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Od redakcji 
Szanowni Państwo. Początek jesieni to czas wzmo-

żonej, intensywnej pracy nie tylko w obszarze 
edukacji, ale i pomocy społecznej. Planowane przed 
nadejściem zimy akcje „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” czy „Szlachetna paczka” od lat są sprawdzoną 
próbą niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, 
do której gorąco Państwa zachęcamy. Cieszą nas 
nowe inicjatywy mieszkańców – powołane do życia 
stowarzyszenia, którym przyświecają szlachetne, in-
tegrujące naszą lokalną społeczność cele. 

W przededniu Wszystkich Świętych zaprasza-
my Państwa na piękny jesienny spacer Szlakiem 
pamięci, który utorował nam drogę do upragnionej 
wolności.

Małgorzata Rodziewicz,  
Redaktor naczelny
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Dziś druga odsłona opowieści powstała dzięki studiom nad księgami metrykalnymi: urodzin, małżeństw i zgonów, prze-

chowywanych w kancelarii parafialnej w Puchaczowie. 

Księgi urodzeń z lat 1869-1914 pozwalają stwierdzić, że w Puchaczowie istniała specjalizacja produkcji w obrębie 

rodzin, w których przekazywano synowi zawód ojca. Kowalstwem trudniono się w rodzinach: Nowickich, Czarneckich, 

Brzoskowskich, Ślązaków, Żmurków, Kwaśniewskich, Błońskich, Wojewódzkich, Dymkowskich, Słowińskich; bednarstwem: Bo-

dziaków, Olejnickich, Pajurków; tkactwem: Królikowskich, Siedleckich, Pasiecznych, Ukalskich; murarstwem: Teterów, Chmie-

lewskich, Krzychowców; szewstwem: Kotów; stolarstwem: Huczów i Trębaczów; kołodziejstwem: Grotów, Wojewódzkich, Tu-

szewskich, Darmochwałów, Radomskich.

Puchaczów tamtych czasów był społecznością wewnętrznie zamkniętą. Na ogólną liczbę 1548 małżeństw zawartych  

w parafii, aż w 406 przynajmniej jeden z nowożeńców pochodził z osady Puchaczów. Najmniej ślubów było w miesiącach 

letnich. Działo się tak ze względu na rolniczy charakter osady (nawał prac polowych). Najwięcej małżeństw zawierano w mie-

siącach zimowych. Ewenementem były związki z marca i grudnia 1905 roku, zawarte w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. 

Najczęściej pobierano się w wieku 21-25 lat. Zdarzył się jednakże ślub, w którym panna młoda liczyła 60 lat, a narzeczony – 

bagatela – 71. Ponad połowę nowożeńców stanowili ludzie stanu wolnego. Co ósme małżeństwo zawierano, kiedy jedna z osób 

była wdową lub wdowcem.

W osadzie Puchaczów najwięcej ludzi umierało w miesiącach zimowych i wiosennych, w grudniu, styczniu oraz marcu. 

Przyczyny zgonów były zapisywane w  księgach fragmentarycznie i niesystematycznie. Dopiero w latach 1900-

1907 zapisy prowadzono w miarę regularnie. Najczęściej podawaną przyczyną była starość (30 przypadków), dyfteryt (20). 

W grupie wiekowej do 7 lat wielokrotną przyczyną był koklusz, dzieci w przedziale 8-14 lat chorowały na przeziębienie. Grupę 

wiekową15-49 lat najczęściej nękały suchoty, powyżej 50-ciu lat ludzie umierali z powodu chorób o podłożu geriatrycznym. 

Do wymienianych przyczyn śmierci należały także: choroba angielska, kaleka, rak, róża. Dwadzieścia razy stwierdzono również 

chorobę niezaraźliwą.

 

Odwołanie 
prezesa kopal-
ni „Bogdanka”
27 września b.r. z funkcji prezesa 
zarządu i ze składu zarządu spółki 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
odwołano Mirosława Tarasa.

Związany z kopalnią od 32 lat Taras, od 
lutego 2008 roku był jej szefem utożsa-

mianym z licznymi sukcesami firmy. To on 
wprowadzał spółkę na giełdę. Pod jego rzą-
dami Bogdanka dynamicznie się rozwijała  
i była dobrze oceniana przez rynek. 

Jak poinformował Polską Agencję Pra-
sową Witold Daniłowicz, przewodniczący 
Rady Nadzorczej, Rada jest w końcowej fa-
zie wyboru firmy headhunterskiej, która ma 
zająć się poszukiwaniem kandydatów.    nem

Dzień Edukacji 
w gminie
Dnia 11 października 2012 roku 
odbyły się gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej.

Na spotkanie przybyli nauczyciele oraz 
pracownicy oświaty z terenu gminy 

Puchaczów, a także zaproszeni goście: Wi-
cewojewoda Lubelski Marian Starownik, 
Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości Radosław 
Tkaczyk, Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego 
Kazimierz Radko oraz władze samorzą-
dowe gminy Puchaczów z zastępcą Wójta 
Gminy Puchaczów Marianem Stadnikiem.  
Honory gospodarza pełniła Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bog-
danowiczów w Nadrybiu Maria Paryła.

Nagrody Wójta Gminy Puchaczów 
otrzymali: Dyrektor Szkoły (c.d. s. 2)  

Fot. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadrybiu 
Maria Paryła oraz Wiceprzewodniczący Rady gminy 
Puchaczów Piotr Sarama.
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Aktualności

Kobiety założycielkami 
stowarzyszenia
Na początku sierpnia w Krajowym Rejestrze Są-
dowym zarejestrowano Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Puchaczów. W jego skład wchodzą panie 
działające w Kołach Gospodyń Wiejskich z tere-
nu gminy. 

Decyzję o powołaniu go do 
życia podjęto już w marcu 

2012 roku.
Na zebraniu walnym wy-

brano władze Stowarzyszenia. 
Prezesem została Bernarda  Bo-
rochowska, z-cą prezesa Nelly 
Hankiewicz-Ikwanty. Funkcję 
skarbnika objęła Anna Chmie-
lewska, a sekretarza Lila Wój-
cik. W skład zarządu wchodzi 
również członek zarządu Bogu-
miła Bochra. 

Członkinie chcą realizować 
przede wszystkim działania 
statutowe, m.in.: propagować 
inicjatywy edukacyjno-kultu-
ralne i artystyczne, wspierać 
wymianę doświadczeń za-
wodowych i gospodarczych, 
promować działania na rzecz 
budowy społeczeństwa lokal-
nego, a także integrować śro-
dowisko wiejskie przez aktyw-
ność kulturalną, rekreacyjną 
oraz towarzyską.           S. JaniukDożynki powiatowe

w Milejowie
Obchody Święta Plonów w powiecie Łęczyńskim 
od wielu lat gromadzą liczne grono mieszkań-
ców i władz lokalnych a także przejezdnych tu-
rystów. 

Już po raz 14. w Kazimierzu
W ostatnią niedzielę września Muzeum Przy-
rodnicze wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli już po raz 14. organi-
zowało Święto jesieni. 

W tym roku Kazimierz od-
wiedziło aż 40 osób z 

naszej gminy, głównie pracow-
nicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich. Do udziału w impre-
zie zaproszono również ludo-
wych twórców i muzykantów. 

W ramach Święta jesieni, 
wzorem lat ubiegłych, odbyła 
się plenerowa wystawa warzyw, 
owoców, kwiatów, grzybów,  
a także miodów, domowych 

przetworów i potraw tradycyjnej 
kuchni. Oprócz samej prezen-
tacji miała miejsce degustacja 
oraz konkursy dla publiczności  
i na najpiękniejsze stoisko. 

Celem akcji jest prezen-
tacja i promocja produktów 
regionalnych i tradycyjnych, 
oferty gospodarstw agrotury-
stycznych i ekologicznych oraz 
walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych regionu lubelskiego. 

Beata Sagan

(c.d. ze s. 1) Podstawowej im. 
Jana i Kazimierza Bogdanowi-
czów Maria Paryła i nauczyciel-
ka tejże szkoły Hanna Tołubiń-
ska, Urszula Przystup ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów 
Armii Krajowej w Ostrówku 
oraz Agnieszka Jazgarska z Ze-
społu Szkół w Puchaczowie.

Dyplomy Wójta Gminy Pu-
chaczów otrzymali: nauczycie-
le Szkoły Podstawowej im. Jana 
i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu: Agnieszka Szpo-
nar-Gołębiowska, Agnieszka 
Sobiesiak i Zbigniew Grela, 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku: Roma-

na Dudek, Marzanna Wróbel-
-Kraska, Anna Maciejak, Elż-
bieta Szwed, Robert Znajomki 
oraz wicedyrektor Jarosław 
Burkiet, nauczyciele Zespołu 
Szkół w Puchaczowie: Justyna 
Pisarska-Palczewska, Agniesz-
ka Prokop, Agnieszka Zgórska 
oraz wicedyrektorzy Bożena 
Warzyszak i Krzysztof Szcze-
pański.

Jak co roku spotkanie 
było okazją do podziękowań 
wszystkim osobom związanym  
z oświatą za trud i poświęcenie 
włożone w edukację oraz wy-
chowanie młodego pokolenia.

Urszula Kłembokowska,
Inspektor ds. oświaty

Dzień Edukacji w gminie

Podczas tegorocznego po-
wiatowego Święta Plo-

nów wszyscy uczestnicy mieli  
możliwość obejrzenia stoisk  
z całego regionu zapełnionych 
wyrobami rękodzieła ludowe-
go, przedmiotami rzemiosła 
artystycznego, jak również re-
gionalnymi przysmakami.

Tradycyjnie dożynki roz-
poczęły się od barwnego ko-
rowodu oraz uroczystą Mszą 
świętą. Starosta Powiatu Łę-
czyńskiego Adam Niwiński 
podzielił chleb wśród zgroma-
dzonych gości i uczestników 
dożynek. 

Godnym pochwały ak-
centem dożynek była akcja 
promująca ideę honorowego 
krwiodawstwa „Ratujmy Ży-
cie”. Uroczystości zakończono 
występami kabaretów oraz ze-
społu „De Mono”.

Mariusz Brzozowiec

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje,  
że w miesiącu wrześniu i październiku 2012 r. będzie prowadził 

okresowe płukanie sieci wodociągowej mające na celu poprawę 
jakości wody. W związku z tym w miejscowościach: Jasieniec, Za-
wadów, Szpica, Ostrówek, Ciechanki może nastąpić w tym czasie 
chwilowe pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia wody  
w sieci wodociągowej. Prosimy o wyrozumiałość.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
ZGK w Puchaczowie
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O tytuł ten rywalizuje 10. 
dzielnicowych z powia-

tu łęczyńskiego. Wśród nich 
znajduje się także obdarzony 
zaufaniem lokalnej społeczno-
ści starszy aspirant Zbigniew 
Jurkowski, obsługujący rejon 
gminy Puchaczów.

O tym, kto zostanie zwy-
cięzcą konkursu, zdecydują 
sami mieszkańcy powiatu. Od 
01 października do 30 listopada 
mogą oddać swój głos przy po-
mocy kuponów konkursowych, 
znajdujących się przy specjal-
nych skrzynkach umieszczo-
nych w pomieszczeniach dla 
interesantów przy Stanowisku 
Kierowania Komendy Powiato-
wej Policji w Łęcznej, w punk-
cie informacyjnym Starostwa 
Powiatowego i Urzędu miej-
skiego w Łęcznej oraz w Urzę-
dach gmin powiatu, do których 
należy wrzucić wypełniony ku-
pon. Można także go przesłać 
na adres Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji  
w Łęcznej, ul. Księży Wrze-
śniewskich 10, 21-010 Łęczna. 
Osoby, którym znajmomość 

obsługi komputera nie jest obca, 
mogą wysyłać e-maila na adres 
internetowy oficera prasowe-
go KPP w Łęcznej: rzecznik.
kppleczna@lu.policja.gov.pl. 

Komisja konkursowa weź-
mie pod uwagę tylko kupony  
i e-maile zawierające: imię i naz- 
wisko dzielnicowego, na któ-
rego zostaje oddany głos, oraz 
dodatkowo: imię, nazwisko, 
adres i nr telefonu osoby głosu-
jącej. Jedna osoba może oddać 
tylko jeden głos, wybierając 
dogodną dla siebie formę gło-
sowania.                                  nem

Najlepszy dzielnicowy 
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu ,,Najlep-
szy Dzielnicowy Powiatu Łęczyńskiego 2012”. 

Ten ogólnopolski program po-
mocy zapoczątkowany w 1993 r. 
przez redaktor Radia Lublin Ewę 
Dados polega nie tylko na orga-
nizacji zbiórek i przekazywaniu 
darów najmłodszym, ale także, 
dzięki zaangażowaniu mediów, 
tworzy ciepły klimat i przyjazną 
atmosferę spotkań i wspólnych 
przedsięwzięć wielu instytucji  
i środowisk w całym kraju.

Pod znakiem żółtego, uśmiech-
niętego słoneczka akcji Ośro-

dek Pomocy Społecznej, szkoły, 
Przedszkole i świetlice będą pro-
wadziły zbiórki na terenie gminy 
Puchaczów. Zebrane produkty 
żywnościowe, słodycze, zabawki, 
artykuły szkolne i odzież – jak co 
roku – trafią do dzieci z ubogich 

Ostatnia weryfikacja tych 
podstawowych dla wspar-

cia socjalnego wskaźników 
miała miejsce w 2006 roku.

Do 30 września pomoc spo-
łeczna przysługiwała tym, któ-
rych dochody nie przekraczały: 
351 zł na osobę w rodzinie i 477 
zł, gdy osoba gospodarowała 
samotnie. 

Rząd zadecydował, że nowe 
kryteria dochodowe uprawnia-
jące do świadczeń z pomocy 

Nowe kryteria dochodowe 
w pomocy społecznej
Weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zwery-
fikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2012, poz. 823). 

społecznej od 01 październi-
ka 2012 r. wynoszą: 456 zł dla 
osoby w rodzinie (wzrost o 105 
zł), 542 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej (wzrost o 65 zł). 

Kolejna propozycja rządo-
wa dotyczy maksymalnej kwo-
ty zasiłku stałego, który wzrósł 
z 444 zł do 529 zł. Kwota do-
chodu z 1 ha przeliczeniowego 
wynosi obecnie 250 zł (z kwoty 
207 zł). 

Ewa Kaźmierczak
 

rodzin. Będą także przekazywane 
dzieciom z domów dziecka i świe-
tlic socjoterapeutycznych.

Podczas akcji „Pomóż Dzie-
ciom Przerwać Zimę” zbierane są 
wyłącznie dary rzeczowe. O tym, 
gdzie i kiedy odbędą się zbiórki 
darów, będziemy informować na 
stronie internetowej Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Puchaczowie 
www.opspuchaczow.pl oraz na 
stronie Urzędu gminy: www.pu-
chaczow.pl. Pod podane adresy 
można także zgłaszać informacje 
o dzieciach i rodzinach najbardziej 
potrzebujących pomocy. 

Więcej informacji na temat 
akcji akcji: www.pdpz.pl lub pod 
bezpłatnym numerem infolinii  
0 800 600 650.          

                               E. Kaźmierczak 

Pomóż dzieciom  
przetrwać zimę

Za pasem jesień, a tuż po niej długa zima, która obnarza  
niedostatek wielu osób i całych rodzin. Dlatego okres ten 
poprzedzają liczne akcje charytatywne, które są udaną 
i sprawdzoną próbą niesienia bezinteresownej pomocy 
najbardziej potrzebującym.

Zostań wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki 
Po raz 12 w Polsce, a pierwszy 
w gminie Puchaczów Szlachetna 
Paczka uruchamia swój program. 

Co roku łączy potrzebujących, 
wolontariuszy, darczyńców 

przygotowujących pomoc material-
ną i dobroczyńców finansujących 
projekt. To dzięki nim najbardziej 
potrzebujący otrzymują mądrą, 
inspirującą do zmiany pomoc i sy-
gnał, że nie są sami. W 2011 roku 
Szlachetna Paczka trafiła do 11 884 
rodzin i przekazała pomoc wartą  
18 milionów złotych.

Dzięki pomocy ludzi dobrej 
woli schorowana pani Zofia dostała 
radio, które jest jej jedynym towa-
rzyszem, Kubuś – piętrowe łóżko, 
dzięki któremu nie musi już spać  

z bratem, a wielodzietna rodzina 
– zapas opału i 8 par zimowych bu-
tów. O ich potrzebach dowiedzieli 
się wolontariusze Szlachetnej Pacz-
ki, a konkretną pomoc przygotowali 
darczyńcy.

Dziś Szlachetna Paczka po-
szukuje wolontariuszy w naszej 
gminie. Chętni mogą zgłaszać się 
na stronie: www.superw.pl. Mogą 
nimi zostać osoby pełnoletnie, któ-
re kochają ludzi i nie boją się wy-
zwań. Jak zostać wolontariuszem? 
Wejdź na stronę: www.superw.pl. 
Znajdź na mapie interesujący Cię 
rejon (gmina Puchaczów, Łęczna  
i okolice). Wypełnij formularz zgło-
szeniowy i czekaj na zaproszenie do 
udziału w rekrutacji.                      nem    

Fot. St. asp. Zbigniew Jurkowski.
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Fot. Stefanów (fot. z archiwum Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.)

Stowarzyszenie osób poszkodowanych  
działalnością geologiczną, górniczą i przemysłową

Lokalizacja kopalni „Bogdanka” 
wymusza niezwykle staranną 

dbałość o środowisko. Cała in-
frastruktura kopalni oraz obszar 
górniczy „Puchaczów IV” otoczo-
ny jest terenami chronionymi. W 
najbliższym sąsiedztwie zlokalizo-
wany jest Poleski Park Narodowy 
i Park Krajobrazowy Pojezierza 
Łęczyńskiego. Obszar górniczy od 
strony północnej obejmuje swo-
im zasięgiem niewielkie połacie 
otuliny wspomnianego parku kra-
jobrazowego, a od strony północ-
no-wschodniej – Poleski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, od połu-
dniowego wschodu zaś – Chełmski 
Obszar Chronionego Krajobrazu 
przechodzący w korytarz ekologicz-
ny „Dolina Świnki”, biegnący rów-
noleżnikowo w kierunku zachodnim 
do granicy zachodniej terenu górni-
czego, gdzie w okolicy Łęcznej łączy 
się z Nadwieprzańskim Parkiem 
Krajobrazowym.

Kopalnia nie stanowi ekolo-
gicznego zagrożenia ze względu 
na oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze. Prowadzony od po-
nad 25. lat monitoring umożliwił 
poznanie większości mechanizmów 
wpływu działalności górniczej na 
stan przyrody w otoczeniu obszaru 
górniczego, zwłaszcza mechanizmy 
krążenia wód, przemieszczania się 
zanieczyszczeń itp. Położone na 
północ od terenu górniczego obsza-
ry chronione przyrodniczo, z uwagi 
na wyjątkowe walory wodno-torfo-
wiskowe, zmuszają do ograniczenia 
wpływu kopalni na hydrosferę oraz 
powierzchnię terenu. 

Aby ograniczyć wpływ na śro-
dowisko, kopalnia podjęła szereg 
przedsięwzięć, łącznie z wprowa-
dzeniem Systemu Zarządzania 
Środowiskowego wg PN-EN ISO 
14001. Jednak jak każda inna, duża 
czy mała kopalnia, „Bogdanka” 
oddziałuje na wszystkie elementy 
środowiska – czytamy na stronie in-
ternetowej firmy (www.lw.com.pl).

Nie ulega wątpliwości, że wydobywanie węgla 
kamiennego, bez względu na zastosowany sys-
tem eksploatacji, skutkuje zmianami rzeźby 
terenu. Na skutek wybierania jego pokładów  
w górotworze powstaje pusta przestrzeń,  
nad którą zalegają warstwy skalne o różnej 
wytrzymałości. Jeśli nacisk masywu skalnego 
przekroczy ich wytrzymałość, dochodzi do sa-
moistnego procesu pękania, załamywania się,  
a w konsekwencji do przemieszczenia ich  
w kierunku wolnej przestrzeni. 
Stopniowe zapadanie się 
warstw postępuje aż do mo-
mentu, kiedy na powierzchni 
wytwarza się charakterystycz-
na niecka. Procesowi osiadań 
warstw skalnych towarzyszy 
zjawisko gwałtownego uwal-
niania się energii skumulo-
wanej w skałach, objawiające 
się wstrząsami odczuwalnymi 
również na powierzchni. Pro-
ces deformacji przypowierzch-
niowej warstwy ziemi przeno-
si się na obiekty budowlane  
i urządzenia techniczne posta-
wione na tym gruncie, powo-
dując różnego rodzaju uszko-
dzenia. 

Do następstw eksploatacji 
złoża zalicza się także obni-
żanie i podnoszenie poziomu 
wód gruntowych, zaburzenia 
grawitacyjne spływu wód w 
korytach cieków i rowów od-
wadniających.

Ponieważ we wszystkich 
opisanych przypadkach czyn-
nikiem inicjującym owe pro-
cesy jest działalność górnicza, 
uszkodzenia te nazywamy 
szkodami górniczymi spowo-
dowanymi ruchem zakładu 
górniczego.

– Mimo licznych działań 
podejmowanych przez ko-
palnię, niekorzystnych od-

działywań górniczych nie da 
się wyeliminować całkowicie.  
Można natomiast podejmo-
wać działania zmierzające do 
ograniczania rozmiarów szko-
dliwych skutków, a w wypadku 
ich wystąpienia je likwidować, 
między innymi dzięki profilak-
tyce górniczej i budowlanej – 
mówi Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk. – Odpowied-
nie projektowanie i prowadze-
nie robót górniczych oraz wła-
ściwe zabezpieczanie obiektów 
na powierzchni ziemi meto-
dami budowlanymi zapewnia 
minimalizację szkodliwych 
oddziaływań ruchu zakładu 
górniczego na powierzchnię 
terenu gminy – dodaje wójt. 

Na skutek rosnącego za-
interesowania mieszkańców 
gminy Puchaczów tematem 
szkód górniczych oraz ciągłą 
potrzebą udzielania rzetelnych 
informacji zrodziła się potrze-
ba założenia organizacji, której 
celem byłoby przede wszyst-
kim reprezentowanie interesów 
mieszkańców oraz ochrona 
środowiska naturalnego przed 
degradacją spowodowaną dzia-
łalnością geologiczną, górniczą 
i przemysłową kopalni. Dlatego 
29 czerwca b.r. w Krajowym 
Rejestrze Sądowym zareje-

strowano Stowarzyszenie osób 
poszkodowanych działalnością 
geologiczną, górniczą i prze-
mysłową. Prezesem Zarządu 
wybrano Tadeusza Nowakow-
skiego. Funkcję jego zastępców 
powierzono Marcie Kociubie  
i Urszuli Stachowicz.

– Do celów statutowych 
Stowarzyszenia należy również 
współdziałanie z organami ad-
ministracji samorządowej oraz 
państwowej w zakresie roz-
wiązywania problemów zwią-
zanych z działalnością geolo-
giczną, górniczą i przemysłową 
– informuje prezes Stowarzy-
szenia, Tadeusz Nowakowski. 
– Naszą rolą jest także propago-
wanie idei ekorozwoju oraz pro-
gramów rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych działalnością 
geologiczną, górniczą oraz 
przemysłową, a także aktyw-
ne wspieranie i uczestnictwo 
we wszelkich porozumieniach 
zawieranych pomiędzy samo-
rządem terytorialnym a Za-
rządem Zakładów Górniczych 
i Przemysłowych. Naszym za-
daniem jest również dbanie 
o wypełnianie przez zakład 
górniczy zobowiązań ujętych 
w planie ruchu zakładu górni-
czego oraz warunków koncesji 
dotyczących interesów miesz-
kańców terenu górniczego.

Kopalnia „Bogdanka” to 
jeden z największych zakładów 
przemysłowych na terenie wo-
jewództwa lubelskiego, a co za 
tym idzie, jeden z wiodących 
pracodawców na rynku pracy. 
Tylko na drodze partnerskiej 
współpracy i dobrej woli każ-
dej ze stron można pogodzić 
istnienie kopalni, której towa-
rzyszą oczywiste zmiany za-
chodzące w środowisku, z in-
teresem lokalnej społeczności.

Małgorzata Rodziewicz
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Na spacer... Szlakiem pamięci
Każdego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku wraz  
z nauczycielami jesienią wybierają się na piękny spacer Szlakiem pamięci. Na terenie naszej gminy 
wyznaczają go cmentarze wojenne, kopce oraz pomniki, będące pamiątką po rozgrywających się 
tutaj wydarzeniach i ofiarach. 

Jak podają źródła, w czasie 
II wojny światowej na tere-

nie Puchaczowa i okolic dzia-
łał aktywnie  Związek Walki 
Zbrojnej,  Armia Krajowa oraz 
Narodowe Siły Zbrojne, dowo-
dzone przez Zbigniewa Sta-
warskiego, pseudonim „Rafał”. 
Jednak w sposób szczególny 
nasza społeczność ukochała 
pamięć o Armii Krajowej, któ-
rej głównym zadaniem było 
prowadzenie oporu zbrojnego 
przeciwko okupantowi i przy-
gotowanie mającego wybuch-
nąć w dogodnym momencie 
ogólnokrajowego powstania 
(akcja „Burza”). 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Armii Krajowej  
w Ostrówku, której zaszczytne 
imię zobowiązuje, nie ustaje w   
podejmowaniu wysiłków i sta-
rań, by nie zapomniano o tym 
wielkim i dumnym symbolu 
walki o wolność i niepodległą 
Polskę. 

Na Szlaku pamięci znajdu-
ją się m.in.:

Mogiła indywidualna w 
Jasieńcu na skraju lasu, gdzie 
spoczywa żołnierz WP Wa-
cław Stanowski, poległy z rąk 
Kolonistów niemieckich pod 
koniec września 1939 r. 

Pomnik ku czci mieszkań-
ców koloni Ostrówek zamor-
dowanych przez hitlerowców 
09 kwietnia 1944 r. 

Mogiła zbiorowa (kopiec) 
w Ciechankach, przy skrzyżo-
waniu dróg, w którym spoczy-
wa 135. żołnierzy Armii Ro-
syjskiej i Austro-Węgierskiej, 
biorących udział w walkach  
I wojny światowej. 

Cmentarz wojenny z cza-
sów I wojny światowej w Ja-
sieńcu, na którym pochowano 
38. żołnierzy niemieckich oraz 
30. żołnierzy rosyjskich. Do 
dziś zachował się krzyż cen-
tralny, 2 krzyże żeliwne, krzyż 
prawosławny i 3 tablice. 

09 kwietnia 1944 roku, w pierwszy dzień Wielkanocy, przed godziną 6.00 rano, kiedy 
część ludności wybrała się do kościoła w Łańcuchowie, w Kolonii Ostrówek zatrzymało 
się kilka ciężarówek z niemiecką żandarmerią. Hitlerowcy niezwłocznie otoczyli wieś  
i przystąpili do pacyfikacji. Spalono 18. budynków mieszkalnych i gospodarczych, strze-
lano do ludzi wybiegających z mieszkań. Zamordowano 24 osoby, dzieci i dorosłych.  
To ich nazwiska: Waleria Bereza 73 lata, spalona; Jan Cieślik 76 lat; Józefa Cieślik  
3 lata, spalona; Krystyna Cieślik 1,5 roku, spalona; Helena Chapuła 44 lata; Jan Chapu-
ła 15 lat; Michał Chapuła 50 lat; Jan Jaroszek 32 lata; Aleksander Kot 29 lat; Antonina 
Kot 31 lat; Władysław Kot 22 lata; Franciszek Kasprzak 34 lata; Adam Matys 41 lat; 
Cecylia Matys 15 lat; Franciszka Matys 39 lat; Mieczysław Matys 19 lat; Eugeniusz Steć 
8 lat; Magdalena Steć 37 lat; Władysław Steć 6 lat; Czesław Zieliński 24 lata, spalony; 
Józef Zieliński 34 lata; Eugeniusz Żydek 2 lata; Franciszek Żydek 42 lata; Piotr Żydek 
10 lat. Ciała zamordowanych i resztki zwęglonych zwłok pochowano we wspólnej mogile  
na cmentarzu w Łańcuchowie.

W połowie września 1939 roku ka-
pitan  rezerwy Stanisław Lis-Błoń-
ski zorganizował w Brzezinach 
punkt oporu oraz oddział, który 
wspierał walki z Niemcami prowa-
dzone przez ochotnicze oddziały 
obrony Lublina. Tuż po wkroczeniu 
do Polski Armii Czerwonej (17 paź-
dziernika) jego batalion przesunął 
się jednak w inny rejon. 

Fot. Mogiła Wacława Stanowskiego poległego 
we wrześnu 1939 r. 

Znak Polski Walczącej – symbol w kształ-
cie kotwicy, której człon w kształcie litery 
„P” symbolizuje Polskę, a ramiona literę 
„W” – walkę lub kotwicę – symbol nadziei 
na odzyskanie niepodległości. Spotykany 
często pod nazwą „Kotwica Walcząca”. 
„Kotwica”, jako znak Polski Walczącej, 
pojawił się w Warszawie 20 marca 1942 r. 
Został wybrany z 27. propozycji zgłoszo-
nych na konspiracyjny konkurs ogłoszony 
przez Biuro Informacji i Propagandy Armii 
Krajowej. 

Fot. Kopiec w Ciechankach

Marta Stefańska

Gmina Puchaczów i jej okolice 
szczycą się piękną, choć tragiczną 
historią. Dzisiaj, kiedy nie słychać 
już wystrzałów, krzyków i jęków 
niewinnych ludzi, pamiętamy  
o tych, którzy polegli, oddając swe 
życie nie tylko za puchaczowską 
ziemię. Wspomnijmy niektóre 
wydarzenia i tych, którzy przynieśli 
nam tak długo oczekiwaną wol-
ność. 

Ostatnim znaczącym wydarzeniem II 
wojny świtowej na terenie gminy była 
bitwa z Niemcami pod Bogdanką i Pu-
chaczowem, którą w ramach ,,Akcji 
Burza’’ stoczył 3 Batalion 7 Pułku 3 Dy-
wizji Pancernej Armii Krajowej dowo-
dzony przez Bolesława Flisiuka pseu-
donim „Jarema”, „Zawisza”. Zbiegła 
się ona z wyzwoleniem Puchaczowa, 
które miało miejsce 21 lipca1944 r., 
co upamiętnia tablica wmurowana w 
kościele parafialnym w Puchaczowie. 

Na trasie Cyców-Wytyczno z 30 
września na 01 października miała 
miejsce bitwa z Korpusem Ochro-
ny Pogranicza. 

Bezlitosna wojenna zawierucha 
zbierała żniwo. W listopadzie 
1942 r. Niemcy rozpoczęli zorga-
nizowaną i masową wywózkę Ży-
dów z Puchaczowa. Większość tra-
fiła do obozu zagłady w Sobiborze,  
znaczną część przewieziono do 
obozu w Majdanku. Los uśmiech-
nął się tylko do kolonistów nie-
mieckich, przybyłych na teren 
gminy na przełomie lat 20. i 30, 
którzy na mocy decyzji Hitlera zo-
stali przesiedleni w głąb III Rzeszy. 
Ich miejsce zajęli przesiedleńcy z 
poznańskiego, a tuż po wojnie re-
patrianci z Wołynia.
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Łupem młodych miłośni-
ków przyrody i ich opie-

kunów stały się jak zwykle 
butelki, puszki, worki foliowe, 
papiery, a także miniwysypiska 
pełne  reklamówek i worków  
z najróżniejszymi odpadami. 

Celem Fundacji jest wciąż 
i niezmiennie próba wyzwo-
lenia w ludziach refleksji nad 
stosunkiem do otaczającego 

Konkurs „Mój las”
Drodzy uczniowie! Kto z Was kocha lasy i lubi nowe 
wyzwania, niech spróbuje szczęścia w XXVI edycji 
konkursu literackiego pod hasłem „Mój las”. 

Co można zrobić w sytuacji, 
gdy (póki co) nie ma realnych 
szans na cmentarną segregację 
śmieci? Przede wszystkim robić 
przemyślane zakupy, częściej 
wybierać żywe, biodegradowal-
ne kwiaty, rezygnując ze sztucz-
nych. Kupować długopalące się 
wkłady wymienne zamiast jed-
norazowych, małych lampek. 
Warto również porozumieć się 
z rodziną i kupić jedną większą 
wiązankę zamiast trzech mniej-
szych. 

W przyszłości można po-
myśleć o wprowadzeniu przy 
cmentarzach pojemników do se-
gregacji śmieci. Wówczas zyska 
nie tylko środowisko, ale także 
podmiot zajmujący się wywo-
zem śmieci z cmentarza. Segre-
gacja zmniejsza koszty wywozu 
nawet o 50%.          

Celina Michalska

świata i tego konsekwencjami, 
bo, jak dowodzą statystyki ak-
cji, również te nasze – pucha-
czowskie, niektórym dorosłym 
ciągle brakuje wyobraźni. 

Warto podkreślić trud 
włożony w sprzątanie świata 
– skorzystają z niego nie tyl-
ko ziemia, drzewa i zwierzęta, 
ale również my sami. Przecież 
otrzymaliśmy dzięki zaangażo-
waniu innych szansę na jesien-
ny spacer po czystym lesie.

nem

Wyprzątaliśmy naszą gminę
Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana  
i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie 
Świata – Polska” ponownie zakończyła się sukcesem,  

o ile sukcesem można nazwać 1,5 tony śmieci zgromadzonych  
przez dzieci, młodzież i nauczycieli w rowach, przy ulicach i w zagłę-

bieniach terenu naszej gminy.

Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie SI-

TLID-u. O opiekę i wskazówki 
poproście nauczycieli przyrody 
lub opiekunów Ligi Ochrony 
Przyrody. 

W roku szkolnym 2012/13 
gimnazjalistom zaproponowa-
no temat „Las w malarstwie  
i literaturze”. Należy napisać 
6-15 stron maszynopisu, ko-
niecznie z podaniem źródeł in-
formacji. Prace należy dostar-
czyć do LOP-u w Lublinie do 
końca listopada. 

W ostatniej edycji konkur-
su sukces odniosła Małgorzata 
Kozieł z Gimnazjum w Pucha-
czowie, która zajęła 3. miejsce 

na szczeblu wojewódzkim, 
która napisała wspaniałą pra-
cę na temat „Parki Narodowe 
a lasy gospodarcze. Różnice  
i korzyści wynikające z istnie-
nia tych form.” Zaczęła ją na-
stępująco: „Las to taki potężny 
„odkurzacz”– w dodatku zie-
lony i piękny. Drzewa pochła-
niają mnóstwo pyłów i innych 
zanieczyszczeń. To dzięki la-
som możesz oddychać  czy-
stym, świeżym powietrzem,  
a w upalne dni cieszyć się przy-
jemnym chłodem. Nie bez po-
wodu lasy nazywamy „zielony-
mi płucami”! 

Las to także dom wielu 
zwierząt”.             Celina Michalska

Na całym świecie występują różne odmiany lasu. W samej tyl-

ko Polsce spotykamy ich kilkadziesiąt rodzajów, np. bory, grądy, 

łęgi, czy dąbrowy, które zadziwiają nas swoją odmiennością, tajem-

niczością, zapachem. 

W naszym kraju lasy zajmują 27% powierzchni, tj. około 8 813 

tys. ha la  sów. 83% to lasy publiczne – własność Skarbu Pań-

stwa i gmin, 2% powierzchni leśnej stanowią Parki Narodowe. 

Następnie tony niesegrego-
wanych, cmentarnych od-

padów trafią na wysypisko, gdzie 
będą rozkładać się kilkaset lat. 

Według szacunków ekolo-
gów tylko 10 proc. cmentarnych 
odpadów w Polsce poddaje się 
recyklingowi. Dlaczego? Ponie-
waż segregacja takich śmieci 
jest problemowa. Do pojem-
ników na odpady biodegrado-
walne moglibyśmy wrzucać li-
ście, zwiędłe kwiaty, ale już np. 
wiązanki z jodły nie, ponieważ 
zawierają drut łączący gałązki  
i mocujący sztuczne kwiaty. 
Należałoby także segregować 
kwiaty, oddzielając jedwabne 
od plastikowych. Pochodzące ze 
zniczy szkło ubrudzone jest ste-
ryną, więc nie nadaje się do po-
wtórnego wykorzystania. Znicze 
również składają się z kilku ele-
mentów: szkła, plastiku, metalu. 

Po dniu Wszystkich Świętych na 
cmentarzach jest więcej śmieci niż 
zwykle: liście, sztuczne i prawdziwe kwiaty, wieńce, 
znicze. To wszystko zbieramy z grobów naszych bli-
skich i wyrzucamy do wystawionych kontenerów. 

Cmentarne  
bomby ekologiczne



Decydując się na łańcuch, ściągasz na sie-
bie i swoich bliskich niebezpieczeństwo!
Dobry stróż to taki pies, który nie wpuści bez pozwolenia obcej osoby na 
jego teren, a nie taki, który gryzie wszystkich obcych, ściągając na wła-
ściciela kłopoty. 

W naturze tego gatunku leży ochrona swojego terytorium. Psy wol-
no żyjące postępują według zasady: walcz lub się wycofaj – i z reguły naj-
pierw próbują się wycofać (choćby dlatego, żeby samemu nie oberwać). 
Pies na uwięzi nie ma wyboru. Gdy poczuje się zagrożony, nie może uciec 
– musi walczyć! Według amerykańskich statystyk (w Polsce podobne nie 
są prowadzone) aż 25 % śmiertelnych pogryzień ludzi powodują psy łań-
cuchowe. A więc mitem jest, że uwiązany pies krzywdy nie robi. Szcze-
gólnie często ofiarami takich zwierząt stają się nieświadome problemu 
dzieci. Pies trzymany na łańcuchu nie rozróżnia przyjaciół i wrogów. Gdy 
nie ma bliskiego kontaktu z rodziną, wszyscy stają się mu obcy. 
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Łańcuch krótszy niż 3 m, kojec  
o powierzchni 2-4 m2 zbity z prze- 

ciekających desek, przewrócona, 
pusta miska to dość częsty widok 
spotykany w każdym zakątku na-
szego kraju. 

Pytasz, w czym problem? 
Wyobraź sobie życie na tych 2 me-
trach kwadratowych, w blaszanej 
klatce, która latem rozgrzewa się 
niczym piekarnik, a zimą chłodzi 
jak energooszczędna lodówka,  
z 2,5-kilogramowym łańcuchem 
na szyi przez miesiąc, tydzień, rok,  
6 lat. Podczas mrozów, upałów, ulew 
i burz, bez możliwości spuszczenia 
cię z łańcucha choćby na 5 minut! 

Pies to przyjaciel człowieka,  
więc nie rób z niego niewolnika!
Po to natura dała psu 4 łapy, aby 
biegał, skakał, hasał, węszył, zna-
czył teren. Nie masz prawa mu tego 
odbierać. Jeżeli zdecydujesz się 
na życie ze zwierzęciem w tle, za-
pewnij mu godne życie. Ponieważ 
pies to zwierzę stadne, musi mieć 
kontakt z innymi żywymi istotami.  
W naturze psy żyją w grupie, zdoby-
wając pożywienie, jedząc, bawiąc 
się i śpiąc razem. Dla udomowione-
go psa stadem stają się ludzie. 

Skutki życia na łańcuchu
Pies przywiązany na stałe do budy 
jest wyłączony ze społeczności  
i cierpi z tego powodu – staje się 
smutny, apatyczny, często agresyw-
ny. Głośne skomlenie i wycie z tęsk-
noty to naturalna reakcja obronna. 

Pies potrzebuje ruchu, by wy-
ładować swoją energię. To niemoż-
liwe, gdy całe życie jest uwiązany. 
Stan stałego naprężenia mięśni, 
stawów i ścięgien prowadzi do 
zwichnięć i zmian zwyrodnienio-
wych. 

Psy łańcuchowe chorują znacz-
nie częściej. Zaczyna się od ran na 
szyi powstających wskutek zbyt 
ciasnej obroży lub pętli ze sznurka, 
drutu bądź łańcucha. Najpierw wy-
ciera się sierść, później pojawiają 
się zaczerwienienia. Następnie do-
chodzi do zapalenia skóry z bakte-
ryjnymi powikłaniami. Rozwija się 
choroba zwana ropowicą. 

Stały ucisk na szyi powoduje 
kłopoty z przełykaniem pokarmu. 
Często zdarzają się także problemy 

Pieskie życie łańcuchowca
Odkąd człowiek udomowił psa, jest on niekwestionowanym przyjacielem,  

stróżem, pomocnikiem i obrońcą ludzi. Mimo to widok bezpańskich,  
szwendających się po ulicach i bezdrożach czworonogów, a co gorsze: psów  

uwiązanych na sznurkach i łańcuchach, to nieodłączny element naszego krajobrazu. 

01 stycznia 2012 r. weszła w życie 
nowelizacja ustawy o ochronie zwie-
rząt.  Z jej przepisów wynika, że: 
	Jeżeli właściciel na terenach wiej-

skich nie posiada ogrodzonej po-
sesji, jest zobowiązany wyprowa-
dzać psa na spacer. 
	Uwiązanie psa na łańcuchu nie 

jest zabronione, ale długotrwa-
łe przetrzymywanie go na nim 
– tak! Ciągłe i stałe przetrzymy-
wanie psów na łańcuchu uzna-
no za znęcanie się nad zwie-
rzęciem, za które grozi nawet  
2 lata więzienia (art. 35 Ustawy  
o ochronie zwierząt). 
	Zabrania się trzymania zwierząt 

domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w cią-
gu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenie ciała lub cierpienie 

z głosem, nieraz dochodzi do bez-
głosu. 

Jeśli pies jest uwiązany w na-
słonecznionym miejscu, grozi mu 

oraz niezapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu. Długość uwię-
zi nie może być krótsza niż 3 m.
	Kto utrzymuje zwierzę domowe, 

ma obowiązek zapewnić mu po-
mieszczenie chroniące je przed 
zimnem, upałami i opadami at-
mosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody.
	Złamanie powyższych zakazów 

jest wykroczeniem ściganym  
z oskarżenia publicznego, zagrożo-
nym karą aresztu lub grzywny. Np. 
za niedopełnienie wymogu spusz-
czania psa z uwięzi możemy zapła-
cić nawet 5 000 zł grzywny (art. 
37 ust. 1 Ust. o ochronie zwierząt; 
art. 24 1 Kodeksu wykroczeń).

Łańcuch? A co na to prawo?

Dlaczego łańcuch? Kiedy psy uciekają,  
nie pilnują podwórka,denerwują sąsiadów,  
zaczepiają szczekaniem przechodniów.  

Bezpańskich psów nikt nie lubi i nie akcep-
tuje, zwłaszcza jeżeli  kręcą się pod noga-
mi. Pies, który biega swobodnie po działce, 
niszczy ogródek, załatwia potrzeby fizjolo-
giczne gdzie popadnie albo skacze na wła-
ściciela,co nie każdemu odpowiada. Wg nie-
których, najprostrzym sposobem zapobiegania 
tego typu sytuacjom, jest uwięzienie psa  

w kojcu lub na łańcuchu.  

udar słoneczny. Jego typowe obja-
wy to m.in.: wysunięty język, piana 
na pysku, oczopląs, drżenie mięśni, 
trudności z oddychaniem, czasem 

utrata przytomność. Pies kończy 
swój żywot w bólach i cierpieniu. 

Zwierzę odczuwa nadmiar go-
rąca i zimna. Buda psa powinna być 
na zimę ocieplona. 

Więc co zrobić, by pieskie życie 
nie było tak kiepskie?
Pies, podobnie jak człowiek, po-
trzebuje codziennie świeżej wody  
i pożywienia. 

Jeżeli musi być uwiązany za 
dnia, spuszczaj go z uwięzi na noc. 
Jeśli wyrządza szkody w ogrodzie, 
może przyszedł czas by ogrodzić go 
płotkiem? 

Zapytasz: a co jeśli stale ucie-
ka? Zamykaj bramę. Napraw dziu-
rawe ogrodzenie. Zapewnij psu 
spacery. Wydziel większy rewir – 
wybieg, dla psa.

A za pasem zima
Niedługo słota, pierwsze przy-
mrozki, a potem lodowate noce  
i mroźne poranki. Zadbajmy o na-
sze czworonogi bez względu na to, 
czy to psy, czy koty. 

Jeżeli nie mamy własnego zwie-
rzaka, możemy zaoferować pomoc 
psu lub kotu z sąsiedztwa: nakarmić 
go, zreperować budę. Możemy też 
uświadomić właściciela o cierpie-
niu zwierzaka i o sposobach ulżenia 
mu w jego pieskim życiu.

Celina Michalska



Turniej

Turniej „Orlika” pod 
patronatem premiera 
Donalda Tuska zagościł 
w Puchaczowie po raz 
pierwszy w tym roku.

To 3. edycja turnieju pił-
karskiego dla chłopców i 

dziewcząt w kategoriach 9-10 
i 11-12 lat, którego celem jest 
promowanie sportowej aktyw-
ności, zasad rywalizacji fair 
play oraz organizowanie imprez 
sportowych na obiektach wybu-
dowanych w ramach programu 
„Moje boisko Orlik 2012”.

W turnieju eliminacyjnym 
gminy Puchaczów wzięło udział 
prawie 90. młodych adeptów 
futbolu ze szkół w Nadrybiu, 
Ostrówku i Puchaczowie. 

W kategorii 9-10 lat zgło-
szono 5 drużyn: SP Ostrówek,  
SP Puchaczów I, SP Pucha-
czów II, SP Nadrybie I i SP 
Nadrybie II. Od począt-
ku ton rywalizacji nadawały 
dwie drużyny SP Ostrówek  
i SP Puchaczów I. Choć dogod-
niejsze sytuacje mieli zawodnicy 
z Puchaczowa, nie potrafili za-
mienić ich w bramkę. Niewy-
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Kolonie w Zakopanem
Dzięki staraniom i zaangażowaniu wójta dzieci z na-
szej gminy wyjechały na kolonie letnie do Zakopa-
nego, organizowane przez Polską Fundację Wiejską. 

korzystane sytuacje mszczą się  
i tak stało się tym razem. Po jed-
nej z kontr napastnik z Ostrów-
ka silnym strzałem w długi róg 
pokonał bramkarza gospodarzy. 
Mimo prób odrobienia strat, nie 
udało się doprowadzić do re-
misu. Pierwsze miejsce i awans 
do ćwierćfinału województwa 
wywalczyła drużyna SP Ostró-
wek (J. Ciepielewski, K. Kot,  
J. Kot, S. Kraska, M. Łukasie-
wicz, J. Osipiuk, T. Skrobas,  
K. Wąsik, Ł. Wróbel, S. Wróbel, 
trener Jarosław Burkiet).

W kategorii wiekowej 11-12 
lat bezapelacyjne zwycięstwo 
odniosła drużyna Puchaczo-
wa I (B. Bastrzyk, K. Gajosz, 
M. Hucz, M. Jakubowski,  
D. Marcinek, W. Pokrzywa,  
K. Rachwalik, A. Suwała, I. Sza-
franek, M. Wronowski, trener 
Michał Franczak). II miejsce 
zajął Ostrówek, III – Pucha-
czów II, IV – SP Nadrybie.

W ćwierćfinałach woje-
wódzkich nasze drużyny nie 
zachwyciły. Podczas turnieju 
rozgrywanym w Łęcznej chłop-
cy w kategorii 9-10 lat z Ostrów-
ka po 2. meczach pożegnali się 
z turniejem. W kategorii 11-12 
lat, podczas turnieju rozgrywa-
nego w Parczewie, drużyna Pu-
chaczowa osłabiona brakiem 2. 
obrońców nie sprostała zadaniu 
i zajęła ostatnie miejsce w tur-
nieju.                 

Daniel Włodarczyk

Podczas 2-tygodniowego po-
bytu dzieci zwiedziły m.in.: 

zabytki i architekturę sakralną 
Zakopanego, kaplicę na Jasz-
czurówce, stary kościółek oraz 
cmentarz na Pęksowym Brzy-
sku. Odwiedziły również Sank-
tuarium na Krzeptówkach oraz 
Pustelnię św. Brata Alberta na 
Kalatówkach, uczestniczyły w 
pieszej wycieczce na Gubałów-
kę, Butorowy Wierch i Wier-
chy Olczańskie. Te, które miały 
dowód osobisty lub paszport, 
odbyły całodniową wycieczkę 
na Słowację, gdzie zwiedziły 

Tatrzańską Łomnicę, Poprad  
i Słowacki Kras.

Wyjazd był też okazją do 
spotkań z ciekawymi ludź-
mi, m.in. mistrzem świata  
w biegach narciarskich Józefem 
Łuszczkiem i pracownikami 
Straży Granicznej. 

Pobyt dzieci obfitował w 
liczne atrakcje sportowe, np. za-
jęcia „Mały komandos’’, ćwiczą-
ce sprawność strzelania z łuku, 
pokonywanie toru z przeszko-
dami oraz rozgrywki, turnieje, 
dyskoteki i liczne konkursy.

Hanna Tołubińska 

W trosce o najmłodsze  
z nas już od 10. lat w 

Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Puchaczowie realizowa-
ny jest projekt „Profilaktyka 
nowotworu piersi”, w którym 
wzięło dotychczas udział już 
ponad 300 uczennic. Na pierw-
szym spotkaniu wszystkie 
dziewczęta klas III oswajane są 
z problematyką tej ważnej czę-
ści ciała kobiety. Na kolejnych, 
tym razem z pielęgniarką 
Anną Borucką, gimnazjalist-
ki poznają zasady pielęgnacji 
piersi, zdobywają również wie-
dzę na temat ich budowy, roz-
woju oraz mogących pojawiać 
się w nich nieprawidłowości i 
chorób. Dziewczęta dowiadują 
się m.in., że nie każde zgrubie-
nie w piersi to nowotwór, a je-
śli nawet, to wcześnie wykryty 
jest całkowicie uleczalny! 

Każda z nas powinna pa-
miętać, że najłatwiejszym  
i najtańszym sposobem pro-
filaktyki nowotworów piersi 
jest samobadanie zwane pal-
pacyjnym. Wystarczy 10-15 
minut obserwacji raz na jakiś 
czas, kilka dni po menstruacji.  
W jaki sposób to robić, dziew-
częta zobaczyły na filmie.

Podsumowaniem projektu 
co roku jest konkurs wiedzy  
z zakresu profilaktyki.

Drogie mamy, córki, bab-
cie, przyjaciółki. Badajcie swo-
je piersi regularnie. Pamiętaj-
cie, że każda z nas jest wyjątko-
wa, ważna i komuś potrzebna! 
Zachęcam Was nie tylko do 
samobadania, ale korzystania  
z mammobusa, który, wstyd 
przyznać, w Puchaczowie co 
roku świeci pustkami. 

Celina Michalska 

Różowy październik 
W 2008 roku Europejska Koalicja do Walki  
z Rakiem Piersi ustanowiła 15 październi-
ka Europejskim Dniem Walki z Rakiem Pier-
si. Ma on przypominać kobietom o istotnym 
wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możli-
wościach zapobiegania zachorowaniom na raka 
piersi oraz roli wstępnego wykrywania zacho-
rowań  

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury od 01 października 
2012 r. wszyscy mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzystać z hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Puchaczowie. GOK udostępnia obiekt 
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17.00-20.00.

Rak piersi jest przyczyną największej 
liczby zgonów wywołanych przez 

nowotwory złośliwe występujące u ko-
biet. Obecnie w Polsce choruje na niego 
1. na 16. Polek. Rokrocznie wykrywa się 
aż 15 000 nowych zachorowań, a – we-
dług szacunków – za 10 lat będzie ich ok. 
22 000. Za główny czynnik tendencji ro-
snącej zachorowalności uznaje się zmiany 
demograficzne – według szacunków za 
wspomniane 10 lat aż 25% kobiet ukończy 
65. rok życia. Ponadto na wzrost zachoro-
wań może wpływać coraz późniejsze ro-
dzenie dzieci, unikanie karmienia piersią  
i otyłość.

Pamiętajmy, że przy wczesnej diagno-
zie nowotwór jest całkowicie wyleczalny. 
Jego wykrycie wymaga jednak regularnych 
badań kontrolnych. Symbolem walki z cho-
robą jest różowa wstążka, a październik to 
doskonała okazja, by po raz kolejny zachę-
cić panie do profilaktyki.                            nem
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Aby przybliżyć dzieciom 
wiedzę o świecie i jego 

problemach, by rozbudzać 
wyobraźnię i wyrabiać od naj-
młodszych lat nawyk czytania, 
postanowiliśmy wraz z pra-
cownikami bibliotek w Pucha-
czowie i filii w Ciechankach 
ułatwić nauczycielom dotarcie 
do najciekawszych pozycji. 
Będziemy systematycznie od-
wiedzać pobliskie placówki 
oświatowe, sami dostarczać,  
a następnie wymieniać wypo-
życzone pozycje – informuje 
Anna Krzychowiec Dyrektor 
Biblioteki w Puchaczowie.

21 września 2012 r. w sie-
dzibie filii bibliotecznej w Cie-
chankach oficjalnie rozpoczę-
to akcję „Kosz pełen książek”  
i „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
w której uczestniczyły dzieci  
ze Szkoły Podstawowej w Cie-
chankach. Na powitanie otrzy-
mały z rąk wróżki zabawne cza-
peczki. W świat książek wpro-
wadziła maluchy bibliotekarka. 
Pokazała dzieciom księgozbiór, 
zapoznała z regulaminem bi-
blioteki i wypożyczania. 

Nie obyło się oczywiście 
bez czytania – fragmenty ba-
jek przedstawiała dzieciom 

wróżka. Dzieci wzięły również 
udział w inscenizacji wiersza 
„Lokomotywa” Tuwima. Do-
tknięcie czarodziejską różdżką 
było równoznaczne z przyję-
ciem do zaczarowanego świata 
bajek. Po przyrzeczeniu przy-
stąpiono do wypożyczania ksią-
żek. Za każdą wypożyczoną po-
zycję dzieci będą otrzymywały 
przez cały rok szkolny listki ze 
swoim imieniem. Te zawisną 
na gałązkach zaczarowanego 
drzewka. Na zakończenie akcji 
„Kosz pełen książek” drzewko 
zostanie rozebrane. Te dzieci, 
które zbiorą najwięcej listków, 
zostaną nagrodzone.

Na zakończenie spotkania 
wszystkim dzieciom wręczono 
zakładki do książek.

Przypominamy rodzicom, 
że zapisanie dziecka do biblio-
teki nic nie kosztuje, a przynosi 
wiele korzyści.
GBP, Filia biblioteki w Ciechankach

Czytanie dziecku wpływa bardzo ko-
rzystnie na jego rozwój emocjonal-

ny, uczy je języka i myślenia,  rozwija 
pamięć i wyobraźnię, wydłuża prze-
dział uwagi, poszerza i pogłębia wiedzę 
i pomaga  w nauce, rozwija wrażliwość 
moralną, wycisza, wzmacnia poczu-
cie własnej wartości, ma także moc 
budowania więzi międzypokoleniowej 
pomiędzy dziećmi a dorosłymi. W do-
bie braku czasu dla dzieci codzienne 
wspólne spotkania z książką są nie do 
przecenienia! 

Czytanie dziecku buduje jego bogate 
zasoby wewnętrzne i jest najlepszą 

witaminą dla jego wszechstronnego 
rozwoju psychicznego, umysłowego  
i moralnego. Czytanie jest także szcze-
pionką przeciwko wielu zagrożeniom ze 
strony masowej kultury. To najtańszy 
sposób na wychowanie wykształconego, 
kulturalnego, dobrego i szczęśliwego 
człowieka. 

Dzieci uwielbiają czytanie. Od nas, 
dorosłych, zależy, czy zaspokoimy 

ich naturalną potrzebę i gotowość do 
słuchania baśni i historii, czy też po-
zwolimy jej zaniknąć wśród agresji  
i zgiełku reklam i gier komputerowych, 
elektronicznych gadżetów i medialnego 
szumu.  

Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czy-
telnika trzeba wychować codzien-

nie, czytając dziecku dla przyjemności. 
Dzieci, którym czytamy, wyrastają na 
czytelników – ludzi, którzy żyją mą-
drzej, lepiej, a nawet dłużej. Wybierzmy 
czytanie dzieciom! Wybierzmy dobrą, 
szczęśliwą przyszłość naszych dzieci i 
naszych społeczeństw! Czytajmy dzie-
ciom codziennie – od urodzenia po 
okres nastoletni.

Fragment proklamacji programu Fun-
dacji „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”                                                            

– „Cała Europa Czyta Dzieciom”

W krainie książek

Placówki oświatowe naszej 
gminy uczą i wychowują 

dzieci i młodzież o zróżnicowa-
nych warunkach losowych i śro-
dowiskowych. Wielu uczniów 
ma trudną sytuację rodzinną. 
Dostrzegamy coraz częściej, że 
rodzice mają trudności z kon-
trolowaniem dzieci poza szko-
łą oraz z organizowaniem im 
czasu wolnego. Tym większego 
znaczenia nabiera pomoc szkoły 
w tym zakresie.

Wszystkie nasze szkoły są 
miejscem wszechstronnej ak-
tywności uczniów, wykraczającej 
poza czynności lekcyjne, sprzy-
jającej kształtowaniu osobowości 
ucznia, jego charakteru, potrzeb 
i zainteresowań. Każdy nauczy-
ciel, bez wyjątku, organizuje za-

jęcia pozalekcyjne, podczas któ-
rych uczniowie nabywają nową 
wiedzę, kształtują nawyki, spo-
sób bycia, uczą się pełnić różne 
role społeczne, pracują nad swoją 
kondycją. Ważną rolę odgrywają 
te, których celem jest wyrówny-
wanie braków w wiadomościach 
i umiejętnościach uczniów na-
potykających na poważne trud-
ności w nauce, a także różnego 
rodzaju zajęcia terapeutyczne.

Wśród uczniów nie ma ta-
kich, którzy nie mogliby osią-
gnąć  sukcesu. Działalność poza-
lekcyjna stwarza każdemu szansę 
na odnalezienie swojego miejsca 
w wielu możliwych do wyboru 
dziedzinach aktywności. 

Na prośbę rodziców, w ko-
lejnych nymerach „Wieści” pre-
zentujemy ofertę zajęć pozalek-
cyjnych adresowaną do uczni- 
ów.                                               nem

W trosce o ucznia
Szkoła i dom rodzinny to uzupełniające się śro-
dowiska mające zaspokajać potrzeby dziecka.  
W tym celu konieczna jest systematyczna i zorga-
nizowana współpraca domu rodzinnego i szkoły.

Kolejny raz ruszają akcje czytelnicze naszych bi-
bliotek skierowane do najmłodszych czytelników.

 Zalety czytania

Oferta edukacyjna  

Szkoły Podstawowej w Nadrybiu 

ZAJęCIA DLA 5-, 6-LATKóW 

jęz. angielski, rytmika, tańce, logopedia 

KLASy I-III 
Zuchy, gimnastyka korekcyjno- kom-

pensacyjna, gimnastyka korekcyjna, 

zajęcia taneczne, logopedia, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne  

oraz dydaktyczno-wychowawcze

KLASy IV-VI 
koło polonistyczne, zajęcia dyslektycz-

ne, koło katechetyczne, zajęcia ta-

neczne, Omnibus matematyczny, koło 

historyczno-regionalne, koło przyrodni-

cze, SKS dla chłopców, zespół wokalno-

-instrumentalny, zajęcia wyrównawcze 

z matematyki, ZHP, LOP, PCK.

Rodzina 
pełna mi-
łości 
Gminny Zespół Inter-
dyscyplinarny w Pucha-
czowie, w ramach dzia-
łalności profilaktycznej, 
ogłosił we wszystkich 
szkołach podstawowych 
i świetlicach środowisko-
wych konkurs plastyczny  
„Rodzina pełna miłości”. 

Najlepsi okazali się ucznio-
wie: ze Szkoły Podstawo-

wej w Nadrybiu: Aleksandra 
Albińska – kl. III, Anastazja 
Pluta – kl. V; ze SP w Pucha-
czowie: Daria Niewolska – kl. 
II c, Alicja Sadowska – kl. V a; 
ze SP w Ostrówku Julia Barań-
ska – kl. IV a.

Spośród prac członkowie 
ZI wybiorą te, które zostaną 
zamieszczone w ulotce pro-
mującej działalność Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarne-
go d.s. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. Prace kon-
kursowe, w ramach kampanii 
promującej szczęśliwą rodzi-
nę, będą eksponowane m.in.  
w szkołach, w Kościele Parafial-
nym, w GOK oraz w OPS.    e.k.



KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
TRWAją ZAPISy NA ZAjęCIA  
rozwijające zainteresowania: ta-
neczne, muzyczne, wokalne, pla-
styczne. Wszystkie informacje do-
stępne u instruktorów GOK-u.

Z A P R A S Z A M y  
WSZySTKICH ZAINTERESOWANyCH 
NA ZAJęCIA ZUMBy – innowacyjnej 
metody łączącej fitness z tańcami 
latynoskimi. Od października w każ-
dy wtorek i czwartek w godz. 19.00-
20.00. 

Październik – Listopad 2012 r. 

jesienny Konkurs Recytatorski – li-
stopad 

Rambit – Turniej Międzyszkolny – li-
stopad

Biuletyn

Co w gminie piszczy... 
Rozmowa z pracownikiem Urzędu ds. obronnych, zarzą-
dzania kryzysowego i współpracy ze stowarzyszeniami

s .  10   Nr 7(5/2012)                                   Wrzesień – Październik 2012 r.

Marek Grzesiak
Stanowisko pracy ds. obronnych, 
zarządzania kryzysowego  
i współpracy ze stowarzyszeniami
ul. Lubelska 22 
21-013 Puchaczów 

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ  
w Puchaczowie
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 
finansuje Program Profilaktyki Raka 
Piersi skierowany do kobiet w wieku 
50-69 lat, które w ciągu ostatnich  
24. miesięcy nie miały mammografii. 
Badania są bezpłatne, nie wymagają  
skierowania. Wystarczy zgłosić się 
do placówki realizującej program w 
ramach kontraktu z NFZ (ich wykaz 
znajduje się na stronie www. powia-
tleczynski.pl). 
Panie mogą skorzystać z bezpłatne-
go mammobusa, który stacjonuje 
na terenie powiatu w październiku: 
Łęczna 17-18.10 Centrum Handlowe 
„Wamex”, tel. (015) 833.64.60; Pu-
chaczów 19-20.10 GOK, ul. Lubelska 
22, tel. (015) 833.64.60; Cyców 21-
22.10 Urząd gminy, ul. Chełmska 42, 
tel. (015) 833.64.60; Ludwin 23-24.10 
hala sportowa, tel. (015) 833 64 60.

Szczepienia dzieci  
– wtorek, środa 10.00-16.00.

– Pracuje Pan w Urzędzie 
gminy Puchaczów od 1992 r. 

– Do pracy przyszedłem 
zaraz po wojsku. Urząd poszu-
kiwał pracownika na to stano-
wisko, a jednym z kryteriów 
była odbyta  zasadnicza służba 
wojskowa. 

– Czym zajmuje się Pan na 
tak tajemniczo brzmiącym sta-
nowisku w czasach pokoju?

– Mówiąc najogólniej, spra-
wami obronnymi, zarządzaniem 
kryzysowym, współpracą ze sto-
warzyszeniami oraz jednostkami 
ochotniczych straży pożarnych,  
a także sprawami obrony cywil-
nej na rzecz ochrony ludności, 
zabezpieczenia i ochrony urzą-
dzeń użyteczności publicznej 
i dóbr kultury oraz ratowania 
i udzielania pomocy poszko-
dowanym w czasie wojny. To 
zadania wójta gminy, który jest 
jednocześnie szefem Obrony Cy-
wilnej na terenie gminy. Pytając 
o tajemniczo brzmiące stanowi-
sko, miała Pani pewnie na myśli 
sprawy obronne? Mówiąc naj-
prościej, to zadania, jakie gmina 
będzie realizowała na rzecz jej 
mieszkańców w tzw. warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie 
wojny. Niedawno używano bar-
dziej zrozumiałego dla wszyst-
kich określenia – w czasie tzw. 
godziny „W”. 

– Co znajduje się w kancela-
rii tajnej?

– Określenie to w przypadku 
naszego urzędu nie jest już uży-
wane, choć potocznie stosowa-
ne. W znowelizowanej ustawie  
o ochronie informacji niejaw-
nych, określono wymagania oraz 
podział pomieszczeń ze względu 
na tajność przechowywanych  
w nich materiałów niejawnych. 
W kancelarii tajnej przechowuje 
się dokumenty o wyższych klau-
zulach tajności – tajne i ściśle taj-
ne, czyli takie, o których mówiło 
się żartem „ściśle tajne – przed 
czytaniem spalić”. Ponieważ  
w naszym urzędzie nie ma tak 
tajnych dokumentów, a tylko te  
o najniższej klauzuli tajności, 
czyli zastrzeżone, pomieszcze-
nie do ich przechowywania nie 

nazywa się kancelarią tajną, ale 
zwyczajnie – pomieszczeniem 
do przechowywania dokumen-
tów niejawnych. Dotyczą one 
spraw obronnych realizowanych 
przez Urząd gminy w czasie 
wspomnianej godziny „W”. 

– Jak będzie funkcjonowała 
gmina w np. w sytuacji podwyż-
szonej gotowości bojowej ?

– W czasie ewentualnego 
konfliktu zbrojnego, działań 
zbrojnych Urząd nadal będzie 
działał. Będzie realizował te same 
zadania, które realizuje obecnie 
– oczywiście nastąpi pewne ich 
przeszeregowanie. Prowadzone 
też będą księgi stanu cywilnego, 
bo ludzie nadal będą się rodzić, 
zawierać małżeństwa, umierać. 
Realizowany będzie obowią-
zek meldunkowy mieszkańców. 
Gmina będzie musiała nadal za-
pewnić – jak obecnie – dostawy 
wody pitnej. Sprzedaż artykułów 
żywnościowych może być regla-
mentowana. Nadal będą funk-
cjonować szkoły, służba zdrowia, 
pomoc społeczna. Urząd będzie 
miał również zadania wobec 
Sił Zbrojnych – rozplakatowa-
nie ogłoszeń o mobilizacji, do-
starczenie żołnierzom rezerwy 
wezwań do odbycia służby woj-
skowej w przypadku ogłoszenia 
mobilizacji lub wybuchu wojny.  
Te zadania ujęte są w planach, 
dokumentach, które są niejawne 
i opatrzone klauzulą „zastrzeżo-
ne”.       Rozmawiała: M. Rodziewicz

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

15 okręgów wyborczych
28 września 2012 roku, działając na wniosek wójta, Rada 
gminy Puchaczów podjęła uchwałę w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze. Ustalono ich granice, numery 
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Rady gmin, zgodnie z art. 13 
ust.1 Ustawy z dnia 5 stycz-

nia 2011 r., przepisy wprowadza-
jące ustawę – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. nr 21. poz. 113, z późn. 
zm.), zobowiązane zostały do 
dokonania podziału gmin na 
okręgi wyborcze w wyborach 
do Rady gminy w terminie 15. 
miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. do 01 listopada 2012 
r. Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy, 
w każdym okręgu wyborczym 
tworzonym dla wyboru Rady, w 
gminie niebędącej miastem na 
prawach powiatu, wybiera się 
jednego radnego. 

Uchwałą nr XXIV/149/12 
z 28 września 2012 roku gminę 
Puchaczów podzielono na 15. 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Liczba ta jest uza-
leżniona od liczby radnych wy-

bieranych w danej gminie (art. 
17 Ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym sta-
nowi, że w skład Rady wchodzą 
radni w liczbie 15. w gminach do 
20 000 mieszkańców). 03 paź-
dziernika 2012 r. uchwałę po-
dano do publicznej wiadomości 
– zamieszczono ją w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wy-
wieszono na tablicy ogłoszeń. 
Przekazano ją także wojewodzie 
lubelskiemu i komisarzowi wy-
borczemu w Lublinie. 

Uchwała wejdzie w życie po 
14 dniach od publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. Będzie dotyczyła 
kadencji następujących po tej,  
w czasie której weszła w życie. 

Katarzyna Choma,
Podinspektor ds. administracyjnych 

i majątku gminy

Pod koniec sierpnia b.r. na emeryturę odeszła z-ca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Puchaczowie Gabriela Tomala.

W wyniku ogłoszonego przez Urząd gminy naboru na stanowisko zastępcy kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego w Puchaczowie zatrudniono Sylwię Janiuk.

Zmiana na stanowisku zastępcy kierownika USC



Lp. MIEjSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADóW 2 XI 3 XII

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 5 XI 4 XII
3. OSTRóWEK 6 XI 5 XII
4. CIECHANKI 7 XI 6 XII

5. ALBERTóW 8 XI 7 XII

6.  WESOŁóWKA, BRZEZINy 9 XI 10 XII

7.
BOGDANKA, NADRyBIE WIEŚ  
– PRZy BOGDANCE  
DO TARTAKU

12 XI 11 XII

8.

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

13 XI 12 XII

9.

P
U

C
H

A
C

Z
ó

W

BOGDANOWICZA,
WESOŁA, GóRNICZA, 
OŚRODEK ZDROWIA,
TySIĄCLECIA, 1-GO MAJA, 
KRZyCHOWCA
PARTyZANTóW

14 XI 13 XII

10.

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

15 XI 14 XII

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA 16 XI 17 XII

12. KOL. TUROWOLA 19 XI 18 XII

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

5. PUCHACZóW (wszystkie ulice) 24 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
Lustro czasu” to książka o wartości rodziny, sile przyjaźni i miłości, 

o tym, że poznanie prawdy – nawet bolesnej – przynosi ukojenie.
Daria Sulima to młoda, pewna swych pragnień i życiowych celów 
kobieta. Idąc za głosem serca, dokonała niegdyś trudnego wyboru, 
przypłacając to zerwaniem rodzinnych więzi. Gdy wreszcie poukładała 
swoje sprawy, los kazał jej zapomnieć o pielęgnowanym latami żalu. 
Wróciła do domu i stanęła u boku ojca przeciwko wspólnemu wrogowi. 
W poszukiwaniu prawdy o rodzinie Daria stopniowo odkrywa drama-
tyczne wydarzenia, które rozegrały się 25 lat wcześniej.

Daria Sulima   „Lustro czasu”
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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.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

REDAKTOR NACZELNy: Małgorzata Rodziewicz

REDAGUJE ZESPóŁ W SKŁADZIE: Sylwia Janiuk (sekretarz redakcji),  
Ewa Bochra, Agnieszka Hucz-Ciężka, Ewa Kaźmierczak, Celina Michalska, 
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starość i śmierć stają się z czasem 
czymś strasznym, niezrozumiałym. 

– Wiemy więc, że kiedy odcho-
dzi ktoś bliski rodzinie, nie może-
my przemilczeć tego faktu. Psy-
chologowie twierdzą, że rozmowy 
z dziećmi na temat śmierci powin-
niśmy prowadzić, kiedy ukończą  
3 lata. 

– Najlepiej temat śmierci poru-
szać w kontekście innych – mówi 
Pani dyrektor. – Zbliża się listo-
pad, można więc wykorzystać ten 
szczególny czas odwiedzin naszych 
bliskich na cmentarzach. W przed-
szkolu już od najmłodszych lat stara-
my się uświadamiać dzieciom zna-
czenie Święta Zmarłych. Ważne jest, 
by dobrać odpowiednie słownictwo 
i stworzyć odpowiednią atmosferę. 
Wiek dziecka determinuje rozumie-
nie tematu śmierci. Dzieci do 3. roku 
życia nie są w stanie pojąć, czym ona 
jest. Przedszkolaki najczęściej ko-
jarzą śmierć z rozstaniem, dlatego 
tak boją się opuszczenia przez rodzi-
ców. Śmierć utożsamiają z brakiem 
ruchu. Jeśli coś się nie rusza, myślą, 
nie żyje. 6-8-latkowie zaczynają ro-
zumieć, że śmierć to konsekwencja 
życia, ale dopiero starsze dzieci zda-
ją sobie sprawę, że jest uniwersalna. 
Potrafią też zrozumieć przyczyny, 
które ją spowodowały.

– Jeśli chcemy wychowywać 
dziecko świadomie i odpowiedzial-
nie, trzeba ten proces planować  
z wyprzedzeniem, a nie rozmawiać 
dopiero w chwili, gdy stracimy uko-
chanego kotka, pieska czy chomika. 

– By oswoić dziecko z tematem 
śmierci, należy wprowadzać go w te-
mat sukcesywnie. To proces, którego 
nie załatwi jedna rozmowa. 

– Od czego więc zacząć?
– Może zwyczajnie od tego, 

że wszyscy jesteśmy częścią świata 

Zbliża się listopad, czas wspomnień, myśli  
i rozmów o bliskich, którzy od nas odeszli.  
W mediach, na ulicach, w naszych domach czę-
ściej poruszamy temat śmierci i przemijania. 

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

Po sąsiedzku 
z... listopadem, liść-
mi i przemijaniem  

przyrody. Kiedy sadzimy kwiaty, 
oczekujemy na moment ich kwit-
nienia, po którym następuje czas 
przekwitania i obumierania. Podob-
nie wygląda czas życia człowieka na 
ziemi. On też kiedyś się kończy. Nie 
należy mówić dziecku, że ten proces 
go nie dotyczy, że nikt z bliskich nie 
umrze i że to straszna sprawa. To 
nieuchronne. I zapewne pojawi się 
w życiu dziecka w którymś momen-
cie. Dzięki wspólnym rozmowom 
wprowadzone w temat przedszko-
laki same dochodzą do wniosku, 
dlaczego kwiaty w wazonie nie wy-
glądają już tak pięknie, jak przed ze-
rwaniem, albo czemu zwiędłe liście 
pachną inaczej niż niemowlęta. 

– Dlaczego w swoich rozmo-
wach musimy unikać stwierdzeń 
typu: on po prostu zasnął i już się 
nie obudzi?

– Ponieważ dziecko  nie jest  
w stanie zrozumieć powagi całej 
sytuacji, a skoro tak, w przyszło-
ści też nie będzie kojarzyło śmierci  
z sytuacją poważną, wprowadzają-
cą w życie rodziny nieodwracalne 
zmiany. Konsekwencją tego typu 
naszych błędów mogą być także sta-
ny lękowe, np. strach przed zasypia-
niem swoim czy rodziców w obawie,  

„Gęś, śmierć i tulipan” Wolf Erlbruch. 
Książka dla dzieci 4-,5-,6-letnich, ale 
i starszych. Wyjątkowe ilustracje w 
równym stopniu jak tekst opowiadają 
o śmierci, którą przedstwiono jako 
uśmiechniętą, w długim, ciepłym 
płaszczu w kratkę i w kapciach. 
„Cukierek dla dziadka Tadka” Ivona 
Brezinova. Książka dla przedszkolaków 
ukazująca starość i problemy z choro-
bą Alzheimera. Uczy akceptacji i zrozu-
mienia. Choroba okazuje się magiczną 
nicią łączącą świat dziadka ze światem 
wnuczka. 
„Czy tata płacze?” H. R. Kommedal. 
Książka o 5-letnim chłopcu przecho-
dzącym okres żałoby, napisana przez 
jego mamę po stracie męża. O tym, 
że nikt nie jest za mały na żałobę. Do-
skonały wstęp do rozmów na temat 
śmierci.

WZakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Puchaczowie na 

stałe przebywa 34. pacjentów. W 
większości sal roztacza się specyficz-
ny zapach. Zapach ludzi o papiero-
wej, zwiędłej, pogniecionej skórze. 
Zapach starości i przemijania. Cza-
su, który zastygł bez ruchu.

– Kiedy przedszkolaki pierw-
szy raz stykają się z tym miejscem, 
jaka jest ich reakcja? 

– Dla wielu to bardzo trudne. 
Jedne pytają wprost, co tak brzydko 
pachnie, inne nie zwracają na za-
pach uwagi – mówi Dyrektor Przed-
szkola w Puchaczowie Ewa Bochra. 
– Nigdy nie traktuję tego tematu 
jak tabu. To dobry punkt wyjścia do 
rozmów na najtrudniejsze tematy.

– Przemijania i śmierci?
– Nikt nie jest w stanie powie-

dzieć, kiedy najlepiej i jak należy 
rozmawiać z dzieckiem na ten trud-
ny i bolący temat. Każde dziecko jest 
inne, ma inne doświadczenia, inną 
historię rodzinną, różne możliwości 
pojmowania. 

– Podczas rozmów z dziećmi 
na temat śmierci często albo zata-
jamy prawdę, albo wymyślamy hi-
storie, które nie miały miejsca, albo 
też sprowadzamy temat do wyda-
rzenia błahego, o którym należy 
natychmiast zapomnieć. 

– Dorosłym wydaje się, że wy-
kluczając czy wręcz ignorując pro-
blem śmierci człowieka, chronią 
swoich najbliższych przed bólem  
i cierpieniem. Ale musimy pamię-
tać, że dla dziecka to, co nieznane, 
przemilczane czy ukrywane z cza-
sem staje się przerażające, straszne 
i niezrozumiałe. Ponieważ dorośli 
o tym nie mówią, w głowach dzieci 
najpierw rodzą się, a potem piętrzą 
się pytania, na które nie umieją od-
powiedzieć. Choroba, przemijanie, 

Co roku puchaczowskie przed-
szkolaki wybierają się na pobli-

ski cmentarz, aby zapalić znicze na 
opuszczonych grobach i oddać hołd 
żołnierzom, którzy zginęli w walce  
o wyzwolenie Puchaczowa. Ten 
mądry i ważny spacer to doskona-
ła okazja, by po pierwsze poruszać  
z dziećmi trudny temat przemijania, 
a po drugie poszerzać ich wiedzę  
o miejscowości i mieszkańcach, 
których już nie ma. Kształtowanie 
postawy patriotycznej, poszerzanie 
wiedzy o otaczającym ich świecie  
i aktualnych wydarzeniach w kraju 
to cel, który przyświeca naszej pracy 
szczególnie przed Świętem Zmar-
łych oraz przed Narodowym Świę-
tem Niepodległości – informuje Dy-
rektor Przedszkola w Puchaczowie 
Ewa Bochra.  

że nie wstanie się z łóżka, kontrola 
naszego oddechu, gdy zdarzy się 
nam np. zasnąć nad gazetą. 

– Z drugiej strony nie może-
my też nazbyt wnikać w przyczynę 
śmierci.

– Tak, ponieważ zastanawianie 
się nad nimi zapada dziecku głębo-
ko w pamięć i w przyszłości może 
wywoływać poczucie śmiertelnego 
zagrożenia. Kiedy tak się zdarzy, 
nie należy przekonywać dziecka, by 
nie płakało, podobnie jak pocieszać 
go rychłym zakupem nowego zwie-
rzaka. Należy uświadamiać mu, że 
ból po każdej stracie jest naturalny 
i pozwolić mu po prostu się wypła-
kać.

– Nie każdy z dorosłych jest go-
towy na taką rozmowę. 

– Dlatego warto się do niej 
przygotować. Ja też nie jestem eks-
pertem, dlatego chętnie sięgam po 
publikacje zarówno dla dzieci, jak  
i rodziców, które podpowiadają wie-
le ciekawych rozwiązań. Niektóre  
z nich polecam Państwu szczególnie.

Rozmawiała: M. Rodziewicz



Poczta. Telegram. Telefon. 

   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika
W uroczym zakątku naszej gminy, w Nadrybiu Ukazowym, mieszka człowiek, dla którego 

nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Edward Szurek oprócz codziennych obowiązków poświęca się 

swojemu nietypowemu hobby – odrestaurowywaniu starych samochodów.

Jednym z jego ostatnich  dzieł  jest widoczny na górnym zdjęciu Ford K wyprodukowany w 

1914 roku w Stanach Zjednoczonych. Model przez prawie 100 lat przechowywano na farmie  

w Kalifornii. Zachował się, gdyż  stał w pozbawionej wilgoci stodole przykryty sianem.

Ten model Forda ponad wiek temu był bardzo popularnym autem, produkowanym w okresie 

światowego kryzysu jako tani samochód dla przeciętnego Kowalskiego. Można go było kupić już 

za trzykrotność przeciętnej, miesięcznej pensji, podczas gdy ceny innych samochodów były około 

dziesięć razy wyższe.
Model K był dostępny tylko w kolorze czarnym. Był cały drewniany, obity blachą. Miał drew-

niane koła, także na drewnianych szprychach, odpalano go przy pomocy korby i rozrusznika.  

To wspaniałe auto ma dwubiegową skrzynię sterowaną pedałem. Silnik o pojemności 3litrów na-

pędzany jest benzyną bezołowiową.

Aby doprowadzić samochód do stanu sprzed wieku, rekonstruktor pracował 2 lata. Odtwa-

rzał go niemalże od podstaw. Na podstawie zdjęć i informacji znalezionych w Internecie przy-

wrócił autu pierwotny wygląd i doprowadził do stanu używalności. Ciekawscy mogą zobaczyć 

samochód na zamojskim rynku, a szczęściarze nawet pojechać nim do ślubu.

Agnieszka Sobiesiak                                                                                                                   
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