przeznaczonych wyłącz-
nie do celów przemysłowych. 

pod którą znajduje się kilka 
warstw delikatnej błony. We-
wnątrz jaj znajdują się także 
składniki odżywcze, dzię-
ki którym młode organizmy 
mogą żyć pozbawione kon-
taktu z organizmem macierzy-
stym. 

W Polsce najczęściej spo-
żywanymi jajami są jaja ku-
rze, przepiórcze, gęsie i kacze. 
Dużą popularnością cieszą się 
również jaja strusie. Jaja rybie 
– nazywane ikrą, uznawane  
są za pokarm luksusowy. 

Jeść czy nie 
jeść?
Zdecydowanie jeść. Jaja za-

wierają sporo składników 
odżywczych. Kurze składają 
się prawie w 75% z wody, w 
12,6% z białka, w 10% tłuszczu  
(w tym 0,42% cholesterol), 
1,1% z węglowodanów (głów-
nie cukry proste). Zawierają też 
dużo witaminy A i D, a także 
niektóre witaminy z grupy B. 

Podczas przygotowywania 
dań z użytkiem jaj, pamiętaj-
my, by przed ich spożyciem 
je wyparzyć lub przynajmniej 
umyć w ciepłej wodzie, aby po-
zbyć się ze skorupek pałeczek 
salmonelli.

nem

Kwiaty, podobnie, jak łupiny 
cebuli, warto wcześniej mo-
czyć kilka godzin w wodzie.
CZARNE SKORUPKI

Taki efekt uzyskamy, go-
tując jaja w wywarze z szy-
szek olchy.
PASTELOWE

Delikatna zieleń to kolor, 
który powstanie w wyniku 
farbowania jajka w wywarze 
z chabrów, a żółć – w wywa-
rze z domieszką kurkumy.

Naturalnych barwni-
ków jest oczywiście więcej. 
Można też sięgnąć po wy-
war z kwiatów nagietka czy 
chabrów, jagody, kory dębu, 
olchy lub czy łupin orzecha 
włoskiego.

Niezależnie jednak od 
wybranej metody, warto do-
dać do wody ocet (średnio 
2-3 łyżki na szklankę płynu), 
dzięki czemu kolor skorupek 
jest znacznie trwalszy.

Naturalnie farbowane 
jajka nie są jednak ideal-
ne – skorupka nie zawsze 
jednakowo wchłania kolor, 
często widoczne są plamki 
czy przebarwienia. Są jed-
nak niepowtarzalne i w tym 
właśnie tkwi ich prawdziwy 
urok i piękno. 

Gotowe kolorowe pi-
sanki powinniśmy natrzeć 
skórką słoniny, masłem lub 
oliwą, dzięki czemu zyskają 
połysk.                               nem

Pisanki, kraszanki, jaja 
malowane
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Stop dzikim wysypi-
skom śmieci
Obowiązujące akty prawne nakładają na wła-
ścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania 
o jego czystość, jednak proceder powstających 
wciąż dzikich wysypisk śmieci trwa nadal. 

To również jeden z przeja-
wów bezmyslnego działa-

nia człowieka. Każdego roku 
powstają w Polsce tysiące 
miejsc nielegalnego składo-
wania różnego rodzaju śmieci. 
Szacuje się, że na terenie całego 
kraju znajduje się około 10 000 
nielegalnych wysypisk śmieci. 

Okazuje się, że ten problem 
nie jest obcy i naszej gminie. 

W ostatnich latach zinwen-
taryzowano i zlikwidowano 
6 największych wysypisk zlo-
kalizowanych na działkach w 
miejscowościach: Puchaczów, 
Ostrówek, Ciechanki i Turo-
wola, gdzie okoliczna ludność 
składowała samowolnie odpa-
dy przez wiele lat. 

Chcąc ukrócić ten proce-
der i w trosce o jakość naszego 

najbliższego otoczenia, gmina 
Puchaczów podjęła aktywne 
działania mające na celu eli-
minację nielegalnych wysy-
pisk. Systematyczna lustracja 
terenu całej gminy uwzględ-
nia w sposób szczególny ta-
kie miejsca jak: lasy, pobocza 
dróg, działki gminne, wyro-
biska po eksploatacji piasku  
i torfu, czyli te najbardziej na-
rażone na gromadzenie nie-
czystości stałych.
Czystość i porządek utrzymu-
je się również dzięki bieżące-
mu sprzątaniu placów zabaw, 
parków, poboczy dróg, przy-
stanków, ulic i chodników. 

Corocznie, we wrześniu,  
gmina wspólnie  ze szkołami 
organizuje akcję „Sprzątanie 
Świata”, której efektem są set-
ki worków wypełnionych po 
brzegi śmieciami. 

Wszędzie tam gdzie zli-
kwidowano nielegalne wysy-
piska, podobnie jak w miej-
scach szczególnie narażonych 
na gromadzenie nieczystości, 
zamontowano tablice informa-
cyjne o treści „Zakaz wysypy-
wania śmieci pod karą grzyw-
ny”. 

Chyba nikt nie ma wątpli-
wości co do szkodliwości od-
padów deponowanych na dzi- 
kich wysypiskach, związanych 
z ich charakterem i składem 
chemicznym. Jednak oprócz 
negatywnego wpływu na czy-
stość środowiska wysypiska 
powodują także wielkie spu-
stoszenie w jakości wizualnej 
krajobrazu, czego niestety 
często doświadczamy podczas 
niedzielnych przejażdżek i spa-
cerów. 

      Barbara Pacek-Jaśkiewicz  

Przekonanie, że wypalanie 
traw użyźnia glebę jest mi-

tem, prawdą natomiast fakt, 
że przywrócenie właściwego 
stanu powierzchni ziemi po jej 
zdewastowaniu jest skompli-
kowane i wymaga pracy wielu 
pokoleń leśników i rolników. 

Wysoka temperatura po-
wstająca podczas wypalania po- 
woduje nadmierne nagrzewa-
nie się górnych warstw gleby. 
Dlatego też giną w niej liczne 
drobnoustroje uczestniczące 
w procesie rozkładu i mine-
ralizacji materii organicznej. 
Łąki, brzegi rzek, zakrzewienia 
i zadrzewienia śródpolne są 
miejscami życia ogromnej licz-
by rozmaitych gatunków owa-
dów, to ostoja ptaków i zwie-
rząt, które giną wraz z płonącą 
roślinnością. 

Podczas wypalania bez-
powrotnie giną m.in. mrówki 
uważane za sanitariuszy pól. 
Warto przypomnieć, że jedna 
mrówcza kolonia może unice-
stwić aż do 4 milionów szkodli-
wych owadów. 

Podpalacze chyba nie do-
końca zdają sobie sprawę, że 
ich ofiarami są drapieżne owa-
dy, żaby, jeże, młode zające, pi-

sklęta, gromady ptaków, które 
wybierają na tereny lęgowe łąki, 
przydrożne rowy czy krzewy. 

Strawione ogniem pole czy 
łąka potrzebują dobrych kilku 
lat regeneracji, by rodzić takie 
same plony jak przed pożarem.

Również pasza pochodzą-
ca z wypalonych terenów jest 
mniej wartościowa, wypasane 

na niej zwierzęta rosną wolniej, 
a krowy np. dają mniej mleka. 

Spalanie traw to także zja-
wisko społecznie niebezpieczne 
– niejednokrotnie jest przyczy-
ną pożarów lasów, sadów, zabu-
dowań, urządzeń kolejowych 
i drogowych, a także śmiertel-
nych poparzeń ludzi i zatruć 
dwutlenkiem węgla. 

Każdy pożar powoduje 
straty nie tylko w środowisku 
naturalnym. Do jego ugasze-
nia angażuje się przecież ludzi  
i sprzęt. Godzina walki straża-
ków z płonącą łąką to koszt oko-
ło 1000 zł. Warto też pamiętać, 
że zajęci akcją strażacy mogą 
nie dojechać na czas i miejsce  
do kogoś, kto bez ich pomocy 
może starcić życie.

Wg art. 45 ustawy z dnia 16 
października 1991 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 
492) wypalanie łąk i nieużyt-
ków jest prawnie zabronione. 
Artykuł precyzuje dokładnie, 
że zabrania się wypalania roślin 
na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach, pasach przyrod-
niczych, szlakach kolejowych 
lub w strefie oczeretów i trzcin. 
Naruszenie tego przepisu stano-
wi wykroczenie przewidziane  
w art. 59 ustawy o ochronie 
przyrody, zagrożone karą aresz-
tu lub grzywny. 

Apelujemy do wszystkich 
wypalających trawy: więcej wy-
obraźni! 

Jedna zapałka = zniszczony 
ekosystem. Środowisko, w któ-
rym ty też żyjesz.

Celina Michalska

Podpalaczu: myślenie nie boli!

Nasze środowisko regularnie niszczy bezmyślne 
działanie człowieka. Klasycznym przejawem 
takiego postępowania jest wiosenne wypalanie 
traw na nieużytkach, w przydrożnych rowach, 
łąkach i pastwiskach. 
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Nasze ogrody są wykorzy-
stywane w celach dydak-

tycznych, do zabawy i wypo-
czynku. Co roku odwiedzają je 
liczni goście, którzy zatrzymują 
się tu na chwilę lub zostają na 
dłużej zachwyceni tym pięk-
nym miejscem.

Kilka lat temu pani dyrektor 
Wanda Kot nawiązała współ-
pracę ze Stowarzyszeniem 
„Światło – życie” działającym 
przy archidiecezji lubelskiej. 
Członkowie tego stowarzysze-
nia w latach 2003-2007 gościli 
w szkole w ramach tygodnio-
wych spotkań oazowych. Nasze 
ogrody były miejscem modli-
twy, kontemplacji piękna przy-
rody i zajęć rekreacyjnych.

Uczestnicy spotkań oazo-
wych pozostawili na pamiąt-
kę krzyż, pod którym co roku 
młodzież szkolna i mieszkańcy 
wsi Ostrówek modlą się w rocz-
nicę śmierci papieża Jana Pa- 
wła II.

W sierpniu 2010 roku go-
ściliśmy uczestników XXXII 

Pielgrzymki Młodzieży Róż-
nych Dróg – Kodeń – Często-
chowa. Młodzież skorzystała  
z gościny w szkole i odpoczywa-
ła w ogrodach przyszkolnych.

Dwa lata temu, w czerwcu, 
gmina Puchaczów zaprosiła 
w ramach projektu „Partner-
stwo ponad granicami – trans-
graniczne spotkanie gmin” 
uczniów z Lublińca i Lubitowa 
na Ukrainie. Szkoła w Ostro-
wie przygotowała rozgrywki 
sportowe halowe i na boiskach, 
które znajdują się w sąsiedztwie 
ogrodów. Goście podziwiali 
roślinność, spożywali posiłki  
w otoczeniu przyrody, robili 
pamiątkowe zdjęcia.

 Nie jeden raz stacjonowali 
tu harcerze z terenu powiatu łę-
czyńskiego. Zloty harcerskie to 
biegi patrolowe, gry terenowe  
i ogniska. Część ogrodów na-
daje się świetnie na tego typu 
zajęcia. Harcerze byli bardzo 
zadowoleni z pobytu. 

W czasie wakacji co roku 
gościmy także studentów z za- 

przyjaźnionego KUL, prowa-
dzących na terenie naszych 
ogrodów obserwacje astro-
nomiczne, oraz studentów z 
Uniwersytetu Medycznego  
z Lublina, wykonujących w te-
renie rozpoznanie medyczne.

Nasza szkoła od 4 czerwca 
2009 r. nosi imię Bohaterów 
Armii Krajowej. Fakt ten zobo-
wiązuje nas do kształtowania 
postaw patriotycznych, a jed-
nym z przejawów tej działalno-
ści jest sadzenie dębów pamięci 

Nasze gościnne ogrody
Ogrody przyszkolne przy Szkole Podstawowej w Ostrówku to miej-
sce docenione nie tylko przez uczniów, nauczycieli  
i okolicznych mieszkańców, ale też przez Kuratorium Oświaty, któ-
re kilka lat temu nadało szkole zaszczytny tytuł „Szkoły rozumnie 
kształtującej krajobraz”.

w ramach programu „Katyń – 
ocalić od zapomnienia”. Cztery 
dęby pamięci pięknie wkompo-
nowały się w nasz ogród przy-
szkolny i są żywym „memento” 
zbrodni katyńskiej. 

Wielu gości z różnych stron 
odwiedziło nasze sentymen-
talne ogrody. Dla mieszkań-
ców wsi Ostrówek – matek  
z małymi dziećmi, młodzieży 
szkolnej, osób starszych są one 
przede wszystkim miejscem 
odpoczynku. Piękne, zadbane 
otoczenie, plac zabaw i boisko 
przyciągają wszystkich od wio-
sny do jesieni.

Zapraszamy do naszych 
ogrodów, aby kontemplować 
piękno przyrody i odpocząć w 
cieniu sosen.      

Urszula Przystup
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Dzień Patronów  
w SP w Nadrybiu
„Ofiara jego życia nie była daremna” – to motto 
było myślą przewodnią uroczystości z okazji 
drugiej rocznicy nadania Szkole Podstawowej  
w Nadrybiu imienia Jana i Kazimierza Bogdano-
wiczów, która odbyła się 29 lutego 2012 roku.

Podczas uroczystego apelu 
młodzież zaprezentowała 

część artystyczną poświęconą 
bohaterom Powstania Stycz-
niowego, a następnie rozstrzy-
gnięto  III Międzyszkolny 
Konkurs „Moja mała ojczyzna. 
Powstanie Styczniowe – Jan  
i Kazimierz Bogdanowicz na tle 
dziejów Polski”. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas IV – VI 
ze szkół powiatu łęczyńskiego 
oraz z zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej w Rudnikach. 

Wiedza historyczno-lite- 
racka, jaką się wykazali, zosta-
ła nagrodzona upominkami 
ufundowanymi przez Starostwo 
Powiatu Łęczyńskiego, gminę 
Puchaczów, Stanisława Radko 
(Radnego gminy Puchaczów), 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A., „DEXOIL”- p. Mariusza 
Pawłat. 

Honorowy patronat nad 
konkursem sprawował starosta 
powiatu łęczyńskiego oraz wójt 
gminy Puchaczów. Ten waż-
ny dzień dla całej społeczności 
szkolnej, który był prawdziwą 
lekcją patriotyzmu, uświetnili 
swoją obecnością Sekretarz Po-
wiatu Łęczyńskiego Kazimierz 
Radko,  Sekretarz Gminy Pu-

Sukces w kon-
kursie „Bez-
pieczny dom 
i gospodarstwo”
29 stycznia 2012 roku  
w Starostwie Powiato-
wym w Łęcznej odby-
ło  się podsumowanie 
i  wręczenie dyplomów 
oraz nagród w konkursie 
plastycznym „Bezpiecz-
ny dom i gospodarstwo”. 

Wśród laureatów znaleź-
li się uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Nadrybiu: Seba-
stian Małyska, Konrad Mgłow-
ski, Piotr Woźnica, Weronika 
Jedut i Nikola Jedut. 

Prace laureatów zamiesz-
czono w kalendarzu na 2012 
rok wydanym specjalnie z tej 
właśnie okazji, a sam konkurs 
odbył się w ramach programu 
edukacyjnego „Bezpieczne ży-
cie”, którego celem jest edukacja 
dzieci w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa w momencie 
występowania wszelkiego typu 
zagrożeń, a także zdolności ra-
dzenia sobie z nimi.

Zwycięzcom gratulujemy!
Agnieszka Sobiesiak

chaczów Jerzy Dębski, Stanisław 
Radko – radny z Nadrybia, ks. 
Michał Surowiec – proboszcz 
parafii w Nadrybiu, dr Ewa 
Leśniewska – autorka tekstów  
o rodzinie Bogdanowiczów, 
przewodniczący Rady Rodzi-
ców szkoły oraz sołtysi.

Agnieszka Sobiesiak

Być człowiekiem  
dla człowieka
To hasło przyświeca 33 gimnazjalistom  
i uczniom liceum z Zespołu Szkół w Puchaczo-
wie zrzeszonych w Szkolnym Klubie Wolonta-
riatu, działającym od 2002 roku.

Ta wrażliwa na potrzeby 
innych młodzież bierze 

udział nie tylko w przedsię-
wzięciach ogólnokrajowych, 
takich jak „Góra grosza” (ak-
cję wspierającą domy dziecka, 
pogotowia opiekuńcze oraz ro-
dziny zastępcze) czy  „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, ale 
przede wszystkim działa lokal-
nie, wspierając  osoby potrze-
bujące z naszej szkoły i terenu 
gminy. 

Wolontariusze na co dzień 
pomagają między innymi 
młodszym kolegom w nauce  
oraz odwiedzają osoby przeby-
wające w Zakładzie Opiekuń-

czo-Leczniczym w Puchaczo-
wie.  

– Najważniejszą potrzebą 
każdego człowieka jest kontakt 
z innym człowiekiem oraz ko-
nieczność zaspokojenia tego 
głodu – mówią koordynatorki 
Szkolnego Koła Wolontariatu 
Mariola Hołodyn i Joanna To-
masiak. – Wystarczy poświęcić 
mu trochę czasu, uwagi i ser-
ca. Po prostu z nim być. Dla-
tego też zwracamy się z prośbą  
do wszystkich ludzi dobre-
go serca o informowanie nas  
o osobach i sprawach, w któ-
rych moglibyśmy pomóc.          

Celina Michalska

Od 2002 roku wiodącą 
sekcją sportową UKS jest sek-
cja badmintona. Ponad 60. 
uczniów trenuje Tomasz Ka-
miński.

Sekcja ma na swym koncie 
wiele sukcesów. Uczniowie zaj-
mują czołowe miejsca w zawo-
dach na różnych szczeblach. Są 
to między innymi: Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Młodzie-
ży, Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Młodzików oraz 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików.

Największe sukcesy w bad-
mintonie odnieśli i nadal od-
noszą: Tomasz Rosiński, Agata 
Stefańska, Sylwia Wiśniewska, 
Szymon i Mateusz Dudek, Ar-
tur Murgała, Angelika i Arka-
diusz Głąb, Magdalena Chru-
ścik, Ewelina Dudek, Kamil 
Kot, Julia Stefańska, Krystian 

Buch, Cezary Mydlak i Jakub 
Kot.

Dzięki klubowi mają oka-
zję uczestniczyć w zgrupo-
waniach sportowych w kraju 
i za granicą. Brali udział w 
zawodach: w Danii, na Litwie  
i w Niemczech. 

Sukcesy sportowe odnoszą 
również uczniowie zgrupowa-
ni w sekcjach piłki siatkowej  
i nożnej, prowadzonych przez 
Jarosława Burkieta i Martę Ste-
fańską.                                 A.M.

Badm  nton w Ostrówku
Uczniowski Klub Sportowy działa przy Szkole Pod-
stawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrów-
ku dzięki staraniom Wandy Kot – dyrektora szkoły 
oraz władz lokalnych.

z
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Ogólna kwota funduszu 
sołeckiego wyodrębniona 

w budżecie gminy na rok 2012 
wynosi razem 477.217,00 zł.  
W ramach funduszu zostały 
zgłoszone następujące zadania 
do wykonania, których reali-
zacja już trwa:

Sołectwo Albertów
Zakup pomocy dydaktycznych 
dla Szkoły Podstawowej, wypo-
sażenie budynku wielofunkcyj-
nego w stoły, sprzęt siłowy i wy-
konanie elementu  dekoracyj-
nego sali, budowa altanki oraz 
utrzymanie czystości i uzupeł-
nienie piachu na placu zabaw.

Sołectwo Bogdanka
Remont budynku wielofunk-
cyjnego wraz z utrzymaniem 
czystości wokół budynku.

Sołectwo Brzeziny
Zakup rolet do altany, utrzy-
manie czystości na placu zabaw 
i uzupełnienie placu zabaw 
(zakup huśtawki, dostawa pia-
chu, zdjęcie humusu, zasianie 
trawy, wykonanie oświetlenia 
oraz montaż krawężników).

Sołectwo Kolonia Ciechanki
Remont dróg gminnych wraz 
z uzupełnieniem odwodnienia 
wokół budynku OSP.

Sołectwo Ciechanki
Zakup kosiarki i podkaszarki 
oraz zabezpieczenie paliwa  
i oleju, zakup strojów ludo-
wych dla KGW, doposażenie 
budynku OSP w szafy i agregat 
oraz zakup pomocy dydaktycz-
nych dla Szkoły Podstawowej. 

Sołectwo Jasieniec 
Zakup i zamontowanie placu 
zabaw oraz utrzymanie czy-
stości i porządku zarówno 
na placu, jak i przy budynku 
wiejskim.

Sołectwo Nadrybie Ukazowe
Utwardzenie drogi gminnej.

Sołectwo Nadrybie Dwór
Remont pomieszczeń po 
punkcie pocztowym przy 
szkole w Nadrybiu Dwór i 
zakup sprzętu do siłowni.

Sołectwo Nadrybie Wieś
Pokrycie emulsją drogi gmin-
nej.

Sołectwo Ostrówek
Remont budynku wiejskiego, 
zakup sprzętu siłowego w ra-
mach doposażenia siłowni w 
budynku świetlicy wiejskiej 
oraz zakup pomocy dydaktycz-
nych dla Szkoły Podstawowej.

Sołectwo Puchaczów
Remont kładki na kanale 
Wieprz-Krzna, utrzymanie  
w czystości i porządku tere-
nów zielonych, a także udo-
stępnienie darmowego Inter-
netu dla mieszkańców.

Sołectwo Stara Wieś
Wykonanie dokumentacji oraz 
budowa oświetlenia drogowe-
go przy drodze gminnej.

Sołectwo Szpica 
Zagospodarowanie działki 
gminnej poprzez nawiezienie  
i rozplantowanie ziemi, de-
montaż i montaż ogrodzenia, 
zakup piachu oraz 
montaż ławek, a także utrzy-
manie porządku na placu 
zabaw.

Sołectwo Turowola
Remont dróg gminnych oraz 
wyposażenie budynku wiej-
skiego w kuchnię gazową  
i taboret, a także utrzymanie 
w czystości i porządku placu 
zabaw.

Sołectwo Turowola Kolonia
Zagospodarowanie terenu 
gminnego przez przygotowa-
nie podłoża pod plac zabaw, 
wykonanie boiska trawiastego 
wraz z budową altany,  
a także zakup kosy spalinowej 
i paliwa.

Sołectwo Wesołówka
Remont budynku wiejskiego.

Sołectwo Zawadów 
Wykonanie placu zabaw. 
                                    S. Biedacha

Przedsięwzięcia zgłoszone 
do realizacji w 2012 roku 
w ramach funduszu sołeckiego
Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsię-
wzięć określonych we wniosku danego sołectwa, które są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców  
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Powyższe warunki powinny 
być spełnione łącznie.

  Uchwały podjęte w lutym:

1. Uchwała Nr XVI/99/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lute-
go 2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości 
– działki nr 2270/4, położonej  
w Ciechankach na rzecz gminy 
Puchaczów z przeznaczeniem 
pod budowę przepompowni 
tłocznej P-1.

2. Uchwała Nr XVI/98/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lu-
tego 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Puchaczów.

3. Uchwała Nr XVI/97/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lute-
go 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów w rejonie wsi 
Ciechanki część III/a.

4. Uchwała XVI/96/12 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie stwierdzenia, 
że projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puchaczów 
w rejonie wsi Ciechanki część 
III/a nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów.

5. Uchwała Nr XVI/95/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 
lutego 2012 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXII/208/06 
Rady Gminy Puchaczów z dnia 
20 stycznia 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów.

6. Uchwała Nr XVI/94/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lu-
tego 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Puchaczów w zakresie lokalizacji 
ropociągu oraz jego strefy bez-
pieczeństwa.

7. Uchwała Nr XVI/93/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lu-
tego 2012 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puchaczów 
pod lokalizację ropociągu prze-
syłowego.

8. Uchwała Nr XVI/92/12 Rady 
Gminy Puchaczów z dnia 27 lu-
tego 2012 r. w sprawie: ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego – Za-
kład Gospodarki Komunalnej  
w Puchaczowie na 2012 rok.

Fot. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ciechankach



KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
Gminny Ośrodek Kultury w Pu-
chaczowie oprócz bieżącej działal-
ności do której zaliczamy: zajęcia 
plastyczne, wokalne, taneczne 
oraz muzyczne (odbywające się 
regularnie przez cały tydzień) oraz 
prowadzenie bezpłatnej kawia-
renki internetowej (otwartej od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-18.00), zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na najbliższe 
imprezy:  

Marzec 2012 r. 

Wielkanocny Kiermasz Stroików  
i Ozdób Świątecznych – 25 marca.

Kwiecień 2012 r.

Rambit – Turniej Międzyszkol-
ny, kształtujący zasady zdrowego 
współzawodnictwa i dobrej zabawy.

XXXI  Mały Konkurs Recytatorski  
(eliminacje gminne) – 8 kwietnia 
2012 r.  

Maj 2012 r.

Majówka w Rogóźnie – 19 maja 
2012 r.

XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej 
– 26 maja 2012 r.

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ  
w Puchaczowie
Gminny Ośrodek Zdrowia SP 
ZOZ w Puchaczowie wykonuje 
bezpłatne szczepienia ochronne  
(w ramach szczepień podstawo-
wych), którymi objęte są dzieci 
w wieku od 6 tyg. do 16 m-cy we 
wtorki i środy w godz. 8.00-16.30.

Szczepienia obowiązkowe są pro-
wadzone zgodnie z aktualnym 
programem szczepień od chwili na-
rodzin dziecka aż do 19. roku życia.  
Są to szczepienia przeciwko: gruźli-
cy, błonicy, krztuścowi, polio (polio-
myelitis), odrze, śwince, różyczce, 
tężcowi, wzw typu B (wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B) oraz 
przeciwko zakażeniom Hib. Szcze-
pienia obowiązkowe są bezpłatne.

Szczepienia zalecane to takie, 
które umożliwiają szerszą ochronę 
przed chorobami zakaźnymi. W Pol-
sce są to szczepienia płatne, choć  
w wielu krajach UE i USA są szcze-
pieniami obowiązkowymi (bezpłat-
nymi). Zapobiegają takim chorobom 
jak: biegunki rotawirusowe, wzw 
typu B dla grup nieobjętych szcze-
pieniami obowiązkowymi, wzw 
typu A, grypa, kleszczowe zapalenie 
mózgu, ospa wietrzna oraz zakaże-
nia wywołane przez pneumokoki.

Szczegółowe informacje wraz z ka- 
lendarzem szczepień na stronie: 
www.szczepienia.pl.
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– Panie Przewodniczący, 
z jakimi problemami boryka-
ją się na co dzień mieszkańcy 
Starej Wsi i Kolonii Turowo-
la?

–  Największą bolączką 
mieszkańców Starej Wsi jest 
brak chodnika i części oświe-
tlenia przy drodze krajowej,  
co uniemożliwia bezpieczne 
przemieszczanie się dzieci do 
szkoły oraz młodzieży i do-
rosłych do przystanku PKS. 
Natomiast w Turowoli Kolonii 
wciąż brakuje nam budynku 
wiejskiego, w którym mogli-
byśmy organizować zebrania, 
uroczystości czy imprezy in-
tegrujące naszą małą społecz-
ność.

– Czy jest szansa, że gmina 
upora się z tymi problemami 
jeszcze w tym roku?

– Staramy się rozwiązywać 
je sukcesywnie. Wkrótce ruszą 
prace w obydwu miejscowo-
ściach. W Starej Wsi, z chwilą 
gdy zostanie dostosowana do 
wymogów Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych dokumen-
tacja, rozpocznie się budowa 
oświetlenia przy drodze krajo-
wej oraz remont chodnika od 
skrzyżowania do przystanku 
PKS. Planowany zakup działki 
urealni rozpoczęcie budowy-
placu zabaw, podobnie zresz-
tą jak i w Turowoli Kol., gdzie 
oprócz placu chcemy zbudo-
wać boisko oraz ustawić altanę.

– Czy to wszystkie inwe-
stycje planowane na 2012 rok?

– Jest ich znacznie więcej: 
budowa oświetlenia przy dro-
dze gminnej, remont drogi 
gminnej i budowa kanaliza-
cji sanitarnej. W najbliższym 
czasie chcielibyśmy również 
przekształcić jak największą 
ilość działek z rolnych na bu-
dowlane i to zarówno w Tu-
rowoli Kolonii, jak i w Starej 
Wsi, ponieważ lokalizacja 
tych miejscowości jest bardzo 
atrakcyjna, a wręcz idealna 
pod budowę domów jednoro-
dzinnych.

– Obejmując stanowisko 
radnego Starej Wsi i Kolonii 
Turowola, na pewno wyzna-

czył Pan sobie cele lub zada-
nia, które należy bezwzględ-
nie zrealizować.

– Jest ich wiele, chociaż na 
co dzień staram się unikać po-
działu na te ważne i mniej istot-
ne. W każdej sprawie, z którą 
zwracają się do mnie miesz-
kańcy, staram sie pomagać naj-
lepiej, jak potrafię, oczywiście 
przy pomocy wójta, radnych  
i sołtysów. 

Część zadań została już 
zrealizowana. W Starej Wsi 
wykonano nawierzchnię asfal-
tową na drodze gminnej, uło-
żono progi ograniczające pręd-
kość, uzupełniono oświetlenie 
drogowe oraz rozbudowano 
sieć wodno-kanalizacyjną. 
Natomiast w Turowoli Kolonii 
ruszyła budowa wodociągu, 
wykupiono działkę pod plac 
zabaw i wykonano już ogro-
dzenie. Ustawiono także przy-
stanek autobusowy dla dzieci.

Kiedy zostałem radnym, 
postanowiłem nie zawieść lu-
dzi, którzy mi zaufali. Dlatego 
bardzo angażuję się w działania 
mające na celu poprawę warun-
ków życia w Turowoli-Kolonia  
i Starej Wsi. Swoimi działania-
mi wspieram też radnych z po-
zostałych miejscowości naszej 
gminy, ponieważ z ich strony 
również otrzymuję wsparcie.               

Rozmawiała: M. Rodziewicz

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Puchaczów,  
Piotr Sarama
Urząd Gminy Puchaczów  
ul. Lubelska 22  
21-013 Puchaczów 
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Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów  

tel. 81 757 53 45

1. Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 27 lutego 2012 
r. w sprawie: zatwierdzenia taryf 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Puchaczowie za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Puchaczów na okres od 1 
kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

2. Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 27 lutego 2012 
r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz so-
łecki.

3. Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 27 lutego 2012r. 
w sprawie trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków 
gminnego zespołu interdyscyplinar-
nego oraz szczegółowych warun-
ków jego funkcjonowania.

4. Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Pu-
chaczów na lata 2012-2015.

5. Uchwała Nr XVI/102/12 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie zmiany budżetu 
na 2012 rok.

6. Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej na lata 2012-2017.

7. Uchwała Nr XVI/100/12 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie ustalenia sposo-
bu sprawienia pogrzebu oraz zasad 
zwrotu wydatków na pokrycie kosz-
tów pogrzebu.

Szczepienia dzieci  
– wtorek, środa 10.00-16.00.



Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 2 IV 2 V 1 VI

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 3 IV 4 V 4 VI
3. OSTRÓWEK 4 IV 7 V 5 VI
4. CIECHANKI 5 IV 8 V 6 VI

5. ALBERTÓW 6 IV 9 V 8 VI

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 10 IV 10 V 11 VI

7.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ  
– PRZY BOGDANCE  
DO TARTAKU

11 IV 11 V 12 VI

8.

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

12 IV 14 V 13 VI

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

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

13 IV 15 V 14 VI

10.

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

16 IV 16 V 15 VI

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA
KOL. TUROWOLA 17 IV 17 V 18 VI

Harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych 
– II i III kwartał 2012 roku

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 18 V

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA 
WIEŚ 21 V

3. KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA 22 V

4. BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, 
NADRYBIE DWÓR 23 V

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 24 V

Harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych 
– II kwartał 2012 roku PUCHACZÓW – ŁĘCZNA

6:40 (1-5 S), 7:05 (1-6 S), 8:15 
(1-6 S), 9:00 (1-5 S), 10:00 
(1-6), 11:25 (1-5), 11:55 (1-6), 
12:55 (1-5 S), 13:25 (1-6), 
14:15 (1-5), 14:55 (1-6), 15:45 
(1-5), 16:30 (1-6), 16:45 (1-5), 
17:45 (1-5).

PUCHACZÓW – CYCÓW
6:00 (1-5), 6:30 (1-6), 7:25 (1-
6), 7:55 (1-5), 8:55 (1-6), 9:50 
(1-5), 11:10 (1-6), 12:00 (1-5), 
12:50 (1-6), 13:40 (1-5), 14:05 
(1-6), 14:50 (1-5), 15:35 (1-6), 
16:05 (1-5), 17:10 (1-5)
1-5 – kursuje w dni robocze od po-
niedziałku do piątku, 1-6 – kursuje 
od poniedziałku do soboty,  
s – kursuje do szpitala powiatowe-
go w Łęcznej

ODJAZDY ZE SZPITALA 
POWIATOWEGO W ŁĘCZ-
NEJ NA DW. AUTOBUS.  
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, 
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 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok  
i I dzień Świąt Wielkanocnych,  
d.a. – dworzec autobusowy.

ODJAZDY Z DW. AUTOBUS. 
W ŁĘCZNEJ DO SZPITAL 
POWIATOWY W ŁĘCZNEJ

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), 2.30(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), 7.38(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, 
niedziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje  
w okresie wakacji i ferii szkolnych.

ŁĘCZNA DWORZEC:   
KOMUNIKACJA PRYWATNA
CYCÓW, p. Puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A 5.50F 6.20E 6.35F 
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.
ŁYSOŁAJE 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. MILEJÓW p. 
Łańcuchów: 14.05F 17.00F.
OSTRÓW p. Ludwin, Rozko-
paczew 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 – kursuje w soboty, S – kursuje  
w dni nauki szkolnej, – kursuje w dni 
robocze i soboty, B – nie kursuje w 
soboty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator

BIBLIOTEKAPOLECA
Bardzo osobista, szczera opowieść o życiu, miłości, rodzinie i po-

litycznych przemianach. Z obrazu wspomnień wyłania się portret 
odważnej i mądrej kobiety, która znalazła się w centrum przetacza-
jących się przez Polskę i jej małą kuchnię na gdańskim blokowisku 
rewolucyjnych wydarzeń. Często ponad siły zmęczona, pod nieobec-
ność męża tworzącego ruch „Solidarności” była podporą całej rodzi-
ny. Śmiała i otwarta na ludzi, kiedy spełniła się jako matka i żona,  
w końcu znalazła czas dla siebie i przekazała światu opowieść o wiel-
kiej historii i własnej rodzinie.

Danuta Wałęsa „Pani prezydentowa przerywa milczenie”
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– Ośrodek Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy w Puchaczowie po-
wstał w 2004 roku. Skąd wzięła się 
idea założenia tego typu placówki?

– Inicjatorem był doktor Jaro-
sław Ostrowski. W związku z po-
mysłem utworzenia w Puchaczowie 
szpitala wybudowano duży budy-
nek, plany natomiast uległy zmianie 
– otworzono tu Ośrodek Zdrowia  
i gabinety zabiegowe. Dopiero kil-
ka lat później uruchomiono ZOL.  
Dziś funkcję dyrektora ośrodka 
sprawuje doktor Piotr Rybak. 

– Czy pamięta Pani początki 
funkcjonowania Zakładu?

– Przez kilka pierwszych dni, 
w czerwcu 2004 roku, mieliśmy 
tylko 3 pacjentów. Szybko jednak 
okazało się, że zapotrzebowanie na 
opiekę nad seniorami jest ogrom-
ne – do grudnia 2004 roku nie było 
już ani jednego wolnego miejsca  
i tak jest do dziś. Obecnie dyspo-
nujemy 34. miejscami, a w kolejce 
do naszej placówki oczekuje bardzo 
wielu chętnych. Ich listę uaktualnia 
szpital w Łęcznej. Prawda jest taka, 
że kiedy tylko miejsce się zwalnia, 
błyskawicznie zajmuje je nowy 
pensjonariusz. Dlatego na przyjęcie 
do ośrodka czeka się do pół roku. 
Zdarza się, że doprowadzamy pa-
cjentów do tak dobrej formy, że po 
kilku miesiącach wracają do swoich 
domów. Czasem przenoszą się do 
innego ośrodka, z innymi żegnamy 
się na zawsze. Do ośrodka kiero-
wane są osoby stabilne zdrowotnie, 
ustawione lekowo, niewymagające 
leczenia szpitalnego, a jednocześnie 
niemogące funkcjonować bez stałej 
opieki. W tej chwili w Zakładzie 
przebywa 9. stale leżących pacjen-

tów. Pozostali to osoby prowadzące 
bierny, nieaktywny tryb życia, nie 
mniej jednak wymagające szczegól-
nej troski i obserwacji medycznej.

– Jak dostać się do ZOL-u?
– Dzięki skierowaniu od leka-

rza, pielęgniarki środowiskowej, 
czasami szpitala, oceniającego pa-
cjenta według skali Barthel, w której 
nie można przekroczyć 40. punk-
tów w zakresie samoobsługi. Na-
leży wypełnić także wniosek wraz 
z załącznikami i czekać na decyzję 
ośrodka. Pamiętajmy, że w tym wy-
padku nie obowiązuje zasada rejo-
nizacji, podobnie jak zasada pierw-
szeństwa dla osób z naszej gminy. 

– Na czym polega opieka 
udzielana Państwa pacjentom?

– Placówka specjalizuje się w 
sprawowaniu całodobowej opieki, 
obejmującej leczenie, zabiegi higie-
niczno-pielęgnacyjne oraz wszelką 
pomoc w czynnościach, takich jak 
jedzenie, kąpiele czy ubieranie. Stan 
zdrowia pacjentów kontroluje le-
karz Jerzy Makolus. Pensjonariuszy 
wspiera 20-osobowy zespół pracu-
jący na 12-godzinne zmiany. Ale 
przyznam szczerze, że opieka nad 
starszymi ludźmi, często niepełno-
sprawnymi ruchowo lub z postę-
pującą demencją starczą, jest nie-
zmiernie ciężka, wyczerpująca za-
równo psychicznie, jak i fizycznie. 
Oprócz czynności typowo pielęgna-
cyjnych do naszych obowiązków 
dochodzi stały całodobowy nadzór, 
kontrola podawanych leków – to 
naprawdę bardzo odpowiedzial-
na, obciążająca psychicznie praca.  
Poza tym trudno odciąć się zupełnie 
od trosk naszych pacjentów, część 
z nich wielokrotnie przenosimy  

z pracy do swoich domów. Przecież 
zżywamy się z tymi ludźmi, znamy 
historie ich życia. Czasem to bardzo 
traumatyczne przeżycia. Patrzymy 
na ich spokój ducha i radość, ale 
stykamy się też z cierpieniem wy-
wołanym nie tylko dolegliwościami 
wieku starczego, ale także brakiem 
kontaktu z bliskimi. Bardzo trudno 
zamknąć drzwi ośrodka i wrócić  
do domu, zupełnie nie myśląc o tym, 
czym żyliśmy danego dnia.

– Co w takim razie sprawia 
podopiecznym radość? 

– Niespotykaną przyjemność 
sprawiają zawsze spotkania z bli-
skimi, po których jeszcze jakiś czas 
lepiej się czują, są weselsi, szczęśliw-
si. Dlatego bardzo nas cieszą regu-
larne odwiedziny uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego w Puchaczo-
wie, działających w wolontariacie 
pod kierunkiem Joanny Tomasiak. 
Nie zapominają o nas przemi-
łe przedszkolaki z Puchaczowa, 
które zawsze z radością gościmy. 

– Czym różni się ZOL od ty-
powej placówki szpitalnej?

– W naszym ośrodku pacjenci 
oglądają telewizję, w asyście per-
sonelu mogą także wychodzić na 
spacery. Uczestniczą w terapeu-
tycznych zajęciach plastycznych  
i ruchowych. Bardzo też lubią śpie-
wać, dlatego organizujemy im także 
grupowe zajęcia muzyczne. W nie-
które niedziele i święta odprawia się 
u nas msze święte. W razie potrzeby 
kapłana zastępują szafarze, którzy  
w asyście personelu prowadzą mo-
dlitwę i udzielają komunii. Najważ-
niejsze jednak, że zapewniamy po-
czucie bezpieczeństwa, dajemy do 
zrozumienia, że są doceniani i nam 
potrzebni. Robimy więc wszystko, 

by nasi pacjenci czuli się tutaj jak  
u siebie w domu. Pobyt w zakła-
dzie jest najlepszym rozwiązaniem,  
kiedy rodzina nie chce lub nie może 
zająć się wymagającą całodobowej 
opieki osobą. 

– Czy jest zatem coś, co popra-
wiłoby komfort Państwa pracy? 

– Bardzo brakuje nam sali te-
rapeutycznej, którą zastępuje sto-
łówka. To stwarza trudności orga-
nizacyjne, a ponieważ lokalu nie 
rozbudujemy, nie możemy na ten 
moment nic z tym zrobić.

– Czy chciałaby Pani zwrócić 
się w tym świątecznym, pełnym 
nadziei czasie do mieszkańców 
naszej gminy?

– Z całego serca zachęcamy 
wszystkich wrażliwych, pełnych 
empatii wolontariuszy, osoby sa-
motne, mające czas i ochotę odwie-
dzać naszych podopiecznych. Starsi 
potrzebują rozmów, współnej mo-
dlitwy, wspólnego śpiewania. Pro-
szę nie bać się podjęcia tego trudu 
– nie chodzi o to, by odwiedzać nas 
codziennie, ale o to, aby spotkania 
odbywały się systematycznie, np. 
raz w miesiącu, tak aby między wo-
lontariuszem a pacjentem wytwo-
rzyła się więź. To naprawdę bardzo 
pozytywnie wpływa na pacjentów, 
efekty są widoczne natychmiast. 

– Co sprawia Pani najwięcej 
satysfakcji?

– Niezaprzeczalnie fakt, że 
nasi pacjenci mają naprawdę dobrą 
opiekę, wszelkie zabiegi i czynno-
ści wykonywane są z absolutnym 
poszanowaniem ludzkiej godności 
oraz, co najważniejsze,  że w poczu-
ciu bezpieczeństwa i spokoju mogą 
przeżywać piękną złotą jesień życia.

Rozmawiała: Celina Michalska

Pogodna i spokojna jesień życia dla człowieka cho-
rego i utrudzonego codziennymi zmaganiami z 
rzeczywistością to czas, w którym powinien zaznać 
przyjaźni, ciepła a  bardzo często również wsparcia 
medycznego. O taką właśnie oazę spokoju od 8 lat 
dla swoich podopiecznych zabiega Anna Borucka.

Ciepła, pełna życiowego optymizmu Anna Borucka od 8. lat zajmuje 
stanowisko pielęgniarki koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Puchaczowie. 



Na okładce: Wielkanocna kompozycja
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Nadrybiu 
Młodsze i starsze damy podczas Dnia Kobiet z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Puchaczowie
Gościnne ogrody Szkoły Podstawowej w Ostrówku
Wiosna w magicznych ogrodach Szkoły Podstawowej w Ostrówku
Młodzi dżentelmeni w Dniu Kobiet z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Wielkanocne palmy pani Joli Hankiewicz 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę 

wszystkim mieszkańcom gminy Puchaczów  

zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju, pogody ducha 

i nieskończonej energii na co dzień,  by z entuzjazmem 

realizować wszelkie plany i najskrytsze marzenia.

Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa 

pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

 Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Hucz  

z Radą Gminy Puchaczów    Historia starej fotografii   

Puchaczów słynął niegdyś z jarmarków, na które ściągała cała Rzeczpospolita za sprawą 

sprzedaży bydła, sieci, skór i innych różności. Jarmarki trwały zazwyczaj kilka dni i rozpoczy-

nały się: wiosenny na Św. Stanisława (po 8 maja), letni po Przemienieniu Pańskim (6 sierpnia),  

a jesienny na Św. Marcina (koniec 11 listopada). Rolę targowiska spełniał wówczas plac znajdujący 

się nieopodal drewnianego klasztoru, który ze względu na rozwiniętą hodowlę i sprzedaż kóz oraz 

innych zwierząt gospodarskich nazywano „Kozim Rynkiem”. 

Ze względu na konflikt z właścicielem Łęcznej, generałem pruskim Fryderykiem Kalkreu-

them, władze austriackie wysunęły propozycję przeniesienia jarmarków do miasteczka skarbo-

wego Puchaczowa, czynu ostatecznie zaniechano gdy oddały Puchaczów za Siedlce ks. Adamowi 

Czartoryskiemu.

Podczas wojen 1806-1807 r. jarmarki  straciły na swojej świetności, jednak już w roku następ-

nym, za sprawą czynu ks. Adama Czartoryskiego, który bezpłatnie udostępnił  lasy i łąki leżące 

na ziemiach puchaczowskich na pastwiska dla przechodzącego bydła, jarmarki wróciły do łask.  

Agnieszka Sobiesiak

Puchaczów – Kronika

   Historia starej fotografii   




