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   Historia starej fotografii   

Na okładce: Święto plonów w Puchaczowie
Otwarcie kompleksu boisk „Orlik 2012” w Szkole Postawowej im. Armii Krajowej w Ostrówku
Koła Gospodyń Wiejskich podczas Dożynek 2012
Zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Puchaczów
Wakacyjne zajęcia animatorów na kompleksie boisk „Orlik 2012”
Z wizytą u ratowników w Zespole Szkół w Ludwinie
Jazda konna w ramach akcji „Wakacje z GOK” w Puchaczowie
Drużyna piłkarska „Tur” Turowola Kolonia
Karta pamiątkowa z obchodów 425-lecia parafii w Puchaczowie
Anioł dłuta Mariana Łuczyńskiego
Stoisko promocyjne gminy Puchaczów podczas Święta plonów
Orkiestra z Milejowa
Rzeźbiarz Marian Łuczyński
Niesiemy plon – dożynkowy korowód ulicami Puchaczowa



A. H.

Od redakcji 
Obrzędowym sensem najważniejszego dla 

wszystkich rolników dnia w roku – dożynek, 
było zapewnienie ciągłości wegetacji i zadbanie  
o powodzenie plonów w roku następnym. Na ostat-
nim polu żniwiarze zostawiali niegdyś ostatnią kęp-
kę niezżętego zboża, zwaną w różnych regionach 
przepiórką, perepełką, brodą, kozą lub pępkiem. 
Przypisywano im moc magiczną, dlatego ścinał je 
z namaszczeniem sam gospodarz lub najlepszy ko-
śnik, po czym wręczano ją najlepszym żniwiarkom 
do uplecenia wieńca. Umieszczano także pod nią 
kawałek chleba, słoniny lub monety, które symbo-
lizowały dobrobyt i szczęście. 

Pomyślność i urodzaj miało zapewnić także 
pozostawianie ziarna z ostatnich zebranych kłosów 
lub z kłosów wykruszonych z wieńca dożynkowego 
do wysiania w roku następnym. 

W tym roku Puchaczowska Ziemia znowu obfi-
cie obrodziła. Nie wiem, czy to zasługa kultywowania 
wspomnianych tradycji, wiem jednak na pewno, że 
to wynik ciężkiej pracy rolników, ich rodzin i wszyst-
kich, którym los soli naszej Ziemi nie jest obojętny. 

Małgorzata Rodziewicz,  
Redaktor naczelny
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Goście  
z Charkowa
02 lipca 2012 roku odbyło się spo-
tkanie z delegacją z Charkowa, 
którą przywitał Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego Adam Niwiński 
oraz pracownik Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Łęcznej Bożena 
Taszarek.

Organizatorem spotkania było Cen-
trum Współpracy Polska – Wschód 

wspierające integrację europejską, rozwój 
demokracji i Partnerstwo Wschodnie.

Celem wizyty była wymiana doświad-
czeń na temat możliwościami pozyskiwania 
środków unijnych na rozwój (c.d. na s. 2)  

Nieocenionym źródłem informacji o ludności parafii Puchaczów są księgi metrykalne: urodzin, małżeństw 

i zgonów, przechowywane w kancelarii parafialnej. W większości pochodzą z XIX i XX w., choć najstarsze 

sporządzono pod  koniec wieku XVII . Na ich kartach przewijają się mieszkańcy parafii czasów rozbiorowych, 

a  i późniejszych. Zapisano w nich imiona, nazwiska rodziców i rodziców chrzestnych, ich wiek, zawód oraz 

miejsce zamieszkania. To kopalnia wiedzy na temat drzew genealogicznych i wielu aspektów ówczesnego ży-

cia. Najbliższe dwie opowieści poświęcę ciekawostkom zgromadzonym dzięki studiom nad księgami. 

Dane metrykalne z ksiąg urodzeń z lat 1869-1914 wskazują, że zasadniczym elementem zwiększania 

populacji był przyrost naturalny. Najmniej urodzeń miało miejsce w miesiącu lutym, najwięcej w listo-

padzie. Porody przyjmowały akuszerki: Jadwiga Skórniewska z Turowoli, Jadwiga Sidorowska i Helena Na-

grodzka z Puchaczowa. W tym czasie trzykrotnie rodziły się bliźnięta – w 1878 roku w rodzinie Paluchów  

i Rucińskich oraz w 1888 roku w rodzinie Żmurków. Do najbardziej popularnych imion żeńskich należały wów-

czas: Aleksandra, Helena, Marianna, Stanisława i Franciszka. Wiek XX przyniósł zmiany. Księgi odnotowały 

imiona typu: Urszula, Wanda, Róża, Aurelia, Maria. Imiona podwójne nadano 29. dziewczynkom. W porównaniu  

z imionami męskimi, żeńskie wykazują większą różnorodność. Do popularnych imion męskich należały: Jan, 

Stanisław, Władysław i Józef. W wieku XX pojawiły się natomiast imiona: Eugeniusz, Henryk i Tadeusz.

Ciekawie przedstawiała się również struktura samych rodzin. Wynika z niej, że najwięcej było rodzin  

pięcio-, cztero- i trzyosobowych, zaś wielodzietnych z ośmiorgiem potomstwa było zaledwie cztery.



Kolejny                   otwarty 
20 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 odbyło się oficjalne otwarcie kom-
pleksu boisk sportowych ,,Orlik 2012” wybudowanego w ramach Programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012 w Ostrówku”. 

To już drugi kompleks profe-
sjonalnych boisk w gminie 

Puchaczów sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lu-
belskiego i budżetu Gminy Pu-
chaczów. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od rozegrania towarzyskiego 
meczu piłki nożnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ostrówku  
i Państwowej Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Łęcznej. Mecz 
wygrała drużyna z Ostrówka. 
Następnie Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk wraz  
z Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku Wandą Kot po-
witali przybyłych gości. Swoją 
obecnością zaszczycili nas m.in.: 
Jan Łopata – poseł PSL, Anna 
Wysocka – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury Urzędu Woje-
wódzkiego, Anna Szczepińska 
– w-ce Kurator Oświaty w Lu-
blinie, Radosław Tkaczyk – z-ca 
Dyrektora Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczo-
ści, Kazimierz Budka – w-ce 
Starosta Powiatu Łęczyńskiego, 
oraz władze gminy, dyrektorzy 
gminnych jednostek organiza-
cyjnych, placówek oświaty, na-
uczyciele i inni zacni goście. 

Kompleks boisk poświęcił 
proboszcz parafii w Łańcucho-
wie ks. Teodor Paweł Bartecki. 
Nie zabrakło przecięcia wstęgi, 
symbolicznych goli do bramki, 
występów artystycznych dzieci  
i pokazów tańca.

Nowoczesna infrastruktura 
sportowa tego obiektu stwarza 
mieszkańcom gminy doskonałe 
warunki do uprawiania sportu  
i rekreacji.

Na kompleksie boisk za-
trudniono wykwalifikowanych 
animatorów sportu promu-
jących aktywność fizyczną  
w różnych grupach społecz-
nych (dzieci, młodzież, doro-
śli  oraz osoby niepełnospraw-
ne). Pod ich opieką można roz-
wijać umiejętności w różnych 
dyscyplinach sportu, takich jak: 
piłka siatkowa, piłka nożna, ko-
szykówka i tenis. 

Istnieje również możliwość 
nieodpłatnej rezerwacji wybra-
nego boiska.            

Agata Hałas, Jarosław Burkiet

Informacje o kompleksach 
boisk „Orlik 2012”  

wraz z harmonogramami  
godzin pracy znajdują się  
na stronie internetowej
 www.puchaczow.pl
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Aktualności

(cd. ze s. 1) produkcji rolniczej.
Delegacja oprócz gospo-

darstwa z gminy Łęczna oraz 
Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Ludwinie 
odwiedziła naszych rolników. 

Gościom zaprezentowano 
m.in. puchaczowski „Majątek 
Rutka” należący do Zbigniewa 
Kołodzieja, który zajmuje się 
hodowlą polskich ras zacho-
wawczych, takich jak: bydło 
białogrzbiete, koniki polskie, 
owce wrzosówki, owce uhru-
skie, gęsi biłgorajskie. Oprócz 
zwierząt właściciel gospodar-
stwa zaprezentował walory 
smakowe pochodzących z ich 
hodowli produktów mlecznych 
i mięsnych. Wielkie wrażenie 
zrobił na delegatach dom agro-
turystyczny z salą bankietowo-
-wykładową na ok. 100 osób. 

Po swoich włościach opro-
wadzał również Stanisław Brutt  
z Bogdanki, właściciel ok.  
100 ha gruntów ornych prze-
znaczonych pod produkcję ro-
ślinną (pszenica, rzepak, kuku-
rydza, burak cukrowy). 

Delegatom zaimponował 
dynamiczny rozwój gospo-
darstwa dzięki wykorzystaniu 
unijnych funduszy, z których 
od wielu lat korzysta S. Brutt, 
bardzo dobrze wyposażony 
park maszynowy i rozwiąza-
nia związane z prawidłowym 
przechowywaniem środków 
ochrony roślin, nawozów, olei 
i paliw. Delegaci porównywa-
li m.in. wyniki produkcyjne, 
sposoby nawożenia i strukturę 
gleby.                                       nem

Małe Euro 2012
22 czerwca 2012 roku przedszkolaki z Przedszko-
la w Puchaczowie obchodziły Dzień Sportu. Im-
preza odbyła się pod hasłem „Małe Euro 2012”. 

Poprosiliśmy rodziców, aby 
dzieci przyszły ubrane w 

stroje sportowe w barwach na-
rodowych – mówi Ewa Bochra, 
dyrektor Przedszkola w Pucha-
czowie. – Odzew przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania, za co 
rodzicom serdecznie dziękuje-
my. 

Dzieci ubrane w biało-
-czerwone koszulki, zabawne 
peruki, z flagami i trąbkami 

ruszyły barwnym korowodem 
na komleks boisk „Orlik”, gdzie 
odbyły się wielogodzinne zaję-
cia sportowe, urozmaicone za-
bawami i konkursami, w któ-
rych brała również udział ka-
dra pedagogiczna Przedszkola. 
Śmiech i pozytywne emocje 
podsycały zdrową rywalizację, 
sprawiając, że nawet mali mal-
kontenci bawili się wyśmieni-
cie.                                         nem

Puchar 
Wójta w 
rękach cy-
cowian
14 lipca na „Orliku”  
w Ostrówku odbyły się 
zawody w piłkę nożną 
o Puchar Wójta Gminy 
Puchaczów.

W sportowych zmaganiach 
wzięło udział siedem 

drużyn z: z Ostrówka, Pucha-
czowa, Cycowa, , Januszówki, 
Milejowa, Głębokiego oraz 
drużyna Państwowej Straży Po-
żarnej z Łęcznej.

Po zaciętej rywalizacji na 
I miejscu uplasowała się dru-
żyna z Cycowa, której gratu-
lujemy zwycięztwa. Miejsce II 
zajęli piłkarze z Ostrówka, a III 
z PSP Łęczna.     Jarosław Burkiet

Goście z 
Charkowa
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Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się o godz. 

10.30. barwnym korowodem, 
który ruszył spod  kościoła. 
Tradycyjnie już w parku odbyła 
się uroczysta Msza święta od-
prawiana przez ks. proboszcza 
Zenona Bzdyraka.

Część oficjalna
Po Eucharystii Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk po-
witał przybyłe delegacje, m.in.: 
Wicewojewodę lubelskiego Ma-
riana Starownika, przedstawi-
ciela Marszałka Województwa 
Lubelskiego Michała Tyburka, 
Starostę Powiatu Łęczyńskiego 
Adama Niwińskiego, zaprzy-
jaźnioną delegację sąsiadów  
z Ukrainy – wójta gminy Lu-
bliniec Aleksandra Fiodoniuka  
i radnych gminy Lubitów,  
przedstawiciela Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęcznej, wła-
dze gminne, Radę gminy na 
czele z przewodniczącą Urszulą 
Hucz, przedstawicieli Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego i KRUS, 
dyrekcje szkół, a także Koła Go-
spodyń Wiejskich, przybyłych 
na uroczystość rolników oraz 
mieszkańców gminy. 

W swoim przemówieniu 
wójt podziękował wszystkim 
rolnikom oraz ich żonom za 
codziennym trud, wysiłek i po-
święcenie wkładane w każdy 
hektar Puchaczowskiej Ziemi, 
która pomimo tak trudnego 
roku i klęsk obficie obrodziła. 
Starostowie Dożynek Danuta 
Brygała i Sławomir Chruścik 
przekazali na ręce gospodarza 
dożynkowy chleb, który podzie-
lono wśród mieszkańców gminy. 

Podczas oficjalnej części 
uroczystości wójt wręczył także 
listy gratulacyjne przewodniczą-
cym Kół Gospodyń Wiejskich: 
B. Arciszewskiej, D. Macieńko, 
H. Stadnik oraz S. Szurek za 
wieloletnią pracę i zaangażowa-
nie w działalność Kół. Nie za-
pomniał również o strażakach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy, którym wrę-
czył pompy nowej generacji. 

Podczas gdy uczestnicy im-
prezy kosztowali pyszności ze 

stoiska promocyjnego gminy, 
na scenę wkroczyła Orkiestra 
Dęta z Mełgwii, następnie mło-
dzieżowy zespół lokalny „To 
My” i kapela ludowa „Cykada”.

Wręczono także nagrody 
i dyplomy za piękne wieńce 
dożynkowe. W tym roku zwy-
ciężyły Koła Gospodyń Wiej-
skich z Albertowa, Ciechanek 
i Ostrówka, choć wszystkie 
zasługują na słowa uznania. 
Nagrody i puchary wręczyła 
komisja konkursowa na cze-
le z przewodniczącym – Se-
kretarzem Gminy Puchaczów 
Jerzym Dębskim, Barbarą Pa-
cek-Jaśkiewicz i Ewą Bochrą – 
członkiniami komisji. 

Powodów do łez – łez ze 
śmiechu, przyspożył jedynie ka-
baret „Szara Eminencja”. Czas 
urozmaicał blok imprez dla 
dzieci, biesiada dożynkowa oraz 
koncert zespołu „Rico” i gwiaz-
dy dożynek – zespołu „Basta”. 
Zabawa trwała do północy 
i starym zwyczajem zakończył 
ją pokaz sztucznych ogni. 

Zawody strzeleckie
W przed dzień dożynek w so-
botę na strzelnicy w Wólce 

Święto plonów w Puchaczowie

Dożynki zrealizowano w ramach projektu „Dożynki Gminne – Puchaczów 2012” współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Cycowskiej odbyły się zawody 
strzeleckie z broni sportowej 
KBKS o Puchar Wójta Gminy 
Puchaczów. 

Na zawody przybyło ok. 50 
osób: strzelały dzieci, młodzież  
i dorośli, wszyscy świetnie się 
bawili. 

Wójt gminy Puchaczów 
wraz z  Prezesem Koła LOK Jac-
kiem Świecą wręczyli wszyst-
kim zwycięzcom cenne nagro-
dy rzeczowe, puchary i dyplo-
my.                           Sylwia Janiuk

Turniej Siatkówki Plażowej
Do Dożynkowego Turnieju 
Siatkówki Plażowej zgłosiło 
się dziewięć zespołów z terenu 
gminy i okolic. Większość par 
stanowili uczniowie Zespołu 
Szkół w Puchaczowie. 

W pierwszej fazie zawo-
dów nie zawiedli faworyci: para 
Kamil Kot – Rafał Kot szła jak 
burza. W meczu finałowym po-
konali parę Tomasz Rosiński – 
Robert Karpiński, która uplaso-
wała się na miejscu II. Trzecią 
lokatę zapewnili sobie Adrian 

Morawski – Piotr Suwała, wy-
grywając z Kubą Wronowskim 
i Bartkiem Bastrzykiem. 

Turniej Piłkarski
Animatorzy „Orlika” w Pucha-
czowie zorganizowali Towarzy-
ski Turniej Piłkarski z udziałem 
kobiecego zespołu „Widok” 
Lublin, „Max Media Art FC”, 
w którego składzie znaleźli się 
członkowie kabaretów „Ani 
Mru Mru” i „Smile” z Marci-
nem Wójcikiem, Andrzejem 
Mierzejewskim i Michałem 
Kinclem na czele. Obsadę tur-
nieju uzupełniał zespół samo-
rządowców gminy Puchaczów. 

Turniej rozgrywano syste-
mem „każdy z każdym”. Nie-
pokonana okazała się drużyna 
kabareciarzy, która ostatecznie 
zapewniła sobie zwycięstwo 
w turnieju. W meczu o drugie 
miejsce zmierzyły się „Widok” 
Lublin i samorządowcy gminy 
Puchaczów. 

W regulaminowym czasie 
gry padł remis i sędzia zarządził 
rzuty karne. Konkurs karnych 
wygrały panie (7:6), plasując się 
na drugim miejscu. Na najniż-
szym stopniu podium stanęli 
gospodarze imprezy – samo-
rządowcy gminy Puchaczów.

Daniel Włodarczyk

Niedziela 26 sierpnia przywitała wszystkich przyby-
łych gości słoneczną, letnią pogodą, która była uko-
ronowaniem rolniczego trudu pracy. Nad przebie-
giem tegorocznego Święta plonów czuwały zgodnie 
wszystkie organizacje gminne: Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd gmi-
ny Puchaczów, a także Gminny Ośrodek Kultury.
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Wokół nas

lifikacje zawodowe. Chętni 
ukończą kurs kucharza małej 
gastronomii, fryzjerstwa oraz 
szkolenie z zakresu obsługi 
komputera. W programie zna-
lazł się także kurs prawa jazdy 
kat. B oraz operatora wózków 
widłowych. 

Uczestnicy pogłębią rów-
nież kompetencje i umiejętno-
ści społeczne, objęci są wspar-
ciem psychologicznym grupo-
wym oraz indywidualnym. 

Projekt przewiduje rów-
nież zwrot kosztów dojazdu 
na zajęcia, bezpłatne materia-
ły szkoleniowe i promocyjne, 

ubezpieczenie NW, badania 
lekarskie oraz wyżywienie. 

Ponadto wszyscy uczestni-
cy projektu będą mogli skorzy-
stać ze wsparcia finansowego 
na podstawie ustawy o pomo-
cy społecznej.

Uczestnikom kolejnej edy-
cji projektu gratulujemy oraz 
życzymy dużo zapału i wy-
trwałości w zdobywaniu no-
wych doświadczeń i umiejęt-
ności.

Ewa Kaźmierczak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie  
kontynuuje realizację projektu systemowego pt.:  
„Spektrum możliwości”, współfinansowanego  
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  
Społecznego.

W wyniku rekrutacji wy-
łoniono grupę docelo-

wą złożoną z 10. uczestników. 
Wśród nich znalazły się osoby 
bezrobotne i nieaktywne za-
wodowo, mieszkające na te-
renie gminy Puchaczów oraz 
korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej w różnych 
formach.

Pierwsze szkolenia roz-
poczęły się 01 sierpnia. W 
ramach projektu beneficjen-
ci biorą udział w warsztatach 
z doradcą zawodowym oraz 
szkoleniach i kursach pozwo-
lających zdobyć nowe kwa-

Kolejna edycja programu 
„Spektrum możliwości”

StOP przemocy w rodzinie
04 czerwca na mocy zarządzenia wójta gminy Puchaczów powołano 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie. Jego celem jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz 
reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne, w szczególności 
przemocy w rodzinie, a także pomoc osobom, rodzinom i środowiskom 
dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów. 

Zespół tworzą ludzie zwią-
zani na co dzień z dzia-

łalnością opiekuńczą, wycho-
wawczą i edukacyjną, mogący 
błyskawicznie reagować na 
wszelkie problemy dotyczące 
dzieci, młodzieży, rodzin, osób 
niepełnosprawnych oraz in-
nych potrzebujących pomocy 
i wsparcia.

W skład Zespołu weszli: 
Edyta Skoniecka-Klajda – prze-
wodnicząca (Zespół Szkół w 
Puchaczowie, Gminna Komisja 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Puchaczowie), Wanda Kot – 
z-ca przewodniczącej (Szkoła 
Podstawowa w Ostrówku), Ewa 

Bochra (Przedszkole w Pucha-
czowie), Małgorzata Chruścik 
(Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puchaczowie), Monika 
Gargol (Szkoła Podstawowa w 
Nadrybiu), Ewa Kaźmierczak 
(Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie), Magdalena 
Tarka (Świetlica Profilaktycz-
no-Wychowawcza w Ostrów-
ku, Stowarzyszenie Nasza 
Świetlica – „Pomocna Dłoń” 
w Bogdance), Alina Michaluk 
(Gminny Ośrodek Zdrowia SP 
ZOZ w Puchaczowie), Maria 
Paryła (Szkoła Podstawowa w 
Nadrybiu), Joanna Tomasiak 
(Zespół Szkół w Puchaczowie), 
Mirosław Ciołek (Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w 
Łęcznej), Zbigniew Jurkowski 
(Komenda Powiatowa Policji 
w Łęcznej, GKPiRPA w Pucha-
czowie) oraz Maciej Michaluk 
(Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 
w Lublinie zs. w Świdniku).

Obsługę organizacyjno-
-techniczną Zespołu zapewnia 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie.

Ewa Kaźmierczak

Udane wa-
kacje  
z GOK
Wakacyjne miesiące  
w GOK w Puchaczo-
wie były bardzo pra-
cowite pomimo sezo-
nu urlopowego.

Cały lipiec załoga GOK or-
ganizowała zajęcia dla 

dzieci szkolnych. Codziennie 
od rana, niezależnie od pogody, 
prowadziliśmy gry i zabawy ru-
chowe oraz spotkania plastycz-
ne. Dzieci wykonywały piękne 
rzeźby z masy solnej, malowały 
farbami akwarelowymi i plaka-
towymi. Udostępnialiśmy ka-
wiarenkę internetową. 

Każdego dnia zapraszali-
śmy uczestników do zabaw na 
świeżym powietrzu, m.in.: gry 
w siatkówkę, hula-hop, ska-
kania na skakance i wyścigów. 
Zorganizowaliśmy rajdy ro-
werowe nad jezioro Piaseczno, 
wyjazdy do kina, minizoo i SPA 
„Orkana”. Dużym powodze-
niem cieszyły się też spotka-
nia karaoke – „Mikrofon dla 
wszystkich”. Strzałem w tzw. 
dziesiątkę okazały się zajęcia  
z końmi, podczas których 
uczestnicy poznali naturę i za-
chowania zwierzęcia, obejrzeli 
pokaz jazdy konnej i próbowali 
własnych sił w jeździectwie. 

Lipcowe zajęcia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury zakoń-
czyło ognisko i biwak w GOK-u 
dla wszystkich chętnych dzieci.

                       GOK Puchaczów
 

Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  
urzęduje przy ul. Tysiąclecia 8  

w Puchaczowie,  
tel. (81) 757 50 68.
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Wokół nas

Fot. Bronisława Arciszewska.

Pierwszą organizacją kobiecą w 
Polsce było założone w Piasecznie  

w roku 1866 Towarzystwo Gospodyń. 
Wkrótce zaczęły powstawać kolejne. 
Bez względu na przyjmowane nazwy 
ich celem od zawsze było pielęgno-
wanie polskich tradycji związanych 
ze sztuką kulinarną, prowadzeniem 
domu, gospodarstwa i ogrodu. 

Nazwa 
Bieda i zacofanie polskiej wsi w wyniku 
rozbiorów zmusiło polskie dziewczęta 
do poszerzania horyzontów i nauki w 
szkołach rolniczych. Rozwój samorząd-
ności i rodząca się świadomość kobiet 
sprawiły, że pół wieku później przy 
boku Kółek Rolniczych powstał stawia-
jący sobie ambitne cele i zadania, silny 
i prężnie rozwijający się ruch kobiecy, 
zwany od 1918 roku Kołami Gospodyń 
Wiejskich.  

Wiejska elita
Wiele wskazuje, że Koła miały charakter 
elitarny. Od zawsze kierowały nimi oso-
by powszechnie szanowane i poważa-
ne, a sama działalność członkiń budziła 
respekt i uznanie. Godzenie roli wzoro-
wych gospodyń i matek zaowocowało 
organizacją rozmaitych kursów tema-
tycznych, m.in.: gotowania, pieczenia, 
kroju i szycia, hodowli warzyw i zwierząt 
gospodarskich, higieny i prawidłowego 
odżywiania. Potańcówki, wieczorki roz-
rywkowe czy konkursy (np. na najpięk-
niejszy ogródek warzywny) sprawiały, 
że kwitło życie społeczne i towarzyskie 
w czasach, gdy nie było telewizorów.

Reaktywacja
Twórczą działalność Kół przerwała 
gwałtownie II wojna światowa, jednak 
tuż po niej przeżyły prawdziwy rene-
sans. Przede wszystkim zaczęły brać 

bardzo czynny udział w życiu lokalnym, 
angażując się we współpracę z orga-
nizacjami tj.: gmina, ochotnicza straż 
pożarna, szkoła i kościół. Z czasem 
organizacja lokalnych imprez zaczęła 
przynosić dochody, co z kolei przyczy-
niło się do bujnego rozwoju świetlic, 
które panie wyposażały w niezbędne 
do działalności urządzenia i sprzęty, 
często udostępniane mieszkańcom 
wsi. Nowością stały się regularne wy-
jazdy autokarowe do kin i teatrów oraz 

poznawanie zakątków kraju, zwłaszcza 
miejsc kultu maryjnego.

KGW –  relikt przeszłości?
Skądże znowu! Dzisiejsze KGW aktyw-
nie i świadomie budują obraz wiejskiej 
społeczności, sięgają po środki finanso-
we z UE na realizację swoich planów. Ich 
działania zyskały przychylność samorzą-
dów, co wpływa na prężne współuczest-
nictwo KGW w imprezach masowych, 
gwarantujące rzesze publiczności. 

Panie: Bronisława Arciszewska, 
Daniela Macieńko, Helena Stadnik  
i Stanisława Szurek
Nie jest sztuką powołać coś do dzia-
łania, ale codzienną pracą sprawiać, 
by miało to sens i przynosiło efekty. 
Nasze „podwórkowe” Koła Gospodyń 
Wiejskich, które znajdują się zawsze 
na wyciągnięcie ręki, są nieocenione  
i niezastąpione w sztuce, jaką jest bez 
wątpienia kultywowanie tradycji i prze-
kazywanie jej młodemu pokoleniu, inte-
gracja środowiska wiejskiego, codzien-
na praca w wiejskiej rodzinie, pomoc  
w wychowaniu i kształceniu oraz zachę-
canie kobiet do różnych form aktywno-
ści zawodowej.  

Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk oraz pracownicy Urzędu gminy 
Puchaczów i wszystkie zaprzyjaźnione 
organizacje i instytucje w sposób szcze-
gólny pragną podziękować Paniom: 
Bronisławie Arciszewskiej, Danieli Ma-
cieńko, Helenie Stadnik i Stanisławie 
Szurek za wieloletnie zasługi i aktywną 
pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny. 

Dzięki Paniom nieocenionej po-
mocy, ogromnemu zaangażowaniu, 
przychylności i serdeczności dziś mamy 
swoją tożsamość i młodzież świadomą 
swoich korzeni, mamy nieocenione 
strażniczki sztuki ludowej – lokalnych 
pieśni i przyśpiewek, wspaniałych de-
koracji i ozdób, wspomnień i bajek, 
mamy przepyszne kulinaria czyniące 
każdą imprezę niepowtarzalną i jedy-
ną w swoim rodzaju, w końcu – piękne  
i mądre babcie, ciocie i mamy znające 
tysiąc recept: na udany sernik, wywa-
bienie plam po kawie, złamane serce  
i każdą dolegliwość. 

Serdecznie Paniom i wszystkim 
Członkiniom naszych Kół Gospodyń 
Wiejskich dziękujemy.

                      Małgorzata Rodziewicz

Z kart historii Kół Gospodyń Wiejskich 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Koła Gospodyń Wiejskich są jedną  
z najstarszych działających w Europie organizacji, powstałą pod koniec XIX wieku. 

Działalność Pani Broni, Danieli, Stasi i Heli, dyktowana niegasnącym entu-
zjazmem w popularyzowaniu kultury, spotyka się z ogromną życzliwością 

mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy wdzięczni Paniom za wsparcie i życiową 
mądrość okazywaną na każdym kroku, za przyczynianie się do rozwoju naszej gmi-
ny i nas samych, za zaangażowane w ruch edukacyjny, który od zawsze przyciągał 
kobiety spragnione nowinek i chęci poszerzania swoich horyzontów. Za organizację 
Dnia Kobiet i Matki, dożynek powiatowych i gminnych, festiwali piosenki, zabaw 
choinkowych i innych cennych przedsięwzięć. Gdyby nie Wy, Drogie Panie, nasz 
gminny krajobraz wyglądałby dziś zupełnie inaczej.  

Bronisława Arciszewska – wieloletnia działaczka społeczna, założycielka i przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bogdance od 18 marca 1970 r., radna gminy Pu-
chaczów w latach 1973-1990. Otrzymała wiele odznaczeń, m.in.: Brązowy Krzyż za 
Zasługi przyznany przez Przewodniczącego Rady Państwa (Warszawa 1977), Medal 
40-lecia Polski Ludowej (Warszawa 1984), Odznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych 
przyznaną przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych (Warszawa 
2002) i wiele innych podziękowań oraz dyplomów.

Daniela Macieńko – od 47 lat wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tu-
rowoli, działaczka społeczna od lat 55. Wieloletnia członkini Zespołu Śpiewaczego, 
w którym występowała m.in. podczas Dni Miejscowości, powiatowych i gminnych 
dożynek, Wojewódzkich Przeglądów Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym i Józefowie n/Wisłą. 

Stanisława Szurek – od 47 lat przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Turo-
woli, radna Gromadzkiej Rady Narodowej w Puchaczowie w latach 1962-1965  
i 1965-1969. Ininicjatorka założenia i członkini Ludowego Zespołu Śpiewaczego, 
pomysłodawca scenariuszy do wielokrotnie nagradzanych widowisk „Ludowego Te-
atru Obrzędowego”. Za swoją działalność otrzymała m.in.: Srebrny Krzyż za Zasługi 
przyznany przez Przewodniczącego Rady Państwa (Warszawa 1976), Honorową Od-
znakę za Zasługi dla Lubelszczyzny przyznaną przez Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej (Lublin 1978), Odznakę Zasłużony Opiekun Społeczny od Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej (Warszawa 1983), Medal 40-lecia Polski Ludowej (Warszawa 
1984) oraz wiele innych podziękowań i dyplomów.

Helena Stadnik – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Szpicy od 1965 r., 
radna Gromadzkiej Rady Narodowej w Puchaczowie w latach 1962-1969. Inicja-
torka założenia i członkini Ludowego Zespołu Śpiewaczego, utytułowana licznymi 
dyplomami i podziękowaniami. Otrzymała m.in.: Dyplom za aktywną pracę społecz-
ną w Kole i Kółku Rolniczym dla dobra wsi lubelskiej (Lublin 1966), List pochwal-
ny za ofiarną i gorliwą działalność w zaszczytnej służbie pożarniczej od Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (Lublin 1969), Dyplom uznania za duży wkład w 
pracach społecznych przy budowie sklepu i świetlicy w Szpicy (Łęczna 1988), Dy-
plom dla Zespołu Śpiewaczego w Szpicy za udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich od Wydziału Kultury  
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (1989) oraz wiele innych podziękowań  
i dyplomów.                                                                                   Beata Sagan, Sylwia Janiuk

Nasze kochane Panie: Bronia, Daniela, Stasia i Hela

Fot. Daniela Macieńko.

Fot. Helena Stadnik. Fot. Stanisława Szurek.
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Na spacer do... Kościoła w Puchaczowie
Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach kart historii miasteczka Puchaczów było niewątpli-
wie powstanie parafii, zbiegające się czasowo z lokacją miejską. Dokument fundacyjny został 
wydany przez biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego 25 sierpnia 1533 roku w Kielcach. 

Parafię w Puchaczowie upo- 
sażył Maciej, opat siecie-

chowski, zaś fundatorem drew-
nianego kościoła wybudowa-
nego dla Polaków i Rusinów  
w miejscu drewnianej kaplicy 
był administrator opactwa, bi-
skup Jan Andrzej Próchnicki. 

Oficjalne poświęcenie ko-
ścioła odbyło się pamiętnego 
dnia 14 września 1533 roku. 

Parafia Puchaczów należa-
ła do dekanatu parczewskiego 
diecezji krakowskiej, w której 
skład wchodziły miejscowo-
ści: Puchaczów, Nadryb, Stara 
Wieś, Turowola Wola, Stypcza, 
Zawadówka i Wola Brzozowa. 

Wezwanie
Wezwania kościoła nie spre-
cyzowano od razu. Jak podaje 
Wikipedia, był przejściowo 
pod wezwaniem Świętego 
Krzyża jak i istniejący wówczas  
w Puchaczowie szpital. W 
dokumentach zapisano kilka 
innych wersji, wśród nich zna-
lazło się także Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny. 

Przejściowe kłopoty
Uposażenie parafii dokonane 
przez opata Macieja było nie-
wystarczające i stało się bezpo-
średnią przyczyną faktu, że w 
Puchaczowie nie było chętnych 
do objęcia probostwa. Ponie-
waż brakowało księdza obrząd-
ku łacińskiego, do początku 
XVI w. istaniła w Puchaczowie 
tylko parafia obrządku grec-
kiego. Grekokatolicy i katolicy 
uczęszczali więc do tej samej 
świątyni. Biskup Próchnicki, 
chcąc zachęcić do administro-
wania parafią, w roku 1614 
zapisał na jej utrzymanie dzie-
sięciny z Puchaczowa, Starej 
Wsi, Nadrybia i wszystkich pól 
„nowo odkrytych”. 

Kościół murowany
Obecną świątynię pod we-

zwaniem Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny zaczęto 
budować w 1778 roku na miej-
scu drewnianego kościoła dzię-
ki wsparciu finansowym fun-
dacji Leonarda Prokopowicza. 

System ołtarzy
Po lewej stronie prezbiterium 
znajduje się zakrystia ze skarb-
czykiem na piętrze, po przeciw-
nej – druga zakrystia. Fasada 
kościoła ma wklęsło wypukłe 
podziały z wieżą pośrodku. Nad 
nawą znajduje się wieżyczka, 
wewnątrz której wybudowano 
aż 10 ołtarzy. Na głównym oł-
tarzu świątyni pochodzącym  
z końca XVIII wieku umiej-
scowiono dwa obrazy – z wize-
runkiem Matki Boskiej Wnie-
bowziętej oraz Matki Boskiej  
z dzieciątkiem. Kościół ma dwa 
barokowo-klasycystyczne oł-
tarze boczne: po lewej stronie  
z krucyfiksem (z XV wieku), zaś 
po prawej stronie z obrazami 
św. Trójcy i św. Mikołaja. Rów-
nież po lewej stronie mieszczą 
się ołtarze z obrazami Matki 
Bożej Różańcowej, św. Barbary  
i św. Macieja Apostoła. Wszyst-
kie namalowano w XVIII w. 
Po prawej stronie nawy rów-
nież umieszczono 3 ołtarze  
z obrazami z XVIII wieku:  
Św. Antoniego Padarewskiego, 
św. Anny Samotrzeć i św. Tekli. 

Posadzkę kościoła wykona-
no z terakoty. Na nowszej pod-
stawie ustawiono miedzianą 
czaszę chrzcielnicy z XVIII w. 

Zakończenie prac budow-
lanych kościoła nastąpiło w 
1800 r. Dębowe ławki w na-
wie pochodzą z 1928 roku, zaś 
ośmiogłosowe organy z XIX 
w. W latach kolejnych kościół 
systematycznie odnawiano.  

Dzwonnica
Obok kościoła stoi murowana 
dzwonnica z 1854 roku i jesz-
cze starsza plebania zbudowa-
na w 1809 r., którą przebudo-
wano na początku XX w. 

Sylwia Janiuk

Wzniesiony z cegły budynek kościoła  

to zabytek klasy „0”. Jest obiektem jednona-

wowym, późnobarokowym. 

Kościół wybudowano na wzgórku,  

we wschodniej części osady,  

po środku dawnego cmentarza.
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Środowisko cierpi z powo-
du ciągłego spalania i do-

stających się do atmosfery 
zanieczyszczeń. Skażenia te 
są powodem coraz częstszych 
zachorowań ludzi i zwierząt, 
przyczyniają się do jałowienia 
gleby, obumierania lasów, plo-
nów, stopniowego ocieplania się 
klimatu, a także zanieczyszczeń  
wód w niektórych krajach, pro-
wadzających do jej deficytu.  

Wszystko to zmusiło czło-
wieka do poszukiwania nowych 
źródeł energii, które nie są tak 
uciążliwe dla środowiska. Źró-
dłami takimi są: energia sło-

neczna, energia wiatru, energia 
wodna, energia spalania oraz 
energia geotermalna pochodzą-
ca z wód głębinowych. Charak-
teryzuje je brak emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń 
do środowiska naturalnego. 

Na dachach budynków 
prywatnych i użyteczności pu-
blicznej w naszej gminie coraz 
częściej można dostrzec baterie 
słoneczne. Do przetwarzania 
promieniowania słonecznego w 
użytkową energię cieplną słu-
żą kolektory, które wychwytują 
energię słoneczną, zmieniając 
ją na energię cieplną. Kolektory 

montuje się w miejscu najdłuż-
szego operowania słońca na jego 
płytę. Z tego powodu instaluje 
się je zazwyczaj na dachach od 
południowej strony budynku, 
choć niektórzy umieszczają ste-
laże również na ziemi. 

Kolektory stosuje się za-
zwyczaj do podgrzewania wody 
użytkowej, basenowej czy wspo-
magania centralnego ogrzewa-
nia. Korzyści z tytułu założenia 
kolektorów słonecznych to ob-
niżenie rachunków za prąd i gaz 
średnio o 60 % rocznie, wzrost 
wartości nieruchomości, unie-
zależnienie od wciąż wzrastają-

Odnawialne                    źródła energii
Każdy z nas korzysta w różnym stopniu z energii, zarówno w domu, pracy czy jadąc samochodem.  
Zazwyczaj wszyscy korzystamy ze źródeł nieodnawialnych tj.:  węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa  
czy gaz ziemny. Dlaczego? Ponieważ rozwój przemysłu stale zwiększa zapotrzebowanie na te paliwa, przyczyniając się 
do podnoszenia standardu życia człowieka dzięki masowej produkcji urządzeń powszechnego użytku. 

cych cen mediów tradycyjnych, 
istotne ograniczenie emisji 
szkodliwych związków do at-
mosfery.

Sylwia Janiuk

Biopaliwa – rzeczywiście eko?
Zalety 
· ochrona środowiska – biopaliwa w wyniku spalania  
    nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla,
· zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej,
· wartość energetyczna biopaliw jest niemalże równie wysoka  

  jak w benzynach ołowiowych,
· technologia do produkcji biopaliw i przetwarzania ich na ciepło  

 i energię elektryczną jest dość prosta i względnie tania,
· ogólnodostępne, odnawialne produkty do wytwarzania paliw.

Wady
· wyrąb lasów Amazonii w celu przetworzenia jej terenów  

 na plantacje trzciny cukrowej, z której wytwarza się biopaliwo, 
· degradacja środowiska związana z wzrastającym areałem upraw,
· duże zużycie nawozów sztucznych,
· gwałtownie zmniejszające się światowe zasoby żywnościowe,  

 co oznacza pogłębianie nędzy i głodu w krajach Trzeciego   
 Świata oraz wzrost cen na żywność, np. w Meksyku    
 cena kukurydzy, stanowiącej główną roślinę uprawną i źródło   
 pożywienia, wzrosła aż trzykrotnie,
· duże zużycie wody – np. do otrzymania tony cukru zużywa się  

 aż 100 ton wody. To zasadniczy problemem już nie tylko dla   
 krajów z niedoborem wody pitnej, takich jak Indie czy Chiny,   
 ale także dla USA i krajów UE,
· niezbyt korzystne dla silników – na skutek intensywnego   

 wydzielania parafiny przez paliwa pochodzenia roślinnego,   
 następuje tzw. frakcja parafinowa, prowadząca do blokady   
 filtra. Biopaliwa powodują także pęcznienie uszczelek  
 i węży. Ich lepkość jest ośmiokrotnie wyższa niż u paliw   
 ropopochodnych, co w konsekwencji doprowadza do niepełnego   
 spalania paliwa i znacznego pogorszenia pracy silnika,
· ceny paliw roślinnych są na litrze o ok. 30-40 gr droższe   

 niż paliw tradycyjnych.

Mieszkańcy gMiny zaintereso-
wani bateriaMi słonecznyMi  

mogą skorzystać ze wsparcia finansowe-
go, czyli dopłat do odnawialnych źródeł 
energii w ramach dotacji z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz dotacji z gminy 

Puchaczów na realizację zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Szczegółowe informacje 
w Referacie ds. Ochrony Środowiska,  

ul. Rynek 11, pokój nr 7, tel. (81) 757 50 12

Choć rozwój cywiliza-
cji niesie ze sobą wiele 
udogodnień, wiąże się 
także z nieodwracalnymi 
stratami. Kontrowersje 
narastają wokół paliw, 
zwanych ekologicznym. 
Sama ich nazwa też bu-
dzi wątpliwości. 

Wyróżnia się biopaliwa: 
stałe, np. słomę (w po-

staci bel, kostek lub brykietów) 
granulat trocinowy lub słomia-
ny,  drewno, siano i inne prze-
tworzone odpady roślinne; cie-
kłe, np. etanol i butanol (otrzy-
mywane w drodze fermentacji) 
oraz biopaliwa powstałe z es-
trów oleju rzepakowego; gazo-
we – tzw. biogaz lub gaz drzew-
ny, powstałe w wyniku fermen-
tacji ciekłych i stałych odpadów 
rolniczej produkcji zwierzęcej, 
np. gnojowicy, obornika, słomy 
lub  biomasy, czyli dużej ilości 
roślin, np. glonów.

Biomasa powstała z wy-
mienionych składników prze-
twarzana jest z kolei na nośniki 
energii.

CZY WIESZ, ŻE...
	Pierwszym biopaliwem produ-

kowanym na skalę przemysłową 
w Stanach Zjednoczonych był 
etanol pochodzący z upraw 
kukurydzy. W 1979 roku w USA 
wyprodukowano go w ilości 190 
mln litrów, a w 2010 – już 50 
mld. Etanol pozwala uzyskać 2/3 
energii, jaką daje benzyna. 

	Najbardziej powszechna jest 
produkcja biopaliw z oleju rze-
pakowego, zbóż uprawnych oraz 
trzciny cukrowej.

	W Polsce zasoby biomasy są 
dość duże, choć znacznie mniej-
sze niż zasoby energii słonecznej 
czy wiatrowej. 

	Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje 
w Polsce ustawa z 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych, która 
umożliwia produkcję biopaliw 
zarejestrowanym rolnikom indy-
widualnym, ale w ograniczonej 
ilości 100 l/ha lub w energetycz-
nym ekwiwalencie innego pali-
wa, np. gazowego.

	W 2003 roku ustalono, że pań-
stwa członkowskie UE mają obo-
wiązek wprowadzić biopaliwa do 
ogólnej produkcji paliw, z czego 
w 2020 roku zalecany jest 20% 
udział paliw alternatywnych w 
transporcie drogowym. Celina Michalska
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Rodzicu, czy wiesz, że...

A wszystko za sprawą fe-
stynu profilaktycznego 

„Apetyt na Zdrowie”, zorga-
nizowanego przez Świetlice 
Profilaktyczno-Wychowawcze 
z Ciechanek i Ostrówka, Sto-
warzyszenia Nasza Świetlica 
– „Pomocna Dłoń”, pod patro-
natem gminy Puchaczów, któ-
ry przyciągnął z całej okolicy 
rzesze dzieci wraz z rodzicami 
i dziadkami. 

Liczne konkursy, m.in. na 
na pyszną sałatkę, plastyczny 
pt. „Nie pal, nie pij”, uatrakcyj-
niło: malowanie twarzy, liczne 
zabawy ruchowe pod okiem 
Leszka Gęcy, pokaz akcji ga-

śniczej i udzialania pierwszej 
pomocy w wykonaniu Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Cie-
chanek i Puchaczowa. 

Po sportowych emocjach 
odbył się kabareton, który za-
skoczył wspaniałą grą aktorów. 

Miłym akcentem wspa-
niałej zabawy było wręczenie 
wszystkim dzieciom uczestni-
czącym w zabawie drobnych 
upominków: piórników, piłek, 
maskotek, gier, puzzli, lataw-
ców, zestawów do tenisa stoło-
wego, badmintona itp.

Wychowawcy Świetlic  
Profilaktyczno–Wychowawcza 

w Ciechankach i Ostrówku

Apetyt na zdrowie
W piątek 20 lipca Szkoła Podstawowa w Ciechan-
kach tętniła radością, a tłum dzieci zamienił się 
w barwne motyle, koty i inne postaci z bajek 

Istnieje możliwość skorzystania 
ze wsparcia w formie pokrywa-

nia kosztów dożywiania dzieciom 
do 7. roku życia oraz uczniom 
do czasu ukończenia szkoły po-
nadgimnazalnej na podstawie 
programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”.  

Pomoc może być przyznana 
nieodpłatnie osobom i rodzinom, 
które osiągają dochód miesięczny 
nie większy niż 526,50 zł netto 
przypadający na jednego członka 
rodziny. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Puchaczowie, ul. 
Tysiąclecia 8, tel.: (81) 757 50 68.

Do 15 września 2012 r. można 
składać wnioski o przyzna-

nie stypendium szkolnego dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, na-
uczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych do dnia 15 
października 2012 r. Pomoc ma-
terialna przysługuje: 1. uczniom 
szkół publicznych i niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych 
kolegiów nauczycielskich, na-
uczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłu-
żej  jednak niż do ukończenia 24. 
roku życia; 2. wychowankom pu-
blicznych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających  dzieciom  
i młodzieży, a także dzieciom 
oraz młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepeł-

nosprawnościami realizację od-
powiednio obowiązku szkolnego  
i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku 
nauki; 3. uczniom szkół niepublicz-
nych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży  
i dla dorosłych – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki. 
4. słuchaczom niepublicznych ko-
legiów nauczycielskich i nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych 
– do czasu ukończenia kształcenia, 
jednak nie dłużej niż do ukończe-
nia 24 roku życia. 

Miesięczna wysokość docho-
dów na osobę w rodzinie ucznia 
uprawnionego do ubiegania się  
o stypendium szkolne nie może 
być większa niż 351,00 zł. Od  
1 października 2012 r. kryterium 
dochodowe ulegnie zmianie  
i wynosić będzie 456,00 zł w prze-
liczeniu na osobę.

Formularze wniosków o przy-
znanie stypendium szkolnego 
dostępne są  w Urzędzie gminy 
w Puchaczowie, ul. Rynek 11, po-
kój nr 6, tel. (81) 757 50 12 wew. 
34 oraz na stronie internetowej: 
www.puchaczow.lubelskie.pl.

Jednorazowy zasiłek szkolny 
przysługuje uczniowi znajdują-

cemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej spowodowa-
nej zdarzeniem losowym: klęską 
żywiołową, nagłą lub długotrwałą 
chorobą ucznia, śmiercią rodzi-
ców lub opiekunów prawnych. 

Otrzymuje się go jeden raz 
w stosunku do jednego zdarze-
nia losowego. O zasiłek szkolny 
można ubiegać się w terminie nie 
dłuższym niż 2 miesiące od wystą-
pienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie zasiłku.

Lubelski Uniwesytet Trzeciego Wieku Filia w Łęcznej

zaprasza do udziału w zajęciach w roku akademickim 2012/2013
osoby starsze, które ukończyły aktywność zawodową.

WARUNKIEM PRZyJęCIA JEST: 

* posiadanie statusu emeryta/rencisty/lub osiągnięcie wieku emerytalnego  
* złożenie podania o przyjęcie w dniach 6, 7, 13, 14 września w godz. 10.00-13.00  

w biurze LUTW w Łęcznej przy ul. Plac Kościuszki 22 (I piętro) * dostarczenie 3 zdjęć 
legitymacyjnych * udział w rozmowie kwalifikacyjnej * uiszczenie wpisowego  

oraz opłaty rocznej za wykłady w wysokości 120 zł.

Studia na LUTW to alternatywa dla wszystkich chcących nadal poszerzać 
swoje horyzonty. 56 ubiegłorocznych słuchaczy z filli łęczyńkiej wzięło udział 

w licznych wykładach, kursie komputerowym, gimnastyce w wodzie  
i przy muzyce, nordic woking, uczestniczyło również w rajdzie  

„Seniorzy na szlakach Roztocza”.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej  
w ramach Programu edukacji ekologicznej  
w Powiecie Łęczyńskim zaprasza dzieci,  
młodzież i dorosłych do wzięcia udziału  

w konkursie fotograficznym

„(NIE)ZNANE TAJEMNICE POJEZIERZA”.
Głównym celem konkursu jest promocja walorów  

przyrodniczych i kulturowych Powiatu Łęczyńskiego  
ze szczególnym uwzględnieniem podlegającej ochronie  

flory i fauny oraz wartości historycznych,  
podkreśleniem magii miejsc i urokliwych krajobrazów. 

Prace przyjmowane są do 28 września 2012 roku.
Szczegóły Konkursu znajdują się w regulaminie  

zamieszczonym na stronie internetowej gminy Puchaczów  
oraz organizatora: www.powiatlecyznski.pl

K O N K U R S 
F O T O G R A F I C Z N Y 
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Dzieci wzięły udział w 
nadzwyczaj ciekawych 

zajęciach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

Dzięki Sławomirowi Ga-
łaszkiewiczowi i słuchaczom 
ZS w Ludwinie dowiedziały się 
m.in.: w jaki sposób unikać za-
grożeń, co zrobić i jakie służby 
należy zaalarmować, kiedy za-
grożenie wystąpi. Z zapartym 
tchem oglądały także pokazy 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Cennym doświadczeniem 
okazała się możliwość samo-
dzielnego wykonania resu-
scytacji, założenia kołnierza, 
przetransportowania poszko-
dowanego na noszach oraz 
oglądania sprzętu medyczne-
go. 

Sympatycznym akcentem 
kończącym wspaniałą lekcję 
było wręczenie dzieciom drob-
nych upominków z numerami 
telefonów alarmowych.

Wszystkich chcących zgłę-
bić sztukę udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
odsyłamy na stronę www.
zsludwin.pl, gdzie znajduje się 
poradnik przygotowany przez 
ludwińskich ratowników, któ-
ry można bezpłatnie pobrać  
i wydrukować.                            nem

Gościnni 
ratownicy
Uczniowie klas I-III  
ze Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku 
odwiedzili ratowników 
ze Szkoły Policealnej  
w Ludwinie.

Ponad 45 lat temu, w roku 1967, 
pełna życiowego optymizmu, 

harmonii, szlachetności i życzli-
wości młoda dziewczyna podjęła 
swoją pierwszą pracę w Szkole Pod-
stawowej w Ostrówku. Przez 24 lata 
wykonywała zadania nauczyciela, 
przez kolejne 6 lat wicedyrektora,  
a ostatnie 15 pracowała na stanowi-
sku Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Armii Krajowej w 
Ostrówku. Wanda Kot to nie tylko 
nauczyciel. 

– W czasie wieloletniej pracy 
pełniłam różne funkcje społeczne 
– mówi Pani dyrektor. – Zawsze by-
łam i będę harcerzem: prowadziłam 
drużyny harcerskie i zuchowe, dzia-
łałam w strukturach Komendy Hufca 
i Chorągwi ZHP. Byłam członkiem 
struktur Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, radną Rady gminy Pucha-
czów i Rady powiatu, współpracowa-
łam z organizacjami społecznymi na 
terenie gminy Puchaczów i powiatu. 
Z przyjętych na siebie zadań zawsze 
wywiązywałam się jak najlepiej. 

– Swoją pracę w szkole zaczyna-
ła Pani w 1967 r. Jak wówczas wyglą-
dała i jak zmieniała się w czasie Pani 
kadencji na stanowisku dyrektora?

– 45 lat temu budynek Szkoły 
Podstawowej w Ostrówku był jed-
nopiętrowy, ogrzewany piecami wę-
glowymi, miał drewniane podłogi. 
Duże sale oświetlała wówczas jedna 
żarówka, a toaleta mieściła się na ze-
wnątrz. Pierwsze znaczące zmiany w 
warunkach nauki i pracy wprowadzi-
ła ówczesna dyrektor – Helena Chan-
dzelewska. Kolejne, aż do obecnego 
stanu, nastąpiły wtedy gdy szkoły 
przejęła gmina Puchaczów – czyli w 
ciągu ostatnich 20. lat. Te najważniej-
sze zawdzięczamy mądrej polityce 
wójta Adama Grzesiuka.

– 45 lat pracy, Pani Dyrektor, 
w jednym miejscu to możliwość 
wpływania na zmiany, realizowania 
długofalowych celów. 

– W Ostrówku i w szkole zaszło 
wiele zmian, tych widocznych gołym 
okiem i tych ze sfery organizacyjnej, 
m.in. sposobu pracy i zarządzania. 
Reformy oświatowe zmieniły struk-
turę szkoły, system kształcenia, obo-
wiązki ucznia, rodzica, nauczyciela 
i dyrekcji. Czas mojego dyrektoro-
wania podsumuję jako okres 15. lat 
wytężonej pracy, remontów, rozbu-
dowy, budowy i wyposażania trzech 
obiektów, tj. Szkół Filialnych w Za-
wadowie i w Ciechankach oraz Szko-
ły w Ostrówku wraz z placami zabaw 
i kompleksem boisk „ORLIK 2012”. 
Zmieniło się wszystko prócz jednego: 

w tym wszystkim najważniejsze było 
i jest przez cały czas dziecko. 

– Czym jest dla Pani szkoła?
– Szkoła to mój drugi dom. Ko-

cham tę pracę. Kocham dzieci i ludzi, 
z którymi los mnie zetknął. W księ-
dze uczniów w trakcie tych 45. lat za-
pisano 1805 nazwisk uczniów. Uczy-
ło w tym czasie około 70. nauczycieli, 
pracowało 60. pracowników obsługi. 
Wszystkich wspominam z szacun-
kiem. 

– Jak układała się współpraca  
z pracownikami szkoły?

– Praca z ludźmi jest bardzo 
trudna, ale daje ogromną satysfak-
cję. Jestem osobą otwartą. Stosuję 
zasady i jasne kryteria. Daję informa-
cje zwrotne w ocenie pracy i zadań. 
Dzięki temu sytuacje są klarowne. 
Jak każdy człowiek mam czasem 
wątpliwości co do słuszności działań 
czy decyzji, ale w takich sytuacjach 
rozmawiam z pracownikami.

– Co sprawiło Pani największą 
satysfakcję w pracy nauczyciela, wi-
cedyrektora, dyrektora?

– Uroczystość nadania szkole 
imienia i sztandaru oraz coroczne 
piękne rocznice tej uroczystości. Sa-
tysfakcja płynie z radości, jaką spra-
wiamy kombatantom, żołnierzom 
Armii Krajowej.

– Jakie momenty będzie Pani 
przywoływała we wspomnieniach?

– W szkole przeżywa się powo-
dzenia i porażki nie tylko własne, 
ale i cudze. Najmilsze momenty to 
oczywiście radość dzieci: ich sukcesy 
w każdej dziedzinie, wyjazdy, biwa-
ki, rajdy, uroczystości szkolne i kla-
sowe, ale i współpraca z rodzicami, 
dobre relacje wśród pracowników,  
z gminą i jej instytucjami. Jak w każ-
dym miejscu i w szkole zdarzają się 
sytuacje trudne:  wypadki i choroby 
dzieci, niezdrowa rywalizacja, nisz-
czenie mienia, pauperyzacja rodzin, 
awarie techniczne różnych urządzeń 

czy zaskakująca zimowa pogoda. 
Na szczęście jako dobry zespół przy 
pomocy ludzi dobrej woli i instytucji 
zewnętrznych potrafiliśmy się zawsze 
ze wszystkim uporać.

– 26 czerwca 2012 roku nauczy-
ciele i uczniowie przygotowali dla 
Pani pożegnanie. Byli zaproszeni 
goście, część artystyczna, podzięko-
wania. 

– To były bardzo wzruszające 
chwile, których nie zapomnę. Od 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły, rodziców i zaproszonych 
gości odebrałam wiele bardzo cie-
płych słów uznania, dużo kwiatów  
i wspaniałych prezentów. Za wszyst-
ko bardzo dziękuję. Był to dzień pe-
łen wzruszeń oraz refleksji.

– Co chciałaby Pani powiedzieć, 
kończąc pracę zawodową? 

– Na pożegnanie najlepsze będą 
słowa bł. Jana Pawła II: ,,Trzeba 
życzliwości i dobroci, aby pomagać. 
Trzeba wielkości ducha, aby poma-
gać bezinteresownie’’. Dzisiaj bardzo 
dziękuję za wieloletnią współpracę, 
za ofiarną pomoc w rozwiązywaniu 
problemów zawodowych, za życzli-
wość i wyrozumiałość.

– Czego najbardziej będzie Pani 
brakowało i czego możemy życzyć 
Pani na zasłużonej emeryturze?

– Od 16 sierpnia jestem na-
uczycielem-emerytem. Wiem, że 
zabraknie mi w domu rytmu szkol-
nego dnia, śmiechu, gwaru, szumu  
i radości płynącej od dzieci. Zabrak-
nie codziennych rozmów z pracow-
nikami i wszystkiego, co było treścią 
dotychczasowego życia. Zyskam zaś 
spokój i czas, czas dla siebie i dla ro-
dziny, czas na realizację odkładanych 
w nieskończoność zadań, pasji i czas 
na marzenia, tak jak radzi Janusz Ko-
fta w wierszu, który otrzymałam od 
swojej uczennicy pani Anny Walatek.

,,Trzeba marzyć’’
By coś się zdarzyło,

żeby mogło się zdarzyć 
i zjawiła się miłość,

trzeba marzyć!
Zamiast dmuchać na zimne,

na gorącym się sparzyć,
z deszczem popaść pod rynnę,

trzeba marzyć!
Gdy spadają jak liście

kartki dat z kalendarza,
kiedy szaro i mgliście,

trzeba marzyć!
W chłodnej pustej godzinie

na swój los się odważyć, 
nim twe szczęście nie minie,

trzeba marzyć! [...]
Rozmawiała:  

Marta Stefańska

Tymi słowy 26 czerwca 2012 roku żegnała się ze szkołą i szkolnymi współ-
pracownikami Wanda Kot, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Armii Krajowej w Ostrówku.

Jestem i byłam tu, gdzie powinnam być

Fot. Wanda Kot.



KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
Z A P R A S Z A M Y  
WSZySTKICH ZAINTERESOWANyCH 
NA ZAJęCIA ZUMBy – najmod-
niejszej formy treningu. Zumba to 
innowacyjna metoda łącząca fit-
ness z tańcami latynoskimi. Proste 
kroki, świetne kombinacje ruchów 
w porywach energetyzującej oraz 
gorącej muzyki sprawiają, że pa-
nie, bawiąc się i tańcząc, w krót-
kim czasie poprawiają sylwetkę,  
a w konsekwencji zyskują lepsze sa-
mopoczucie. Trening to po prostu 
dobra zabawa! Szczegóły dotyczące 
spotkań w biurze placówki lub pod 
numerem tel. (81) 757 53 45. 
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Dyrektor Przedszkola  
w Puchaczowie, Ewa Bochra
ul. Mickiewicza 19
tel./fax: (81) 757 50 37
www.przedszkolepuchaczow.tnb.pl

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ  
w Puchaczowie

Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ 
w Puchaczowie wykonuje odpłatne 
badania ultrasonograficzne nowo-
czesnym aparatem USG ACUSION 
X 300.

Istnieje możliwość wykonania ba-
dania USG piersi za odpłatą 80,00 zł 
oraz USG tarczycy 50,00 zł. 

Badania wykonywane są w każdą 
środę od godz. 14:00. 

W najblizszym czasie Gminny 
Ośrodek Zdrowia planuje wykony-
wanie odpłatnych badań USG sta-
wów, badania doplerowskie naczyń 
oraz echa serca. 

Zapisy na badania w rejestracji 
Ośrodka Zdrowia, tel. 81 757 54 80.

Szczepienia dzieci  
– wtorek, środa 10.00-16.00.

W roku 2013 fundusz za-
sili kwota 462 997,00 zł.  

W związku z tym fatem przy-
pominamy sołtysom o możli-
wości złożenia wniosków so-
łectw w sprawie przeznaczenia 
środków funduszu do dnia 30 
września 2012 roku, który jest 
terminem nieprzekraczalnym. 

Środki funduszu moż-
na przeznaczyć na realizację 
przedsięwzięć, które są zada-
niami własnymi gminy, słu-
żą poprawie warunków życia 
mieszkańców sołectw i są zgod-
ne ze strategią rozwoju gminy. 
Można je przeznaczyć na po-
krycie wydatków związanych 
z działaniami zmierzającymi 
do usunięcia skutków klęsk 
żywiołowych w rozumieniu 
ustawy z 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej (Dz. 
U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

Do wniosku sołectwa należy 
złożyć załącznik w postaci pro-
tokołu z zebrania wiejskiego, na 

którym został uchwalony, jako 
dowód prawidłowego jego zwo-
łania i przeprowadzenia, uchwa-
ła zebrania wiejskiego w sprawie 
przyjęcia wniosku uchwalonego 
z inicjatywy sołtysa, rady sołec-
kiej lub co najmniej 15. pełno-
letnich mieszkańców sołectwa 
oraz lista obecności z zebrania 
wiejskiego.            

                          Sylwia Biedacha

Ponad 400 000 zł  
w funduszu sołeckim
Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołec-
kim oraz podjętej przez Radę gminy Puchaczów uchwały doty-
czącej wyodrębnienia w budżecie gminym środków stanowią-
cych fundusz sołecki, ustalono wysokość środków.

Fot. Plac zabaw i altana w Kolonii 
Turowola 

– Pani Dyrektor, za pasem 
rok szkolny, czas niełatwy dla 
rodziców.

– Rzeczywiście. Za pobyt 
dziecka w naszym przedszko-
lu do tej pory nie pobieraliśmy 
żadnych opłat. Byliśmy ewene-
mentem w skali kraju. Jednak 
od 1 października ta sytuacja 
ulegnie zmianie. Zgodnie z de- 
finicją, przedszkole publicz-
ne musi bezpłatnie realizować 
podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego w ciągu 
5. godzin dziennie. Na mocy-
uchwały Rady gminy i zgodnie 
ze Statutem Przedszkola pobyt 
dziecka w godzinach 8.00-13.00 
będzie bezpłatny. Jeżeli zaś 
będzie dłuższy, za każdą roz-
poczętą godzinę rodzice będą 
musieli zapłacić 1 zł. Oznacza 
to, że gdy dziecko będzie prze-
bywało w przedszkolu od 6.00. 
do 15.00. rodzic będzie musiał 
zapłacić 4 zł za każdy obecny 
dzień dziecka w przedszkolu. 

– Wiadomość ta zapewne 
zasmuci rodziców.

– Rodzice muszą zaakcep-
tować ten fakt. Pragnę zazna-
czyć, że podobnie jest w pu-
blicznych placówkach na tere-
nie powiatu łęczyńskiego i całej 
Polsce już od dawna. Ale mam i 
dobre wieści. Zgodnie z tą samą 
gminną uchwałą koszt religii i 
języka angielskiego będzie po-
krywała Rada gminy. Pozostałe 
miesięczne ceny zajęć dodat-
kowych (raz w tygodniu) będą 
kształtować się następująco: 
rytmika – 15 zł, tańce – 20 zł, 
zajęcia plastyczne – 20 zł, Krav 
Maga 20 zł. Stawka żywieniowa 
za 3 posiłki dziennie wyniesie 
4 zł. 

– Wróćmy do wspomnianej 
przez Panią realizacji podstawy 
programowej. 

– W trosce o prawidłowy 
rozwój psychoruchowy oraz 
przebieg wychowania i kształce-
nia dzieci w naszym przedszko-
lu czas na realizację podstawy 
programowej rozkładamy pro-
porcjonalnie w rozliczeniu ty-
godniowym: 1) co najmniej 1/5 
czasu przeznaczamy na zabawę 
(zabawy swobodne przy niewiel-

kim udziale nauczyciela); 2) co 
najmniej 1/5 czasu (w przypadku 
młodszych dzieci – 1/4) dzieci 
spędzają w ogrodzie przedszkol-
nym, boisku, w parku itp. (gry  
i zabawy ruchowe, zajęcia spor-
towe, obserwacje przyrodnicze, 
prace gospodarcze, porządkowe 
i ogrodnicze itd.); 3) 1/5 cza-
su zajmują różnego typu zaję-
cia dydaktyczne, realizowane 
według wybranego programu 
wychowania przedszkolnego;  
4) 2/5 nauczyciel może dowolnie 
zagospodarować (w tej puli czasu 
zazwyczaj mieszczą się czynności 
opiekuńcze, samoobsługowe, or-
ganizacyjne i inne). 

– Jak przedszkole informuje 
rodziców o postępach dziecka?

– Na bieżąco. Przedszkole w 
sposób partnerski współpracuje  
z rodzicami i zachęca do ak-
tywnego udziału w swojej dzia-
łalności. Podczas codziennych 
kontaktów i zebrań grupowych 
prezentujemy prace dzieci i ich 
osiągnięcia, udostępniamy karty 
obserwacji i diagnozy, podajemy 
do wiadomości harmonogram 
imprez. Rodzice odbywają też 
spotkania z logopedą i pracow-
nikami Poradni   Psychologicz-
no-Pedagogicznej. Organizuje-
my również zajęcia otwarte dla 
rodziców oraz dni otwarte i za-
jęcia adaptacyjne dla dzieci 3-4 
letnich, chcących do nas uczęsz-
czać.    Rozmawiała: M. Rodziewicz

GOK, ul. Rynek 3  
e-mail: gokpuch@wp.pl



Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 3 IX 1 X 2 XI

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 4 IX 2 X 5 XI
3. OSTRÓWEK 5 IX 3 X 6 XI
4. CIECHANKI 6 IX 4 X 7 XI

5. ALBERTÓW 7 IX 5 X 8 XI

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINy 10 IX 8 X 9 XI

7.
BOGDANKA, NADRyBIE WIEŚ  
– PRZy BOGDANCE  
DO TARTAKU

11 IX 9 X 12 XI

8.

NADRyBIE UKAZ, NADRyBIE, 
WIEŚ – OD STAREJ SZKOŁy  
W KIERUNKU PUCHACZOWA
NADRyBIE DWÓR

12 IX 10 X 13 XI

9.

P
U
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H

A
C

Z
Ó

W

BOGDANOWICZA,
WESOŁA, GÓRNICZA, 
OŚRODEK ZDROWIA,
TySIĄCLECIA, 1-GO MAJA, 
KRZyCHOWCA
PARTyZANTÓW

13 IX 11 X 14 XI

10.

LEŚNA, LUBELSKA, 
SKOCZyLASA, 
MICKIEWICZA, RyNEK
PODWALE, KRÓTKA,
SENATORSKA, CICHA

14 IX 12 X 15 XI

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA 17 IX 15 X 16 XI

12. KOL. TUROWOLA 18 IX 16 X 19 XI

Harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 20 XI

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINy, STARA 
WIEŚ 21 XI

3. KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA 22 XI

4. BOGDANKA, NADRyBIE WIEŚ, NADRyBIE UKAZ, 
NADRyBIE DWÓR 23 XI

Harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych

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). 

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 sobotę 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. Łańcu-
chów: 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. 
PIASECZNO p. Puchaczów, 
Bogdanka 9.15F, 10.50F. Pu-
CHACZÓW p. Ludwin, Piasecz-
no: 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
Wielkanoc 1974. Z małej wyspy Valö znika bez śladu rodzina. Na 

pięknie nakrytym świątecznym stole zostaje obiad wielkanocny, 
znikają wszyscy z wyjątkiem rocznej Ebby, która wraca tu po latach 
jako dorosła kobieta. W rodzinnych stronach pragnie otrząsnąć się 
po śmierci synka. Pragnie wyremontować i otworzyć dla gości ośrodek 
kolonijny, którym zarządzał surowy ojciec. Po rozpoczęciu prac omal 
nie ginie w tajemniczym pożarze. Do akcji wkracza Patrik Hedström. 
Czy zdoła wyjaśnić zagadkę z przeszłości? Saga kryminalna Camilli 
Läckberg osiągnęła światowy sukces czytelniczy. 

Camil la Läckberg   „Fabrykantka aniołków ”
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Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 757 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757 51 88

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   081 752 15 82 lub 999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   081 752 72 10 lub 997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   081 752 75 30 lub 998
Pogotowie Gazowe   tel.   081 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   081 752 09 76
 

WAŻNE TELEFONY

URZąD GMINY PUCHACZÓW
poniedziałek – piątek od 8.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

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



Regionalia

WyDAWCA: Urząd Gminy Puchaczów 
ADRES: Wieloosobowe stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji 
Gminy, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
Tel. (81) 757-50-12 w. 31, gazeta.puchaczow@gazeta.pl
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KOMPUTEROWy SKŁAD: Agencja Graficzno-Wydawnicza „Agrafka”

– Czym zajmuje się Pan na 
co dzień? 

– Pracuję w koplani w firmie 
„Łęczyńska Energetyka”. Poza 
pracą zawodową prowadzę wraz 
z żoną Małgosią gospodarstwo 
rolne, a w wolnych chwilach się-
gam po dłuto.

– Jak długo trwa Pana pasja 
i w jaki sposób odkrył Pan swój 
talent?

– Kiedy byłem uczniem 
Szkoły Podstwowej w Malinów-
ce, przy porządkowaniu szuflad 
i szaf szkolnej pracowni na-
tknąłem się na rzeźby w drewnie  
i w kamieniu. Niektóre z nich 
były bardzo dopracowane, inne 
sprawiały wrażenie porzuconych 
i niedokończonych. Były to prace 
starszego ode mnie o około 10 lat 
kolegi, znakomitego rzeźbiarza  
i mojego sąsiada Romana Śledzia. 

Postanowiłem przekonać 
się, czy i ja to potrafię. Zacząłem 
od rzeźbienia twarzy w białym 
kamieniu, tak zwanej opoce. 
Były to jednak próby nieudolne. 
Kamień kruszył się najczęściej 
pod koniec pracy, co bardzo 
mnie irytowało. Wtedy właśnie 
postanowiłem spróbować w 
drewnie, choć nie pamiętam do-
kładnie, kiedy wziąłem pierwszy 
kawałek do ręki. Na początku 
rzeźbiłem proste postaci, które z 
czasem wychodziły co raz lepiej 
i tak mnie to  zafascynowało, że 
rzeźbię do dziś. Tworząc, czuję, 
że wypoczywam.

– Czy ukończył Pan Akade-
mię Sztuk Pięknych?

– Niestety nie, choć nie 
ukrywam, że było to moim 
wielkim marzeniem. Przez te 

wszystkie lata starałem się jed-
nak stale rozwijać mój talent.

– Kiedy najchętniej sięga 
Pan po dłuto? Czy ma Pan wła-
sną pracownię?

– Najchętniej rzeźbię w 
okresie zimowym, kiedy mam 
więcej wolnego czasu, wieczory 
są dłuższe, a pracy na gospo-
darstwie jest mniej. Pracowni 
nie mam, zaszywam się jednak 
w małym pomieszczeniu, gdzie 
w ciszy i spokoju lubię oddawać 
się swojej pasji.

– Co jest tematem Pańskich 
rzeźb i w jaki sposób je Pan wy-
konuje?

– Inspirują mnie sceny bi-
blijne ze Starego i Nowego Te-
stamentu, dlatego większość 
prac stanowią figury przedsta-
wiające świętych i różne scenki 
rodzajowe. Zdarza mi się oczy-
wiście wykonywać rzeźby przed-
stawiające figury świeckie. Prace 
powstają głównie przy pomocy 
dłutek, pilników do drewna i 
nożyków. Najlepiej rzeźbi mi się 
w drewnie lipowym oraz wierz-
bowym.

– Ma Pan niezwykły talent. 
Patrząc na postęp cywilizacyj-
ny, odnoszę wrażenie, że w dzi-
siejszym świecie rzadko zdarza-
ją się ludzie równie wrażliwi jak 
Pan, zdolni rozumieć i docenić 
wartość sztuki ludowej. 

– Rzeczywiście. Ale są cenne 
inicjatywy, których celem jest 
ochrona dziedzictwa narodowe-
go, do którego zaliczamy między 
innymi wyroby rękodzielnicze. 
Są wśród nas ludzie tacy jak 
Małgorzata Brzostowska, Joan-
na Grzesiak czy dyrektor Szko-

ły Podstawowej w Malinówce 
pan Nowakowski, organizato-
rzy wspaniałych warsztatów dla 
dzieci i młodzieży z zakresu 
rzeźbiarstwa, Z nieukrywaną 
radością patrzyłem, jak połyka-
ły bakcyla po pierwszych pięciu 
minutach wspólnych zajęć. Dla-
tego ubolewam, że do dziś nie 
ma i nie powstało żadne stowa-
rzyszenie integrujące wszystkich 
lokalnych twórców, takich jak 
wspomniany Roman Śledź, Bo-
lesław Parasian czy pani Cygan, 
że my sami nie jednoczymy sił  
i pomysłów na to, by ludowa tra-
dycja wciąż trwała i mogła cie-
szyć następne pokolenia. 

– Był Pan jednak wielokrot-
nie zapraszany przez różne in-
stytucje kultury, często również 
nagradzany. Pana prace można 
zobaczyć w wielu regionalnych 
publikacjach.

– Dawniej moje prace dość 
często wystawiano w różnych 
miejscach, np. na wystwach 
„Amatorskie Pasje” czy podczas 
Wiosennych Spotkań Twórców 
Arcydzieł „Obrazki igłą malowa-
ne”. Oczywiście pokazywałem je 
w naszych regionalnych domach 
kultury i izbach pamięci, na jar-
markach.  Reprezentowałem też 
nasz powiat w kraju i zagranicą. 
Moje rzeźby znajdują się dziś 
m.in. w zbiorach Muzeum Lu-

Jasieniec, skraj lasu. Mała ławeczka pośród liści bzu. 
Przede mną człowiek o spracowanych rękach.  
Ale jakże niezwykłych i utalentowanych.

Fot. Marian Łuczyński. 

belskiego, ale przede wszystkim 
w kolekcjach prywatnych. Co 
roku wystawiam prace na licyta-
cję Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tych działaniach 
bardzo wspiera mnie moja żona.

– To oznacza, że ma Pan za-
mówienia na figury?

– Owszem, zamówienia są, 
lecz przeważnie nie starcza mi 
czasu na ich realizację. Ponieważ 
zajmuje mnie na co dzień wiele 
spraw, nie mogę sobie pozwolić 
na ośmiogodzinne rzeźbienie, 
co oznacza, że ten sam kawałek 
drewna obracam w rękach wie-
lokrotnie, zanim zdecyduję się 
ostatecznie zakończyć nad nim 
pracę.

– O czym Pan marzy?
– Marzeń mam wiele. Chciał-

bym wciąż oddawać się swojej 
pasji, którą jest rzeźbiarstwo.  
I mam nadzieję, że talent mają 
również moje córki, które pięk-
nie rysują i malują.

  Rozmawiała: M. Rodziewicz

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

Po sąsiedzku 
z... rzeźbą i Marianem  
Łuczyńskim



   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika

W 1642 roku podskarbi koronny religii greckiej Mikołaj Daniłowicz wybudował w Pu-

chaczowie  szpital. Placówka powstała 10 lat po erygowaniu kościoła i nosiła tę 

samą nazwę co świątynia – Świętego Krzyża.  

Według protokołów wizytacyjnych „szpital zbudowany był z drewna, pokryty gontem, 

posiadał dwie izby z komorami”, miał dwa ogrody i 100 florenów oddanych na tzw. wyder-

kaf, czyli pobierany przez kościół odsetek w postaci czynszu od nieruchomości sprzedanej  

z prawem odkupu.

Szpitalem opiekował się  pleban wspierany przez braci benedyktynów, natomiast nad-

zór pełnił ówczesny wójt miasta Puchaczowa Jan Dytkowski.

W 1675 roku szpital utrzymywał się głównie z prowizji zapisanych przez Mikołaja 

Piotrowskiego i Wojciecha Janiszewskiego, a w latach następnych poprawę stanu material-

nego szpitala należy zawdzięczać likwidacji wspólnoty dyzunickiej i majętnym dzierżaw-

com: Janowi Lisieckiemu i Rekwirewiczom. Agnieszka Sobiesiak
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