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Jubileusz 90-lecia OSP w Brzezinach



   Historia starej fotografii   
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
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Prowadzący Jubileusz 90-lecia: Prezes OSP w Brzezinach Arkadiusz Piskorowski ze skrabnikiem Przemysławem Janiukiem oraz Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
Honorowi goście Szkoły Podstawowej w Ostrówku im. Bohaterów Armii Krajowej w czasie szkolnej uroczystości
Sekretarz Gminy Puchaczów Jerzy Dębski i Inspektor ds. Oświaty Urszula Kłembokowska podczas konkursu o Pióro Wójta 2013
Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” w wykonaniu Filii Biblioteki w Ciechankach oraz rodziców i dziadków 
Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Puchaczowie i Albertowie
Akt nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach sztandaru z 27 maja 1984 roku
Historia starej fotografii: Z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
Mistrzostwa Gminy Puchaczów w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych
Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Sarama  
          podczas wręczania nagród na Pikniku Rodzinnym w Turowoli
Orkiestra Dęta z Mełgwii
Dni Kultury Puchaczowskiej

Puchaczów – Kronika



A. H.

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy „Wieści”. Do pięknych kart 

naszej historii dołączyła jeszcze jedna – Jubli-
leusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. 
Zapraszamy do zapoznania się z historią jednostki  
i wspaniałymi, archiwalnymi zdjęciami z kroniki OSP. 

Do historii przechodzą też Dni Kultury Pucha-
czowskiej organizowane przez GOK, które, mimo roz-
poczętego remontu budynku, zaliczamy do udanych. 
Maj i czerwiec był czasem wyjątkowo intensywnym 
w sporcie i edukacji: otwarto w Ostrówku kolejnego 
orlika, który (jak zapewniają najmłodsi)  w czasie wa-
kacji na pewno nie będzie świecił pustkami, wyłonio-
no najlepszych gminnych strzelców, siłaczy i piłkarzy, 
zorganizowano i rozstrzygnięto wiele konkursów. 

Nadal uczymy się z Państwem zasad segregacji 
śmieci, co pozwoli każdemu z nas sporo zaoszczędzić 
i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.                           
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Otwarcie orli-
ka w Nadrybiu
24 czerwca o godzinie 10.00 
nastąpiło otwarcie Komplek-
su Boisk Sportowych „ORLIK 
2012” przy Szkole Podstawowej 
w Nadrybiu, wybudowanego w 
ramach programu „Moje Bo-
isko – ORLIK 2012”. 

Inwestycja została sfinansowana ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego i budżetu gminy Puchaczów. 
Jest to już trzeci kompleks profesjonal-
nych boisk w gminie Puchaczów przezna-
czonych do gry w piłkę nożną, (cd. na s. 2)  

,,90 lat minęło” 
– wspaniały Ju-
bileusz OSP w 
Brzezinach
Obchody 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzezinach 
rozpoczęła 04 maja 2013 roku 
uroczysta Msza św. w intencji 
strażaków, odprawiona w ko-
ściele parafialnym pw. NMP  
w Puchaczowie. 

Następnie korowód złożony ze straża-
ków i gości, prowadzony przez Or-

kiestrę Dętą z Mełgwii, dotarł do strażnicy 
w Brzezinach, gdzie rozpoczęto (cd. na s. 2) 

Na przestrzeni wieków Puchaczów był ośrodkiem głównie o charakterze rolniczym z kilkoma pod-

stawowymi cechami. Pomimo przebiegającego w pobliżu traktu handlowego łączącego Lublin  

z Rusią, obsługiwał jedynie rynek lokalny. Życie gospodarcze regionu zdominowała pobliska Łęczna, 

stając się ośrodkiem handlu bydłem i końmi. Z tego powodu w roku 1890 próbowano powstrzymać 

upadające targi, przenosząc je z czwartku na poniedziałek, gdyż czwartek był dniem targowym w pobli-

skich miasteczkach i osadach. Jedyną pamiątką dawnego rozwoju pozostała nazwa ulicy Kozi Rynek, 

obok której znajdował się plac targowy, ulegający ciągłemu uszczuplaniu.

Brak żyznych gleb, epidemie i wydarzenia dziejowe powodowały ogromne zniszczenia i zubożenie 

mieszkańców. Puchaczów, zarówno jako miasteczko duchowne, jak i od początku XIX wieku wła-

sność prywatna, stanowił słabo zamieszkałe i bardzo ubogie „piaski, pustki, trzęsawiska”. W spra-

wozdaniach miejscowi księża skarżyli się na swój los, nazywając parafię „opłakanym beneficjorum”. 

W I połowie XIX wieku Puchaczów z Frampolem i Sieciechowem należał do grupy miasteczek  

o całkowicie drewnianej zabudowie z wyjątkiem murowanego kościoła. Był miastem tylko z na-

zwy, nie pełnił żadnej funkcji gospodarczo-społecznej czy kulturowej. Podstawową grupę mieszkańców 

stanowili rolnicy. Jedynym gospodarczym atutem były słabo rozwijające się targi, wskutek czego,  

na mocy postanowień rządu z roku 1869, zostały odebrane mu prawa miejskie. Puchaczów stał się 

osadą, którą włączono do gminy Brzeziny.

Najlepsi  
z najlepszych
W niedzielny poranek  
09 czerwca w Wólce Cycow-
skiej odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. 

Uczestniczyły w nich jednostki ochot-
niczych straży pożarnych gmin po-

wiatu łęczyńskiego, w tym 10 z gminy Pu-
chaczów, w sumie ponad 400 strażaków 
ochotników, regulaminowo umunduro-
wanych, wyszkolonych, pełnych (cd. na s. 2) 

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny
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Aktualności

(cd. ze s. 1) siatkową oraz koszy-
kową. 

Na kompleksie boisk za-
trudniono dwóch wykwalifi-
kowanych animatorów, Danie-
la Ruska i Janusza Mieczkow-

skiego. Pod ich opieką można 
rozwijać umiejętności w róż-
nych dziedzinach sportu. Ist-
nieje również możliwość nie-
odpłatnej rezerwacji boiska.

Aleksandra Ukalska

,,90 lat minęło” – 
– wspaniały Jubileusz 
OSP w Brzezinach

Otwarcie orlika 
w Nadrybiu

(cd. ze s. 1) zapału do walki  
i głodnych zwycięstwa. 

Rywalizacja przebiegała w 
dwóch konkurencjach: sztafe-
ta pożarnicza 7 x 50 metrów 
oraz ćwiczenie bojowe, kon-
kurencja, w której liczy się nie 
tylko sprawność i wyszkolenie 
zawodników, ale także nieza-
wodność sprzętu, łut szczęścia 
lub jego brak.

Ostatecznie, po bardzo 
zaciętej rywalizacji I miejsce 
zajęła jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  Ostrówka, 
II – z Nadrybia, a  miejsce III 
– OSP z Albertowa. 

Kolejne miejsca zajęły jed-
nostki OSP w Szpicy, Ciechan-
kach, Brzezinach, Kolonii Cie-

chanki, Turowoli, Zawadowie.  
Na końcu klasyfikacji, z powo-
du dyskwalifikacji, uplasowała 
się Ochotnicza Straż Pożarna 
z Puchaczowa. To właśnie tej 
jednostce w ćwiczeniu bojo-
wym zabrakło szczęścia – po-
grążyła ją złośliwość rzeczy 
martwych (tłoczny wąż pożar-
niczy W-52). 

Szczęśliwym zwycięzcom 
gratulował oraz nagrody w po- 
staci sprzętu AGD wręczał 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk. 

Zwycięska drużyna już 
we wrześniu weźmie udział w 
zawodach sportowo-pożarni-
czych na szczeblu powiatu. 

Marek Grzesiak

Organizatorem imprezy, 
przyczyniającej się do po-

pularyzacji tego sportu oraz za-
cieśniania więzi koleżeńskich, 
był ZT NSZZ Policjantów  
w Łęcznej i koło LOK w Cyco-
wie. W zawodach wzięły udział 
także ZT NSZZ Policjantów  
w Lubartowie, ZT NSZZ Po-
licjantów we Włodawie i ZT 
NSZZ Policjantów w Chełmie.

Pojedynek strzelecki odbył 
się z odległości 50 m z broni 
sportowej – kbks kaliber 5,6 
mm. W tym roku najlepszymi 
strzelcami okazali się: Andrzej 
Wójcik – w-ce przewodniczący 
ZT NSZZ Policjantów w Łęcz-
nej (45/50 pkt), Jacek Świeca –
członek ZT NSZZ Policjantów 
w Łęcznej i prezes koła LOK w 
Cycowie (44/50 pkt), zajmując 
miejsce II, oraz Mirosław We-
skida – w-ce przewodniczący 
ZW NSZZ Policjantów w Lu-
blinie (44/50 pkt), plasując się 
na III miejscu podium. 

Najlepsi policyjni 
strzelcy
02 czerwca w Wólce Cycowskiej odbył się już po 
raz piąty Turniej Strzelecki o Puchar Przewodni-
czącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 
w Łęcznej z Broni Sportowej. 

W kategorii kobiet zwy-
ciężyły: Marta Niewiadom-
ska – zaproszony gość (41/50 
pkt), Anna Mankiewicz – żona 
członka ZT NSZZ Policjantów 
w Łęcznej (41/50), i Justyna Za-
wrotniak ze Związku Zawodo-
wego Górników Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. (40/50), które 
nagrodzono także maskotkami 
łęczyńskiej policji Sierżantem 
Dzikiem.

Nagroda dla największe-
go Pudlarza powędrowała do 
rąk Macieja Miszczuka, syna 
członka ZT NSZZ P w Łęcznej.

Medale, puchary oraz na-
grody rzeczowe ufundowali: 
Przewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów Województwa 
Lubelskiego Mariusz Jaworski, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Łęcznej, Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk oraz 
Zarząd Terenowy NSZZ Poli-
cjantów w Łęcznej.             

                                         nem

Najlepsi z najlepszych

(cd. ze s. 1) oficjalną część uro-
czystości prowadzoną przez 
Prezesa OSP w Brzezinach Ar-
kadiusza Piskorowskiego.

Na uroczystość przyby-
ło wielu gości, m.in.: Starosta 
Powiatu Łęczyńskiego Adam 
Niwiński, Dowódca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Łęcznej bryg. mgr inż. Dariusz 
Obuchowski, Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk, 
Skarbnik Gminy Puchaczów 
Barbara Marcinek, proboszcz 
parafii w Puchaczowie ks. Ze-
non Bzdyrak, Inspektor ds. 
Obronnych, Zarządzania Kry-
zysowego i Współpracy ze Sto-
warzyszeniami Marek Grze-
siak, jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
gminy Puchaczów oraz miesz-
kańcy gminy.

Najbardziej zasłużonych 
druhów uhonorowano odzna-

czeniami. Były kwiaty, prezenty, 
gratulacje, podziękowania za 
codzienną gotowość do niesie-
nia pomocy wszystkim potrze-
bującym. Niemal wszyscy zgro-
madzeni na uroczystości pod-
kreślali, że ratowanie ludzkiego 
życia, bezinteresowna pomoc, 
ochrona i wsparcie w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia po-
kazują, jak ważna i zaszczytna 
jest służba strażacka.

Kolejnym punktem pro-
gramu był konkurs wiedzy po-
żarniczej. Po oficjalnej części 
zaproszono wszystkich zebra-
nych na poczęstunek i zabawę 
strażacką z zespołem. 

Wszystkim strażakom gra-
tulujemy i wyrażamy wdzięcz-
ność za dotychczasowe osią-
gnięcia. Życzymy Wam dal-
szych sukcesów i kolejnych 
wspaniałych jubileuszy.

A.Ukalska, A. Hałas

Fot. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90-lecie powstania OSP w Brzezinach. Od lewej: 
Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk, ks. Zenon Bzdyrak, Prezes OSP w Brzezinach Arka-
diusz Piskorowski, ks. Tomasz Moskal, Starosta Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński, Do-
wódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łęcznej Dariusz Obuchowski.
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W Parku

W dniach 01-02 czerw-
ca 2013 r. odbyła się 
dwudniowa impreza 
plenerowa organizo-
wana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Puchaczowie w ramach  
projektu „Dni Kultury 
Puchaczowskiej” w 
zakresie działania 413 
„Wdrażanie lokalnych 
strategii” rozwoju, 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
-2013.

Dzień 01 czerwca – data 
ważna w kalendarzu 

wszystkich dzieci – obfitował 
w liczne atrakcje adresowane 
głównie do nich. Wszystkich 
zgromadzonych zachwycił Park 
Historyczny „Gród Słowiański”, 
który przedstawił widowisko 
historyczne, prezentując ży-
cie grodowe, walki, uzbrojenie  
i obrzędy dawnych Słowian. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się przygotowane na tę 
okazję stoiska m.in.: garncar-
skie, tkackie, pisania atramen-
tem i łucznicze. Radości do-
starczyły również: malowanie 
włosów i twarzy, jazda konna, 
jak również balonikowe zwie-
rzątka i mnóstwo rozdanych 
upominków.   

Niedzielne uroczystości 
rozpoczęła Msza św. odpra-
wiona przez proboszcza para-
fii puchaczowskiej ks. Zenona 
Bzdyraka. Tuż po niej na scenie 
zaprezentował się znakomity  
zespół folkowy „Rokiczanka” 
oraz Laureaci Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej. Dobrej zabawy 

dostarczył też koncert biesiad-
ny oraz kabaret „CZESUAF”. 

O godzinie 19.00 wystą-
piły niezwykle utalentowane 
dziewczęta z zespołu wokal-
nego  „To My” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczo-
wie. W godzinach wieczornych 
jeszcze raz zaprezentował się 
„Gród Słowiański”, tym razem 
w magicznym i niezwykłym 
widowisku tańca z ogniem, 
i gwiazda wieczoru – zespół 
„Power Play”, który podbił 
serca nie tylko fanów, ale całej 
publiczności. 

Bardzo oczekiwany, i jak co 
roku wielce udany, był pokaz 
sztucznych ogni. A najbardziej 
wytrwałych o północy poże-
gnał zespół „Amadeo”.

Dwudniowym obchodom 
Dni Kultury Puchaczowa to-
warzyszyły liczne stoiska z rę-
kodziełem lokalnych twórców, 
stoisko Stowarzyszenia Kobiet 
Powiatu Łęczyńskiego oraz 
LORD-u w Łęcznej. 

Mamy nadzieję, że tego-
roczne obchody Dni Kultu-
ry Puchaczowa dostarczyły 
wszystkim wielu pozytywnych 
wrażeń i były okazją do zacie-
śniania naszych lokalnych wię-
zów.                           

                      Beata Sagan, GOK  

Dni Kultury Puchaczowskiej
Dni Kultury Puchaczowskiej, zwane potocznie Dniami Puchaczowa, co roku inspirują do odkry-
wania klimatu całej gminy, ożywiając wyrobami rękodzielniczymi alejki puchaczowskiego Parku 
i uliczki wokół niego. Budzą w uczestnikach wrażliwość artystyczną oraz zachęcają do czynnego 
udziału w lokalnym życiu kulturalnym. 

Na strzelnicy
01 czerwca na terenie strzelnicy 
w Wólce Cycowskiej przepro-
wadzono zawody strzeleckie 
z broni sportowej KBKS, w 
których uczestniczyło 50 osób 
podzielonych na 3 kategorie 
wiekowe: dzieci, młodzież, do-
rośli. Najlepsi strzelcy otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
medale puchary i dyplomy, któ-
re wręczał Wójt Gminy Pucha-
czów Adam Grzesiuk z Preze-
sem Koła LOK Jackiem Świecą. 

Sylwia Janiuk

Na orliku w Puchaczowie
W niedzielę 02 czerwca odbyły 
się II Mistrzostwa Gminy Pu-
chaczów w Wieloboju Siłowym, 
których organizatorem była 
gmina Puchaczów i animatorzy 
„Orlika” w Puchaczowie. 

Uczestnicy zmagali się w 
trzech kategoriach wagowych: 
do 70 kg, 70-80 kg, + 80 kg  
i startowali w siedmiu konku-
rencjach: wyciskanie sztangi na 
ławeczce płaskiej, martwy ciąg, 
wyciskanie hantla w pozycji 
stojącej, brzuszki, podciąganie 
na drążku, pompki na porę-
czach, przetaczanie opony. 

Walka była zacięta i na wy-
sokim poziomie. Szczególnie 
dało się to zauważyć w ostatniej 

kategorii wagowej, gdzie został 
stoczony bardzo wyrównany 
bój, a o miejscach na podium 
zadecydowały jedynie poje-
dyncze punkty.

Klasyfikacja końcowa wy-
glądała następująco: w kate-
gorii do 70 kg: I miejsce – Pa-
weł Tkaczuk, II – Oskar Sadź,  
III – Adrian Roczon; w katego-
rii 70-80 kg: miejsce I – Artur 
Tuz, II –  Krystian Steć, III –  
Ireneusz Kamiński; w kategorii 
+ 80: miejsce I – Flejmer Raj-
mund, II miejsce – Gamla Ar-
kadiusz, III – Bogdan Chabros. 

Laureaci mistrzostw otrzy-
mali statuetki oraz nagrody 
ufundowane przez gminę Pu-
chaczów.                         Artur Tuz

Fot. Wójt Gminy Puchaczów A. Grzesiuk podczas wręczania nagród na zawodach strzeleckich.Fot. Park Historyczny „Gród Słowiański”.

Fot. Wielobój siłowy na orliku w Puchaczowie.
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A to za sprawą przyjęcia po 
przesłuchaniu na płytach 

nagrań demo i przesłuchaniach 
na żywo aż 6 osób z naszej 
gminy do eliminacji konkursu 
„Diamenty Lublina” organizo-
wanego przez „Kurier Lubelski” 
i Radio Lublin. 

W piątek 31 maja 2013 
roku Jakub Kucybała, Patrycja 
Krzyszczuk, Karolina Ukalska, 
Karolina Stacharska, Kinga 
Wiązek i Ewa Zgórska prezen-
towali się w studiu Radia Lublin 
przed komisją w składzie: P. Ko-
walczyk – przewodniczący Rady 
Miasta Lublin (pomysłodawca 
diamentowej rywalizacji), D. Tu- 
recki – dziennikarz Radia Lu-

Dotychczas z projektu 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie 
pt. „Spektrum możli-
wości” skorzystało 29 
osób. 

W roku 2013 w budżecie 
Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Puchaczowie zabez-
pieczono aż 59 526,00 zł na po-
szerzanie kompetencji zawodo-
wych i psychospołecznych ad-
resatów projektu wyłonionych 
w drodze konkursu. 

– Jest to możliwe, ponieważ 
projekt współfinansuje Unia 
Europejska w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
– informuje Kierownik OPS w 
Puchaczowie Ewa Kaźmierczak. 
– Po raz pierwszy, również w 
ramach projektu, jeden z bene-
ficjentów otrzyma skierowanie 
na 3-miesięczny staż – dodaje. 

Dzięki środkom wyłonio-
no grupę docelową składają-

blin, A. Borkowski – dziennikarz 
„Kuriera Lubelskiego”, A. Ga-
lant – muzyk, Telewizja Lublin, 
oraz M. Jurecki – muzyk, prezes 
Stowarzyszenia „Solo Życia” 
(główny organizator konkursu)  
i przewodniczący komisji.

Wg regulaminu, z woje-
wództwa lubelskiego do czo-
łówki mogły się dostać tylko 2 
osoby. Niestety, tym razem żad-
nemu z naszych reprezentantów 
nie udało się przejść dalej. Jed-
nak dla wszystkich śpiewanie  
w takim miejscu i przed taką ko-
misją było wyjątkowym wyróż-
nieniem i wspaniałą przygodą.

Za rok oczywiście próbuje-
my ponownie.                       GOK

cą się z 7 uczestników, którzy  
20 maja przystąpili do pierw-
szych szkoleń. Uczestniczyli w 
warsztatach z doradcą zawo-
dowym i w zajęciach poświę-
conych m.in.: asertywności, 
sposobom radzenia sobie ze 
stresem, zarządzania czasem, 
twórczemu myśleniu, możliwo-
ściom rozwoju osobistego.

– „Spektrum możliwości” 
daje szansę na zdobycie zupeł-
nie nowych kwalifikacji zawo-
dowych w ramach oferowanych 
kursów, tj.: fryzjer, kierowca 
wózków jezdniowych, obsługa 
kasy fiskalnej oraz podstawy 
obsługi komputera, opieka nad 
osobą starszą i niepełnospraw-
ną – informuje pani kierownik. 

Uczestnicy projektu mogą 
skorzystać ze wsparcia finan-
sowego na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej. W czasie 
szkoleń OPS zapewnia wyży-
wienie, badania lekarskie, ubez-
pieczenie NW, zwraca też kosz-
ty dojazdu.                               nem

„Puchaczów goni 
śpiewający Lublin”
Pod takim tytułem w środę 29 maja ukazał się 
artykuł w „Kurierze Lubelskim”. 

Wykorzystała szansę 
W poniedziałek 27 maja w Centrum Kongreso-
wym Akademii Rolniczej w Lublinie, odbył się 
koncert finałowy ogólnopolskiego programu 
„Wygraj Szansę”. 

Wg regulaminu Agencji 
Telewizyjno-Estradowej 

„TV Media”, organizatora kon-
certu, z każdej gminy można 
było typować do edycji tylko 
jedną osobę w wieku do lat 14. 

Kinga Wiązek – uczennica I 
klasy Gimnazjum w Puchaczo-
wie, do występu przygotowy-
wała się w Gminnym Ośrodku 
Kultury pod czujnym okiem 
Krzysztofa Zgórskiego. 

27 maja piosenką „Dwie 
bajki” Kinga pokonała aż 16 

wykonawców i ostatecznie wy-
śpiewała II miejsce.

Kingo, serdecznie gratulu-
jemy i czekamy na wieści o dal-
szych sukcesach.                  nem

Poszerzają spektrum  
swoich moliwości

Mimo monitoringu, już po 
raz drugi w ciągu ostat-

niego pół roku obelisk przy 
ul. Lubelskiej oblano tym ra-
zem nie czarną, ale substan-
cją białego koloru (wcześniej, 
w nocy z 31 października na  
01 listopada farbą czarną). Przy-
była na miejsce policja dokonała 
oględzin pomnika. Jak wynika  
z ustaleń, aktu wandalizmu do-
konała jedna osoba w nocy z so-
boty na niedzielę. 

– Obecnie trwają intensyw-
ne poszukiwania sprawcy tego 
chuligańskiego wybryku – in-
formuje Jerzy Dębski, sekretarz 
gminy. – Nie pozwolimy na to, 
by wandalizm uchodził wino-
wajcom płazem. Pamiętajmy, 
że ostatnie czyszczenie koszto-
wało gminę, czyli tak napraw-
dę wszystkich jej mieszkańców, 
ponad 1200 zł. To dokładnie 
1200 zł, które moglibyśmy spo-
żytkować np. na zakup nagród 
dla dzieci uczestniczących w 
konkursach wspieranych finan-
sowo przez gminę. W interesie 
nas wszystkich jest więc ujęcie 

tego wandala, który zakłócił 
przebieg i święto całej gmin-
nej społeczności oraz naszym 
gościom – dodaje sekretarz.

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji  
w Lublinie oraz Komendy Po-
wiatowej w Łęcznej zwracają 
się z apelem do wszystkich 
osób będących świadkami 
tego zdarzenia bądź posiada-
jących jakiekolwiek informa-
cje w tej sprawie o kontakt 
pod numerem telefonu 81 
7527210, 997 oraz 112. Za po-
moc w ustaleniu sprawcy wójt 
gminy Puchaczów wyznaczył 
nagrodę w kwocie 500 zł.

Pomnik, choć budzi kontro-
wersje, jest świadectwem oraz 
częścią naszej bardzo bolesnej  
i tragicznej historii, z którą musi-
my się pogodzić. Nie pozwólmy, 
by puchaczowski Park – nasza 
wizytówka, i nasze otoczenie: 
elewacje instytucji i prywatnych 
budynków czy szyby w naszych 
domach, padały ofiarą chuliga-
nów czy młodocianych prze-
stępców.                                        mr

Nagroda za pomoc 
w ujęciu wandala
Policja w Łęcznej poszukuje sprawcy dewastacji 
pomnika w Puchaczowie, której dokonano pod-
czas Dni Puchaczowa. 

Fot. Kinga Wiązek podczas koncertu.
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Zaczęto budowę remizy. Plac 
pod budowę ofiarował Jan 

Kłębukowski, właściciele lasów 
przekazali potrzebne do budo-
wy drzewo. Tempo prac było 
imponujące do tego stopnia, 
że w roku 1925 remiza została 
oddana do użytku. Miejscowi 
kowale wykonali podstawowy 
sprzęt. Drelichowe mundury, 
pasy, trąbkę oraz kubełki dreli-
chowe do noszenia wody stra-
żacy zakupili dzięki funduszom 
pozyskanym z dobrowolnych 
składek mieszkańców. 

W roku 1927 przy straży 
rozpoczął działalność zespół 
artystyczny, którym do 1937 
roku kierował Karol Szlązak. 
W tym czasie na bazie Straży 
powstała organizacja ,,Strzelec”, 
a jej prezesem został Leon Ko-
złowski.

W 1936 roku jednostka po-
siadała sikawkę ręczną, kaski, 
kompletne umundurowanie 
bojowe oraz wóz. Brzeziny sta-
ły się wzorem dla okolicznych 
miejscowości. 

Wszystko zniszczył wybuch 
II wojny światowej. Działal-
ność straży koncentruje się na 
prowadzeniu ruchu oporu. Na 
przełomie lat 1942-1943 two-
rzy się placówka Batalionów 

W roku 1998 roku funkcję 
prezesa objął Leszek Marcinek. 

Na wniosek OSP w Brzezi-
nach Rada gminy w Puchaczo-
wie przyznała fundusze na re-
mont kapitalny remizy. W 1998 
roku opracowano koncepcję,  
a później pełną dokumentację 
remontową, która zakładała: 
powiększenie świetlicy, do-
budowę garażu, przebudowę 
dachu, docieplenie i założenie 
centralnego ogrzewania, ogro-
dzenie i utwardzenie placu par-
kingowego. Prace remontowe 

rozpoczęto 01 lipca 1999 
roku, a zakończono 30 
września 2000 roku. Koszt 
całego przedsięwzięcia 
wyniósł 670.000 zł. 

W czerwcu 2001 roku 
związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Pre-
zydium Zarządu Głów-
nego nadało Złoty Medal 
za Zasługi dla Pożarnic-
twa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzezinach.

W ciągu około10 lat 
kadencji jednostka bra-
ła udział w zawodach 
strażackich, organizo-
wała różnego rodzaju 
uroczystości i imprezy. 

W 2008 roku Leszek Marci-
nek zrezygnował z funkcji pre-
zesa, a na jego miejsce powoła-
no Tadeusza Nowakowskiego. 
Rozpoczęły się przygotowania 
do obchodów 85-lecia jed-
nostki, które odbyły się w maju 
2008 roku. 

W ciągu dwóch lat odno-
wiono pomieszczenia remi-
zy i założono klimatyzację. 
Straż pozyskała też samochód  
– VW Transit, który za darowi-
znę pieniężną Zarządu Kopalni 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  
i dotacji gminnych przeszedł 
generalny remont i został do-
stosowany do potrzeb jednost-
ki. Wzrosła też liczba druhów 
i po raz pierwszy do jednost-
ki zapisywały się kobiety. 

W 2011 roku funkcję pre-
zesa OSP objął Andrzej Lis,  
a rok później Arkadiusz Pisko-
rowski, sprawujący ją do dziś. 

W tym roku OSP w Brze-
zinach obchodziła Jubileusz 
90-lecia. Bez strażaków i rzeszy 
mieszkańców pracujących na 
rzecz jednostki, nie byłoby dziś 
tej pięknej i wspaniałej karty  
z historii Brzezin.

Aleksandra Ukalska
Źródło: Kronika  

Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brzezinach

Krótka historia OSP w Brzezinach
OSP w Brzezinach otrzymała osobowość prawną w 1924 roku i była to druga po Puchaczowie  
jednostka strażacka na terenie ówczesnej gminy Brzeziny. Jej założycielami byli: Leon Kozłowski, 
Julian Marcinek, Antoni Bober, Bronisław Grzesiuk, Feliks Paluch, Władysław Kłębukowski.

Chłopskich pod dowództwem 
Tadeusza Chachuły. Jako pierwsi 
do Batalionów wstąpili strażacy. 

Po wyzwoleniu, w latach 
1957-1962, trwała budowa dru-
giej remizy, którą ukończono 22 
lipca o godz. 10.00 (zob. Kronika 
Puchaczowa). O 13.00 rozpo-
częła się uroczystość otwarcia 
i przekazania obiektu. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele 
Komendy Wojewódzkiej Stra-
ży Pożarnej, straży pożarnych, 
władze powiatu lubelskiego, 
przedstawiciele Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Puchaczo-
wie oraz mieszkańcy Brzezin  
i okolicznych wsi, w sumie 
około 500 osób.

Po oddaniu obiektu do 
użytku zaczęła odnawiać się 
działalność kulturalna.

W roku 1978 wykonano 
następny remont strażnicy, po-
legający na wymianie zniszczo-
nych płytek podłogowych PCV 
na lastriko. 

Dnia 27 maja 1984 roku 
Zarząd Wojewódzki w Lublinie 
nadał sztandar OSP w Brze-
zinach jako symbol ofiarnej  
i wiernej służby pożarniczej 
dla Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej i jej obywateli.

Poszerzają spektrum  
swoich moliwości

Fot. Z Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Fot. Z Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.
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Na spacer... szlakiem miejscowych zabytków 
02 czerwca 2013 r. Filia Biblioteki w Ciechankach zorganizowała I Rajd Rowerowy „Szlakiem miej-
scowych zabytków”, który otworzył cykl „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Takie samo hasło to-
warzyszyło IV Ekologicznemu Piknikowi Klas III Powiatu Łęczyńskiego.

Bardzo się cieszę, że hasło 
legitymujące naszą rubrykę 

„Cudze chwalcie, swoje znajcie” 
stało się inspiracją do wspólne-
go odkrywania i poznawania hi-
storii magicznych miejsc wokół 
nas, tych znanych i mniej popu-
larnych – komentuje fakt redak-
tor naczelny dwumiesięcznika 
Małgorzata Rodziewicz. – To 
wspaniałe, że z pomocą Państwa 
możemy przywoływać zapo-
mniane legendy, pokazywać lo-
kalne zabytki, pisać o uroczych 
zakątkach i lasach kryjących 
powstańcze mogiły oraz pasjo-
natach lokalnych klimatów.

Przyłączając się do miło-
śników naszej małej Ojczyzny, 
opracowaliśmy „Szlak miejsco-
wych zabytków”. Zaopatrzeni w 
rowery, słoneczną pogodę i do-
bry humor zebraliśmy się pod 
budynkiem biblioteki i wyruszy-
liśmy w stronę dawnego dworu 
Lachertów w Ciechankach. 

Na miejscu poznaliśmy hi-
storię dworu zaprojektowanego 
przez Bohdana Lacherta, wybit-
nego architekta, syna Wacława 
Lacherta. W latach świetności 
dworu dziedzic zarządzał ma-
jątkiem bardzo gospodarnie, 
był świetnym organizatorem i 
obrotnym handlowcem, wpro-
wadzał nowoczesne metody 
uprawy roli i hodowli. Dlatego 
miejscowa ludność darzyła go 
szacunkiem. Po wojnie majątek 
poddano parcelacji. Dwór wraz 

z parkiem przeznaczono na dom 
pracy twórczej i wypoczynku 
dla literatów. Dość długo miesz-
kał tu Julian Przyboś. Z czasem 
dom oddano kolejarzom, a w 
jakiś czas potem urządzono w 
nim POM. Po jego likwidacji, 
na wpół zrujnowany, służy za 
mieszkanie kilku rodzinom.

Zwiedziliśmy również pa-
łac Steckich w Łańcuchowie, 
zaprojektowany przez Stanisła-
wa Witkiewicza na prośbę Jana 
Steckiego. Jest to jedyny muro-
wany pałac w stylu zakopiań-
skim, jaki do dziś zachował się 
w naszym kraju. Obecnie dwór 
znajduje się w rękach prywat-
nych właścicieli, państwa Mał-
gorzaty i Andrzeja Kita. Dzięki 
uprzejmości i niezwykłej go-
ścinności właścicieli mogliśmy 
obejrzeć wspaniałe wnętrza pa-
łacu i otaczający go, piękny park. 

Rajd zakończyliśmy wspól-
nym grillowaniem w altanie  
w Ciechankach. 

Filia Biblioteki w Ciechankach

Do Wytyczna
Szkoła Podstawowa w Nad-
rybiu i Szkoła Podstawowa 
w Piasecznie we współpracy 
z pracownikami Poleskiego 
Parku Narodowego zaprosiły 
uczniów klas III do wędrówki 
ścieżkami Poleskiego Parku 
Narodowego w Łowiszowie 
koło Wytyczna w ramach VI 
Ekologicznego Pikniku Klas 
III Powiatu Łęczyńskiego. Ho-
norowy patronat nad imprezą 
sprawował starosta powiatu łę-
czyńskiego, wójt gminy Pucha-
czów oraz wójt gminy Ludwin. 

Podczas spotkania wspól-
nie bawiło się i poznawało 
przyrodę 136 uczniów szkół 
podstawowych w Nadrybiu, 
Puchaczowie, Ostrówku, Gar-
batówce, Zawadowie, Pia-
secznie, Dratowie, Zezulinie  
i Ciechankach. Zabawie towa-
rzyszyli zaproszeni goście: Se-
kretarz Powiatu Łęczyńskiego 
Kazimierz Radko, Wójt Gminy 
Ludwin Andrzej Chabros, In-
spektor ds. Oświaty w Gminie 
Puchaczów Urszula Kłembo-
kowska oraz Kierownik refe-
ratu Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Puchaczowie Barbara Pacek-
-Jaśkiewicz.

Oprócz wędrówki ścieżka-
mi Poleskiego Parku Narodo-
wego uczestnicy, na przekór 
myśli przewodniej i hasła pik-
niku „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”, wykazali się bogatą 

wiedzą ekologiczno-przyrod-
niczą podczas rozwiązywania 
zagadek, testów i rebusów. 
Uczniowie każdej ze szkół 
otrzymali krzewy ozdobne 
oraz upominki ufundowane 
przez  Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej, gminę Puchaczów, 
gminę Ludwin i Poleski Park 
Narodowy.

Agnieszka Sobiesiak

30-km śladem powstań-
ców styczniowych
Niemal setka uczniów ze szkół 
z Dołhy, Międzyrzeca, Miś, 
Rogoźnicy, Rudnik, Tuliłowa 
oraz Nadrybia pokonała 30-ki-
lometrową trasę Międzyrzec 
Podlaski – Rudniki – Dołha – 
Utrówka. 

Dzięki zaproszeniu zaprzy-
jaźnionej szkoły uczniowie SP  
w Nadrybiu poznali kolejny 
piękny i godny polecenia zaką-
tek Lubelszczyzny. 

Rajd rowerowy „Śladami 
Powstańców Styczniowych” zor-
ganizowany przez SP w Rudni-
kach, upamiętnia walki, jakie w 
1863 roku na terenie Międzyrze-
cza i okolicznych lasów stoczyły 
oddziały powstańców pod do-
wództwem Karola Krysińskiego 
z wojskami carskimi oraz wspa-
niałą postawę tego bohatera, pa-
trona placówki.                         nem

Fot. Uczestnicy rajdu ze SP w Nadrybiu:  
(od prawej) M. Korzeniowski, S. Korze-
niowska, J. Foltyn, (od lewej) J. Marcińczak,  
M. Grzesiak oraz opiekun grupy A. Chryć.

Fot. Uczestnicy I Rajdu „Szlakiem miejscowych zabytków” przed Filią Biblioteki w Ciechankach

Fot. Uczestnicy I Rajdu przed dawnym  
dworem Lachertów w Ciechankach
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Rodzaj odPadóW NALEŻY wrzucAć NIE NALEŻY wrzucAć

PAPIEr I TEKTurA 
worek lub pojemnik niebieski

gazety, książki, zeszyty, kartony i opako-
wania papierowe, tekturę

papierowych wkładów wodoodpor-
nych, tapet, kalek i papierów przebitko-
wych, zatłuszczonych papierów, np. po 
maśle

TwOrzYwA SzTuczNE,  
ODPADY wIELOMATErIAŁOwE, 

METAL 
worek lub pojemnik żółty

opakowania wielomateriałowe, tj. kar-
toniki po mleku i sokach, opakowania 
po chemii gospodarczej, butelki i opako-
wania po artykułach gospodarstwa do-
mowego, butelki po napojach i wodzie 
mineralnej typu PET bez nakrętek, folie 
opakowaniowe i naczynia jednorazowe,
worki, reklamówki, torby plastikowe, 
opakowania metalowe i aluminiowe 
(puszki po napojach i konserwach), za-
krętki metalowe, drobne metale

opakowań po dezodorantach i innych 
kosmetykach w aerozolu, butelek po 
smarach i olejach, opakowań po roz-
puszczalnikach, opakowań po środkach 
ochrony roślin, pojemników po farbach 
i lakierach, tworzyw sztucznych pianko-
wych, zużytych akumulatorów i baterii

SzKŁO  
pojemnik zielony z napisem  

„Frakcja sucha”

butelki, słoiki, szklanki zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, 
ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpor-
nych, luster, żarówek, szkła okiennego, 
lamp neonowych i halogenowych

ODPADY uLEGAJĄcE  
BIODEGrADAcJI  

przydomowe kompostowniki  
lub worki w kolorze brązowym

trawę, liście, inne odpady z ogrodu, od-
pady kuchenne

kamieni, ziemi, makulatury, plastiku, 
szkła

POzOSTAŁOŚcI  
z SOrTOwANIA ODPADÓw 

LuB ODPADY zMIESzANE  
pojemnik zielony z napisem  

„Frakcja zmieszana”

wszystkie odpady pozostałe po se-
gregowaniu, np.: pampersy, zakrętki, 
przykrywki, kapsle, ceramikę, porce-
lanę, naczynia żaroodporne, lustra, 
żarówki, dezodoranty i inne kosme-
tyki w aerozolu, papierowe wkłady 
wodoodporne, kalki i papiery prze-
bitkowe, zatłuszczone papiery, np. po 
maśle

popiołu paleniskowego, odpadów 
ogrodowych, skoszonej trawy, liści  
i gałęzi, odpadów kuchennych

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych zmianom dotyczącym systemu gospodarownia odpadami. Dziś przedstawiamy zasady 
obowiązujące przy gromadzeniu i wywozie śmieci. Już wiemy, że cena za tę ostatnią usługę zależeć będzie przede wszystkim od tego, 
czy zdecydujemy się na ich segregację. W następnym numerze będziemy zachęcać Państwa do kompostowania bioodpadów w przy-
domowych ekokompostownikach i zaprezentujemy zasady ich tworzenia. 

zASADY ODDAwANIA POzOSTAŁYcH, SzczEGÓLNYcH ODPADÓw:
•	 popiół paleniskowy zimny – raz w miesiącu w sezonie grzewczym (od października do kwietnia) w czarnych workach  
 przedsiębiorcy odbierającemu odpady
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe   
 – do punktu zbierania na terenie ZGK w Puchaczowie (ul. Skoczylasa 83 A)
•	 odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie – 2 razy w roku podczas wyznaczonej zbiórki
•	 przeterminowane leki – aptekom i placówkom służby zdrowia
•	 odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.) – 2 razy w roku podczas wyznaczonej zbiórki
•	 zużyte opony – zakładom prowadzących wymianę opon lub 2 razy w roku podczas wyznaczonej zbiórki
•	 chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) – 2 razy w roku podczas wyznaczonej zbiórki
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Przekonali się o tym zgro-
madzeni 28 maja 2013 

roku w murach Zespołu Szkół 
w Puchaczowie uczestnicy 
VIII już edycji gminnego kon-
kursu ortograficznego o „Pióro 
Wójta”. 

Honorowymi członkami 
komisji konkursowej byli: Se-
kretarz Gminy Puchaczów Jerzy  
Dębski oraz Inspektor ds. 
Oświaty Urszula Kłembokow-
ska.

Podczas zmagań najlep-
si okazali się uczniowie SP w 
Nadrybiu, którzy stanęli na 
najwyższym szczeblu podium. 
Miejsce II zajęła drużyna 
Szkoły Filialnej w Albertowie, 
a III – SP w Puchaczowie.

Nagrodę główną dla zwy-
cięskiej drużyny oraz nagrody 
pocieszenia dla pozostałych 
uczestników  konkursu ufun-
dował Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk.                   nem

Pióro Wójta 2013 
Umiejętne stosowanie zasad ortografii i inter-
punkcji to nie lada sztuka.

W Turowoli-Kolonii
26 maja odbył się Piknik Ro-
dzinny. Imprezę rozpoczął bieg, 
którego kontynuacją była zaba-
wa dzieci i rodziców podczas 
licznych konkurencji sporto-
wych, tj.: łowienie kaczek, cho-
dzenie na szczudłach czy wy-
ścigi w workach. Dodatkową 
atrakcją były kiełbaski z grilla, 
słodycze, upominki dla naj-
młodszych oraz kwiaty z okazji 
Dnia Matki.
– Impreza miała zachęcić 
wszystkich do prowadzenia ak-
tywnego stylu życia i przyczynić 
się do integracji mieszkańców 
gminy Puchaczów – informu-
je Wiceprzewodniczący Rady 
gminy Piotr Sarama.
w Ostrówku
Uroczystość rozpoczęła Dyrek-
tor SP Małgorzata Marcinek, 
składając życzenia wszystkim 
rodzicom. Cześć artystyczną 
przygotowały klasa III, I oraz 
oddział przedszkolny. Do uro-
czystości włączyli się także ro-
dzice i dziadkowie z Ciechanek, 

Rodzinnie w całej gminie 
Pod koniec maja na terenie gminy Puchaczów 
organizowano imprezy poświęcone rodzinie. 

którzy pod okiem Biblioteki w 
Ciechankach przygotowali in-
scenizację wiersza pt. „Rzepka’’. 

Na orliku pod okiem Ma-
rzanny Wróbel-Kraski i Marty 
Stefańskiej odbyły się konkuren-
cje sportowe z udziałem dzieci  
i rodziców. 
W albertowie
W szkole w Albertowie uroczy-
stości miały podobny przebieg. 
Po części oficjalnej uczniowie, 
nauczyciele i rodzice uczestni-
czyli w rozgrywkach sporto-
wych przygotowanych specjal-
nie na tę okazję. 
W Przedszkolu
„Żyjcie nam mamy przez dłu-
gie lata, a razem z wami niech 
żyje tata...” Te miłe słowa nie 
były jedynymi, które padły z ust 
przedszkolaków z Puchaczowa, 
którzy dostarczyli rodzicom, 
opiekunom i nauczycielom wie-
lu niezpomnianych wzruszeń 
wyrażonych w tańcu, śpiewie  
i recytacji wierszyków. Nie za-
brakło też własnoręcznie wyko-
nanych upominków.              nem

Uroczystość IV rocznicy 
nadania szkole imienia 

rozpoczęła się Mszą świętą. 
Swoją obecnością zaszczycili 
szkołę przedstawiciele gminy 
Puchaczów, kombatanci, na-
uczyciele, emerytowani pra-
cownicy szkoły oraz rodzice. 

Piękny montaż słowno-mu-
zyczny poświęcony Armii Kra-
jowej i jej bohaterom zaprezen-

towali uczniowie klas I-III. Po 
występach dzieci przyszedł czas 
na przemówienia gości, którzy 
gratulowali rocznicy oraz zacne-
go imienia. Kombatanci opo-
wiadali bardzo ciekawe historie 
związane z działalnością Armii 
Krajowej. Każdy z zaproszonych 
gości mógł pozostawić ślad swo-
jej obecności w szkolnej kronice.                   

                        Marta Stefańska

Uroczyście w Ostrówku
06 czerwca 2013 roku świętowała społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Kra-
jowej w Ostrówku. 

wYŚLIJ DzIEcKO NA KOLONIE
wójt Gminy w Puchaczowie informuje o możliwości 
uczestnictwa dzieci w wieku 8-15 lat, z terenu naszej gmi-
ny, w koloniach letnich w miejscowości STEGNA (woj. po-
morskie, powiat nowodworski, 30 km od Gdańska). 

organizatorem kolonii jest 
Polska Fundacja Wiejska. 

Koszt pobytu dziecka w termi-
nie 12.08.2013 – 25.08.2013 
wynosi 350 zł.
Dzieci i młodzież zostaną za-
kwaterowane w Ośrodku Wy-
poczynkowo-Kolonijnym „Po-
lar”, ul. Wczasowa 5, 82-103 
Stegna (http://www.polar.mie-
rzeja.pl; e-mail:polar@mierze-
ja.pl).
Podczas kolonii planowane są 
m.in.: piesze wycieczki, olim-
piady sportowe, ogniska z pie-
czeniem kiełbaski, wycieczka 
do Gdańska, rejs statkiem, 
zwiedzanie muzeum w Sztuto-
wie, olimpiada kolonijna, kąpie-
le w morzu, plażowanie, zajęcia 
świetlicowe, zabawy, konkursy, 
dyskoteki i inne atrakcje. 

Aby wysłać dziecko na kolonie, 
należy spełnić łącznie obo-
wiązkowe kryteria: przynaj-
mniej jedno z rodziców musi 
mieć aktualne, pełne ubezpie-
czenie w KRUS, potwierdzone 
aktualnym zaświadczeniem z 
KRUS); należy złożyć komplet 
dokumentów, tj. wspomnia-
ne zaświadczenie z KRUS, 
uzupełnioną kartę kwalifika-
cyjną uczestnika kolonii let-
niej, oraz wpłacić należność  
w kwocie 350 zł do dnia 20 lip-
ca 2013 r.
Karty kwalifikacyjne znajdują 
się w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Puchaczowie. Ośrodek 
udziela wszelkich informacji do-
tyczących kolonii pod numerem 
telefonu: 81 757 568.

Ewa Kaźmierczak, OPS

Ale nie tylko, jak informuje  
pracownik Biblioteki Mag-

dalena Skórniewska, bo i 100 
rocznica ukazania się jego de-
biutanckiego wiersza „Prośba”.

Włączając się w obchody 
Roku Tuwima Filia Biblioteki 
i SP w Ciechankach zorganizo-
wały dla dzieci z Ostrówka, Cie-
chak i Zawadowa wspólne ob-
chody święta. Obejrzano m.in. 
prezentację multimedialną o ży-
ciu i twórczości poety, recytowa-
no znane wiersze, przeczytano 
także „List do dzieci”. Uczniowie 

dowiedzieli się o swoistym kul-
cie Juliana Tuwima w rodzin-
nym mieście poety – Łodzi: po-
znali słynną ławeczkę, pomnik 
Tuwima oraz fresk na frontonie 
kamienicy przedstawiający go 
obok najbardziej zasłużonych 
łodzian.

Jednak największą atrak-
cją była inscenizacja wiersza 
pt. „Rzepka” w mistrzowskim 
i niepowtarzalnym wykonaniu 
rodziców, dziadków i wycho-
wawców dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Ciechankach.    nem

Rok Juliana Tuwima
W roku 2013 przypada  
60 rocznica śmierci Juliana Tuwima.
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Irena Matuszkiewicz „Modliszka”

Historia o tym, że warto liczyć tylko na siebie! Wszystko wskazywało, 
że początek nowego tysiąclecia będzie dla Mileny i Lucjana jednym 

pasmem pomyślności i sukcesów, zarówno w sferze zawodowej, jak i pry-
watnej. Los jednak zadecydował inaczej. Udany na pozór związek nagle 
się rozpada, każde z nich rusza w swoją stronę. Choć po raz drugi w życiu 
Milena zostaje porzucona, to właśnie o niej można powiedzieć, że odnio-
sła sukces. Jest niezależna, samodzielna, ma czas dla bliskich, przyjaciół 
i wszystkich potrzebujących jej pomocy. Szybko się jednak przekonuje,  
że ludzie – nie wyłączając jej samej – są trochę jak modliszki...
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Podczas przesłuchania w zamojskiej twierdzy Jan Bogdanowicz 

stawiał silny opór i konsekwentnie nie przyznawał się  

do zarzutów. Wyrokiem rosyjskiego sądu został skazany  

na zesłanie w głąb Rosji. W latach 1863-1865 przebywał w miastecz-

ku Kiereńsk w guberni penzeńskiej. Na zesłaniu towarzyszyła  

mu żona, Marcelina z Chądzińskich.  

W Kiereńsku Bogdanowicze utrzymywali się z przywiezionych za-

sobów i sum nadsyłanych z Nadrybia. Jan bezskutecznie poszukiwał 

pracy, kiedy znajdował odpowiednie zajęcie, władze zabraniały mu 

jego wykonywania.  
W Kiereńsku Bogdanowiczowie organizowali spotkania towarzyskie 

dla zesłańców. Wkrótce Jan zajął się nauczaniem ich i miejscowej 

ludności. Dzięki prywatnym lekcjom i konwersacjom towarzyskim 

stale doskonalił język angielski.  

Do Polski powrócił w 1865 roku i zajął się ratowaniem podupadają-

cego majątku Nadrybie.

Kazimierz, mimo aresztowania brata, nie rezygnował z dzia-

łalności konspiracyjnej. Nadal brał czynny udział w przygo-

towaniach do przyszłej walki zbrojnej. W nocy z 15 na 16 

stycznia Komitet Centralny powziął brzemienną w skutki decyzję  

o wybuchu powstania, wyznaczając jego termin na noc  

z 22 na 23 stycznia. Najprawdopodobniej na specjalnym zebraniu 

w Lublinie Kazimierzowi Bogdanowiczowi powierzono zadanie 

opanowania Chełma. Punkt koncentracji przed atakiem na miasto 

znajdował się w Bukowej Małej. Znalazł się jednak zdrajca, który 

doniósł władzom rosyjskim o miejscu i terminie koncentracji. Woj-

ska carskie zaskoczyły gromadzących się powstańców, biorąc ich  

do niewoli. Z odsieczą przyszły Kazimierzowi oddziały powstań- 

ców z Sawina. Wszystkie te wydarzenia spowodowały,  

że planowany atak na Chełm nie doszedł do skutku. 

                                    (cd. w następnym numerze)

część III
Anna Chryć
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SMAczNIE I zDrOwO
O walorach smakowych sała-
tek owocowych obfitujących 
w niezliczoną ilość witamin 
przekonali się gimnazjaliści 
z koła naukowo-badawczego 
i biologicznego. Po analizie 
witaminowej najpopularniej-
szych z owoców oraz korzyści, 
jakie wynikają z ich spożywa-
nia, przeprowadzili owocową 
degustację w szkole.

Pieniądze na produkty po-
zyskano z realizacji projektu 
pod nazwą „Edukacja ekolo-
giczna w gminie Puchaczów 
– Poznajemy i rozwiązujemy 
problemy ekologiczne i zdro-
wotne współczesnego świata”, 
którego koordynatorem jest 
Celina Michalska. Realiza-
cję zadań umożliwiła dyrek-
tor szkoły Elżbieta Bedliń-
ska, Urząd gminy Puchaczów  
i Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 

Akcja miała na celu po-
szerzenie wiedzy na temat roli 
owoców dla zdrowia i świa-
domego włączania ich do co-
dziennej diety.
EKOLODzY 2012/2013
Aż 13 wyjątkowych uczniów 

A w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II...

Młodzi ratownicy
27 maja 2013 roku  w Szkole Podstawowej  
w Nadrybiu odbył się I Powiatowy Konkurs 
„Młodzi Ratownicy”. 

Honorowy Patronat nad 
konkursem sprawowali 

starosta powiatu łęczyńskiego 
oraz wójt gminy puchaczów, 
fundatorzy nagród.

Podczas konkursu ucznio-
wie wykazali się wiedzą teo-
retyczną, pisząc test, oraz 
umiejętnościami praktyczny-
mi w symulacjach wypadków 
pozorowanych przez słucha-

czy Policealnego Studium 
Ratownictwa Medycznego  
z Ludwinie. 

Najlepsi okazali się go-
spodarze, czyli uczniowie SP 
w Nadrybiu, II miejsce zajęli 
wychowankowie SP w Ostrów-
ku, którzy uplasowali się także  
na miejscu III, ex aequo ze 
Szkołą Podstawową z Pucha-
czowa.                      A. Sobiesiak

otrzymało tytuł ekologa roku 
2012/2013, przyznany przez 
opiekuna LOP Celinę Michal-
ską: Mikołaj Chodoń, Anna Ja-
szuk, Beata Bronecka, Patrycja 
Krzyszczuk, Karolina Kuriata, 
Patrycja Pawlak, Dominik Sa-
rama, Justyna Wójcik, Patrycja 
Pawlak, Piotr Warzyszak, Ka-
mila Romanek, Paweł Warzy-
szak i Magda Wróbel.
LAurEAcI KONKurSÓw
W Konkursie Wiedzy o Pole-
skim Parku Narodowym Kami-
la Romanek, Paweł Warzyszak 
i Milena Mikołajewska zostali 
laureatami etapu okręgowego. 
W konkursie fotograficznym 
„Z bliska widać lepiej” I m-ce 
zajęli: Dariusz Słomka, Pa-
weł Warzyszak, Agata Wójcik; 
miejsca II: Patrycja Pawlak, 
Emilia Dudzicz, Kamila Ro-
manek, miejsce III otrzymała 
Iga Piskorska. 

W konkursie na prezen-
tację multimedialną „Trzymaj 
formę” I m-ce zajęli: J. Wójcik, 
P. Warzyszak, II: E. Dudzicz  
i P. Krzyszczuk, miejsca III:  
P. Warzyszak i W. Witkowska. 
Piotr Warzyszak otrzymał wy-
różnienie w etapie powiato-
wym.                    Celina Michalska

Jako pierwsze zmierzy-
ły się drużyny z Nadrybia  

i z Ostrówka. Gospodarze nie 
byli gościnni – formacja obron-
na drużyny z Nadrybia nie wy-
trzymała naporu, czego efek-
tem był wynik 10:0. Bramki dla 
Ostrówka strzelali: M. Skoniecki 
(4), J. Kot i S. Kraska (po 3). 

Drugi mecz turnieju sto-
czyły drużyny Ostrówka i Pu-
chaczowa. Od początku gra 
była bardzo wyrównana. Kie-
dy wydawało się, że pierwsza 
część zakończy się bezbram-
kowo, pomocnik Puchaczowa  
K. Wronka zagrał piłkę za obro- 
ńców gospodarzy, a B. Banasiak 
pięknym strzałem przelobował 

goalkeepera Ostrówka i do prze-
rwy Puchaczów prowadził 1:0.  
Po przerwie zawodnicy Ostrów-
ka starali się wyrównać. Nieste-
ty, Banasiak po raz drugi strzelił 
bramkę, ustalając końcowy re-
zultat na 2:0 dla Puchaczowa. 

W ostatnim meczu turnieju 
Puchaczów pokonał Nadrybie 
4:0 i tym samym zapewnił so-
bie Mistrzostwo Gminy Pucha-
czów na rok 2013. Drugie miej-
sce przypadło gospodarzom  
z Ostrówka, a III SP w Nadybiu. 
Najlepszymi strzelcami turnieju 
zostali Bartosz Banasiak z Pu-
chaczowa i Mateusz Skoniecki 
z Ostrówka – obaj strzelili po 4 
bramki.               Daniel Włodarski 

SP z Puchaczowa mistrzem 
gminy w piłce nożnej
29 kwietnia na obiektach „Orlik 2012” w 
Ostrówku odbyły się Mistrzostwa Gminy Pucha-
czów w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. 



Biuletyn

urzĄD GMINY PucHAczÓw
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

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

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Radnym gminy Puchaczów

Wieści z sesji Rady gminy
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– Gmina Puchaczów, w 
ramach wsparcia finansowe-
go udzielonego powiatowi 
łęczyńskiemu na prośbę Za-
rządu Dróg Powiatowych w 
Łęcznej, dofinansowała kwotą 
1.100.000,00 zł przebudowę 
drogi nr 1809 na odcinku Cie-
chanki-Ostrówek. Droga nadal 
przypomina ser szwajcarski, a 
jedyna dostrzegalna zmiana, 
która notabene znikła po kilku 
dniach, to żwir systematycznie 
rozjeżdżany przez jej użytkow-
ników. Co Pan na to?

– Na kwietniowej sesji Rady 
gminy podjęto uchwałę o dofi-
nansowaniu remontu odcinka 
drogi powiatowej Ciechanki 
– Ostrówek i chodnika w Cie-
chankach w podanej przez Pa-
nią kwocie – komentuje sprawę 
Radny gminy Puchaczów z Cie-
chanek Roman Gnyp. – Obecny 
na sesji dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęcznej obie-
cał, że jeśli tylko zniknie śnieg  
i warunki będą sprzyjające, za-
raz wkroczy ekipa z położeniem 
nowej nawierzchni. Do chwili 
obecnej żadne poważne prace 
nie ruszyły, jedyne, co zrobio-
no, to wspomniany przez Panią 
Redaktor żwir, wypłukiwany po 
każdym deszczu. Mieszkańcy i ja 
jesteśmy zbulwersowani tą sytu-
acją. 29 czerwca będziemy czcić 
Jublileusz 50-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w naszej miej-
scowości. Wszyscy liczyliśmy, że 
do tego czasu przebudowa chod-
nika i nowy dywanik na jezdni 
przestaną być naszą bolączką. 

– Czy istnieje, zdaniem 
Pana, szansa na kompleksową 
naprawę nawierzchni? 

– Wciąż nie tracę nadziei, że 
dyrektor powiatowych dróg w 
końcu dotrzyma słowa i mimo 
przedłużających się procedur 
przetargowych wynikających 
z ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, dotrzyma danego 
wcześniej słowa. Według moich 
informacji, remont chodnika 
powinien zakończyć się do 30 
czerwca, a drogi do 30 lipca.

– Poważnym problemem  
mieszkańców Ciechanek jest 
też brak przyłączy do nowej 
kanalizacji. Kiedy zostanie, 

zdaniem Pana, rozwiązany ten 
problem?

– Pani Redaktor, jestem 
na bieżąco z tą sprawą. Część 
mieszkańców jest już podłą-
czona do sieci kanalizacyjnej. 
Ogłoszono również przetarg 
na wykonanie przyłączy. Myślę,  
że bezpośrednio po przetar-
gu ruszą prace z tym związane  
i do końca roku uda się je po-
myślnie zakończyć.

– Wielu z nas interesuje 
los byłego placu buraczane-
go, który należy do wspólnoty 
wiejskiej. To piękny teren, któ-
ry można by zagospodarować. 

– Oczywiście, że mamy da-
lekosiężne plany dotyczące tego 
miejsca. Niestety, obecny stan 
prawny całkowicie wiąże nam 
ręce. Okazuje się, że wspólno-
ty wiejskie to nie tylko problem 
naszej wsi, to problem gminy Pu-
chaczów i gmin w całym kraju, 
nie ma bowiem ustawy regulują-
cej problem finansowania wspól-
not. Nie tylko plac buraczany, ale 
i plac po skupie owoców i wa-
rzyw należy do wspólnoty wsi. 
Liczyliśmy, że inwestycje uda 
nam się zrealizować z funduszy 
wiejskich. I tu znowy natrafili-
śmy na mur, ponieważ środki te 
nie mogą być przeznaczane na 
wspólnoty wiejskie. 

– Jakie więc zadania i inwe-
stycje będą realizowane w Cie-
chankach jeszcze w tym roku?

– Część zadań już wykona-
no, to położenie 400 metrów 

50-lecia powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciechankach” 
realizowanego w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju”. Uważam, że 
ciekawym punktem programu 
będzie przemarsz jednostek 
OSP z orkiestrą dętą przez uli-
ce naszej miejscowości. Każdy 
chętny będzie miał m.in. spo-
sobność zapoznania się z rysem 
historycznym jednostki, wy-
słuchania koncertu orkiestry. 
Jeszcze niedawno był listopad  
i wszyscy cieszyliśmy się rów-
nie pięknymi obchodami 50-le-
cia Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ciechankach. Po uroczystości 
pozostały piękne wspomnienia  
i jestem głęboko przekonany, że 
tyle samo pozytywnych emocji 
dostarczy nam również czerw-
cowy jubileusz.        

Rozmawiała:
M. Rodziewicz, 17 czerwca 2013 r. 

roman Gnyp
radny gminy Puchaczów, 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej 
ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

XXXIII SESJA
16 MAJA 2013 rOKu

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

1. w sprawie zmiany budżetu na 
2013 rok. 
Zmiany dotyczące uchwały znajdują 
się w BIP na stronie internetowej 
gminy Puchaczów.

2. w sprawie przekazania środ-
ków finansowych na wojewódzki 
Fundusz wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej województwa lu-
belskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samo-
chodu rozpoznawczo-ratownicze-
go z napędem terenowym wraz 
z wyposażeniem pożarniczym. 
Udzielona dotacja będzie przezna-
czona na dofinansowanie zakupu 
samochodu rozpoznawczo-tere-
nowego dla Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej.  

3. w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.
Określono wieloletnią prognozę na 

lata 2013-2016, obejmującą pro-
gnozę kwoty długu gminy na lata 
2013-2023. Dane o planowanych  
i prognozowanych wydatkach znaj-
dują się w załączniku do uchwały w 
BIP na stronie internetowej gminy 
Puchaczów. 

4. w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w drodze inka-
sa, określenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso.
Wszelkie informacje dotyczące 
uchwały znajdują się w BIP na stro-
nie internetowej gminy Puchaczów. 

5. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXX/171/12 rady gminy Pucha-
czów z dnia 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Puchaczów.
Zmiana regulaminu wynika z ko-
nieczności wyposażenia nierucho-
mości na terenie całej gminy w wor-
ki przeznaczone do segregowania 
odpadów.

Przygotowała: Aleksandra Ukalska

chodnika, wykonanie odcin-
ka drogi przy POM-ie, który 
nadal będzie modernizowany.  
W ramach funduszu sołeckiego 
zakupiono aparaty powietrzne 
dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, chcemy też  doposażyć 
szkołę, zakupić i zamontować 
wiaty przystankowe, wykonać 
oświetlenie w altanie, a także 
wyposażyć zaplecze kuchenne 
w budynku wiejskim. Bardzo 
zależy mi na budowie placu za-
baw dla dzieci na placu remizy, 
jak i na rozbudowie samej remi-
zy strażackiej. Istnieją też plany 
zagospodarowania torfiarki. 

– Wspomniał Pan, że pod 
koniec czerwca w Ciechan-
kach odbędzie się ważny dla 
wszystkich jubileusz.

– Obchody 50-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Cie-
chankach to rzeczywiście ważne 
wydarzenie dla mieszkańców, 
ale jeszcze bardziej dla straża-
ków. Ta wyjątkowa uroczystość 
będzie realizowana z projektu 
pod nazwą „Uroczyste Obchody 

Od redakcji: Do rozmowy na powyższe 
problemy zaproszono dwóch radnych  
z Ciechanek. Z udzielenia wywiadu zrezygno-
wał Pan Leszek Gil, deklarując chęć rozmowy 
w dogodniejszym terminie. 



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
Z powodu remontu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pu-
chaczowie, zawiesza się do 
odwołania kalendarz imprez. 
Pracownicy GOK urzędują w 
budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej, wejście klatką no-
wej części, od strony ul. Krót-
kiej i ul. Rynek.

e-mail: gokpuch@wp.pl
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GMINNY OŚrODEK 
zdRoWia SP zOz  
w PucHAczOwIE
DYŻurY LEKArSKIE 
w PrzYcHODNI:

E. Małocha-Gieroba – l. pedia-
tra pon., wt., czw. 8.00-14.00, 
śr., pt. 11.00-18.00; S. Dzikow-
ski – 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 – radio-
log (także badania uSG) środa 
14.00-16.00; B. Kondracka – l. 
ginekolog czw., pt. 14.00-8.00; 
M. Lalak – l. medycyny pracy 
czwartek 15.00-16.00.

tel. 81 75 75 48  

BY OTrzYMYwAć BEzPŁATNE KOMuNIKATY 
z SYSTEMu ALcETEL

Komunikaty  
dla mieszkańców:

zadzwoń na podany 
numer stacjonarny

wyślij sms na numer
503 503 733 o treści:

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. Alcetel to system teleinformatyczny, dzię-
ki któremu gmina Puchaczów przekazuje mieszkańcom komunikaty 
ostrzegające o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, powia-
damiające o awariach, przerwach w dostawie wody, bezpłatnych bada-
niach lekarskich itp. oraz komunikaty informacyjne, np. o ważnych wy-
darzeniach kulturalnych organizowanych na terenie gminy. 
Koszty działania całego systemu ponosi gmina Puchaczów, a jedyny wy-
datek mieszkańców to jednorazowy koszt połączenia telefonicznego lub 
wysłania wiadomości sms w celu zarejestrowania telefonu w bazie.

zMIANA SIEDzIBY 
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PuBLIczNEJ 

z powodu remontu siedziba 
GBP mieści się do odwoła-
nia w Przedszkolu w Pucha-
czowie przy ul. Mickiewicza 
19. zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz.  
8.00 – 16.00.                           GBP

Harmonogram odbioru nieczystości
Każdy mieszkaniec gminy, który wypełnił stosowną deklarację, otrzy-
ma na adres domowy informację o terminach odbioru nieczystości.
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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:  Aleksandra Ukalska (sekretarz redakcji), Ewa Bochra, 
Agnieszka Hucz-Ciężka, Ewa Kaźmierczak, Celina Michalska, Beata Sagan,  
Magdalena Skórniewska, Agnieszka Sobiesiak, Marta Stefańska, Daniel Włodarczyk 

SKŁAD KOMPUTEROWy: Agencja Graficzno-Wydawnicza „Agrafka”
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 
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Fot. Beata Sagan Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczowie.

I udało się. Trudno mówić o 
wygranej, ponieważ tylko ja 

złożyłam ofertę – wspomina 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie Beata 
Sagan. – Fakt faktem, od 31 
sierpnia 2003 roku jestem dy-
rektorem tej placówki. Od tego 
czasu, zgodnie z założeniami 
statutowymi GOK-u, prowadzę 
ze swoimi współpracownikami 
działalność edukacyjno-kultu-
ralną.

– Ile osób wspiera Panią w 
pracy na co dzień?

– W ośrodku pracuje 8 in-
struktorów, którzy prowadzą 
różnego rodzaju zajęcia rozwija-
jące przede wszystkim zaintere-
sowania i zdolności dzieci i mło-
dzieży. Są to: zajęcia plastyczne 
kształtujące wyobraźnię oraz 
wrażliwość artystyczną, lekcje 
nauki gry na instrumentach, tj.: 
gitara, keyboard i pianino; zaję-
cia taneczne, na które instruktor 
jeździ do młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej w Nadrybiu,  
a jeszcze do niedawna również 
do Szkoły Filialnej w Ciechan-
kach. Prowadzimy również 
warsztaty wokalne w formie 
lekcji indywidualnych oraz gru-
powych. 

– Wynikiem tych spotkań 
są liczne nagrody, jakie otrzy-
mują Państwa podopieczni  
w  konkursach gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich.  

Ukończyła marketing i zarządzanie w Mazowieckiej Wyższej Szkole Huma- 
nistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, tytuł magistra broniła zaś na Poli-
technice Lubelskiej na tym samym kierunku w 2006 roku.  
Beata Sagan – zanim w trafiła do Gminnego Ośrodka Kultury, była  
handlowcem, fakturzystką i pracownikiem biurowym. W końcu w 2003 roku 
przystąpiła do konkursu na dyrektora GOK. 

– Efekty tej pracy są bardzo 
wymierne. Wymienię choćby 
zespół „To My”, który repre-
zentuje placówkę oraz gminę 
na różnego  rodzaju impre-
zach: dożynkach powiatowych 
i gminnych, Dniach Puchaczo-
wa i innych miejscowości oraz 
konkursach wokalnych. W 
ostatnich tygodniach maja na-
sza podopieczna Kinga Wiązek 
otrzymała II miejsce w Ogól-
nopolskim programie „Wygraj 
Szansę”. Sześcioro kolejnych, 
próbujących sił w eliminacjach 
do prestiżowego, regionalnego 
konkursu „Diamenty Lublina” 
organizowanego przez „Kurier 
Lubelski” i Radio Lublin, prze-
szło z sukcesem wstępne prze-
słuchania. Oprócz wspomnia-
nych warsztatów mamy w swej 
ofercie mnóstwo innych form 
aktywności: akcje „Wakacje”  
i „Ferie zimowe”, konkursy re-
cytatorskie, plastyczne, wokalne  
i sudoku, turnieje międzyszkol-
ne „Rambit”, spotkania z miko-
łajem i rozświetlanie choinki.  
W ogóle w całorocznym har-
monogramie imprez GOK znaj-
dują się liczne imrezy i uroczy-
stości, przede wszystkim Dni 
Puchaczowa, dożynki gminne  
i powiatowe, ale nie tylko. Orga-
nizujemy majówkę, kiermasze 
wielkanocne oraz bożonarodze-
niowe. Są to stałe punkty naszej 
działalności. Do tego dochodzą 

często wydarzenia, w organi-
zacji których bierzemy udział, 
nie będąc ich gospodarzem, np. 
odpowiadamy za nagłośnienie 
i obsługę sesji Rady gminy i in-
nych tego typu spotkań, wzbo-
gacamy naszymi występami 
uroczystości na terenie gminy  
i powiatu. W ramach współpra-
cy z innymi placówkami często 
użyczamy naszego zaplecza ku-
chennego, sali widowiskowej, 
nagłośnienia i sceny.

– Za Państwem udane, wy-
pełnione ciekawymi atrakcjami 
Dni Kultury Puchaczowskiej, 
które zbiegły się z remontem 
GOK-u. Jak będzie wyglądała 
Państwa działalność w najbliż-
szych miesiącach? 

– Na chwilę obecną została 
zdecydowanie przyhamowana. 
Remont budynku jest poważną 
i rozległą inwestycją, w ramach 
której ma być wymieniony dach, 
instalacja elektryczna, wodna 
i kanalizacyjna, odwodnienie  
i izolacja fundamentów. Poło-
żone zostaną tynki wewnętrzne 
oraz zewnętrzne, chcemy też 
przystosować pomieszczenia 
podpiwniczenia do przyszłej 
działalności. 

– Słyszałam też o klimaty-
zacji. Ktoś mógłby pomyśleć, że 
to już przesada. 

– Pamiętajmy, że budynek 
jest własnością gminy Pucha-
czów i co się z tym wiąże, w 

interesie gminy jest utrzymanie 
go w dobrym stanie. Choć GOK 
jest tylko jego użytkownikiem, 
to z jego dobrodziejstw korzysta 
bardzo wiele osób zainteresowa-
nych kulturą i edukacją. 

– Gdzie się więc Państwo na 
chwilę obecną podziewają?

– Nasze przygotowania do 
remontu wymagały nie lada or-
ganizacji i wysiłku. Musieliśmy 
oczywiście zwolnić wszystkie 
pomieszczenia, zorganizować 
przeprowadzkę i rozlokować 
bezpiecznie nasz majątek. Naj-
więcej pracy było przy przewo-
żeniu stołu bilardowego oraz 
szaf pancernych, ponieważ są 
to bardzo ciężkie oraz duże ga-
barytowo przedmioty. Dzięki 
życzliwości Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Puchaczowie, 
która udostępniła nam swoje 
pomieszczenia, gościnnie urzę-
dujemy w jej budynku (wejście 
klatką nowej części, od strony ul. 
Krótkiej i ul. Rynek). Prace bu-
dowlane mają potrwać do końca 
listopada bieżącego roku.

– A więc zdążą Państwo 
przygotować andrzejki?

– Mamy taką nadzieję i choć 
impreza skierowana jest głównie 
do Kół Gospodyń Wiejskich, za-
praszam wszystkich chętnych na 
zabawę przy dźwiękach zespołu, 
podczas której oprócz tradycyj-
nych wróżb odbędą się warsz-
taty kulinarne oraz degustacja.

Po sąsiedzku  
z... GOK-iem i Beatą Sagan



Fot. Z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika
W 1955 roku zawiązał się Komitet Budowy remizo-świetlicy w Brzezinach  

w składzie: Edward Kogutowski, Wacław Grzesiuk, Aleksander Sacawa, Kazimierz 
Marcinek i Józef Romanek, który przystąpił do zinwentaryzowania materiałów i opra-
cowania własnego programu budowy remizy zaakceptowanego przez mieszkańców. 
Mieszkańcy opodatkowują się i deklarują robociznę. 

W roku 1957 zalano fundamenty. Dwa lata później rozpoczęła się budowa, którą 
prowadzili Józef i Stanisław Kowalczykowie. Mieszkańcy oferowali pomoc aż do ukoń-
czenia budowy. Pod koniec 1961 roku budynek był w stanie surowym.

Na przełomie 1961-1962 roku nastąpiły trudności natury finansowej.  Zakup eter-
nitu na pokrycie dachu był możliwy dzięki pomocy Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej por. poż. Ryszarda Czerwonki oraz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Puchaczowie. Brak funduszy na dokończenie inwestycji spowodował, że na legary 
pod podłogę wykorzystano drzewa rosnące w pasie drogowym. Deski na podłogę, dzięki 
por. Ryszardowi Czerwoncek, straż otrzymała tydzień przed planowanym terminem 
uroczystego otwarcia. 

Dzięki ofiarnej pracy stolarzy oraz mieszkańców Brzezin dotrzymano terminu. 
Prace przy strażnicy trwały 24 godziny na dobę, ludzie padali ze zmęczenia, ale  
22 lipca o godzinie 10.00 zakończono budowę obiektu. Tego samego dnia o godz. 13.00 
rozpoczęła się uroczystość otwarcia obiektu. 

Po oddaniu remizy do użytku zaczęła odnawiać się działalność kulturowa  
w Brzezinach. Dzięki wpływom za przeprowadzone zabawy taneczne straż zakupiła 
jedyny w owym czasie telewizor, a następnie sprzęt radiowy i nagłaśniający. 

Z kroniki OSP w Brzezinach
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