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Na okładce: 
Park w Puchaczowie
Przedszkolaki z Puchaczowa podczas warsztatów wielkanocnych
Starosta Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński, Dyrektor Zespołu Szkół w Puchaczowie Elżbieta Bedlińska oraz Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk na IV Wojewódzkiej Imprezie Integracyjnej
Eliminacje powiatowe XXXVI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Płótno Wiesławy Kanadys „Obraz z dzieciństwa”
Biwak narciarski w Witowie
Wiosenne dokarmianie ptaków

   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika
„HOPAJ SIUP,

NA LUDOWO TUP, TUP, TUP.”

Z espół, a raczej kabaret „Komitywa” narodził się w roku 1981 z chwilą powstania Koła Związku Młodzieży Wiejskich  

w Ciechankach, którego założycielką i przewodniczącą była Bożena Warzyszak. „Komitywa” debiutowała 15 lutego 1981 

roku w klubie „Ruch” programem „Nowa fala”. 

W pierwszym składzie znaleźli się: B. Warzyszak, T. Słowikowski, J. Marcinek, H. Kot, W. Kot, Z. Baryła, T. Skoczylas,  

H. Wójcik, J. Wójcik, B. Tkaczuk, M. Kucel, Z. Zwoliński. Na akordeonie grał Krzysztof Jarszak.  „Komitywa” nie przypominała 

tradycyjnego kabaretu. Wyróżniały ją ludowe stroje (np. babcine spódnice, ojcowskie buty z cholewami) oraz muzyka ludowa,  

do której układano choreografię. Członkowie zespołu wymyślali słowa do melodii ludowych piosenek, wykorzystywali także teksty 

innych autorów. Zawsze ośmieszali wszystko to, co wydawało się im śmieszne: sprawy z życia wzięte, bolączki rolników i wiejskiej 

młodzieży. Żartowali np. z braku zaopatrzenia w sklepach oraz rolniczej doli :

„Świat się zmienia w szybkim tempie: ustrój, praca, pokolenia.

Tylko chłopu się nie zmienia: 

Dawniej bili go nohajem, dzisiaj bez nohaja dajem,

Zamiast batów i nohai zwykła kartka go ujai.”

Na początku działalności „Komitywa” grała na instrumentach pożyczanych przez życzliwych ludzi. W końcu doczekała 

się nowego akordeonu, który otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego ZWM w Lublinie, co było wielkim sukcesem w  czasach,  

kiedy na sklepowych półkach nie brakowało jedynie octu. W czasie stanu wojennego, na który przypada część działalności „Komi-

tywy”, wystawiane przez nią programy były cenzurowane. 

„Komitywa” prezentowała swój repertuar na imprezach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Występowała m.in.:  

na centralnych dożynkach ZMW w Pińczowie (1984), Konferencjach Artystycznych Wsi Polskiej w Krynicy (1983), Ogólnopolskim 

Przeglądzie Kabaretów w Zawoji (1984). W recenzjach z tamtych lat była stale komplementowana: „Inscenizuje piosenki, dopi-

suje trafne komentarze, jest żywiołowa, pełna werwy, znakomicie tańczy, świetnie śpiewa, strój ludowy leży na nich [członkach 

zespołu – przypis red.] jak ulał”.

„Komitywa” była nie tylko kabaretem, jak mówi pani Bożena. Była grupą zaprzyjaźnionych ludzi, mających wspólne pasje  

i cele, które starali się realizować, świetnie się bawiąc, a przy okazji – bawiąc innych. Najbardziej czuli się komitywą, kiedy całą 

grupą jechali w niedzielę starym gazikiem z wielkim napisem „Komitywa” w nieznane.

                                                          
                                         Aleksandra Ukalska



A. H.

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy „Wieści”. Choć zima spłatała 

wszystkim figla, zapachniało wiosną. Zwłaszcza  
w inwestycjach, które nie zważając na kaprysy pogo-
dy, już się rozpoczęły. 

Dzielimy się z Państwem garścią dobrych wia-
domości. Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej i przekazaniu mu dotacji  
w wysokości 1.700.00 zł niektóre odcinki dróg leżące 
na terenie gminy ulegną poprawie. Dzięki moder-
nizacji gminnego oświetlenia poczynimy znaczne 
oszczędności. Nadchodzi też czas zmian w gospo-
darce odpadami: najpierw musimy jednak rozwią-
zać aktualne umowy z ZGK i nauczyć się segregować 
śmieci, co pozwoli każdemu mieszkańcowi sporo 
zaoszczędzić. Lubiących technologiczne nowinki za-
chęcamy do skorzystania z usługi Alcetel, dzięki któ-
rej wszyscy będziemy mieli bieżące wieści z gminy.

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny
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z notatnika... historyka
z notatnika... historyka

Od 1864 roku, na podstawie ukazów o samorządzie wiejskim, wprowadzano nową reformę gminną. Na zebraniach gminnych,  

na których prawo głosu mieli wszyscy gospodarze posiadający co najmniej 3 morgi ziemi, wybierano wójta i ławników stano-

wiących zarząd gminy. Przy wyborze wójta obowiązywał cenzus wieku i posiadania: 25 lat i  6 mórg gruntu. Nie musiał on nato-

miast umieć czytać i pisać.  

W gminie Brzeziny niektórzy gospodarze pełnili kadencję nawet trzykrotnie, wśród nich Michał Baryła i Stanisław Doro-

ba. Urzędujący wójtowie byli w średnim wieku. Wszyscy, z wyjątkiem Lwa Myta, byli katolikami. Pochodzili w większo-

ści ze wsi Brzeziny. Tylko jeden z nich, mianowicie Jan Mazur z Turowoli, był analfabetą. W latach 1870-1912 wójtem gminy 

Brzeziny byli następujący gospodarze: Michał Baryła, Kasper Kojak, Walery Gregorowicz (Puchaczów), Jan Mazur (Turowola),   

Lew Myt, Stanisław Doroba (Brzeziny), Michał Marcinek (Brzeziny) i Franciszek Wróbel (Stara Wieś).

I stotną rolę w funkcjonowaniu gminy pełnił pisarz, z reguły wyznania prawosławnego, narzucony przez naczelnika powiatu. 

Miał być narzędziem w procesie unifikacji ziem polskich z rosyjskim imperium. W 1904 roku w powiecie chełmskim żaden  

z pisarzy nie był katolikiem.

Gmina wiejska dzieliła się na gromady, w których funkcjonowały zebrania gromadzkie i sołtysi. Pełnoprawnymi członkami 

gromady byli gospodarze posiadający jakąkolwiek nieruchomość. Stanowisko sołtysa powierzano właścicielowi 3-mor-  

        gowej zagrody. Włościanie, których wybierano w Puchaczowie, byli dość majętni. Każdy z nich miał przynajmniej 15-morgo-

we gospodarstwo. W latach 1870-1912 sołtysami Puchaczowa byli: Jan Kłębukowski, Michał Pasieczny, Wojciech Grot, Józef 

Ukalski, Franciszek Majewski, Jan Jarczyk, Stanisław Trzaskowski, Józef Królikowski, Antoni Klimkiewicz i Stanisław Tuszewski.

Odpowiedzialną i długoletnią funkcję kasjera gminnego, począwszy od 1885 roku, pełnił Karol Ślązak. W chwili wyboru miał  

62 lata i 11 mórg ziemi. W roku 1906 został zastępcą wójta gminy Brzeziny – Wojciecha Cyfry. W tym też roku członkami 

kasy gminnej byli Michał Chmielewski i Józef Grot z Puchaczowa.

Czasy popowstaniowe przyniosły również zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego. Gmina Brzeziny i Cyców należały  

do sądu I okręgu w Cycowie. W sprawach większej wagi decydował sąd  w Lublinie. W roku 1879 ławnikami byli: Józef Stan-

kiewicz i Michał Pasieczny z Puchaczowa.

W XIX wieku w Puchaczowie istniał również IV posterunek policji. Stróże prawa interweniowali w gminach Brzeziny i Cyców. 

W roku 1907 funkcję starszego strażnika pełnił Filip Sawiniec, 

 zaś młodszego – Andrzej Waszczeniuk.

Ruszyły nowe 
inwestycje
Ustalono już zakres zadań i in-
westycji w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2013.

Ogólna kwota funduszu sołeckiego 
wyodrębniona w budżecie gminy 

na rok 2013 wynosi 453.562,00 zł – infor-
muje Sylwia Biedacha z Urzędu gminy Pu-
chaczów. – W ramach środków z funduszu 
zostaną wykonane zadania służące popra-
wie warunków życia mieszkańców po-
szczególnych sołectw. Realizacja niektó-
rych już się rozpoczęła – dodaje (cd. na s. 4). 

Gmina ratuje 
powiat!
12 kwietnia na posiedzeniu 
Rady gminy Puchaczów pod-
jęto Uchwałę nr XXXII/205/13 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi łęczyń-
skimu.

W związku z wnioskiem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęcznej z prośbą  

o wsparcie finansowe na odbudowę i re-
mont odcinków dróg przebiegających przez 
gminę, na mocy uchwały wójt gminy Pu-
chaczów przekazał powiatowi łęczyńskie-
mu ze środków gminnego budżetu na 2013 
rok dotację w kwocie 1.700.00 zł (cd. na s. 2). Moderniza-

cja oświetle-
nia = gminne 
oszczędności
Gmina Puchaczów, na mocy 
Uchwały Rady gminy nr 
XXXII/207/13 z dnia 12 kwiet-
nia 2013 roku, będzie ubiegać 
się o środki finansowe na mo-
dernizację oświetlenia uliczne-
go.

Dotację na realizację i zabezpieczenie 
w budżecie gminy projektu „Moder-

nizacja oświetlenia ulicznego (cd. na s. 2) 
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Aktualności

Dzień Kobiet w GOK 
oraz bibliotece w Cie-
chankach
08 marca o godzinie 
10.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury już 
po raz czwarty odbył 
się Gminny Dzień Ko-
biet.

Organizatorem tegorocznej 
imprezy było Przedszkole 

w Puchaczowie oraz GOK. 
Zgromadzonych na uroczy-

stości gości i w imieniu wójta 
powitała Beata Sagan, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Puchaczowie, która złoży-
ła na ręce pań najserdeczniej-
sze życzenia z okazji ich święta.  
Przybyłym na spotkanie pa-
niom wręczono piękne wio-
senne kwiaty.

Dzięki czarującym jak za-
wsze przedszkolakom zebrani 
goście obejrzeli m.in. przedsta-
wienie „Czerwony Kapturek”. 
Przy kawie, herbacie i pysz-
nym cieście wysłuchano rów-
nież koncertu zespołu „To My”.

Dzień Kobiet stał się też 
okazją do nietypowego 

spotkania zorganizowanego w 
bibliotece w Ciechankach.
Dzięki przygotowanej specjal-
nie na tę okazję prezentacji 
multimedialnej zaprezento-
wano motyw kobiety w litera-
turze polskiej i obcojęzycznej 
oraz w malarstwie. 

Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa obrazów pani Wie-
sławy Kanadys, których tema-
tem przewodnim była kobieta.

Miłą niespodzianką tego 
bardzo ciepłego i przyjemne-
go popołudnia w bibliotece 
było przybycie Wójta Gminy 
Puchaczów Adama Grzesiuka, 
który złożył paniom życzenia 
i obdarował je symbolicznym 
tulipanem. 

Dyskusje na temat kobiety 
i jej niezwykłej roli nie tylko w 
sztuce i literaturze, ale i życiu 
codziennym trwały do póź-
nych godzin.                 A.Ukalska

Filia Biblioteki w Ciechankach

(cd. ze s. 1) Jak poinformowała 
nas Skarbnik Gminy Pucha-
czów Barbara Marcinek, dzięki 
pomocy finansowej udzielonej 
przez gminę możliwe będą na-
stępujące inwestycje: 

– przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2014 L w miejsco-
wości Turowola (kwota dofi-
nansowania: 500.000 zł);

– przebudowa chodnika 
przy drodze powiatowej nr 
1809 L w miejscowości Cie-
chanki (kwota dofinansowa-
nia: 100.00 zł);

– przebudowa drogi nr 
1809 L na odcinku Ciechan- 
ki – Ostrówek (kwota dofinan-
sowania: 1.000.000 zł)

– oraz przebudowa drogi 
powiatowej nr 2028 L Ostró-
wek – Kolonia Ostrówek do 

granicy gminy (kwota dofi-
nansowania: 100.000 zł).

– Starostwo Powiatowe w 
Łęcznej nie ma środków na 
zabezpieczenie powyższych in-
westycji, a jak wiemy, stan tych 
odcinków dróg pozostawia 
wiele do życzenia. Ich odbu-
dowa jest konieczna, ponieważ 
leży w interesie gminy – in-
formuje Wójt Gminy Pucha-
czów Adam Grzesiuk. – Ciąży 
również na nas obowiązek za-
pewnienia nie tylko ciągłości 
ruchu, ale i bezpieczeństwa 
wszystkim jego uczestnikom, 
a także mieszkańcom – doda-
je wójt, komentując uchwałę 
Rady o wsparciu finsnsowym 
udzielonym powiatowi.                          

Aleksandra 
Ukalska

Gmina ratuje 
powiat!

Narciarski biwak do-
towany przez gminę
W dniach 04-08 marca 2013 roku 20 uczniów Ze-
społu Szkół w Puchaczowie uczestniczyło w biwa-
ku narciarskim w Witowie koło Zakopanego. 

(cd. ze s. 1) na terenie gminy 
Puchaczów” na lata 2014-2015 
planuje się pozyskać z progra-
mu priorytetowego „System 
zielonych inwestycji (GIS – 
Green Investment Scheme). 
Część 6) SOWA – Energoosz-
czędne oświetlenie uliczne”.

– Celem programu 
„Sowa” jest ograniczenie emi-
sji dwutlenku węgla dzięki 
dofinansowaniu przedsię-
wzięć poprawiających efek-
tywność energetyczną syste-
mów oświetlenia ulicznego. 
To oznacza, że na terenie 
naszej gminy wymianie pod-
legałyby: źródła światła, opra-
wy i zapłonniki – informuje 
Roman Gnyp, radny Ciecha-
nek. – Zamontowanoby także 
nowe punkty świetlne w ra-
mach modernizowanych cią-
gów oświetleniowych.

Zdaniem radnego Gnypa 
w wyniku racjonalizacji oświe-
tlenia ulicznego cała lokalna 

społeczność odniesie szereg 
korzyści. Do najważniejszych 
należy zmniejszenie kosztów 
energii elektrycznej o ok. 60% 
oraz konserwacji instalacji 
oświetleniowej. Zwiększy się 
także bezpieczeństwo ruchu 
kołowego i pieszego dzięki 
dostosowaniu ilości i popra-
wie jakości oświetlenia wg 
obowiązujących normatywów 
prawnych. Równie istotne są 
korzystne zmiany dla środo-
wiska, tj. znaczne ogranicze-
nie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery w drodze redukcji 
zużycia energii elektrycznej. 

Według założeń programu 
priorytetowego „System zielo-
nych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme). Część 
6) SOWA – Energooszczędne 
oświetlenie uliczne” realizacja 
projektu finansowana będzie 
ze środków pochodzących z 
NFOŚiGW w wysokości 45% 
dotacji i 55% pożyczki.        nem

Modernizacja 
oświetlenia = gmin-
ne oszczędności

To nie pierwszy tego typu 
wyjazd. Biwaki narciar-

skie organizuje cyklicznie 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Skarbek”, a najważniejszym 
celem wyjazdu w góry jest za-
poznanie młodzieży z walora-
mi rekreacyjno-sportowymi i 
turystycznymi Tatrzańskiego 
Parku Narodowego i okolic, a 
także nauka jazdy na nartach 
zjazdowych.

– To ważne, że dzięki po-
mocy  finansowej Urzędu 
gminy w Puchaczowie, który 

wspiera projekt „Organizacja 
imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Puchaczów”, 
koszty biwaku są bardziej 
przystępne dla rodziców. Cie-
szy mnie, że dotacja otrzymy-
wana przez UKS „Skarbek” 
podnosi standard warunków 
pobytu młodzieży na impre-
zach, a także uatrakcyjnia czas 
biwakowiczów podczas wyjaz-
du – informuje Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk.

 Daniel Włodarczyk



Wokół nas

Marzec – Kwiecień 2013 r.                                     Nr 10(2/2013)   s .  3

W marcu br. podpisano 
umowę na świadczenie 

usługi Alcetel. Alcetel to sys-
tem teleinformatyczny, dzięki 
któremu gmina Puchaczów 
ma możliwość przekazywania 
swoim mieszkańcom komu-
nikatów – informuje Marek 
Grzesiak, inspektor ds. obron-
nych, zarządzania kryzysowe-
go i współpracy ze stowarzy-
szeniami w Urzędzie gminy 
Puchaczów. – Są wśród nich 
informacje: ostrzegające (o nie- 
bezpiecznych zjawiskach mete-
orologicznych), powiadamiają-
ce (o awariach, np. przerwach 
w dostawie wody, bezpłatnych 
badaniach lekarskich itp.) oraz 
informacyjne (np. o ważnych 
wydarzeniach kulturalnych or-
ganizowanych na terenie gmi-
ny). Koszty działania całego 
systemu ponosi gmina Pucha-
czów, co oznacza, że komunika-
ty przesyłane do mieszkańców 
są całkowicie bezpłatne. Jedy-
nym wydatkiem, który muszą 

ponieść zainteresowani, jest 
koszt połączenia telefonicznego 
lub wysłania wiadomości sms 
w celu zarejestrowania telefonu 
w bazie telefonicznej – dodaje 
M. Grzesiak. 

Przyłączenie się do usługi 
jest bardzo proste. 

– W tym celu należy zare-
jestrować swój numer telefonu 
w bazie telefonicznej. Działa-
nie systemu polega bowiem na 
przekazywaniu mieszkańcom 
poszczególnych sołectw komu-
nikatów głosowych (na numer 
telefonu stacjonarnego) lub 
wiadomości tekstowych drogą 
sms (na telefon komórkowy). 
Pragnę zapewnić wszystkich 
zainteresowanych, że zareje-
strowane numery telefonów 
będą wykorzystywane wyłącz-
nie do przesyłania ważnych 
informacji dotyczących gminy 
Puchaczów i nie będą udo-
stępniane do innych celów, np. 
marketingowych. Jeśli ktoś ze-
chce wyrejestrować się z bazy 

danych, poniesie taki sam koszt 
jak przy rejestracji do systemu 
– wyjaśnia Marek Grzesiak.

Każdy, kto chce przyłączyć 
się do usługi Alcetel, a więc być 
informowany o ważnych wyda-
rzeniach na terenie gminy, musi 
zarejestrować się w bazie telefo-
nicznej. By to zrobić, wystarczy 
wykonać jedną z czynności: za-
dzwonić na numer stacjonarny 
lub wysłać wiadomość sms (wg 
wskazówek z powyższej tabeli) 
albo też wypełnić formularz 
dostępny na stronie www.alce-
tel.pl/puchaczow. 

Komunikaty  
dla mieszkańców 

miejscowości:

Zadzwoń  
na podany numer  

stacjonarny

Wyślij sms  
na numer

503 503 733,
a w treści wpisz:

Puchaczów 81 466 79 81 21013.1
Albertów 81 466 79 83 21013.3
Bogdanka 81 466 79 85 21013.5
Brzeziny 81 466 79 84 21013.4

Ciechanki 81 466 79 88 21013.8
Jasieniec 81 477 58 60 21013.10

Kolonia Ciechanki 81 477 58 62 21013.12
Kolonia Turowola 81 477 58 63 21013.13
Nadrybie Dwór 81 466 79 89 21013.9
Nadrybie Ukaz. 81 477 58 66 21013.16
Nadrybie Wieś 81 466 79 86 21013.6

ostrówek 81 477 58 64 21013.14
Stara Wieś 81 477 58 67 21013.17

Szpica 81 477 58 65 21013.15
Turowola 81 466 79 87 21013.7

Wesołówka 81 466 79 82 21013.2
Zawadów 81 477 58 61 21013.11

Przyłącz się do Alcetel!
Będziesz na bieżąco
Gmina Puchaczów zdecydowała się na wdroże-
nie systemu, który gwarantuje skuteczne przeka-
zywanie istotnych informacji dotyczących miesz-
kańców. 

Jak zapewnia pracownik 
gminy, część mieszkańców 
złożyła już deklarację na otrzy-
mywanie komunikatów. Oso-
by, które wpisały się na listy  
u sołtysów poszczególnych 
miejscowości, do bazy telefo-
nicznej zostaną wpisane przez 
pracowników Urzędu. W każdej 
chwili do systemu można zgło-
sić swój numer telefonu.        nem

(cd. ze s. 1) Jak informuje S. Bieda-
cha, inwestycje zakończą się dopie-
ro pod koniec roku kalendarzowego, 
a obejmują następujące zadania:
Sołectwo Albertów: Remont przy 
budynku wielofunkcyjnym, zakup 
pomocy dydaktycznych do szkoły 
oraz utrzymanie czystości na pla-
cu zabaw i koło altany. Sołectwo 
Bogdanka: Wyposażenie budynku 
wielofunkcyjnego,  budowa placu 
zabaw z przygotowaniem podłoża 
oraz utrzymanie czystości wokół 
budynku. Sołectwo Brzeziny: Wy-
posażenie zaplecza kuchennego 
w budynku wiejskim i zakup na-
głośnienia, zakup piachu i konser-
wacja altany, uzupełnienie zieleni, 
a także utrzymanie czystości na 
placu zabaw. Sołectwo Ciechanki 
Kolonia: Remont dróg gminnych, 
wyposażenie zaplecza kuchenne-
go w budynku wiejskim oraz zakup 
ławek. Sołectwo Ciechanki: Wyko-

nanie oświetlenia w altanie, wy-
posażenie zaplecza kuchennego 
w budynku wiejskim, zakup mebli 
i wyposażenia do szkoły, zakup  
i montaż wiat przystankowych 
oraz budowa chodnika, a także do-
posażenie oSP – zakup aparatów 
powietrznych. Sołectwo Jasieniec: 
Wykonanie boiska trawiastego, 
montaż ogrodzenia i wyposażenie 
boiska, zakup ławo-stołu z dasz-
kiem na plac zabaw, utrzymanie w 
czystości i porządku przy budynku 
wiejskim i na placu zabaw. Sołec-
two Nadrybie Ukazowe: Remont 
drogi gminnej – utwardzenie. 
Sołectwo Nadrybie Dwór: opra-
cowanie dokumentacji na wyko-
nanie oświetlenia ulicznego oraz 
konserwacja siłowni i zakup środ-
ków czystości. Sołectwo Nadrybie 
Wieś: Remont dróg gminnych oraz 
wyposażenie zaplecza kuchenne-
go w budynku wiejskim. Sołectwo 

Ostrówek: Remont dróg gminnych 
oraz utwardzenie terenu za bu-
dynkiem wiejskim kostką bruko-
wą. Sołectwo Puchaczów: Budo-
wa altany z grillem, zakup znaków 
ulicznych określających nazwy ulic, 
udostępnienie darmowego Inter-
netu dla mieszkańców, utrzyma-
nie czystości i porządku. Sołectwo 
Stara Wieś: Przygotowanie terenu 
pod plac zabaw, zakup elemen-
tów placu zabaw oraz ogrodzenie 
działki gminnej. Sołectwo Szpica: 
Nawiezienie ziemi i wyprofilowa-
nie terenu przy remizie strażackiej, 
doposażenie działki gminnej z pla-
cem oraz położenie obrzeży wokół 
placu zabaw, zakup kosiarki i pod-
kaszarki, zakup strojów ludowych, 
utrzymanie porządku na placu 
zabaw i na działce gminnej, zakup 
piachu, konserwacja urządzeń za-
bawowych. Sołectwo Turowola: 
Remont dróg gminnych, wypo-

Ruszyły inwestycje w ramach funduszu sołeckiego
sażenie zaplecza kuchennego w 
budynku wiejskim, zakup sprzętu 
siłowego do budynku oSP, zakup 
obrzeży, piachu oraz kosiarek spa-
linowych, utrzymanie czystości 
i porządku na placu zabaw oraz 
jego konserwacja. Sołectwo Turo-
wola Kolonia: Wykonanie doku-
mentacji na oświetlenie drogowe, 
doposażenie terenu rekreacyj-
nego, wykonanie boiska do piłki 
plażowej, zakup piachu na plac 
zabaw oraz zabezpieczenie obrze-
ży przy altanie, utrzymanie czy-
stości i porządku na placu zabaw 
oraz boisku, zakup paliwa do kosy, 
farby i trawy. Sołectwo Wesołów-
ka: Remont budynku wiejskiego, 
utrzymanie czystości i porządku w 
obrębie budynków wiejskich. So-
łectwo Zawadów: Zakup krzeseł 
składanych, utrzymanie czystości 
na placu zabaw oraz wymiana pia-
chu.                                                   nem

Informacji na temat systemu Alcetel  
udziela pracownik Urzędu gminy  
Marek Grzesiak, tel. 81 757 50 57

m.grzesiak@puchaczow.lubelskie.pl



Wokół nas

Fot. Dokarmiane przez pracowników gminy stado bocianów, które wylądowało przy „Bogdance”
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Tak zimnego i spóź-
nionego przedwiośnia 
jeszcze nie było – mó-
wią zgodnym chórem 
Polacy, a zwłaszcza 
rolnicy, martwiąc się  
o tegoroczne plony.

Choć 21 marca pożegna-
liśmy oficjalnie kalenda-

rzową zimę, wiosna zawitała  
w gminie Puchaczów dopie-
ro w połowie kwietnia. Tony 
śniegu, który należało usuwać 
z prywatnych posesji, dróg  
i chodników, oszronione szyby 
samochodów, które trzeba było 
niemal codziennie skrobać, 
dezorganizowały plan dnia nie-
mal każdego mieszkańca. 

Dłużej niż zwykle z zimo-
wą rzeczywistością mierzył 
się codziennie sprzęt Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie: koparko-ładowarka 
„Waryński” z pługiem, odśnie-
żająca drogi gminne, ciągnik 
„Ursus” 4512 wyposażony w 
jednoosiowy rozsiewacz, służą-
cy do posypywania ulic solanką, 
oraz „Same Solaris” odśnieża-
jący oraz posypujący solanką 
chodniki. 

– ZGK, w ramach zawar-
tego z gminą Puchaczów po-

Spóźniona wiosna w gminie Puchaczów
rozumienia, co roku realizuje 
zadania związane z zimowym 
utrzymaniem części dróg oraz 
chodników gminnych, ustalając 
zarówno warunki, jak i zakres 
wszystkich prac – informuje 
Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Puchaczowie 
Artur Choma. – Tylko od stycz-
nia 2013 roku do końca mar-
ca 2013 roku koszty ręcznego  
i mechanicznego odśnieżania 
oraz posypywania solanką dróg 
oraz chodników gminnych wy-
niosły blisko 34 000 zł – dodaje 
A. Choma.

Skutki długiej zimy odczuły 
głównie zwierzęta. Przedłużyła 
się doroczna akcja dokarmiania 
zwierząt przez koła łowieckie. 
Zrzeszeni w „Szaraku”, „Bażan-
cie”, „Jeleniu” i „Kniei” łowczy 
dokarmiali je kukurydzą.

W zimowej scenerii nad 
naszą gminą pojawiły się zasko-
czone aurą bociany. Pracownicy 
gminy dwukrotnie dokarmiali 
wygłodniałe i zmarznięte ptaki 
zakupionymi w tym celu  20 kg 
mięsa. Do akcji włączyli się tak-
że troskliwi mieszkańcy.

Również rolnicy mają po-
wody do narzekań. Zgłaszają 
się codziennie do doradców  
Agencji Rolnych z licznymi 
zapytaniami, o ile można prze-
sunąć siew danych gatunków, 

by nie odbiło się to na plonach.  
I jak powiadają, nie ma cu-
downej recepty na poprawę 
tego stanu rzeczy. Wiadomo, 
że najbardziej wrażliwy na po-
godę jest jęczmień, a najlepiej  
radzi sobie z nią sobie owies. 
Ale nawet jeśli zniknie śnieg, 
przez jakiś czas będzie utrzy-
mywała się niska temperatura 
utrudniająca prowadzenie prac 
polowych, a opóźnienie termi-
nu siewu oznacza wymierne 
straty. Przede wszystkim – skró-
cony czas wegetacji, a co za tym 
idzie – rośliny słabsze i mniej-
sze, a w konsekwencji spadek 
plonów. Eksperci wyjaśniają, że 
opóźnianie siewu uderza prze- 
de wszystkim w fazę krzewienia 
zbóż i „strzelania” w źdźbło – 
pogarsza się wtedy jakość kwia-

tostanów i kwiatów, które wpły-
wają na liczbę ziaren w kłosie.

Trudno wyrokować, jak 
opóźnienie siewów wpłynie na 
zbiory. Dużą rolę odgrają wa-
runki wegetacji w kolejnych 
miesiącach, bo np. sucha i ciepła 
wiosna mogłaby spowodować 
jeszcze większe straty w upra-
wach niż przesunięcie okresu 
wegetacji. 

Na pocieszenie przypomnij-
my, że w ubiegłym roku, gdy 
aura dla zbóż jarych i kukurydzy 
była wyjątkowo korzystna po 
mroźnej zimie, rośliny te chęt-
nie siano, zastępując nimi wy-
marznięte zboża ozime i rzepak.  
W efekcie wzrosła produkcja 
pszenicy jarej (o 1,6 mln ton), 
jęczmienia (o 1,1 mln ton) oraz 
kukurydzy (o 1,6 mln ton).     nem

2013 rokiem pamięci o Żołnierzach Wyklętych
09 lutego 2011 roku 
prezydent Bronisław 
Komorowski podpisał 
ustawę o ustanowieniu 
dnia 01 marca Narodo-
wym Dniem Pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych. 

Rok 2013 Sejm Rzeczypospo-
litej ustanowił Rokiem Pa-

mięci o Żołnierzach Wyklętych.
Kim byli Wyklęci? Obrońcami 
niepodległej Polski, żołnierzami 
podziemia niepodległościowego 
i antykomunistycznego w latach 
1945-1963, opierającymi się 
sowietyzacji Polski przez były 
Związek Radziecki. Nazywa-

ni w latach PRL-u „zaplutymi 
karłami reakcji” i „bandytami” 
w obronie naszej suwerenności 
ginęli z bronią w ręku, innych 
latami więziono i poddawano 
torturom, skazywano w pro-
cesach pokazowych, których 
wynik był z góry przesądzo-
ny – natychmiastowy wyrok 
śmierci. Zakłada się (według 
ciągle niepełnych danych), że  
w latach 1945-1956 z rąk pol-
skich i sowieckich komunistów 
zginęło 8,6 tys. żołnierzy pod-
ziemia, 5 tys. skazano na karę 
śmierci, a w obozach i więzie-
niach śmierć poniosło ponad 20 
tys. Wyklętych. Ponieważ tylko 
nielicznym udało się przetrwać 
lata stalinowskiego reżimu, 

uchwalenie 01 marca Narodo-
wym Dniem Pamięci jest formą 
uczczenia ich walki, ofiary, ale 
także cierpienia, jakiego dozna-
wali przez lata PRL i ciszy po 
1989 roku. Tego właśnie dnia 
w 1951 roku wykonano wyrok 
śmierci na 7 członkach kierow-
nictwa IV Komendy Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość.

Zachęcam do poznania 
tragicznej historii Wyklętych 
związanych z naszym powia-
tem, a zwłaszcza gminą. Dzia-
łały tutaj zarówno grupy WiN 
(wywodzące się w prostej linii 
z AK), jak również podziemia 
narodowego: NSZ-NZW. War-
to prześledzić losy oddziału 
Józefa Struga „Ordona” (pole-

głego 30 lipca 1947 r. w kol. Sę-
ków; jego ciało widziano po raz 
ostatni w Puchaczowie i do dziś 
nie wiadomo, gdzie spoczywa), 
oddziału Zdzisława Brońskie-
go ps. „Uskok”, który wysadził 
się w bunkrze pod Łęczną,  
a zwłaszcza patrolu Stanisława 
Kuchciewicza ps. „Wiktor” (do-
wódcy bardzo kontrowersyj-
nej akcji pacyfikacyjnej w Pu-
chaczowie w odwecie za mord 
na żołnierzach w Turowoli), 
Antoniego Chomy „Batorego”, 
Stefana Brzuszka „Boruty” oraz 
zapuszczającego się sporadycz-
nie na ten teren oddziału braci 
Taraszkiewiczów: „Jastrzębia”  
i „Żelaznego”. 

               Małgorzata Rodziewicz



Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Na spacer... rowerem po okolicy
Już niedługo w powietrzu unosić się będzie zapach maja. Zabiegani, żądni relaksu z dala od miejsc, 
do których przywykliśmy, zapominamy, że wystarczy wsiąść na rower albo po prostu rozejrzeć się do-
koła, by odpocząć od codzienności i zobaczyć rzeczy niezwykłe, mające cudowną, uzdrawiającą moc. 
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Jedną z nich dostrzegli Har-
cerze z 2 Drużyny Har-

cerskiej „Triera” oraz zuchy 
ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku, którzy zgłosili dąb 
szypułkowy w Jasieńcu do 
Konkursu Drzewo Roku, orga-
nizowanego przez klub „Gaja”. 
– Uznaliśmy, że historia tego 
drzewa jest bardzo interesu-
jąca – informuje drużynowa 
2 DH „Triera” Elżbieta Szwed. 
– Rośnie ono pośrodku upraw-
nego pola, na miejscu którego, 
jeszcze przed II wojną świato-
wą, znajdował się las. Las zo-
stał wykarczowany pod pola 
uprawne, a jedynym drzewem, 
które ocalało, był ten właśnie 
dąb. Od kilku lat pole jest ob-
siewane zbożem. Ponieważ do 
zbioru używa się kombajnu 
rolniczego, właściciel ziemi 
przyciął drzewu dolne kona-
ry, tak aby maszyna mogła 
swobodnie się poruszać. Ale 
przyroda nie lubi pustki. Przez 
kilka ostatnich lat drzewo od-
tworzyło obcięte konary, choć 
w mniejszym rozmiarze. Stąd 
efekt podwójnej korony. Pyta 
Pani redaktor, czy nasze drze-
wo zostanie nominowane do 
tytułu drzewa roku? Szanse nie 
są duże, ponieważ do konkur-
su napłynęło kilkaset zgłoszeń 
z całej Polski – dodaje druży-
nowa.

Na wybrane przez komisję 
konkursu drzewa przez cały 
czerwiec będą głosować inter-
nauci. Trzymamy więc wszy-
scy kciuki za nasz piękny dąb 
z Jasieńca. 

Rowerem po okolicy
Gmina Puchaczów to idealne 
miejsce na wycieczki rowero-
we ze względu na niezmierzo-
ną ilość malowniczych dróg 
polnych, ścieżek oraz bocz-
nych i leśnych dróżek, przebie-
gających przez wioski, piękne 
i urokliwe zakamarki naszej 
gminy. Miłośników dwóch 

kółek gorąco zachęcamy do 
przemierzenia 6 atrakcyjnych 
tras rowerowych znajdujących 
się na terenie powiatu łęczyń-

skiego o różnym stopniu trud-
ności. Tych, którzy z rowerem 
są za pan brat, na pewno za-
chwycą bardzo liczne i piękne  

zakątki Parku Krajobrazowe-
go Pojezierze Łęczyńskie oraz 
Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Wszystkie trasy oznakowa-
ne są zarówno w terenie, jak  
i w większych miejscowościach 
(zwykle przy urzędzach gmin) 
oraz przy Starostwie Powiato-
wym w Łęcznej. Na trasach ro-
werowcy mogą odpocząć przy 
4 wiatach przystankowych  
z ławkami, koszami na śmieci 
oraz stojakami na rowery. 

Zainteresowanych odsyła-
my do poręcznej mapy tras, za-
mieszczonej na okładce „Wie-
ści”, z oznaczonymi    najcie-
kawszymi miejscami na terenie 
powiatu. Można ją pobrać, 
podobnie jak przewodnik po 
trasach, ze strony starostwa lub 
www.puchaczow.pl (zakładka: 
nasza gmina – trasy rowerowe).

Naszym mieszkańcom po-
lecamy biegnące przez gminę 
Puchaczów trasy nr 1, 3, 4 i 6, 
a zwłaszcza urokliwą ścieżkę 6 
przez Jasieniec, w którym znaj-
duje się widoczny na zdjęciu 
dostojny dąb szypułkow.      nem

Trasy rowerowe na Terenie powiaTu łęczyńskiego

Trasa nr 1 przez gminy: 
Puchaczów, Ludwin, Spiczyn – ok. 42 km

Trasa nr 2 przez gminy:  
łęczna, spiczyn (pętla) – ok. 30 km

Trasa nr 3 przez gminy:  
cyców, puchaczów (pętla) – ok. 35 km

Trasa nr 4 przez gminy:  
łęczna, Milejów, puchaczów (pętla) – ok. 44 km

Trasa nr 5 przez gminy:  
cyców (pętla) –  ok. 21 km

Trasa nr 6 przez gminy:  
łęczna, Milejów, puchaczów, cyców – ok. 26 km

Fot. Zgłoszony do Konkursu Drzewo Roku dąb szypułkowy w Jasieńcu



EKOgmina

Cena wody nie 
ulega zmianie
04 marca na sesji Rady 
gminy Puchaczów  
Uchwałą nr 
XXXI/187/13 zatwier-
dzono taryfy Zakładu 
Gospodarki Komunal-
nej w Puchaczowie za 
zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków 
na terenie gminy Pu-
chaczów. 

Zatwierdzone stawki obo-
wiązują od 01 kwietnia 

2013 roku do 31 marca 2014 
roku – komentuje uchwałę Ar-
tur Choma, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie.

Nowe taryfy wyglądają na-
stępująco: 

•	 woda dla wszystkich grup od-
biorców – 3,00 zł/m3 netto + 
VAT (8%) = 3,24 zł/m3 brutto

•	 ścieki dla wszystkich grup 
odbiorców – 8,94 zł/m3 net-
to + VAT (8%) = 9,66 zł/m3 
brutto.

– Rzeczywista odpłatność dla 
gospodarstw domowych miesz-
kańców gminy Puchaczów po 
uwzględnieniu dotacji przed-
miotowej pozostaje na niezmie-
nionym w stosunku do roku 
2012 i 2013 poziomie – dodaje 
dyrektor.                                      AU

Stawki za zużycie wody  
obowiązujące mieszkańców:
• woda I grupa taryfowa  

1,59 zł/m3 netto + VAT (8%)  
= 1,72 zł/m3 brutto

• ścieki I grupa taryfowa 
– 4,53 zł/m3 netto + VAT (8%) 
= 4,89 zł/m3 brutto

• ścieki II grupa taryfowa  
4,33 zł/m3 netto + VAT (8%)  
= 4,68 zł/m3 brutto

s .  6    Nr 10(2/2013)                                   Marzec – Kwiecień 2013 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU
Firma wywozowa wyłoniona w drodze przetargu będzie odbierać od-
pady zmieszane i biodegradowalne co 2 tygodnie, od 01 kwietnia  
do 31 października, i raz w miesiącu – od 01 listopada do 31 marca. Odpa-
dy wyselekcjonowane będą odbierane w tych samych terminach co zmieszane  
i biodegradowalne, ale na zmianę – w jednym terminie pojemniki zielone (szkło), 
miesiąc później worki lub pojemniki żółte (tworzywa sztuczne, odpady wieloma-
teriałowe, metal), w kolejnym miesiącu worki lub pojemniki niebieskie (papier  
i tektura). Pojemniki i worki należy wystawiać przed posesje do godz. 7.00 rano.

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW
Obowiązywać będą nowe stawki za wywóz śmieci:

8 zł od osoby na miesiąc – mieszkańcy nieprowadzący selekcji 
odpadów

6 zł od osoby na miesiąc – mieszkańcy prowadzący selekcję od-
padów, niekompostujący frakcji ulegającej biodegradacji, tzn. oddający fir-
mie wywozowej papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wieloma-
teriałowe, szkło, odpady biodegradowalne oraz pozostałości z segregowania 
odpadów

4 zł od osoby na miesiąc – mieszkańcy prowadzący selekcję od-
padów, kompostujący odpady biodegradowalne, tzn. oddający firmie wywo-
zowej papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, 
szkło oraz pozostałości z segregowania odpadów

Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesje, nie tylko za-
meldowane. Uiszcza się ją u inkasenta lub też przelewem na rachunek ban-
kowy Urzędu gminy Puchaczów, nie ponosząc kosztów opłaty przelewem:

BS ŁĘCZNA O/PUCHACZÓW 66 8693 0006 0172 2003 0003

Osoby prowadzące działalnośc gospodarczą mają obowiązek posiadania 
odrębnych umów na odbiór odpadów z części niezamieszkałej.

RODZAJE POJEMNIKÓW
KOLOR ZIELONY: z nadrukiem „Frakcja zmieszana” – do zbie-
rania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania 
odpadów o pojemności 120 l i 240 l.

KOLOR ZIELONY: z nadrukiem „Frakcja sucha” – do zbierania 
szkła o pojemności 120 l i 240 l i worki w kolorze zielonym 120 l.

Do zbierania innych niż szkło odpadów zbieranych w sposób selektywny służą 
pojemniki i worki w odpowiednich kolorach o pojemności 120 l lub 240 l.

Gmina Puchaczów zapewnia właścicielom nieruchomości 2 pojemniki na 
odpady zmieszane i szkło oraz worki na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, 
odpady wielomateriałowe i metal. 

Jeżeli właściciel nieruchomości chce oddawać segregowane odpady w pojem-
nikach lub uważa, że nie wystarczy mu jeden pojemnik na odpady zmieszane, 
to zaopatruje się w nie we własnym zakresie. We własnym zakresie należy za-
dbać o worki i pojemniki na odpady biodegradowalne, chyba że właściciele 
nieruchomości będą je kompostować w przydomowych kompostownikach.                        

Obowiązek rozwiąza-
nia umów z ZGK
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach,  
od 01 lipca 2013 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Puchaczowie nie będzie mógł 
świadczyć usług w zakresie odbioru odpadów. 

Od 01 lipca usługi te 
będzie realizowała 

firma wybrana przez gmi-
nę w drodze przetargu. 
Wszelkie opłaty związane  
z funkcjonowaniem nowego 
systemu będą wpłacane do 
gminy, a nie do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej. 

W związku z powyższym 
wszyscy mieszkańcy gminy 
Puchaczów mają obowią-
zek rozwiązania umów na 
odbiór odpadów w nieprze-

kraczalnym terminie, tj. do  
31 maja 2013 roku

Gotowe wnioski znajdują 
się w ZGK. Można je rów-
nież pobrać ze strony www.
puchaczow.pl (zakładka Go-
spodarka komunalna, Poda-
nia i wnioski). 

Wypełnione i podpisane 
dokumenty należy składać 
w siedzibie Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Pucha-
czowie do dnia 31 maja 2013  
roku.                                    nem

Śmieci po nowemu
w związku z obowiązującą w polsce ustawą 
śmieciową, całkowitej zmianie ulega system 
gospodarowania odpadami, częstotliwość  
i tryb uiszczania opłat za ich wywóz w gminie.

Joanna Jakubowska Podinspektor ds. ochrony środowiska
cd. informacji w numerze następnym
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W Przedszkolu w Pu-
chaczowie wrzało od 
przygotowań przed-
świątecznych.

We wszystkich grupach 
odbyły się warsztaty 

plastyczne. Dzieci wspólnie ze 
swoimi bliskimi wykonywały 
ozdoby wielkanocne. Dzięki 

Turniej Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”  
to przedsięwzięcie, któ-
re ma długą historię. 

06 marca 2013 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Puchaczowie odbyły się 
eliminacje gminne XXXVI już 
Ogólnopolskigo Turnieju Wie- 
dzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. 

Na tym etapie zmierzyło 
się 28 uczniów. W wyniku roz-
grywek finałowych wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

W grupie młodszej byli to: 
1. Mikołaj Kołtunik, 2. Kin-

Promujemy naukę nie-
mieckiego w gminie
04 kwietnia 2009 r. wyruszyło w Polskę pierw-
szych 5 samochodów oznakowanych logo 
„Deutsch-Wagen-Tour”. Od tego czasu co roku 
stałymi punktami postojowymi aut są m.in.: Po-
znań, Wrocław, Kraków, Lublin i Olsztyn.

W sezonie grzewczym 
2012/2013, w wyni-
ku zatrucia tlenkiem 
węgla, poszkodowane 
zostały 1.964 osoby, zgi-
nęło 86. W poprzednim 
sezonie zmarło aż 106 
osób, a 1.800 zostało 
poszkodowanych. 

Organizatorzy XV Ogólno-
polskiego Konkursu Pla-

stycznego do kampanii infor-
macyjnej na temat tlenku węgla 
włączyli dzieci i młodzież. Te-
goroczne hasło jest bardzo wy-
mowne: „Twoja wiedza i czujka 
czadu w domu – tlenek węgla 
nic złego nie zrobi nikomu”. 

Na eliminacje gminne 
konkursu wpłynęły 52 prace 
plastyczne ze szkół podstawo-
wych oraz gimnazjum. 

Komisja konkursowa skła-
dająca się z pracowników 
Urzędu gminy oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczo-
wie wybrała po 5 prac z każdej 
grupy wiekowej, które zakwa-
lifikowano do szczebla powia-
towego konkursu. 

Członkowie komisji byli pod 
wrażeniem fantazji i wyobraź-
ni młodych autorów. Czad 
przedstawiony jako mało 
przyjemny duch grasujący 
po mieszkaniu, czujka dymu  
w postaci Anioła Stróża czu-
wającego nad śpiącymi w po-
koju – któż z dorosłych wpadł-
by na taki pomysł? Wiele prac 
zasługiwało na uwagę, wyróż-
niały się starannością wykona-
nia i różnorodnością stosowa-
nych form plastycznych. 

Zwycięskie prace przeka-
zano do kolejnego etapu kon-
kursu. Wykonali je: Marta Ka-
naszewska, Łukasz Kot, Joanna 
Szacoń, Martyna Walczak, Łu-
kasz Wróbel (uczniowie klas I – 
III szkoły podstawowej); Karoli-
na Borys, Wiktor Goral, Adam 
Hauzer, Weronika Tarka, Mi-
kołaj Walczuk (uczniowie klas 
IV-VI szkoły podstawowej) oraz 
uczniowie gimnazjum: Emilia 
Dudzisz, Patrycja Krzyszczuk,  
Karolina Kubus, Piotr Ośko,  
Zuzanna Szurek. 

Autorzy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
gminę Puchaczów. 

Marek Grzesiak

25 marca 2013 roku o godzi-
nie 9.00  jeden z samocho-

dów projektu dotarł kolejny 
raz do Szkoły Podstawowej 
im. J. i K. Bogdanowiczów w 
Nadrybiu. Na jego pokładzie 
znajdował się lektor języka nie-
mieckiego. W ubiegłym roku 
zaprezentował on szereg nowa-
torskich rozwiązań związanych 
z nauką języka niemieckiego. 
W formie ciekawych gier, za-
baw i konkursów, przekazywał 
nam informacje o Niemczech. 

Tym razem to my zaskoczy-
liśmy naszego gościa. Ponieważ 
poprzednia wizyta stała się in-
spiracją do obchodów Dnia Ję-
zyka Niemieckiego, w tym roku 
Wioletta Błaziak, nauczyciel ję-

twórczemu zaangażowaniu 
uczestników powstawały kolo-
rowe pisanki wykonane techni-
ką decupage, palmy wielkanoc-
ne, świąteczne stroiki, baranki  
i inne cudeńka, które upięk-
szyły domy przedszkolaków.

Wszystkim obecnym na 
warsztatach Rodzicom i dzie-
ciom dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas.          Ewa Bochra

zyka niemieckiego w SP w Nad-
rybiu, zaprosiła do współpracy 
nauczycieli i uczniów klas VI  
z terenu gminy. 

Młodzież z Ostrówka, pod 
opieką Anny Tkaczyk, wysta-
wiła sztukę „Kot w butach – 
Der gestifelte Kater”, a ucznio-
wie z Nadrybia, pod kierun-
kiem Wioletty Błaziak, poka-
zali prezentację multimedialną 
„Moje zainteresowania – Mein 
Hobby”. 

Katarzyna Niedźwiedź, 
lektor „Deutsch-Wagen-Tour”, 
przeprowadziła z szóstoklasi-
stami inspirujące i zachęcające 
do nauki języka niemieckiego 
warsztaty.                             

Wioletta Błaziak

Fot. Uczestnicy projektu „Deutsch-Wagen-Tour” w Szkole Podstawowej w Nadrybiu

Konkursowa czujka czadu

ga Mitruczuk, 3. Joanna Kot; 
w średniej grupie: 1. Mateusz 
Mroczek, 2. Dawid Marcinek, 
3. Kacper Nabłotny; wśród li-
cealistów: 1. Sebastian Wojto-
wicz, 2. Michał Korcz, 3. Arka-
diusz Nakielski.

Wszyscy uczestnicy tur-
nieju oraz ich opiekunowie 
otrzymali upominki promują-
ce gminę, a zwycięzcy elimina-
cji otrzymali sprzęt turystycz-
ny i sportowy. 

Organizatorzy dziękują 
serdecznie nauczycielom: Lu-
cynie Kocharskiej, Marii Sko-
czylas, Agnieszce Sobiesiak, 
Jolancie Zimostrad i Andrze-
jowi Kajakowi, za przygoto-
wanie młodzieży oraz pomoc  
w organizacji Turnieju.  

                             Marek Grzesiak

Zapobiegliwa młodzież

Wielkanocna twórczość
w Przedszkolu
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Nasi siatkarze potrójnymi mistrzami powiatu
Luty i marzec to miesiące, w których do rywalizacji przystępują siatkarze szkół podstawowych i 
gimnazjów. Chłopcy ze szkoły podstawowej rozpoczęli zmagania od Mistrzostw Gminy Puchaczów. 
W 2 kategoriach wiekowych reprezentacje wystawiły: Szkoła Podstawowa w Ostrówku i Szkoła Pod-
stawowa w Puchaczowie. 

EduPuchaczów

W kategorii „trójek” (klasy 
piąte) zwyciężył Pucha-

czów, pokonując Ostrówek 2:1. 
W kategorii „czwórek” (klasy 
szóste) Puchaczów przegrał 
z gospodarzami 0:2. Zwycię-
skie drużyny reprezentowa-
ły naszą gminę na turnieju  
o mistrzostwo powiatu w Lu-
dwinie.

Do rywalizacji o mistrzo-
stwo powiatu przystąpiło 12 
drużyn, po 6 w każdej katego-
rii wiekowej. Przedstawiciele 
naszej gminy pewnie wygra-
li swoje grupy eliminacyjne  
i awansowali do finałów tur-
nieju. 

Młodsi chłopcy reprezen-
tujący SP w Puchaczowie w 
finale spotkali się ze Szkołą 
Podstawową w Jaszczowie. 
Mecz tylko na początku pierw-
szego seta był wyrównany. Po 
kilku dobrych akcjach i od-
skoczeniu rywalowi na kilka 
punktów, zawodnicy z Pucha-
czowa wygrali pierwszą par-
tię, a w drugiej udowodnili 
wyższość nad przeciwnikiem, 
wygrywając cały mecz 2:0. W 
kategorii chłopców starszych 
zawodnicy ze SP w Ostrówku 
w finale spotkali się ze Szko-
łą Podstawową w Milejowie. 
Przedstawiciele naszej gminy  
i tym razem byli lepsi od swo-
jego przeciwnika, wygrywając 
2:0. Zdobywając mistrzostwo 
powiatu obie nasze drużyny 
awansowały do turniejów na 
szczeblu rejonowym. 

Mistrzostwa rejonu od-
były się w Świdniku w Szkole 
Podstawowej nr 7. Szczególnie 
dobrze spisali się uczniowie  
z Ostrówka. Po zwycięstwach 
w eliminacjach z Chełmem 
i Okszowem awansowali do 
finału. Choć ulegli gospoda-
rzom ze Świdnika, uplasowali 
się w klasyfikacji końcowej na 
bardzo dobrym II miejscu.

Siatkarze z Puchaczowa po 
grach eliminacyjnych uplaso-

wali się na III miejscu w gru-
pie. Lokata ta uprawniała do 
walki o dalsze miejsce w tur-
nieju. Puchaczów, pokonując 
Włodawę 2:0, uplasował się na 
V pozycji.

Jako ostatni do rywalizacji 
przystąpili siatkarze Gimna-
zjum w Puchaczowie. Turniej  
o Mistrzostwo Powiatu roze-
grany został na Sali Zespołu 
Szkół w Milejowie. 5 drużyn 
podzielono na 2 grupy. Nasi 
przedstawiciele trafili do grupy 
dwuzespołowej z gospodarza-
mi. Po zwycięstwie 2:0 awan-
sowali do półfinału, w którym 
zmierzyli się z Gimnazjum  
nr 2 z Łęcznej. Pewne zwy-
cięstwo 2:0 otworzyło naszym 
gimnazjalistom szansę gry  
o zwycięstwo w całym turnie-
ju. Finałowym przeciwnikiem 
okazali się ponownie gospo-
darze z Milejowa. Pierwszy 
set nie przebiegał po myśli 
naszych siatkarzy i ich opie-
kuna. Rwane akcje i kontry 
Milejowian dały zwycięstwo  
w pierwszym secie przeciw-
nikom. W drugim secie obraz 
gry całkowicie się odmienił. To 

Puchaczów prowadził i pewnie 
wygrał 2 partię do piętnastu. 
W tai-breaku Puchaczów nie 
pozostawił wątpliwości gospo-
darzom, którzy przy głośnym 
dopingu własnej publiczności 
musieli uznać wyższość nasze-
go zespołu, przegrywając do 
dziewięciu. 

         Składy drużyn:
           Gimnazjum w Puchaczowie: 
Adrian Adamiak, Bartek Bastrzyk, 
Kamil Gajowiak, Łukasz Jędryszka, 
Kamil Kot, Paweł Kot, Rafał Kot, 

Adam Mroczek, Michał Stefański, 
Piotr Warzyszak, Jakub Wronow-
ski; opiekun: Daniel Włodarczyk.
SP w Puchaczowie: Piotr Libera, 
Piotr Mroczek, Jakub Nowakie-
wicz, Jakub Siemionek, Tomasz 
Suwała, Miłosz Tarczyluk, Rafał 
Woch, Kacper Wronka; opiekun: 
Daniel Włodarczyk. 
SP w Ostrówku: Paweł Chabros, 
Sebastian Chapuła, Mateusz 
Kasprzak, Jakub Kot, Sebastian 
Kowalik, Cezary Mydlak, Paweł 
olejnik, Mateusz Skoniecki, Piotr 
Witkowski; opiekun: Jarosław 
Burkiet.                          D. Włodarczyk

 
 

Biwak narciarski w Witowie. Z pamiętnika organizatora

W poniedziałek 04 marca o godzinie 6.30 wyruszyliśmy z Puchaczowa do Koniówki, w której  

usytuowany jest nasz hotel. Na miejsce dotarliśmy o 14.30.

Po zakwaterowaniu i obiedzie podzieliliśmy naszych młodych adeptów narciarstwa na trzy  

 grupy: początkującą, zaawansowaną i – po raz pierwszy w historii naszych wyjazdów –   

grupę snowboardzistów. Grupą początkujących opiekował się trener Andrzej Kajak, zaawansowaną 

Daniel Włodarczyk, snowboardzistów zaś, kierownik naszej eskapady, Daniel Onyszko. 

Ponieważ widok naszych pięknych polskich Tatr zimą jest jednym z najpiękniejszych, jakie znam, po-

śpiesznie wyruszyliśmy na stację narciarską „Witów Ski” położoną w Witowie. Stok, na którym spędziliśmy 

4 dni, o długość 900 metrów, wyposażony jest w kolej krzesełkową o długości kilometra. 

Dzięki oświetleniu na stoku spędzaliśmy ok. 6 godzin dziennie. Przez pierwsze 3 dni z naszych pod-

opiecznych pot lał się strumieniami. Taka jest bowiem cena przyspieszonego kursu nauki jazdy na nartach 

zjazdowych. Czwartego dnia biwaku na uczestników czekała miła niespodzianka – szusowaliśmy na jed-

nej z najpopularniejszych stacji narciarskich w Polsce – Kotelnicy Białczańskiej. Do dyspozycji mieliśmy  

8 wyciągów o przepustowości ponad 13 000 osób na godzinę, a także 13 tras o różnym stopniu nachy-

lenia. 4-godzinna jazda z góry na dół mocno nadwątliła nasze siły. Na szczęście tuż obok stacji wy-

budowano kompleks basenów termalnych. Udaliśmy się tam z nadzieją na odzyskanie utraconych  

na stoku sił. Terma oferuje bowiem bogaty wachlarz atrakcji: 5 basenów z wodą termalną o temperatu-

rze do 34°C, zjeżdżalnie zewnętrzne o łącznej długości blisko 300 m, 3 baseny z wodą termalną o różnej 

specyfice i prozdrowotnych właściwościach, słowem – idealne miejsce dla zmęczonych i obolałych mięśni. 

Piątek był ostatnim dniem pobytu w gościnnych góralskich progach. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, 

w godzinach południowych opuściliśmy hotel i wyruszyliśmy w powrotną drogę do domu. 
Daniel Włodarczyk

Fot. Uczestnicy biwaku na stacji narciarskiej 
„Witów-Ski” 
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BiBliotekaPoleca

Renata L.  Górska „Błędne siostry ”

Mieszkająca od wielu lat za granicą Polka, poszukując spokojnego 
miejsca, w którym mogłaby się podleczyć i uspokoić, otrzymuje 

niespodziewanie propozycję wyjazdu do domu w Karkonoszach. Kolejno 
wychodzą na jaw rodzinne sekrety. Poznajemy nie tylko Karolę, ale i jej 
współlokatora Armina oraz powody, dla których musi on się ukrywać. 
Atmosferę przytłacza karkonoska legenda o błędnych siostrach, z którą 
związana jest stopniowo odkrywana historia domu. Nie jest to sielska 
opowieść o szczęściu, lecz raczej o tym, jak często to, co widzimy, nie 
jest obiektywnym obrazem rzeczywistości, a jedynie naszą jej projekcją.

Matematyczne zmagania
Królową nauk jest matematyka, dlatego powin-
niśmy propagować ją jako przedmiot, który po-
maga rozwiązywać problemy matematyczne  
i wykorzystywać je w sytuacjach codziennych.

22 marca 2013 roku w SP 
w Nadrybiu odbył się XIII 

Międzyszkolny Konkurs Mate-
matyczny „Elfik”.Do konkursu 
przystąpili uczniowie klas VI 
ze szkół powiatu łęczyńskiego: 
SP w Ostrówku, SP w Pucha-
czowie, SP w Ludwinie, SP w 
Dratowie, SP w Zezulinie, SP w 

Piasecznie, Zespołu Szkół Nr 1 
w Łęcznej, SP w Garbatówce  
i SP w Nadrybiu. Najlepsi oka-
zali się: I miejsce – Karol Cyfra  
(SP Nadrybie), II miejsce Tyda 
Sebastian –(SP Dratów), miej-
sce III – Wiktoria Piskorska 
(SP w Łęcznej).

Agnieszka Sobiesiak
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Jan Bogdanowicz już jako 20-letni młodzieniec uczestniczył w 

wydarzeniach Wiosny Ludów. Prawdopodobnie walczył  

„za wolność waszą i naszą” w Legionie Polskim na Węgrzech,  

   a następnie przebywał w Paryżu.  

Po ogłoszeniu przez cara amnestii dla zesłańców i emigrantów po-

wrócił do Nadrybia, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną. 

Bracia Bogdanowicze prowadzili przygotowania do powstania w ra-

mach legalnie działającego wśród ziemian Towarzystwa Rolniczego. 

Oficjalnym celem organizacji był rozwój rolnictwa i oczynszowanie 

chłopów, ale w rzeczywistości jednoczenie ludzi, którym na sercu 

leżała sprawa narodowa w okresie wzmożonej walki z zaborcą.

Jak wynika z relacji władz carskich, po nabożeństwach  

w kościele w Puchaczowie jeden z braci zawsze przemawiał  

do zgromadzonego ludu, zachęcając go do włączenia się z wła-

ścicielami ziemskimi i nie żałowania „nawet ostatniej kropli krwi  

do wyzwolenia ojczyzny”. Jan Bogdanowicz miał zapraszać chłopów 

na rozmowy we dworze, gdzie mówił o zbliżającej się walce, stale 

podkreślając, że „nie może w niej zabraknąć chłopskiej krwi”. Czę-

stymi gośćmi w rodzinnym Nadrybiu byli emisariusze z Warszawy 

– studenci Akademii Medycznej. Kazimierz Bogdanowicz, jako 

dzierżawca wsi Łowcza, uczestniczył w spotkaniach Towarzystwa, 

głosząc potrzebę przygotowania powstania. 

Bogdanowicze, nie godząc się jednak z odrzuceniem przez 

obóz „białych” ideologii powstania zbrojnego, stali się czyn-

nymi działaczami obozu „czerwonych”. W październiku 1861 

r. powołali w Warszawie tzw. Komitet Ruchu w celu powiązania 

istniejących komórek konspiracyjnych. W połowie 1862 r. kierow-

nictwo stronnictwa ruchu przyjęło nazwę Komitetu Centralnego 

Narodowego. Jan Bogdanowicz objął w nim eksponowane stanowi-

sko. Z upoważnienia Komitetu zarządzał Rusią oraz województwa-

mi: lubelskim i podlaskim. Jednak w  wyniku zdrady Aleksandra  

Starczewskiego Jan w listopadzie 1862 r. został aresztowa- 

  ny i osadzony w twierdzy „Zamość”. 

                   (cd. w następnym numerze)

część II
Anna Chryć
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Tego właśnie dnia harcerze  
i skauci na całym świecie 

posyłają sobie kartki i ciepłe my-
śli, organizują spotkania i zbie-
rają datki na cele charytatywne. 

Idea święta zrodziła się na 
IV Międzynarodowej Konfe-
rencji Skautek i Przewodniczek 
w 1926 roku w USA. 22 lutego 
to dzień urodzin naczelnego 
skauta świata Roberta Baden 
Powella oraz jego żony Olave 
Baden Powell, twórczyni ruchu 
skautowego dziewcząt. To wła-
śnie ona, przyjmując życzenia 
urodzinowe, wpadła na po-
mysł, by dzień jej urodzin uczy-
nić dniem życzeń i życzliwości 
dla wszystkich skautek. 

Od kilku lat harcerze w 
Polsce i skauci na całym świe-
cie podejmują szereg działań 
związanych z Milenijnymi Ce-
lami Rozwoju, uchwalonymi na 

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni ob-
chodzone 22 lutego. 

walnym zgromadzeniu Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych  
w 2000 roku. W 2013 roku 
realizujemy zadania nawiązu-
jące do 4 i 5 MCR. Te cele to: 
zredukowanie o 2/3 do roku 
2015 umieralności wśród dzie-
ci do lat 5 w stosunku do stanu  
z roku 1990 oraz poprawa opie-
ki zdrowotnej nad matkami. 

Harcerze z 2 Drużyny Har-
cerskiej „Triera” oraz zuchy  
z „Leśnej Gromady” ogłosi-
li zbiórkę datków na odżywki  
i szczepionki dla dzieci głodu-
jących i narażonych na śmierć 
z powodu chorób zakaźnych  
z biedniejszych regionów świa-
ta. Planują także zorganizować 
szkolną loterię fantową, z której 
środki zasilą konto UNICEF-u, 
organizacji działającej na rzecz 
dzieci.         Drużynowa 2 DH  
                      „Triera” Elżbieta Szwed

Integracja pod hasłem  
„Ja też mam talent”

08 kwietnia 2013 Zespół Szkół w Puchaczowie 
gościł uczestników IV Wojewódzkiej Impre-

zy Integracyjnej „Ja też mam talent”. 

Na spotkanie przybył Adam 
Niwiński i Adam Grze-

siuk, bowiem organizowane jest 
pod patronatem starosty po-
wiatu łęczyńskiego oraz wójta 
gminy Puchaczów – informuje 
koordynator imprezy Agniesz-
ka Jazgarska. – Nasze spotkania 
adresujemy do uczniów niepeł-
nosprawnych i ich sprawnych 
kolegów. Zależy nam również 
na integracji nauczycieli, którzy 
pracują z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W 
tym miejscu chciałabym po-
dziękować Sylwii Michalak 
i Agnieszce Zgórskiej, które za-
angażowały się w pomoc przy 
organizacji przedsięwzięcia – 
dodaje A. Jazgarska.

– Podczas spotkania ucz- 
niowie prezentowali różne ta-
lenty: plastyczne, wokalne i ta-
neczne. Od kilku lat obserwuję, 
jak pozytywnie spotkania te 
wpływają na wzajemne relacje 

dzieci i ich opiekunów – mówi 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk. – Dzięki nim przeko-
nujemy się, jak wspaniale moż-
na razem bawić się i że niepeł-
nosprawność nie jest żadnym 
ograniczeniem – przeciwnie, 
uświadamia wszystkim, że każ-
dy może realizować swoje pasje 
i zainteresowania – komentuje 
wydarzenie Adam Grzesiuk.

Jak szacują organizatorzy, 
w tegorocznej imprezie wzię-
ło udział 180 uczniów z 11 
placówek. Podczas spotkania 
uczniowie prezentowali talenty 
plastyczne, wokalne i taneczne. 
Wszyscy niepełnosprawni zo-
stali nagrodzeni. Jury przyzna-
ło również nagrody wyróżnia-
jącym się placówkom: I miejsce 
zdobył Ośrodek Rewalidacyj-
no-Wychowawczy w Łęcznej, 
II miejsce – SP w Ostrówku,  
a miejsce III – Szkoła Specjalna 
w Chełmie.                              nem
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– Jest Pani Przewodniczącą Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu. 
Jak skomentuje Pani trudną sytu-
ację oświaty w gminie, zwłaszcza 
zmiany dotyczące obniżenia wy-
nagrodzeń nauczycieli?
– Jak wszyscy wiemy, kryzys za-
gląda również do szkół. Problem 
ograniczania środków przeznaczo-
nych na szkolnictwo, zamykanie 
placówek, zwalnianie nauczycieli 
to rzeczywistość, z którą zmaga-
ją się samorządy w całym kraju. 
Mimo to wójt naszej gminy dba 
o zabezpieczenie środków finan-
sowych placówkom oświatowym 
i kadrze pedagogicznej. Sytuacja 
oświaty w gminie Puchaczów jest 
analogiczna do sytuacji w całym 
kraju. Przyczyny takiego stanu rze-
czy są  różne. Do najważniejszych 
należy zmniejszenie się liczby 
dzieci w szkołach, nowe podstawy 
programowe ograniczające liczbę 
godzin lekcyjnych, wysokość sub-
wencji oświatowej przekazywanej 
gminie oraz możliwości budżeto-
we gminy Puchaczów. Mamy jed-
nak nadzieję, że przyszłe lata będą 
dla oświaty bardziej przyjazne  
i wzrośnie liczba dzieci w szko-
łach. Regulamin wynagradzania 
nauczycieli zatwierdzony przez 
Radę gminy jest znacznie korzyst-
niejszy od pierwotnie propono-
wanego. Priorytetem dla mnie 
jako nauczycielki i radnej są do-
bre relacje na linii szkoła-gmina.
– Jest również Pani mieszkanką 
Albertowa. Jak wiemy, w tam-
tejszej szkole funkcjonują klasy 
łączone, które bardzo martwią 
rodziców. Jaka przyszłość czeka 
placówkę?
– Jako przewodniczącej Komi-
sji szczególnie leży mi na sercu 
utrzymanie szkoły filialnej w 
Albertowie. Wspomniane klasy 
łączone są rozwiązaniem kom-
promisowym, biorąc pod uwagę 
trudną sytuację niewielkich szkół 
znajdujących się na terenie woje-
wództwa czy kraju. Placówka ta 
funkcjonuje od wielu lat i stano-
wi oprócz naturalnej swojej roli 
ośrodek kulturalny, serce naszej 
małej ojczyzny. Dzieje się tak ze 
względu na duże zaangażowanie 
dyrektora, pań uczących w tej 
szkole oraz rodziców. Nikt nie 

liczy czasu spędzonego podczas 
wykonywania prac związanych  
z poprawą jakości funkcjonowania 
szkoły. Dużym dobrodziejstwem 
okazał się założony w szkole In-
ternet, który jest oknem na świat.  
W najbliższym czasie przewi-
dziana jest też naprawa instalacji 
grzewczej. Uważam, że dalsze 
funkcjonowanie tej placówki jest 
rzeczą ważną. Zapewnia dzie-
ciom wysoki poziom nauczania 
oraz kompleksową opiekę. Te 
najmłodsze mają możliwość po-
zostania pod dyskretnym okiem 
mam, które w każdej chwili mogą 
sprawdzić, jak radzą sobie ich 
pociechy. To właśnie na prośbę 
rodziców został utworzony w tym 
roku szkolnym oddział dla trzy-
latków. Jak wspomniałam, obecne 
czasy nie są łaskawe dla oświaty, 
ale czynimy wszelkie starania, by 
klasy w Albertowie utrzymać. 
– Jakie inwestycje na terenie Al-
bertowa są przewidziane w tej 
kadencji?
– Za najważniejszą inwestycję do-
tyczącą Albertowa uważam budo-
wę sieci kanalizacyjnej, która po-
winna rozpocząć się w tym roku. 
Kolejnym istotnym zadaniem jest 
położenie nowej nawierzchni na 
drodze biegnącej przez naszą miej-
scowość (od strony Bogdanki w 
kierunku drogi krajowej). Bardzo 
ważna z punktu widzenia bezpie-
czeństwa, zwłaszcza młodzieży 
dojeżdżającej do szkół średnich  

i uczelni oraz osób pracujących, 
jest również budowa chodnika 
wiodącego do przystanku autobu-
sowego. Pracuję w radzie gminy 
pierwszą kadencję. Chcę bardzo 
mocno podkreślić, że o sprawy wsi 
od wielu lat troszczy się sołtys, pan 
Józef Mroczek. Jest znakomitym 
gospodarzem. Wraz z radą sołecką 
nie szczędzi sił i zaangażowania, 
aby mieszkańcom żyło się dobrze i 
by nikt nie został w potrzebie sam. 
Na uznanie zasługuje również dzia-
łalność Koła Gospodyń Wiejskich, 

które dba o kultywowanie tradycji 
i zwyczajów stanowiących o naszej 
lokalnej tożsamości. Wielka odpo-
wiedzialność spoczywa na gospo-
darzu budynku wielofunkcyjnego, 
który sprawuje nad  nim pieczę. 
Bardzo ważną rolę odgrywa także 
Ochotnicza Straż Pożarna, która 
chroni życie i mienie mieszkań-
ców wsi. W tym roku zaplanowany 
jest zakup nowoczesnego sprzę-
tu gaśniczego m.in. motopompy,  
by usprawnić pracę. 

Rozmawiała: M. Rodziewicz

Aneta Jasielska
Radna gminy Puchaczów,  
Przewodnicząca Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu 
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XXXI SeSJA
04 mARCA 2013 ROKU

Radni gminy Puchaczów na sesji podjęli 
m.in. następujące uchwały:  

Zmiana Uchwały nr XXXI/142/09 Rady 
gminy Puchaczów z dnia 13 marca 2009 
r. w sprawie regulaminu określające-
go wysokość stawek oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez gminę Puchaczów.
Wszelkie zmiany dotyczące w/w uchwały 
znajdują się w BIP na stronie gminy.

Zmiana Uchwały nr XXVII/161/12 Rady 
gminy Puchaczów z 03 grudnia 2012 
roku w sprawie nadania statutu Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Puchaczo-
wie.
§ 4 Uchwały Nr XXVII/161/12 Rady 
gminy Puchaczów w sprawie nadania 
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Puchaczowie z dnia 3 grudnia 2012 
roku otrzymuje brzmienie „Uchwa-
ła wchodzi w życie z dniem podjęcia”.  

Zmiana Uchwały nr XXVII/162/2012 
Rady gminy Puchaczów z dnia 03 grud-
nia 2012 roku w sprawie przyjęcia Pro-
gramu współpracy gminy Puchaczów  
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w 2013 roku.
Zmiany w w/w uchwale dostępne w BIP 
na stronie gminy. 

Zmiany Uchwały nr XXIV/148/12 Rady 
gminy z dnia 28 września 2012 roku w 
sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych w gminie Puchaczów, 
których właścicielem lub zarządcą jest 
gmina Puchaczów, warunków i zasad 
korzystania z przystanków oraz ustala-
nia stawki opłat za korzystanie z tych 
przystanków.
Wszelkie zmiany w sprawie warun-
ków i zasad korzystania z przystanków 

dostępne są w załączniku do uchwały 
w BIP na stronie internetowej gminy. 

Uchwała nr XXXI/184/13 Rady gminy 
Puchaczów z dnia 04 marca 2013 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.
Rada gminy wyraziła zgodę na wyodręb-
nienie w budżecie gminnym na rok 2014 
środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXXI/185/13 Rady gminy 
Puchaczów z dnia 04 marca 2013 roku 
w sprawie określenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Puchaczów w 2013 roku.
Celem programu jest zapobieganie bez-
domności zwierząt na terenie gminy 
Puchaczów oraz opieka nad zwierzęta-
mi bezdomnymi, tj. zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 
Puchaczów i ograniczenie populacji bez-
domnym zwierzętom na terenie gminy 
Puchaczów.

Uchwała nr XXXI/186/13 Rady gminy 
Puchaczów z dnia 04 marca 2013 roku w 
sprawie ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Puchaczowie na 2013 rok.
Kalkulacja kosztów stawek znajduje się 
w załączniku do w/w uchwały w BIP na 
stronie gminy.

Uchwała nr XXXI/187/13 Rady gminy 
Puchaczów z 04 marca 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf ZGK w Puchaczowie 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków na terenie gminy 
Puchaczów na okres od 1 kwietnia 2013 
r. do 31 marca 2014 r.
Pełne brzmienie uchwały znajduje się w 
BIP na stronie gminy.

Zmiana Uchwały nr XXX/171/12 Rady 
gminy Puchaczów z 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Puchaczów.
Wszelkie zmiany dotyczące w/w uchwały 
znajdują się w BIP na stronie gminy.

Przygotowała: Aleksandra Ukalska



Lp. mIeJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW

2. SZPICA, KoLoNIA CIECHANKI 6 V 04 VI
3. oSTRÓWEK

4. CIECHANKI 8 V 06 VI

5. ALBERTÓW

6.  WESoŁÓWKA, BRZEZINY

7. BoGDANKA, NADRYBIE WIEŚ – PRZY BoGDANCE  
Do TARTAKU 13 V 11 VI

8.
NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE, WIEŚ – oD STAREJ 
SZKoŁY W KIERUNKU PUCHACZoWA, NADRYBIE 
DWÓR

14 V 12 VI

9.
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W

BoGDANoWICZA,WESoŁA, GÓRNICZA, 
oŚRoDEK ZDRoWIA, TYSIĄCLECIA, 1-Go 
MAJA, KRZYCHoWCA, PARTYZANTÓW

15 V 13 VI

10.

LEŚNA, LUBELSKA, 
SKoCZYLASA, 
MICKIEWICZA, RYNEK
PoDWALE, KRÓTKA,
SENAToRSKA, CICHA

16 V 14 VI

10. STARA WIEŚ

11. TURoWoLA 17 V 17 VI

12. KoL. TURoWoLA 20 V 18 VI

harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych

Lp. mIeJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, oSTRÓWEK 21 V

2. ALBERTÓW, WESoŁÓWKA, BRZEZINY, STARA WIEŚ 22 V

3.
KoL. CIECHANKI, CIECHANKI, TURoWoLA,
KoL. TURoWoLA

23 V

4.
BoGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, NAD-
RYBIE DWÓR

24 V

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 27 V

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 SZPITALA 
POWIATOW. 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

WAŻNe TeLefONy
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

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

KALeNDARIUm 
ImPReZ GOK 
W PUChACZOWIe
W Zespole Szkół w Puchaczowie udo-
stępniono halę sportową dla wszyst-
kich mieszkańców gminy. Trzy dni 
w tygodniu: w poniedziałek, środę  
i piątek w godz. 17.00 – 20.00 dyżur  
w obiekcie sprawuje pracownik 
Gminnego ośrodka Kultury.

Kwiecień 2013 r.

Co w trawie piszczy na wiosnę…?” – kon-
kurs plastyczny skierowany do przedszko-
laków, uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistów (26 kwietnia)

maj 2013 r.

Rambit wiosenny – Turniej międzyszkol-
ny dla uczniów klas III szkół podstawo-
wych (08 maja)  
32 mały Konkurs Recytatorski – dla 
uczniów szkół podstawowych (13 maja)

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

Uwaga! W przypadku ewentualnych zmian terminu odbioru nieczystości zosta-
nie ogłoszony nowy harmonogram. zgk
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GmINNy OŚRODeK 
ZDROWIA SP ZOZ  
W PUChACZOWIe
Informujemy, że powołano Komi-
sję Konkursową do przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko 
Kierownika Samodzielnego Zakła-
du opieki Zdrowotnej w Pucha-
czowie. Nowy kierownik zostanie 
wyłoniony do końca czerwca 
2013 roku. 

DyŻURy LeKARSKIe W PRZyChODNI:
e. małocha-Gieroba – l. pediatra pon., 
wt., czw. 8.00-14.00, śr., pt. 11.00-18.00;  
S. Dzikowski – l. medycyny rodzinnej 
pon., śr.-pt. 8.00-14.00, wt., 11.00-18.00;  
R. Gajewski – l. medycyny rodzinnej śr., 
pt. 8.00-14.00, pon., wt., czw. 11.00-18.00;  
L. Szymańska-Żołądek – l. stomatolog wt., 
czw., pt. 8.00-14.00, pon., śr. 11.00-18.00;  
m. Dzida – radiolog (także badania USG) 
środa 14.00-16.00; B. Kondracka – l. gineko-
log czw., pt. 14.00-8.00; m. Lalak – l. medy-
cyny pracy czwartek 15.00-16.00.

te l .  81  75  75  48  
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SKŁAD KoMPUTERoWY: Agencja Graficzno-Wydawnicza „Agrafka”

Sztuka jest wszędzie, bez niej moje życie nie miało by sensu.  
Piękno jest po to, aby zachęcać ludzi do pracy twórczej – to pierwsze 
słowa wypowiedziane przez lokalną malarkę, Wiesławę Kanadys.  
Malarstwo to jej pasja i hobby. Ma talent, który, jak sama podkreśla, 
jest o wiele cenniejszy od kierunkowego wykształcenia. 

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

„Wieści” dostępne są w Puchaczowie w Urzędzie gminy, Banku, na Poczcie, w sklepie „Artykuły Spożywcze” A. i M. Niwiński 
S.C., Przedszkolu, Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i wybranych sklepach.  
Dwumiesięcznik ukazuje się 21 dnia w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.  
Redakcja przyjmuje materiały do 28 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Po sąsiedzku  
z... malarką Wiesławą Kanadys

Fot. Wiesława Kanadys 

Namalowała ponad 400 prac. 
Wystawiała je w Hiszpanii, Ka-

nadzie, Australii. Ma za sobą indywi-
dualną wystawę w Centrum Kultury  
w Łęcznej. Co 2 lata bierze udział w 
Biennale sztuki.

– Urodziłam się w Łaszczowie,  
a pochodzę z Łańcuchowa. Tam spę-
dziłam swoje dzieciństwo. Obecnie 
mieszkam w Ciechankach, gdzie 
pracuję w szkole jako pracownik 
obsługi.

–    Kim byli Pani rodzice?
–  Rolnikami. Pracowali bardzo 

ciężko, jak większość tutejszej lud-
ności. Gdy miałam 13 lat zmarł mój 
tato. W tej sytuacji, by mieć prak-
tyczny zawód, ukończyłam kra-
wiectwo, jednak zawsze marzyłam 
o szkole plastycznej. Niestety, życie 
czasami układa się nie tak, jakby-
śmy tego chcieli. 

– Czy Pani ulubionym przed-
miotem w szkole była plastyka?

– Tak, bardzo, zawsze z nie-
cierpliwością czekałam na te lekcje. 
Plastyki uczyła mnie Pani Krystyna 
Mich, nauczyciel o wielkich zdol-
nościach i wielkiej sile przekony-
wania. Swoją pasją do malarstwa  
i sztuki zaraziła również mnie.

– Jak zaczęła się Pani przygoda 
ze sztuką?

– Z malarstwem zetknęłam się 
już w dzieciństwie. Kiedy byłam 
dzieckiem, sąsiadowałam z panią 
Teresą Niewiadomską, która pięk-
nie malowała, rysowała, szkicowała 
portrety i wykonywała prace deko-
ratorskie do miejscowego kościoła. 
Byłam częstym gościem w jej domu. 
Zachwycała mnie jej twórczość. Ale 
to nie jedyna wyjątkowa osoba, któ-
rą spotkałam na swej twórczej dro-
dze. Jako mała dziewczynka często 
chodziłam nad rzekę, by tworzyć 
pierwsze prace. Tam też spotyka-

łam siostrę zakonną, która malowa-
ła. Ona także miała wpływ na to, że 
zakochałam się w malarstwie. Moją 
przygodę ze sztuką zawdzięczam 
więc ludziom, którzy zaszczepili we 
mnie chęć i radość tworzenia.

– Zastanawiam się, jakie myśli 
kłębią się w głowie malarza, kiedy 
bierze do ręki pędzel?

– Nigdy nie wiem, co będzie na 
płótnie. Gdy mieszam kolory, za-
czyna działać wyobraźnia, pierwsze 
pociągnięcia pędzla nadają  kształt  
nowej  formie życia.  Inspirację 
czerpię z otoczenia i wewnętrznej 
potrzeby. Najczęściej maluję pejza-
że, kwiaty, martwą naturę. Staram 
się, by stwarzany świat był pełen dy-
namiki i kolorów. Myślę, że poma-
gają mi zrozumieć samą siebie. W 
tym miejscu mogę przytoczyć słowa 
Gustava Klimta: ,,Jeśli ktokolwiek 
chce mnie zrozumieć, powinien 
uważnie patrzeć na moje obrazy”. 
Moje malarstwo daje mi siłę, to azyl 
wolności wyrażony kolorami. 

– Jakie techniki malarskie Pani 
stosuje?

– Nota malarska jest różnorod-
na, maluję farbami olejnymi na płót-
nie i ta technika jest mi najbliższa. 
Stosuję także pastele suche i olejne 
na kartkach. Używam dobrej jako-
ści pędzli z naturalnego włosia, gdyż 
dzięki temu moje prace są wyraziste. 

– Czy istnieje obraz, z który 
związana jest Pani emocjonalnie?

– Inspirują mnie obrazy Vin-
centego van Gogha. Często je ko-
piuję, zwłaszcza „Słoneczniki”. 
Mam także kopie innych wielkich 
malarzy. Wszystkie obrazy, które 
maluję, są odzwierciedleniem mo-
ich emocji i ze wszystkimi jestem 
bardzo związana.  

– „Słoneczniki” są zachwycają-
ce. Jak długo je Pani malowała?

– Obraz powstał bardzo szyb-
ko, w ciągu 6 godzin. Pamietam, że 
praca nad nimi sprawiła mi ogrom-
ną przyjemność. Zazwyczaj poświę-
cam płótnom o wiele więcej czasu. 
Maluję długo, po kilka godzin 
dziennie. Ponieważ jednak pracu-
ję zawodowo, mam ograniczony 
czas. Bywa więc tak, że wracam 
do obrazu po kilku dniach i wtedy 
okazuje się, że wymaga poprawek. 
Najwięcej prac powstaje jesienią  
i wiosną. Są to melancholijne pory 
roku, zmuszające do zastanowienia, 
zwolnienia. Wiosną powraca życie, 
wszystko rozkwita, zieleni się. Wte-
dy mam nową energię i siłę do two-
rzenia. Jesienią natomiast zachwy-
cają mnie piękne, kolorowe drzewa, 
a coraz dłuższe wieczory wprawiają 
idealnie w nastrój do malowania.

– Ma Pani ulubiony kolor?
– Jest nim pomarańczowy i jego  

różne odcienie.
– Czy malarze czytają książki?
– Oczywiście, bardzo lubię czy-

tać. Głównie są to książki o sztuce, 
no i oczywiście, jak w przypadku 
kobiet, romanse. Czytam zazwy-
czaj wieczorami, kiedy nie siedzę 
z pędzlem przy płótnie. Zarówno 
chwile spędzone na malowaniu, jak 
i te spędzone na czytaniu książek 
należą tylko do mnie. Wtedy się 
izoluję, pozostawiam troski i zmar-
twienia gdzieś z boku i delektuję 
się sztuką, która jest moim drugim 
życiem, moją odskocznią. Książka  
i płótno to mój azyl bezpieczeństwa, 
do którego bardzo często uciekam, 
aby odpocząć, nabrać sił i spojrzeć 
na pewne codzienne sprawy z dy-
stansem. 

– Czy spotyka się Pani z lokal-
nymi artystami?

– Tak, dość często. Czasami są 
to spotkania w plenerze, najczęściej 

różne wernisaże. Na takich spo-
tkaniach rozmawiamy, oglądamy 
swoje dzieła oraz wymieniamy się 
własnymi doświadczeniami. Bar-
dzo je lubię, gdyż utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że muszę realizo-
wać swoje marzenia i pasje. To daje 
mi siłę do dalszej pracy nad sobą  
i swoimi obrazami.

– Gdzie aktualnie można zo-
baczyć Pani obrazy i czy są one na 
sprzedaż?

– Moje płótna goszczą często 
na licznych wystawach w Centrum 
Kultury w Łęcznej. Mam oczywi-
ście pokaźną kolekcję prac w domu. 
Sprzedaję je i cieszy mnie to, gdyż 
dzięki temu wiem, że to, co tworzę, 
podoba się innym.

Rozmawiała: Marta Stefańska

Fot. „Słoneczniki” pędzla W. Kanadys
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Na okładce: 
Park w Puchaczowie
Przedszkolaki z Puchaczowa podczas warsztatów wielkanocnych
Starosta Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński, Dyrektor Zespołu Szkół w Puchaczowie Elżbieta Bedlińska oraz Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk na IV Wojewódzkiej Imprezie Integracyjnej
Eliminacje powiatowe XXXVI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Płótno Wiesławy Kanadys „Obraz z dzieciństwa”
Biwak narciarski w Witowie
Wiosenne dokarmianie ptaków

   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika
„HOPAJ SIUP,

NA LUDOWO TUP, TUP, TUP.”

Z espół, a raczej kabaret „Komitywa” narodził się w roku 1981 z chwilą powstania Koła Związku Młodzieży Wiejskich  

w Ciechankach, którego założycielką i przewodniczącą była Bożena Warzyszak. „Komitywa” debiutowała 15 lutego 1981 

roku w klubie „Ruch” programem „Nowa fala”. 

W pierwszym składzie znaleźli się: B. Warzyszak, T. Słowikowski, J. Marcinek, H. Kot, W. Kot, Z. Baryła, T. Skoczylas,  

H. Wójcik, J. Wójcik, B. Tkaczuk, M. Kucel, Z. Zwoliński. Na akordeonie grał Krzysztof Jarszak.  „Komitywa” nie przypominała 

tradycyjnego kabaretu. Wyróżniały ją ludowe stroje (np. babcine spódnice, ojcowskie buty z cholewami) oraz muzyka ludowa,  

do której układano choreografię. Członkowie zespołu wymyślali słowa do melodii ludowych piosenek, wykorzystywali także teksty 

innych autorów. Zawsze ośmieszali wszystko to, co wydawało się im śmieszne: sprawy z życia wzięte, bolączki rolników i wiejskiej 

młodzieży. Żartowali np. z braku zaopatrzenia w sklepach oraz rolniczej doli :

„Świat się zmienia w szybkim tempie: ustrój, praca, pokolenia.

Tylko chłopu się nie zmienia: 

Dawniej bili go nohajem, dzisiaj bez nohaja dajem,

Zamiast batów i nohai zwykła kartka go ujai.”

Na początku działalności „Komitywa” grała na instrumentach pożyczanych przez życzliwych ludzi. W końcu doczekała 

się nowego akordeonu, który otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego ZWM w Lublinie, co było wielkim sukcesem w  czasach,  

kiedy na sklepowych półkach nie brakowało jedynie octu. W czasie stanu wojennego, na który przypada część działalności „Komi-

tywy”, wystawiane przez nią programy były cenzurowane. 

„Komitywa” prezentowała swój repertuar na imprezach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Występowała m.in.:  

na centralnych dożynkach ZMW w Pińczowie (1984), Konferencjach Artystycznych Wsi Polskiej w Krynicy (1983), Ogólnopolskim 

Przeglądzie Kabaretów w Zawoji (1984). W recenzjach z tamtych lat była stale komplementowana: „Inscenizuje piosenki, dopi-

suje trafne komentarze, jest żywiołowa, pełna werwy, znakomicie tańczy, świetnie śpiewa, strój ludowy leży na nich [członkach 

zespołu – przypis red.] jak ulał”.

„Komitywa” była nie tylko kabaretem, jak mówi pani Bożena. Była grupą zaprzyjaźnionych ludzi, mających wspólne pasje  

i cele, które starali się realizować, świetnie się bawiąc, a przy okazji – bawiąc innych. Najbardziej czuli się komitywą, kiedy całą 

grupą jechali w niedzielę starym gazikiem z wielkim napisem „Komitywa” w nieznane.

                                                          
                                         Aleksandra Ukalska
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