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50-lecie OSP w 
Ciechankach
29 czerwca 2013 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Ciechan-
kach obchodziła Jubileusz 50-le-
cia Jednostki. Rozpoczął je prze-
marsz strażaków i wszystkich 
zebranych pod wodzą Strażac-
kiej Orkiestry Dętej z Mełgwi. 

Po uroczystej Mszy świętej oficjalną 
część uroczystości rozpoczęto od wpro-

wadzenia sztandaru jednostki i pocztów 
sztandarowych. Wszystkich zebranych go-
ści przywitał Prezes OSP w Ciechankach 
druh Leszek Gil, a całą uroczystość popro-
wadził druh Grzegorz Budzyński. 

Na uroczystość przybyli m.in.: Pre-
zes Zarządu ZOSP RP w Lublinie (cd. s. 2)  

W II połowie XIX wieku Puchaczów nadal pędził żywot ośrodka rolniczego. Dochód z uprawy 

roli był niewielki, zupełnie naturalnie drugim źródłem utrzymania stało się rękodzielnictwo. 

W każdej niemal zagrodzie istniał mały zakład rzemieślniczy, m.in. puchaczowscy tkacze słynęli z pro-

dukcji płótna.

Czynnikiem utrudniającym szybki rozwój Puchaczowa były częste w tym okresie klęski żywiołowe. 

W maju 1880 roku wybuchł pożar, który pochłonął całą drewnianą zabudowę z wyjątkiem muro-

wanego kościoła. Po pożarze osada zmieniła wygląd i nastąpił proces odnowy ekonomicznej. Jeszcze  

w sierpniu tego roku podjęto decyzję o remoncie i rozszerzeniu dróg, mostów, sadzeniu drzew. Prze-

budowa miała objąć drogi z Dratowa do Puchaczowa, odcinki Stara Wieś – Cyców oraz Łańcuchów – 

Milejów.

Społeczeństwo lokalne dążyło do ożywienia gospodarczego, przywrócenia dawnego, choć ograni-

czonego znaczenia Puchaczowa w handlu lokalnym. Mieszkańcy zwiększali obszar uprawianych 

gruntów. Miernikiem postępującego rozwoju był systematyczny wzrost ludności i liczby zabudowań.  

W miasteczku znajdowało się 180 budynków, z czego 94 stanowiły domy mieszkalne. Polepszenie warun-

ków materialnych skutkowało zwiększeniem ilości urodzeń, zawieranych związków małżeńskich i zmniej-

szeniem umieralności ludności katolickiej. Wzrosła również ilość ludności żydowskiej zamieszkującej 

osadę, choć jej odrębność religijna i kulturowa rodziła antagonizmy. Pogłębiał  je wyższy poziom życia,  

jak i stanie na uboczu podczas walki z rusyfikacyjną polityką rządu. 

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Ponad 580 000 
zł w funduszu 
sołeckim
Na podstawie podjętej przez 
Radę gminy Puchaczów 
uchwały dotyczącej wyodręb-
nienia w budżecie gminnym 
środków stanowiących fundusz 
sołecki ustalono wysokość 
środków dla poszczególnych 
sołectw. (cd. s. 2)

Remont drogi 
1809 L ukoń-
czony
Jak informowaliśmy w 10 nr 
„Wieści”, gmina Puchaczów na 
prośbę Zarządu Dróg Powia-
towych w Łęcznej udzieliła po-
wiatowi łęczyńskiemu wspar-
cia finansowego w wysokości 
ponad miliona złotych (cd. s. 2) 

Od redakcji 
Powiadają, że kiedy Pan Jezus z Najświętszą 

Panienką przebywali na ziemi, zauważyli, 
że ludzie nie szanują chleba, zbożem zatykają 
dziury w drodze, a metrowymi kłosami czysz-
czą sobie buty. Rozgniewany Pan Jezus zagroził, 
że zboże od tej pory nie będzie w ogóle rosło 
na ziemi. Wtedy, chwyciwszy kłos, Najświęt-
sza Panienka poprosiła, żeby zostawił ludziom 
chociaż tyle zboża, ile się zmieściło w Jej dłoni. 
Legenda mówi, że od tamtego czasu zamiast 
metrowych i tłustych, zbierają chłopi kłosy 
cienkie i krótkie. Z nich zaś powstaje chleb.
     Tegoroczny, puchaczowski, wypiekają ludzie  
z dorodnego zboża. Ale o tym, ile trudu i czasu 
trzeba, żeby z ziarna rzuconego w czarną grudę 
powstał bochen kładziony na białym obrusie 
wiedzą tylko ludzie ziemi, którym za ten od-
wieczny i święty symbol obfitości, spokojnego  
i dostatniego życia – szczerze dziękujemy.



s .  2    Nr 12(4/2013)                                   Lipiec – Sierpień 2013 r.

Aktualności

(cd. ze s. 1)  druh M. Starownik, 
Dyrektor Zarządu Wykonaw-
czego ZOSP RP w Lublinie 
druh T. Szyszko, Starosta Po-
wiatu Łęczyńskiego A. Niwiń-
ski, Komendant Powiatowy PSP 
w Łęcznej bryg. D. Lis, Dowód-
ca JRG bryg. D. Obuchowski, 
Zastępca Dowódcy JRG kpt.  
T. Łoś, Kapelan Powiatowy ks. 
J. Rzeźnik, kanonik parafii Łań-
cuchów ks. T. Bartecki, ks. Piotr 
Kasprzak, Wójt Gminy Pucha-
czów i Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Puchaczowie 
A. Grzesiuk, Skarbnik Gminy 
Puchaczów B. Marcinek, Wice-
przewodniczący Rady Gminy 
P. Sarama, radni gminy Pucha-
czów, Inspektor ds. Obronnych, 
Zarządzania Kryzysowego  
i Współpracy ze Stowarzysze-
niami M. Grzesiak, zaproszone 
jednostki OSP, mieszkańcy Cie-
chanek oraz inni goście. 

Po złożeniu meldunku  
o gotowości braci strażackiej 
odczytano rys historyczny 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciechankach. Wręczono 
medale, odznaczenia oraz 
wyróżnienia dla zasłużonych 
strażaków. Nie obyło się bez 
listów gratulacyjnych, prezen-
tów oraz kwiatów.

Pod koniec uroczystości na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkur-
su plastycznego „Mój Bohater 
– Strażak”. 

W trakcie uroczystości 
można było posłuchać koncer-
tu Orkiestry Dętej z Mełgwi, 
obejrzeć wystawę dziecięcych 
prac plastycznych oraz wystawę 
fotograficzą gospodarzy.

Obchody Jubileuszu odbyły 
się w ramach projektu realizo-
wanego z działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwo-
ju w zakresie małych projektów”.

                     Aleksandra Ukalska

(cd. ze s. 1) na remont 
poszczególnych odcin-
ków dróg przebiegają-
cych przez gminę. 

Prawdziwą zmorą miesz-
kańców, nie tylko tych 

zmotoryzowanych, był przede 
wszystkim odcinek drogi nr 
1809 L przebiegający z Ciecha-
nek do Ostrówka, który jesz-
cze  w czerwcu porównywali-
śmy do dobrego, pełnego dziur 
szwajcarskiego sera. 

Roman Gnyp, radny z Cie-
chanek, który w rozmowie z 17 
czerwca krytykował opiesza-
łość urzędniczą pracowników 
Zarządu Dróg Powiatowych  
wynikającą częściowo z prze-
dłużających się procedur prze-
targowych, poinformował nas,  
że w sierpniu zakończono ro-
boty związane z remontem tego 
odcinka.

– Przebudowa drogi powia-
towej nr 1809 L polegała m.in. 
na wyrównaniu nawierzchni  
i podbudowy mieszanką mine-
ralno-asfaltową, ułożeniu war-
stwy przeciwspękaniowej pod 
warstwy bitumiczne, nawierzch-
ni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-żwirowych 
oraz warstwy ścieralnej asfalto-

wej dla ruchu KR-2. Wykonano 
także elementy odwodnienia 
oraz wyniesione przejście dla 
pieszych tuż przy szkole. Wy-
mieniono również oznakowanie 
pionowe – informuje Roman 
Gnyp.  

Obecnie trwają ostatnie 
prace polegające m.in. na zna-
kowaniu poziomym jezdni  
i kładzeniu nowego chodnika 
wykonanego z solidnej kostki 
brukowej typu Holland. 6-cen-
tymetrowy czerwony chodnik, 
8-centymetrowe szare zjaz-
dy oraz przyjazne wszystkim 
uczestnikom ruchu krawężniki 
na pewno poprawią standard  
życia i bezpieczeństwo miesz-
kańców.                                      mr

Dzięki inwestycji na-
stąpi poprawa warun-
ków funkcjonowania 
i estetyki Gminnego 
Ośrodka Kultury, 
zwiększy się także 
dostępność do podsta-
wowych dóbr i usług w 
dziedzinie kultury. 

Ta duża inwestycja, któ-
rej koszt to 934.286,36 zł, 

realizowana jest w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju w zakre-

sie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania: Odnowa  
i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013. 

Jak informują pracownicy-
Wydziału budownictwa Urzędu 
gminy w Puchaczowie, zakres 
robót budowlanych obejmuje: 
wykonanie izolacji zewnętrznej  
fundamentów, docieplenie ścian, 
obróbki blacharskie, remont 
balkonów, roboty wewnętrzne 
(piwnica, parter, I piętro), roboty 
rozbiórkowe, wykonanie stro-
pu ostatniej kondygnacji, kon-
strukcja dachowa, murowanie.

A.U.

Remont drogi 1809 L 
ukończony

W roku 2014 fundusz zasili 
kwota 583.986,00 zł. Wy-

sokość środków wyodrębniona 
w budżecie gminy na rok 2014 
w ramach funduszu sołeckiego 
w poszczególnych miejscowo-
ściach wygląda następująco: Al-
bertów – 40.186 zł, Bogdanka 
– 26.317 zł, Brzeziny – 36.330 
zł, Ciechanki – 48.711 zł, Cie-
chanki Kolonia – 25.641 zł, 
Jasieniec – 22.732 zł, Nadrybie 
Ukazowe – 23.476 zł, Nadrybie 
Dwór – 26.520 zł, Nadrybie 
Wieś – 33.150 zł, Ostrówek – 

42.757 zł, Puchaczów – 60.685 
zł, Stara Wieś – 28.685 zł, 
Szpica – 36.127 zł, Turowola – 
39.848 zł, Turowola Kolonia – 
29.497 zł, Wesołówka – 27.400 
zł, Zawadów – 35.924 zł.

Sołtysi mogą składać wnio-
ski w sprawie przeznaczenia 
środków z funduszu wyłącznie 
do 30 września 2013 roku, któ-
ry jest terminem nieprzekra-
czalnym. Informacji w sprawie 
udziela podinspektor ds. fun-
duszy sołeckich S. Biedacha, tel. 
(81) 757 50 12  wew. 3.         A.U.

50-lecie OSP w Cie-
chankach

Trwa remont GOK

Fot. Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 
oraz Prezes Ochotnicznej Straży Pożarnej  
w Ciechankach Leszek Gil podczas jubileuszo-
wych uroczystości.

Ponad 580 000 zł  
w funduszu sołeckim (cd. ze s. 1)  

Fot. Prace wykończeniowe na odcinku drogi 
1809 L w Ciechankach.
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Dożynki i Puchaczowski Jarmark
W niedzielę, 25 sierpnia 2013 roku w Parku w Puchaczowie odbyły się gminne dożynki oraz 
Jarmark Kultury i Tradycji Ludowej organizowany przez gminę Puchaczów oraz GOK.

Fot. Warsztat z rzeźbą, płaskorzeźbą oraz wyrobami z wikliny.

Jak informują organizatorzy, 
myślą przewodnią Jarmarku 

była próba odtworzenia klimatu 
dawnych jarmarków, przybliże-
nie kultury i tradycji ludowej, 
dawnego rzemiosła oraz zain-
teresowanie naszych mieszkań-
ców dziedzictwem kulturowym 
Lubelszczyzny.

Uroczystości rozpoczęły 
się korowodem dożynkowym, 
w którym udział wziął Wójt 
Gminy Puchaczów A. Grzesiuk 
oraz zaproszeni goście: Marszał-
ka Województwa Lubelskiego 
K. Hetmana reprezentował D. 
Słowik, a Starostę Powiatu Łę-
czyńskiego A. Niwińskiego – 
sekretarz K. Radko. Nie zbara-
kło wójtów gmin partnerskich: 
A. Fiedoniuka – Wójta Gminy 
Lubliniec oraz  W. Pawłowa 
– Wójta Gminy Lubitów. Na 
uroczystośc przybyli: Skarbnik 
Gminy Puchaczów B. Marci-
nek, sekretarz gminy J. Dębski, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Puchaczów U. Hucz oraz gmin-
ni radni, dyrektorzy gminnych 
jednostek i placówek oświato-
wych, sołtysi, a także A. Gębka 
– Kierownik ZDR w Łęcznej,  
R. Cholewa – Kierownik Pla-
cówki Terenowej KRUS w Łęcz-
nej. Starostami dożynek byli 
Agnieszka Mroczek i Grzegorz 
Olender. Nie zabrakło także 
mieszkańców gminy, przedsta-
wicielek KGW oraz Stowarzy-
szenia Kobiet Gminy Pucha-
czów, pocztów sztandarowych 
jednostek OSP i zespołu „Sła-
winiacy”. Cały Korowód prowa-
dziła Orkiestra Dęta z Mełgwi. 

Po Mszy św. odprawionej 
przez ks. proboszcza Zenona 
Bzdyraka i zaproszonego na 
uroczystość ks. Zygmunta Lip-
skiego wójt Adam Grzesiuk roz-
począł oficjalne uroczystości. 
W przemówieniu nie zabrakło 
słów podziękowania wszyst-
kim rolnikom i ich rodzinom 
za ciężką pracę i poświęcenie, 
których najpiękniejszym sym-
bolem jest dożynkowy chleb.  
Nie zapomniano również  

o Ochotniczych Strażach Pożar-
nych – w tym roku motopompy 
otrzymały jednostki z Turowoli, 
Albertowa, Szpicy i Zawadowa.

Wręczono także nagrody za 
najpiękniejsze wieńce dożyn-
kowe. Efektem obrad Komisji 
konkursowej było przyznanie 3 
pierwszych miejsc Stowarzysze-
niu Kobiet Gminy Puchaczów, 
Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Ciechankach oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich w Nadrybiu. 
Wyróżnienia zdobyły: Koło 
Gospodyń Wiejskich z Ostrów-
ka, Brzezin i Wesołówki. Na-
grody w postaci sprzętu AGD 
wręczyła przewodnicząca Ko-
misji Agnieszka Szponar-Go-
łębiowska, wójt gminy Adam 
Grzesiuk oraz Sekretarz Gmi-
ny Puchaczów Jerzy Dębski.

Niespodzianką dla miesz-
kańców gminy była projekcja 
filmu promocyjnego „Gmina 
Puchaczów – dobre miejsce” 
oraz teledysku zespołu „To My”, 
które odtwarzano pomiędzy 
występami artystów. 

Następnie odbyły się wystę-
py: Orkiestry Dętej z Mełgwi, 
Zespołu „Jawor”, Zespołu Lu-
dowego „Sławiniacy”, Lubel-
skiej Kapeli Ludowej, Zespołu 
„Świerszczowianki” oraz kapeli 
folkowej „Styrta”. Zgromadzeni 
w Parku obejrzeli pokaz strojów 
ludowych oraz lubelskie tańce. 

Finałem imprezy był występ 
gwiazdy wieczoru – kultowego 
zespołu „Golden Life”, po któ-
rym nastąpił pokaz sztucznych 
ogni. Imprezę zakończono za-
bawą taneczną z zespołem.   A.U.

Puchaczowski Park zamienił się w wielki Jarmark. Można było 
obejrzeć m.in.: warsztat tkacki i kowaski, warsztat rzeźby z gałązek 
brzozy i wikliny oraz płaskorzeźby w drewnie. Jak co roku nie za-
brakło stoisk z lodami, zabawkami, słodyczami i garmażerką. Wiel-
ką popularnością cieszyło się jak zawsze stoisko gminy Puchaczów 
serwujące regionalne potrawy i ciasta. 

Na sportowo

Imprezą towarzyszącą Jar-
markowi były turnieje piłki 

nożnej i tenisa ziemnego, które 
rozegrano na orliku w Pucha-
czowie.

W turnieju piłkarskim wy-
startowało 6 drużyn. Do czoło-
wej czwórki awansowały zespo-
ły: Ostrówka, Turowoli Kolonia, 
„Pro Players” i „Netii”. Spotka-
nia półfinałowe były zacięte, 
a wynik do końca był sprawą 
otwartą. Górą w meczach były 
drużyny Ostrówka i „Netii” i to 
one miały spotkać się w finale. 
Pierwszy bramkę strzelił Ostró-
wek i do końca dzielnie bronił 
przewagi, wyprowadzając szyb-
kie kontrataki. Do końca meczu 
żadnej z drużyn nie udało się 
już strzelić bramki. Tym samym  
w turnieju zwyciężyła drużyna  
z Ostrówka, II miejsce przypa-
dło „Netii”, a III miejsce zajął 
zespół „Pro Players”. Najlep-
szym strzelcem turnieju został 
Krzysztof  Białoń, zaś najlep-
szym bramkarzem Karol Ste-
fański.

W deblowym turnieju teni-
sa ziemnego grano systemem 
„każdy z każdym”. Trzecie miej-
sce wywalczyła para Przemy-
sław Niziołek – Ewa Niedziel-
ska. Bardzo zacięty charakter 
miało spotkanie które decy-
dowało o pierwszym miejscu. 
Zmierzyły się w nim pary Jar-
szak Robert- Broniek Andrzej  
i Adamiak Jerzy i Adamiak Ad-
rian. Zwycięsko z tej rywalizacji 
wyszła para Jarszak – Broniek, 
a wynik 7:5, 6:4 świadczy, że nie 
przyszło im to bez trudu.

Zwycięskie drużyny i pary 
deblowe nagrodzono puchara-
mi i nagrodami, które wręczyli 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk i Sekretarz Gminy 
Puchaczów Jerzy Dębski.  

Daniel Włodarczyk
„Jarmark Kultury i Tradycji Ludowej – Pu-
chaczów 2013” był współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Fot. Przemarsz dożynkowego korowodu. Fot. Stoisko SKGP serwujące potrawy z grilla.
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Bal w środ-
ku lata
20 lipca w Brzezinach, 
odbył się „Bal lata”.

Jego organizatorem było Sto-
warzyszenie Kobiet Gminy 

Puchaczów oraz OSP w Brze-
zinach. 

Wśród zaproszonych gości 
był również Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk. 

O wspaniałą atmosferę spo-
tkania dbał zespół „Brokat”. 

Dochód z imprezy  prze-
znaczono na cele statutowe or-
ganizatorów.                                 A.U.

„Gmina Puchaczów – 
– dobre miejsce”
15 lipca 2013 roku w Urzędzie gminy Puchaczów powołano do życia nowy 
referat. Miejsce wieloosobowego stanowiska do spraw rozwoju lokalnego  
i promocji gminy zajął przyjaźniej brzmiący Referat ds. rozwoju lokalnego 
i promocji gminy Puchaczów pod kierownictwem Katarzyny Janiuk.

W zasadzie oprócz samej 
nazwy niewiele w naszej 

pracy się zmieniło. Nadal zaj-
mujemy się koordynowaniem  
i prowadzeniem szeroko po-
jętych działań promocyjnych, 
m.in.: pozyskiwaniem fundu-
szy służących jej rozwojowi, 
kreowaniem i realizowaniem 
inicjatyw mających na celu 
utrwalanie pozytywnego wi-
zerunku gminy Puchaczów, 
przygotowywaniem i organizo-
waniem oprawy promocyjnej 
imprez z udziałem gminy, po-
pularyzowaniem wiedzy o gmi-
nie, przekazywaniem środkom 
masowego przekazu informacji  
o naszych działaniach, obsługą  
i wspieraniem współpracy z mia- 
stami partnerskimi – informu-
je w wielkim skrócie Katarzyna 
Janiuk. 

W jaki sposób kreowany jest 
wizerunek gminy na co dzień?

– W kontaktach zewnętrz-
nych podkreślamy przede 
wszystkim nasze atuty.  Mamy 
bogatą ofertę terenów przezna-
czonych pod inwestycje – to ok. 
50 ha, które staną się w przyszło-
ści ważnym czynnikiem rozwo-
ju gospodarczego gminy. 

By przyciągnąć mieszkań-
ców i potencjalnych inwesto-
rów, pracownicy referatu przed-
stawiają gminę Puchaczów 
jako dynamicznie rozwijającą 
się jednostkę, zaawansowa-
ną w realizacji infrastruktury 
technicznej, mającą ponad 55 
km utwardzonych dróg, zmo-
dernizowane oświetlenie ulicz-
ne, chodniki. Szczycą się także 
działaniami proekologiczny-
mi: kontynuacją budowy sieci 
kanalizacyjnej dla kolejnych 
miejscowości oraz planami roz-
budowy istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Gmina Puchaczów ma 
też jeden z najnowocześniej-

szych zakładów opieki zdro-
wotnej. Może chwalić się także 
szkolnictwem na wysokim po-
ziomie i stale doposażaną bazą 
dydaktyczną.

– W kamapaniach promo-
cyjnych stale wymieniamy pro-
jekty współfinansowane z Unii 
Europejskiej, te zakończone  
i w trakcie realizacji, oraz po-
zyskane z pomocowych środ-
ków krajowych – kontynuuje 
K. Janiuk. – Chwalimy się także 
szerokopasmowym dostępem 
do internetu,  3 kompleksami 
boisk wybudowanymi w ra-
mach programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, sezonowym, 
składanym lodowiskiem, przy-
jaznymi placami zabaw, ścież-
kami rowerowymi, organizacją 
wielu ciekawych, integrujących 
lokalną społeczność imprez. 
Wśród ostatnich mogę wymie-
nić jubileusze Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brzezinach i w 
Ciechankach oraz Puchaczow-
ski Jarmark Tradycji i Kultury 
Ludowej, na które pozyskaliśmy 
fundusze ze środków unijnych.
Staramy się podejmować także 
zupełnie nowe inicjatywy.

Myśląc o wzmocnieniu 
atrakcyjności gminy, zarówno 
w sferze inwestycyjnej, jak rów-
nież jako miejsca zamieszkania  
i spędzania wolnego czasu, gmi-
na zdecydowała się na nakręce-
nie filmu promocyjnego, pre-
zentującego walory, atuty i zaso-
by gminy Puchaczów. To mała, 
ale zachęcająca wizytówka na-
szej gminy, dająca wyobrażenie, 
gdzie leży, jak wygląda i jakie 
są jej możliwości. Film „Gmina 
Puchaczów – dobre miejsce” za-
debiutował oficjalnie w trakcie 
tegorocznych dożynek, podczas 
których wyświetlano go wielo-
krotnie na specjalnie sprowa-
dzonym w tym celu telebimie. 

Moż-
n a 
go również 
obejrzeć na stronie in-
ternetowej gminy www.
puchaczow.pl oraz na youtu-
be polska. Projekt kosztował 
25.030,50 zł. Choć niektórzy 
mogą się dziwić, to standardo-
wa stawka. Zdjęcia trwały 3 dni, 
a sam film powstał w oparciu  
o najnowsze technologie. Np. 
ujęcia na niewielkich wysoko-
ściach wykonywał tzw. heksa-
kopter – latający robot, dający 
możliwość rejestrowania obra-
zu w jakości full HD. Wykorzy-
stano także umiejętności Anny 
Schellenberg, dzięki której po-
wstały zdjęcia z motolotni.

– Podstawowym narzę-
dziem promujących gminę jest 
regularnie aktualizowana stro-
na internetowa. Bardzo dobrze 
przyjęto też funkcjonujący od 
2 lat, kolportowany na terenie 
gminy, bezpłatny dwumie-
sięcznik „Puchaczów – Wieści  
z Gminy”, wydawany w 1000 eg-
zemplarzach, który stał się plat-
formą wymiany informacji mię-
dzy gminą a jej społecznością.

Jak informuje Katarzyna 
Janiuk, w najbliższym czasie 
pracownicy referatu będą zaj-
mować się aktualizacją doku-
mentów strategicznych na lata 
2014-2020.                 M. Rodziewicz

Kolonie  
w Stegnie
W sierpniu 49 dzieci  
z naszej gminy spędziło  
2 tygodnie w nadmor-
skiej miejscowości Stegna. 

Kolonie zorganizowane 
dzięki uprzejmości Wój-

ta Gminy Puchaczów Adama 
Grzesiuka obfitowały w licz-
ne atrakcje: piesze wycieczki 
po okolicy, zwiedzanie obozu 
koncentracyjnego w Sztuto-
wie, Muzeum Bursztynu w Ste-
gnie i Trójmiasta. Wspaniałym 
przeżyciem był rejs po Zatoce 
Gdańskiej i wyprawa do mia-
sta M. Kopernika – Frombor-
ka. 

Dzieci brały udział w licz-
nych zabawach, konkursach  
i turniejach, przeplatanych bło-
gim lenistwem na plaży w Ste-
gnie oraz kąpielami morskimi 
pod czujnym okiem ratownika 
WOPR.         

                         Teresa Budzińska

Fot. Koloniści nad Bałtykiem.
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Pierwszym sprzętem służą-
cym do gaszenia pożarów 

była motopompa M-400 prze-
wożona na furmance. Wóz 
wyposażony był w kilka węży, 
prądownice, a strażacy nosili 
wówczas poniemieckie hełmy.  

17 stycznia 1971 roku w 
świetlicy klubu powstał Ko-
mitet Budowy Remizy. Rok 
później dzięki środkom fi-
nansowym i materiałom 
otrzymanym z Komendy Po-
wiatowej w Lublinie przystą-
piono w czynie społecznym 
do prac budowlanych. Dużą 
pomoc jednostka otrzymała 
od PZU i miejscowej Gro-
madzkiej Rady Narodowej, 
której przewodniczącym był 
wówczas Mieczysław Szpo-
nar. Rodziny strażaków przy-
gotowały posiłki i noclegi dla 
murarzy. 

Dzięki osobistemu za-
angażowaniu społeczników 
oraz mieszkańców wsi Cie-
chanki na Jubileusz 10-lecia 
10 czerwca 1973 roku oddano 
do użytku remizę, która służy 
OSP do dziś. 

Aktywna działalność dru-
hów polegała między innymi 
na zapobieganiu pożarom  
i kontroli zabudowań w to-
warzystwie Milicji Obywatel-
skiej. 

W 1981 roku druhowie 
jednostki otrzymali do dys-
pozycji wóz bojowy marki 
Żuk. Jego kierowcą został 
druh Stanisław Kowalczyk.

W 1991 roku nowym pre-
zesem jednostki mianowano 
druha Aleksandra Kowalskie-
go. W tym okresie przepro-
wadzono generalny remont 
budynku, łącznie z wymianą 
pokryciea dachowego, ułożo-
no także kostkę brukową. 

Przełomowym momen-
tem dla OSP w Ciechankach 
był rok 1997, a dokładnie 29 
dzień czerwca, kiedy to jed-
nostka otrzymała sztandar. 
Wielkim sukcesem okazało 

strażaków z Ciechanek. Prze-
szkolono 19 osób w zakresie 
kursu podstawowego z ra-
townictwa, w zakresie działań 
przeciwpowodziowych oraz 
ratownictwa na wodach – 5, 
w zakresie kursu ratownictwa 
technicznego – 7, w zakresie 
kursów kierowców konser-
watorów – 3 osoby, w zakresie 
kursu dowódców OSP – 5 i w 
zakresie kursu medycznego 
szkolenie ukończyły 2 osoby. 

W ciągu ostatnich lat jed-
nostka pozyskała sprzęt w 
postaci:  motopompy „Tohat-
su”, agregatu prądotwórczego  
z wyposażeniem do oświetle-
nia terenu akcji, aparatów po-
wietrznych z czujnikami bez-
ruchu, pilarki spalinowej do 
drewna, nowych węży pożar-
niczych. Strażacy oprócz no-
wego sprzętu mogą pochwalić 
się także wyposażeniem oso-

bistym. W ostatnich latach 
zakupiono torby medyczne, 
nowe specjalistyczne ubrania, 
obuwie, hełmy, mundury wyj-
ściowe oraz sprzęt podręczny.

Wszystko to sprawia, że 
nie tylko mieszkańcy Ciecha-
nek, ale i okolic mogą spać 
spokojnie, wiedząc, że OSP 
w Ciechankach jest zwarta  
i gotowa nieść pomoc o każdej 
porze i w każdym czasie. 

Dzięki zaangażowaniu sa-
mych strażaków, którzy two-
rzyli historię OSP w Ciechan-
kach, jednostka wpisuje się na 
trwałe w tradycje polskiego 
ruchu pożarniczego.           A.U.

Krótka historia... OSP w Ciechankach
Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechankach sięga roku 1963. W pierwszych la-
tach działalności OSP funkcję prezesa sprawował druh Andrzej Hajkowski.

się również pozyskanie samo-
chodu bojowego – mercedesa 
GCBA 4/24 na prośbę gminy 
przekazała jednostka OSP  
z Ostrówka.

W 2011 roku nastąpiła 
zmiana zarządu. Prezesem 
jednostki został druh Le-
szek Gil. Celem OSP stało 
się doposażenie będącego na 
stanie jednostki wozu bojo-
wego. Duży nacisk położono 
na pozyskanie wyposażenia 
osobistego strażaków i sprzęt 
niezbędny do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśni-
czych. Zainstalowano również 
system DSP umożliwiający 
szybkie reagowanie i przystę-
powanie strażaków do dzia-
łań w możliwie najkrótszym  
czasie. 

Wielkim osiągnięciem jest 
dobry poziom wyszkolenia 

Fot. Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciechankach.

Fot. Koloniści nad Bałtykiem.

Po wybudowaniu sali widowiskowej z zapleczem gospodar-

czym KGW oraz Komitet Rodzicielski przy szkole zaczęli 

organizować zabawy dochodowe, z których zysk przeznacza-

no na działalność tych instytucji. Już w 1974 roku w remizie 

zorganizowano pierwsze przyjęcie weselne. Było to pierwsze 

wesele poza domem rodzinnym w całej okolicy. (...)

W okresie Wielkanocy OSP trzyma straż przy Grobie Pań-

skim. Wspomaga uroczystości wiejskie organizowane  

przez szkołę i KGW. W latach 1973-1997 wszystkie spotka-

nia choinkowe organizowano w remizie, a orkiestrę na zabawę 

sponsorowała straż.
                                                   M. Szponar, z Kroniki Ciechanek

Fot. Z Kroniki Ciechanek. 
Na zjęciu stojący od lewej: 
R. Wierzbicki, J. Jarszak 
(gość), E. Zieliński, S. Wój-
cik, S. Kowalczyk, E. Seroka, 
J. Onyszko, (?) Dolecki,  
K. Słowikowski, J. Kowal-
czyk, S. Winnicki, J. Gumie-
niak. Od lewej siedzą:  
J. Kanadys, S. Szwed,  
E. Kosiarski, M. Szponar, 
Ś. Czerwonka, M. Włodar-
czyk, J. Giszczak, (?),  
J. Kanadys, A. Hajkowski.
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Na spacer... wokół „Orlika” w Puchaczowie 
Gmina Puchaczów szuka pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni znajdującej 
się przy kompleksie boisk „Orlik” w Puchaczowie. 

1. Która z koncepcji zagospodarowania  
terenu przy „Orliku” podoba Ci się bardziej:

      1.                2.      

2. Twoja propozycja zagospodarowania tego terenu: 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Dane kontaktowe (wypełnij, jeśli zgadzasz się je udostępnić 
redakcji w razie publikacji w „Wieściach” Twojej propozycji): 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................
Adres do korespondencji: .................................................................................
...................................................................................................................................

Tel.: .........................................................................................................................

Rys.: Koncepcja zagospodarow
ania terenu autorstw

a m
gr inż. arch. M

arty Zaw
iślak.

Teren ten o kształcie niere-
gularnego prostokąta, po-

łożony w pięknej dolinie rzeki 
Świnki, przeznaczony jest pod 
budowę obiektów sportowo-
-rekreacyjnych. W części pół-
nocno-zachodniej przylega do 
placu szkolnego, granicę połu-
dniową terenu stanowi rzeka, 
północną – łąki, a zachodnią 
oddziela 240 m do szosy. 

– Na teren ten składa się 
kilka działek będących wła-
snością gminy o łącznej po-
wierzchni 3,0183 ha – infor-
muje Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk. – To duży 
kawałek ziemi, który chcemy 
zagospodarować tak, aby jak 
najlepiej służył mieszkańcom. 
Obecnie szukamy ciekawych 
pomysłów na zagospodarowa-
nie tej przestrzeni. Co praw-
da dysponujemy koncepcją 
biura projektowego, którą 
chcielibyśmy skonfrontować z 
mieszkańcami gminy, ale nie 

ukrywam, że jesteśmy bardzo 
otwarci na zupełnie nowe pro-
pozycje – dodaje wójt. 

Drodzy Czytelnicy i Miesz-
kańcy Gminy! Przyłączmy się 
do tego dzieła i spróbujmy 
razem kształtować naszą prze-
strzeń. Być może jest coś, cze-
go bardzo Wam brakuje: mini-
parku z sadzawką, jeszcze jed-
nego placu zabaw, skateparku, 
muszli koncertowej czy innych 
obiektów służących rozrywce, 
edukacji, rozwojowi sportu.
Zwracamy się do Was z proś-
bą o ocenę poniższych realiza-
cji. W tym celu zamieszczamy 
specjalny kupon, na którym 
można umieszczać własne 
propozycje zagospodarowania 
tego obszaru. Najlepsze przed-
stawimy w kolejnym numerze 
naszego dwumiesięcznika.

Kupon można pozostawić 
w specjalnie oznakowanych 
pudełkach w Bibliotece i Urzę-
dzie gminy (budynek USC). mr

KSZTAŁTUJEMY  
PRZESTRZEŃ 
WOKÓŁ „ORLIKA”

Rys. 1: Pełnometrażowe biosko sportowe.
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Rys. 2: Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Legenda:
1 –  promenada
2 – tereny wypoczynkowe  
        z ławkami
3 –  amfiteatr
4 –  część za sceną
5 –  ścieżka rowerowa
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Wraca moda na przydomowe kompostowniki
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych nowym zasadom gospodarowania odpadami.  
Doskonałym sposobem na zmniejszenie ilości śmieci, a co za tym idzie – obniżenie opłat za ich wy-
wóz, jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych, czyli organicznych, w przydomowych kom-
postownikach.

Choć na rynku są dostęp-
ne gotowe pojemniki do 

kompostowania (których koszt 
waha się od kilkudziesięciu do 
nawet kilkuset złotych), zachę-
camy Czytelników „Wieści” do 
własnoręcznego wykonania es-
tetycznych kącików niewielkim 
kosztem.

 

Materiał do budowy
Wykonanie kompostowni-
ka nie jest skomplikowane, 
do projektu możemy bowiem 
wykorzystać to, co mamy pod 
ręką, np. siatkę ogrodową, ka-
mienie, drewniane listwy, bale, 
skrzynki czy tyczki, stare beczki 
itp. Ich kształt i wielkość należy 
dostosować do indywidualnych 
potrzeb. Poniżej zamieszcza-
my przykłady realizacji, które, 

mamy nadzieję, zainspirują na-
szych Czytelników do zadbania 
o ich wygląd.

Ważne jest miejsce
Kompostowanie jest procesem 
rozkładu tlenowego, na lokali-
zację kompostownika wybie-
ramy więc miejsce zacienione 
i jednocześnie przewiewne. 
Jeśli powietrze nie dochodzi 
do wnętrza kompostowanego 
materiału, następuje wówczas 
proces rozkładu beztlenowe-
go, zwany popularnie gniciem, 
którego skutkiem jest m.in. wy-
dzielanie nieprzyjemnego dla 
otoczenia zapachu. 

Optymalne warunki za-
pewniają kompostowniki za-
mykane ze względu na lepszą 
izolacę termiczną materiału. 
Musimy też wyposażyć nasz  
kompostownik w system szcze-
lin przewietrzających, dzięki 
czemu tlen bez przeszkód do-
trze do wnętrza kompostu. 

Warstwy pryzmy
Na samym dole kompostow-
nika układamy materiał gwa-
rantujący dobre przewietrzanie 
pryzmy, np. połamane gałęzie. 
Następnie wsypujemy słomę 
lub torf – warstwę pochłaniającą 
gromadzącą się wewnątrz kom-

postownika wodę. Dopiero na 
tak przygotowanym podłożu 
możemy układać zgromadzone 
z domu i ogrodu odpady orga-
niczne. 
Po około roku od założenia 
kompost jest gotowy do uży-
cia. Można go rozprowadzić na 
powierzchni gleby i lekko prze-
mieszać z 10-cm warstwą ziemi 
lub zastosować cienką warstwę 
np. bezpośrednio na trawniku. 

Pielęgnacja
Kolejne warstwy pryzmy do-
brze jest przesypywać niewiel-
ką ilością kompostu z zeszłego 
roku, obornika lub tzw. przy-
spieszacza do kompostowni-
ków. Powinniśmy również pa-
miętać o tym, że kompost po-
winien być cały czas wilgotny, 
ale nie mokry (aby to spraw-
dzić, najlepiej wykonać proste 
doświadczenie: jeśli weźmiemy 
materiał do ręki i ściśniemy 
go w dłoni, woda nie powinna  
z niego ściekać).

W okresie upałów kompo-
stownik należy polewać wodą, 
aby utrzymywał prawidłowy 

        Wybierając sposób i miejsce kompostowania,      należy pamiętać o ewentualnych uciążliwościach dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompo-stownik, aby nie powodował konfliktów z sąsiadami. Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik, precyzuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 ze zmianami). Kompostownik mały (do 10 m3) powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego i 5 m  od domu. Kompostowniki do 50 m3 musimy budować  aż 30 m od domu i 7,5 m od granicy działki sąsiada.

poziom wilgoci, a co za tym 
idzie, eliminował przykre za-
pachy. 

Jeśli brak nam odpadków 
o dużej zawartości minerałów 
lub po prostu chcemy wzbo-
gacić swój kompost, możemy 
stosować dostępne na rynku 
preparaty. 

Wrzucać czy nie wrzucać?
Odpady przeznaczane na kom-
post muszą być biodegrado-
walne, ale nawet w tej grupie 
znajdują się wyjątki, których 
nie kompostujemy. Zaliczamy 
do nich:  mięso, mocno solo-
ne potrawy, pestki, chwasty  
z nasionami i inne odpady, któ-
re mogą lub zanieczyścić kom-
post lub zakłócić proces kom-
postowania – przede wszystkim 
rośliny chore i spryskiwane in-
sektycydami.

Kompostować wolno: po-
zostałości po owocach i warzy-
wach, skorupki jaj, fusy z kawy 
i herbaty, liście, rozdrobnione 
gałęzie, trawę, siano, resztki ro-
ślin z ogrodu itp.                    nem

Fot.: Popularny na rynku ekokompostownik. 

Fot.: Kompostowniki mogą mieć różną formę i pojemność.

A CO N
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Istnieje możliwość skorzysta- 
nia ze wsparcia polegającego 

na pokrywaniu przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej kosztów 
dożywiania dzieci do 7 roku 
życia oraz uczniów do czasu 
ukończenia szkoły ponadgim-
nazalnej. Pomoc może być 
przyznana nieodpłatnie rodzi-
nom, które spełniają tzw. kryte-
rium dochodowe, czyli osiągają 
dochód miesięczny nie większy 
niż 684 zł netto przypadający na 
jednego członka rodziny. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby zainteresowane 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 
8, który udziela również 
szczegółowych informacji pod 
nr tel.: (81) 757 50 68.

Do dnia 15 września 
2013 r. można składać 

wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy 
Puchaczów. Miesięczny dochód 
na członka rodziny nie może 
przekroczyć 456,00 zł netto. Do 
wniosku należy dołączyć doku-
menty potwierdzające wysokość 
dochodów netto uzyskiwanych 
przez członka rodziny w miesiącu 
poprzedzającym jego złożenie. 
Stypendium szkolne przyznawa-
ne jest po przedstawieniu orygi-
nalnych faktur lub rachunków 
(wystawionych imiennie na 
rodzica lub pełnoletniego ucz-
nia) – potwierdzających ponie-
sione wydatki na szkołę i naukę.

Formularze wniosków 
dostępne są w Urzędzie gminy w 
Puchaczowie – budynek Urzędu 
Stanu Cywilnego, ul. Rynek 11, 
pokój nr 6 oraz na stronie inter-
netowej: www.puchaczow.pl.

Prawo do wypłaty świadczeń 
na dzieci kontynuujące 

naukę w szkole ponadgim-
nazjalnej od 01 września 2013 
r. do 31 października 2013 roku 
zależy od dostarczenia do 15 
września 2013 r. zaświadczenia 
(wystawionego po 01 września 
2013 r.), potwierdzającego 

Pod kierunkiem Celiny Mi-
chalskiej Ania podjęła się 

napisania pracy „Las w malar-
stwie i literaturze”. 

Przeszło 10 stron maszy-
nopisu rozpoczęła słowami: 
„W literaturze lasy opisywano 
od zarania dziejów, począwszy 
od Biblii. Nie ma się czemu 
dziwić, bo cywilizacja ludzka 
rozpoczęła się w lasach, w śro-
dowisku, które umożliwiało 
życie, dostarczając pożywie-
nia, dając ukojenie, chroniąc. 
Dzięki swojej gęstości lasy sta-
nowiły teren obronny podczas 
niejednej z bitew. Na prze-
strzeni wieków coraz bardziej 
wiązały się z historią narodów. 
Nic dziwnego zatem, że te-
matyka lasów przeniknęła do 
dziedziny literatury i sztuki.” 

Następnie Ania przedsta-
wiła sylwetki i twórczość pisa-
rzy i malarzy, którzy ją szcze-
gólnie zainteresowali: I. Kra-
szewskiego, E. Orzeszkowej, 
J. K. Rowling, L. M. Montgo-
mery, J. Chełmońskiego oraz 
W. Małeckiego. Za swój trud 
została nagrodzona I miej-
scem w etapie wojewódzkim 
oraz ogólnopolskim konkursu. 
Najcenniejszym trofeum Ani 
jest 10-calowy tablet, poza tym 
publikacje o tematyce przy-
rodniczej i ekologicznej. 

– Największą satysfakcję 
dał nam obu sam wynik pra-
cy, choć liczne nagrody bardzo 
ucieszyły przede wszystkim 
Anię – komentuje zwycięstwo 
nauczycielka biologii Celina 
Michalska, pod której czuj-
nym okiem powstawała praca. 
– Bardzo się cieszę, że nasza 
wspólna praca przyniosła taki 
efekt. Ania to bardzo pilna  
i pracowita uczennica, zwycię-
stwo jest w pełni zasłużone – 
dodaje nauczycielka.

Serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa, zarówno Ani, jak  

i Celinie Michalskiej – życzy-
my Paniom dalszych sukcesów 
i nadzieję, że swoje doświad-
czenia wykorzystacie w na-
stępnej edycji konkursu. 

Celina Michalska zachęca 
uczniów chcących zmierzyć 
się z tematyka leśną do wzięcia 
udziału w kolejnej, XXVII już 
edycji konkursu „Mój las”, ad-
resowanego do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjali-
stów i uczniów szkół średnich. 
Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest przynależność 
do szkolnego koła Ligi Ochro-
ny Przyrody. 

Tematy na rok szkolny 
2013/14 są następujące: Kate-
goria I, klasy I-III: Wyjaśnij, 
jak zmienia się las w porach 
roku. Kategoria II, klasy IV-
-VI: Moje obserwacje przy-
rody poczynione w czasie 
wycieczki do lasu. Kategoria 
III, gimnazjaliści: Wyjaśnij 
pojęcie „lasy wielofunkcyjne”. 
Kategoria IV, uczniowie szkół 
średnich: Przedstaw swoją wi-
zję lasu, który chętnie byś od-
wiedzał.

Regulamin dostępny na 
stronie internetowej SITLID-u. 
                                                  mr

Ania Jaszczuk 
najlepsza w Polsce
Tezę, że przyroda od zawsze urzekała swoim pięk-
nem, tajemniczością i potęgą, udowodniła w XXVI 
edycji konkursu „Mój las” Anna Jaszuk z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie.

Fot.: Anna Jaszuk, uczennica Gimnazjum  
w Puchaczowie.

fakt podjęcia lub kontynuacji 
nauki w szkole w roku szkolnym 
2013/2014.

Od 01 września 2013 r. 
przyjmowane są wnioski  

z wymaganymi dokumentami  
o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2013/2014. 

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi doku-
mentami do 30 września 
2013 r., świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc lis-
topad wypłaca się do 30 lis-
topada 2013 r.  W przypadku 
złożenia dokumentów po 
01 października do dnia 30 
listopada 2013 r. ustalenie 
prawa do świadczeń  rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń  
przysługujące za miesiąc lis-
topad nastąpi do 31 grudnia 
2013 r.

Od 1 sierpnia 2013r. przyj-
mowane są wnioski z wy-

maganymi dokumentami o us- 
talenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy 
2013/2014.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierpnia 
2013 roku, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc 
październik nastąpi do dnia 31 
października 2013 roku. 

Gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia z funduszu złoży 
wniosek z dokumentami między 
01 września a 31 października 
2013 r., ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc 
październik nastąpi do dnia 30 
listopada 2013 roku.

Rodzicu, czy wiesz, że...
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Agnieszka Lingas-Łoniewska „Zakręty losu”

Pierwsza część trylogii o braciach Borowskich. Książka o miłości pierw-
szej, nieoczekiwanej i niezwykłej, mającej siłę odmieniać ludzi i zda-

rzenia. I chociaż prowadzącej do zbrodni, odkrywającej wielkie namiętno-
ści... Katarzyna rozpoczyna życie w nowym otoczeniu, gdy nagle pojawia 
się On… Krzysztof od początku wiedział, że z nią będzie inaczej. Nie przy-
puszczał, że ta miłość na zawsze odmieni jego życie… Poruszająca opo-
wieść o młodości uwikłanej w wybory, które odmienić mogą niejedno życie. 
Czy wiara w potęgę miłości zdoła uchronić bohaterów przed trudnościa-
mi, jakie niesie los? Czy ich marzenia o wspólnym życiu mogą się ziścić?
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Mimo że planowany atak na Chełm nie doszedł do skutku, 

Kazimierz Bogdanowicz zdołał przygotować oddział 

powstańczy. Jak podaje rosyjski historyk powstania 

Berg, „Był on umundurowany. Piechota – 400 ludzi w brązowych 

świtkach z czarnymi pasami i czarnymi, barankowymi konfede-

ratkami o różnokolorowych kokardach. Jazda – 60 koni, miała 

granatowe mundury, barankowe czapki i brązowe kurtki. Piechota 

była uzbrojona w strzelby myśliwskie. Kawaleria miała lance z biało-

-czerwonymi chorągiewkami, pałasze i pistolety”. Oddział posiadał 

też sztandar o barwach narodowych, a jego dowódca prowadził 

obozową kancelarię. Według polskich władz powstańczych oddział 

miał liczyć tylko 200 powstańców. 

W pierwszych dniach powstania Kazimierz Bogdanowicz 

prowadził akcję zbrojną, współpracując z dowódcami 

oddziałów – Mikołajem Naczajem i Oswaldem Radzie-

jewskim. Do większej potyczki doszło dopiero 18 lutego pod Rudką. 

Powstańcy skoncentrowali siły, łącznie 500-600 ludzi, z zadaniem 

rozbicia znajdujących się we wsi wojsk rosyjskich. Brak koordynacji 

i słabe uzbrojenie były główną przyczyną klęski – zgrupowanie 

zostło rozbite. Bogdanowicz wycofał się w rodzinne strony.  

24 lutego, na czele swojego oddziału, wkroczył do Puchaczowa i 

tego samego dnia opanował także Łęczną, gdzie ogłosił Manifest 

Rządu Narodowego, przekonywał obywateli do wstąpienia w szeregi 

jego oddziału. Po opuszczeniu Łęcznej partia ukrywała się w lasach 

między Ludwinem, Zezulinem i Krasnem. 

                                    (cd. w następnym numerze)

część IV
   Anna Chryć
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Pomysłodawcą i fundatorem 
akcji jest Fundacja „Przy-

jaciółka” z siedzibą w Warsza-
wie. Do pomysłu przyłączyła 
się także gmina Puchaczów  
i PCPR w Łęcznej.

Celem projektu było posze-
rzenie wiedzy dzieci o regionie, 
w którym mieszkają, przed-
stawienie sylwetek wybitnych 
ludzi Lubelszczyzny, poznanie 
tradycji kuchni regionalnej, 
poznanie wybranych zabytków 
naszego regionu, wyszukanie 
i zapoznanie się z najciekaw-
szymi historiami i legendami 
Lubelszczyzny. 

Realizację projektu podzie-
lono na cztery etapy. Podczas 
pierwszego dzieci przygoto-
wywały tradycyjne lubelskie 
potrawy, m.in.: cebularz lubel-
ski, zupę chłopską fajsławicką, 
piernik lubelski, marchwiaka  

„Akademia Orange 
dla bibliotek”
Kolejny raz Gminna Biblioteka Publiczna w Pu-
chaczowie bierze udział w programie „Akademia 
Orange dla bibliotek”.

z makiem i gryczaka. Z wybra-
nych zabytków Lubelszczyzny 
wykonano tablicę informacyj-
ną, a z wyszukanych legend  
i podań powstał bardzo cie-
kawy folder ilustrowany przez 
dzieci. Postaci naszego regionu 
przedstawione zostały w for-
mie plakatów.

Podsumowaniem projektu 
była wycieczka trasą Czarnolas 
– Janowiec – Kazimierz Dol-
ny – Nałęczów, podczas której 
dzieci zwiedziły Muzeum Jana 
Kochanowskiego, ruiny zamku 
i spichlerz w Janowcu. Odbyły 
też spacer po wąwozach lesso-
wych Norowy Dół i Korzenio-
wy Dół, zwiedziły rynek i Górę 
Trzech Krzyży w Kazimierzu 
Dolnym oraz palmiarnię, park 
zdrojowy i Chatę Żeromskiego 
w Nałęczowie. 

Katarzyna Kuszyk

To największy turniej piłkar-
ski dla dzieci i młodzieży 

w Polsce. W dotychczasowych 
edycjach wzięło udział ponad 
360 000 dziewcząt i chłopców. 

Tegoroczne zawody roz-
grywane na orlikach rozpoczną 
się 01 września, a zakończą 12 
października wielkim finałem  
w Warszawie. Impreza skiero-
wana jest do dziewcząt i chłop-
ców w dwóch kategoriach wie-
kowych: 10-11 lat oraz 12-13 lat. 

Turniej o Puchar Do-
nalda Tuska
Już po raz drugi gmina Puchaczów startuje  
w Turnieju „Orlika” o Puchar Donalda Tuska.

Organizatorem turnieju, na 
zlecenie Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, jest Szkolny Zwią-
zek Sportowy. Wszyscy uczest-
nicy zawodów otrzymają pa-
miątkowe koszulki ufundowa-
ne przez partnerów turniejów.

Najlepsze drużyny, które 
wystartują w finałach woje-
wódzkich oraz w finale krajo-
wym, otrzymają stroje piłkarskie 
i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

A.U.

Fot.: Uczestnicy projektu „Poznaj swój region” z opiekunami w Kazimierzu nad Wisłą.

Poznaj swój region
W lipcu Świetlica Profilaktyczno-Wychowaw-
cza w Nadrybiu realizowała projekt pod hasłem 
„Perfecta mój Talent” w kategorii „Poznaj swój 
region”.

Efektem przystąpienia do 
projektu jest darowizna w 

wysokości 1523,53 zł. Otrzy-
mana dotacja zostanie prze-
znaczona na pokrycie kosztów 

dostępu do Internetu w  pla-
cówce głównej oraz w  fili do 
grudnia 2013 roku. W obu bi-
bliotekach dostęp do sieci jest 
bezpłatny.             M. Skórniewska
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– Panie Przewodniczący, 
na jakie problemy napotkali 
w tym roku gminni rolnicy 
i jak Pan ocenia tegoroczne 
zbiory?

– Ostatnie żniwa oceniam 
dobrze, rolnikom sprzyjała po-
goda i plony były na dobrym 
poziomie. Najpoważniejszym  
problemem rolników był na 
pewno duży spadek cen skupu 
płodów rolnych przy tak wyso-
kich cenach nawozów, paliwa  
i środków ochrony roślin, a  jed- 
nocześnie niskich cenach sku-
pu. Niestety obawiam się, że 
w tym roku niektórzy rolnicy 
mogą mieć trudności z utrzy-
maniem płynności finansowej 
gospodarstwa.

– Jest Pan w Radzie gmi-
ny przedstawicielem sołectwa 
Bogdanka. Zapewne wszyst-
kich jej mieszkańców inte-
resuje, jakie inwestycje będą 
realizowane tu do końca tego 
i w 2014 roku?

– Ze względu na ekono-
miczny kryzys i dość napięte 
plany budżetowe gminy nie 
będą to na pewno inwestycje 
strategiczne, ale bardzo waż-
ne dla naszej małej, lokalnej 
społeczności. Planowana jest 
wymiana pokrycia dachowego 
na budynku wielofunkcyjnym 
oraz odnowa elewacji.

– Podczas posiedzenia 
Rady gminy rozdysponowano 
środki z funduszu sołeckiego. 
Do Bogdanki ma trafić 26.317 
zł. Czy już wiadomo, na co 
przeznaczy je sołectwo?

– Zgodnie z wolą miesz-
kańców sołectwa Bogdanka  
wyrażoną na zebraniu wiej-
skim środki z funduszu będą 
przeznaczone na remont sali 
i zaplecza kuchennego w bu-
dynku wiejskim. Zakupiono 
już między innymi kuchnię 
gazową i samowar. Przystąpio-
no także do budowy placu za-
baw dla dzieci. Jako radnemu 
i przedstawicielowi Bogdanki 
bardzo zależy mi na odnowie-
niu w przyszłości ogrodzenia 
budynku wielofunkcyjnego. 
Marzy mi się także poprawa 

stanu dróg gminnych w Bog-
dance. 

– Jedną z bolączek miesz-
kańców Bogdanki i Nadrybia 
są oczywiście szkody górni-
cze. Czy może nam Pan Prze-
wodniczący zdradzić, jakie są 
prognozy dla tego terenu na 
najbliższe lata? 

– Pani Redaktor, wiado-
mo powszechnie, że szkody 
górnicze wystąpiły w następ-
stwie eksploatacji dwóch po-
kładów węgla. Doszło przede 
wszystkim do uszkodzeń bu-
dynków, a z powodu osadza-
nia terenu – podtopień posesji  
i upraw rolniczych. Niestety,  
dla wszystkich zainteresowa-
nych nie mam dobrych wieści. 
Po roku 2015 planowana jest 
eksploatacja 3-go pokładu wę-
gla, co spowoduje dalsze osa-
dzenie terenu i pogorszenie wa-
runków ludzi mieszkających na 
tych obszarach.

– Czy to oznacza, że na 
terenie Bogdanki nie można 
wznosić żadnych budynków – 
– ani mieszkalnych, ani go-
spodarczych?

– Nie jest prawdą, że na 
obszarze Bogdanki nie moż-
na w ogóle budować. Obecnie 
obowiązujący plan zagospoda-

rowania przestrzennego gminy 
wskazuje tereny, na których ta-
kie inwestycje mogą być pro-
wadzone. By sprawdzić, czy 
dana budowa jest bezpiecz-
na i zasadna, należy podpo-
rządkować się obowiązującej 
procedurze. Każdy inwestor 
planujący budowę na tym te-
renie musi wystąpić do Urzę-
du górniczego, by ten określił 
kategorię szkód. O planowanej 
inwestycji zawiadamia się tak-

Stanisław Brutt
Radny gminy Puchaczów, 
Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa 

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

Wieści z sesji Rady gminy
XXXV SESJA

09 SIERPNIA 2013 ROKU
Radni gminy Puchaczów podjęli  
na sesji m.in. następujące uchwały:  

1. W sprawie zatwierdzenia projek-
tu do realizacji projektu pt. „Szkoła 
z pasją – uczeń z sukcesem” w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.
Rada gminy zatwierdziła projekt, 
który będzie realizowany przez 
Szkołę Podstawową im. Jana i Ka-
zimierza Bogdanowiczów w Nadry-
biu. Projekt „Szkoła z pasją – uczeń 
z sukcesem” w ramach konkursu 
2/POKL/99.1.2/2013 Priorytetu IX 
„Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, 
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie  
do edukacji oraz zmniejszenie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych”. 
Projekt będzie realizowany w okre-
sie od 01 września 2013 roku do  
30 czerwca 2014 roku.

W sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puchaczów. 
Wszelkie informacje dotyczące 

uchwały znajdują się w BIP na stro-
nie internetowej gminy Puchaczów. 

W sprawie zmiany statutu Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Puchaczowie. 
Zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 
r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 
112, poz. 654 z p. zm. Rada gminy jest 
zobligowana do uchwalenia statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Puchaczowie. 

W sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.
Rada gminy określiła uchwałą wie-
loletnią prognozę finansową na lata 
2013-2016, która obejmuje kwotę 
długu na lata 2013-2023. Informacje 
o planowanych i prognozowanych 
wydatkach można znaleźć w załącz-
niku do uchwały, który znajduje się 
w BIP na stronie gminy Puchaczów.  

W sprawie zmian w budżecie gmi-
ny na rok 2013.
Szczegóły uchwały znajdują się w 
BIP na stronie gminy Puchaczów.

W sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej powiatowi łęczyńskie-
mu. 
Rada gminy udzieliła pomocy finan-
sowej powiatowi łęczyńskiemu w 
formie dotacji celowej na remont 
drogi powiatowej w Zawadowie.

     Przygotowała: Jolanta Oraczewska

że zakład górniczy prowadzą-
cy wydobycie na tym terenie. 
Dopiero wówczas Urząd gór-
niczy i Dział szkód górniczych 
kopalni wydają opinię o zasad-
ności danej inwestycji. 

Rozmawiała:
Małgorzata Rodziewicz 

27 sierpnia 2013 r. 

Urząd gminy Puchaczów informuje, że 07 sierpnia 2013 r. ukazało 
się Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego podające do publicz-

nej wiadomości rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia  
07 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możli-
wości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść 
całego rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej gminy.

TABLICA INFORMACYJNA

Od redakcji: Do rozmowy na powyższe pro-
blemy zaproszono dwóch radnych. Z udzie-
lenia wywiadu zrezygnował Pan Edward 
Szurek, deklarując chęć rozmowy w innym 
terminie. 



KOMUNIKACJA 
PRYWATNA ARS-TRANS 
PUCHACZÓW
Do Łęcznej: 6.00 (d); 6.20 
(d,Sz.); 7.17 (A); 7.55 (s); 
9.20 (s,Sz.); 10.15 (A); 10.45 
(s); 12.15 (s,Sz.); 13.15 (A); 
13.55 (s); 15.25 (s); 16.05 
(A). 
Do Lublina: 7.17 (A); 10.15 
(A); 13.15 (A); 16.05 (A). 
Do Cycowa: 6.50 (d); 8.25 
(s); 9.05 (A); 10.10 (s); 11.40 
(s); 12.05 (A); 13.10 (s); 
14.30 (s); 15.00 (A); 16.30 
(s); 17.30 (s); 18.05 (A).
A – nie kursuje w niedziele  
i święta, d – w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, s – w 
dni nauki szkolnej, Sz – do szpi-
tala

SAMOCHODOWE 
USŁUGI TRANSPORTO-
WE WIESŁAW PIĄTEK 
PUCHACZÓW
Do Łęcznej: 6.39* (1-6,U); 
7.04* (1-5U,S); 8.14* (1-
6,U); 8.39* (1-5,U,S); 9.49* 
(1-6,U); 11.14* (1-5,U,S); 
11.39* (1-6,U); 12.54* (1-
5,U,S); 13. 29 (1-5,U); 14.14 
(1-6,U,S); 14.54 (1-5,U); 
15.39 (1-6,U,S); 16.24 (1-
5,U); 16.44 (1-6,U,S); 17.44 
(1-5,U). 
Do Cycowa: 5.58 (1-6,U); 
6.28 (1-5,U,S); 7.23 (1-6,U); 
7.48 (1-5,U,S); 8.53 (1-6,U); 
9.48 (1-5,U,S); 10.53 (1-
6,U); 11.58 (1-5,U,S); 12.53 
(1-5,U); 13.38 (1-6,U,S ); 
14.03 (1-5,U); 14.48 (1-
6,U,S); 15.33 (1-5,U); 16.03 

NOWY ROZKŁAD JAZDY 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 Gminnego Ośrodka Kultury 
w Puchaczowie, zawiesza się do odwołania ka-
lendarz imprez. Pracownicy GOK urzędują w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście klatką 
nowej części, od strony ul. Krótkiej i ul. Rynek.

03 września 2013 r. ruszają  
w GOK zajęcia z „Zumby”.  
Na czas remontu spotkania 
odbywać się będą w Zespole 
Szkół w Puchaczowie we wtor- 
ki i czwartki w godzinach  
19.00-20.00. 

tel. 81 757 53 45
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GMINNY OŚRODEK 
ZDROWIA SP ZOZ  
W PUCHACZOWIE
DYŻURY LEKARSKIE 
W PRZYCHODNI:
E. Małocha-Gieroba – l. pediatra 
pon. 8.00-15.00, wt., czw. 9.00-
16.30, śr. 10.30-18.00, pt. 8.00-
15.30; J. Kojder-Mazur Justyna 
– l. pediatra wt., czw. 16.00-18.00; 
S. Dzikowski – l. medycyny rodzin-
nej pon. – pt. 8.00-15.30; R. Gajew-
ski – l. medycyny rodzinnej pon., 
pt. 14.00-18.00, śr. 8.00-13.00;  
L. Szymańska-Żołądek – l. stoma-
tolog pon., śr. 10.30-18.00, wt., 
czw., pt. 8.00-15.00; M. Dzida 
– radiolog (także badania USG) 
środa 14.00-16.00; B. Kondracka 
– l. ginekolog czw., 14.00-18.00,  
pt. 15.00-19.00; M. Lalak – l. medy-
cyny pracy czwartek 15.00-17.00. 

Od 01 sierpnia 2013 roku kierownikiem 
Ośrodka Zdrowia jest S. Dzikowski.

Tel. 81 757 54 80

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-
mał na adres domowy informację o terminach odbioru nieczystości.

(1-6,U,S); 17.08 (1-5,U).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych,  

* – kursuje do szpitala w Łęcznej 

SAMOCHODOWE  
USŁUGI TRANSPORTO-
WE WIESŁAW PIĄTEK

ŁĘCZNA
Do Cycowa (przez Pucha-
czów): 5.50 (1-6,U); 6.20 (1-
5,U,S); 7.15 (1-6,U); 7.40 1-5 
(U,S); 8.45 (1-6,U); 9.40 (1-
5,U,S);  10.45 (1-6,U); 11.50 
(1-5,U,S); 12.40 1-5,U); 13.30 
(1-6,U,S); 13.55 (1-5,U); 
14.40 (1-6,U,S); 15.25 (1-
5,U); 15.55 (1-6,U,S); 17.00 
(1-5,U).
Łęczna – Szpital: 6.47 (1-6,U); 
7.12 (1-5,U,S); 8.22 (1-6,U); 
8.47 (1-5,U,S); 9.57 (1-6,U); 
11.22 (1-5,U,S); 11.47 (1-
6,U); 13.02 (1-5,U,S).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych

KOMUNIKACJA PRYWAT-
NA ARS-TRANS ŁĘCZNA
Do Cycowa: 6.40 (D); 8.15 
(S); 9.00 (a); 10.00 (S); 11.30 
(S); 12.00 (a); 13.00 (S); 14.20 
(S); 14.55 (a); 16.20 (D); 17.20 
(S); 18.00 (a).
a – nie kursuje w niedziele  
i święta, D – w dni robocze  
od poniedziałku do piątku, S – w 
dni nauki szkolnej oprócz świąt
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W Ostrówku na posesji 153 znajduje się mały, magiczny świat pełen urokli-
wych latarenek, karmników dla ptaków rodem z bajki, wiklinowych koszy  
i koszyków, pięknych cynkowanych konewek, donic i doniczek wypełnionych 
po brzegi lawendą, wrzosem, żurawkami i rozlicznymi ziołami. 

Po sąsiedzku  
z... Karoliną Roczon  
i „Lawendowym Centrum”

Lawendowe Centrum” w środ-
ku upalnego sierpnia tętni 

życiem. Pełno w nim bylin wszel-
kiej maści: 6 odmian specjalności 
zakładu – firmowej lawendy, skal-
nic, wrzosów, tawułek, dzwonków 
oraz ostróżek. Pachnie też orega-
no, rozmarynem, szałwią, tymian-
kiem i bazylią. Odwiedzających 
zachwycają też kolory ponad 50 
odmian kwiatów rabatowych  
i balkonowych. 

O tym, że niełatwo jest prowa-
dzić biznes na prowincji, wiedzą 
wszyscy przedsiębiorcy, trzeba 
więc mieć odwagę, by zakładać 
firmę w czasach kryzysu. W roku 
2012 na założenie własnego inte-
resu zdecydowało się 24 miesz-
kańców naszej gminy, w tym roku 
tylko 17. 

– Czy, jak mówi stare porze-
kadło, początki były trudne?

– Początkowo „Lawendowe 
Centrum” mieściło się w pomalo-
wanym na kolorowo garażu mo-
ich rodziców i powiem szczerze, 
miało wówczas bardzo swojski 
klimat – mówi jego właścicielka, 
Karolina Roczon. – W pierw-
szych miesiącach bywało tak, że 
odwiedzała nas tylko jedna osoba 
dziennie. Dziś z moich usług ko-
rzysta gmina Puchaczów, Milejów 
i Ludwin, okoliczne domy weselne 
i restauracje. Centrum nie tylko 
sprzedaje, ale chętnie wypożycza 
swoje kompozycje na gminne 
uroczystości. Organizuje również 
warsztaty florystyczne. 

24-letnia pełna ciekawych 
pomysłów właścicielka ukończyła 
studia na lubelskim Uniwersytecie 
Przyrodniczym, a tytuł inżyniera 

ogrodnictwa umocnił ją w prze-
konaniu, że warto inwestować na 
terenie naszej gminy, wykorzystu-
jąc swoje wykształcenie i stawiając 
na nową jakość. 

– Wciąż szukałam własnego 
miejsca w gospodarstwie rodzi-
ców, zastanawiając się, jak po-
szerzyć profil ich działalności. 
Wówczas  znajoma z Holandii 
zainspirowała mnie do poznania 
tajników stylu naturalistycznego  
i prowansalskiego. Zaczęłam prze-
glądać katalogi roślin i  stylowych 
akcesoriów ogrodowych. Wtedy 
właśnie postanowiłam założyć 
firmę i sprowadzać produkty z za-
granicy. 

– Stawiający pierwsze kroki 
w biznesie mogą liczyć na dota-
cję państwa i małe przywileje, np. 
obniżoną składkę zusowską.

– Ja zaczęłam od złożenia w 
Urzędzie Pracy w Łęcznej wnio-
sku o wsparcie finansowe. Tym 
sposobem, za innowacyjny po-
mysł na przedsiębiorstwo, otrzy-
małam dotację w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości kilkunastu tysięcy 
złotych. Procedura trwała za-
dziwiająco krótko – od złożenia 
wniosku, do podpisania umowy i 
przelania środków na konto ban-
kowe minęły 4 miesiące. Rejestra-
cja własnej firmy była kwestią jed-
nego wieczoru, bowiem można to 
zrobić za pośrednictwem interne-
tu, oraz jednej wizyty w Urzędzie 
gminy i ZUS-ie w Lublinie. Fun-
dusze przeznaczyłam na zakup 
mebli, laptopa i przede wszystkim 
tzw. towaru trwałego: nawozów, 
donic, osłonek itp. rzeczy. Trudno 

było pracować na tych paru me-
trach kwadratowych, więc jedno-
cześnie z mężem remontowaliśmy 
niewielki domek, który od lutego 
jest siedzibą i sercem firmy – kon-
tynuuje Pani Karolina. – Dziś 
stać mnie na płacenie podatków  
i ZUS-u, powiększa się grono mo-
ich stałych klientów, małymi kro-
kami rozbudowuję firmę.

Centrum pięknieje w oczach. 
Już od bramy witają nas dynie, 
kabaczki i cukinie poukłada-
ne na belach siana oraz stoły z 
piętrzącymi się łanami lawendy  
i wrzosów. Wiosną tuż przy płocie 
pojawił się mały tunelik prezen-
tujący rośliny i kwiatowe kom-
pozycje, a tuż za nim niewielki 
plac, na którym hoduje się ro-
śliny. Niezbędna jest rozbudowa 
samego budynku, bowiem wciąż 
przybywa asortymentu. A jest  
w czym wybierać: wyroby z wikli-
ny, okolicznościowe kompozycje 
z żywych, sztucznych i suszonych 
kwiatów, ale przede wszystkim 
urokliwe materiały dekoracyjne 
sprowadzane z Holandii, m.in. 
donice i osłony na rośliny oraz 
całe mnóstwo drobiazgów w stylu 
prowansalskim: dzwonki,  pude-
łeczka, filiżanki, flakony, świece  
i świeczniki, latarenki i budki dla 
ptaków wypełnione  rozmaitymi 
bylinami. 

– To coś niepowtarzalnego 
i swojskiego. Przeciwwaga dla 
tego, co oferuje konkurencja.

– W projektowaniu kompozy-
cji pomaga mi doświadczenie zdo-
byte podczas kursu florystycznego 
i zajęć na studiach, a na co dzień 
dbam po prostu o to, by wszystko 

było piękne, oryginalne i co naj-
ważniejsze – niedrogie. 

Co jeszcze urzeka w lawendo-
wym świecie Pani Karoliny? Przy-
jazna, niemal rodzinna atmosfera,  
a także dogodne godziny zaku-
pów, nawet do zmroku w środku 
sezonu. Poza tym, wielkie plany 
na przyszłość, na tę najbliższą 
– zatrudnienie pierwszych pra-
cowników, zupełnie nowe, zaska-
kujące propozycje na halloween  
i Wszystkich Świętych. 

Trudno powiedzieć, o jakiej 
porze „Centrum” wygląda naj-
piękniej. Jak twierdzi Pani Karo-
lina, ona sama tak naprawdę roz-
kwita w nim najpełniej w okresie 
Bożego Narodzenia:

– Wówczas z „Lawendowego 
Centrum” odwiedzającym po pro-
stu nie chce się wychodzić – doda-
je z uśmiechem. 

I jeszcze jedno jest pewne.  
Że takiego podejścia do pracy i ta-
kiej przedsiębiorczości można tyl-
ko Pani Karolinie pogratulować.

Rozmawiała:  
Małgorzata Rodziewicz

Mieszkańców naszej gminy zaintere-
sowanych otrzymaniem wsparcia 

finansowego na założenie własnej firmy 
odsyłam na stronę: funduszeeuropej-
skie.gov.pl, gdzie znadują się informacje 
dla chcących prowadzić własny biznes 
młodych przedsiębiorców. Udzielają ich 
także powiatowe Urzędy pracy. Kwo-
ta dofinansowania zależy głównie od 
instytucji jej udzielającej i wynosi od 
kilkunastu (w UP) do nawet 40 tys. zło-
tych u innych podmiotów. Warunkiem 
otrzymania wsparcia jest prowadzenie 
przedsiębiorstwa przez rok.

Fot. Karolina Roczon.



Puchaczów – Kronika

Osstatnia niedziela sierpnia dla harcerzy Hufca Puchaczów i dla większości mieszkańców wsi pozostanie na długo w pamięci.

– Łza się w oku kręci , kiedy tak patrzę na te dzieciaki , na tych harcerzy z dożynkowymi wianuszkami, z koszyczkami 

pełnymi owoców, o które sami troszczyli się od wiosny po dziś dzień – mówi mieszkanka Ciechanek. – Toż to już 25 lat nie mieliśmy 

takiej uroczystości – dodaje. – Starszym nie chciało się robić zabaw, a młodzi, myśleliśmy, nie mają ani ochoty, ani pojęcia co i jak.  

A tu masz. Zrobili nam taką przyjemność, taką niespodziankę. (...)

Dochodzi godzina 15.00, na boisku przed Zbiorczą Szkołą Gminną w Ciechankach zbierają się mieszkańcy wsi. (...)

Ewa, organizatorka tegorocznych dożynek harcerskich, jest najbardziej zdenerwowana. (...)

– Wie pani, to dla nas ogromnie ważna impreza. Sami ją przygotowaliśmy. Postanowiliśmy właśnie tak wskrzesić zapomniane już 

tradycje  dożynkowe wsi. Wstyd się przyznać, ale te maluchy z pierwszych klas, chociaż mieszkają na wsi, tak naprawdę nie wiedzą,  

co to są dożynki. Znają je tylko z opowiadań i obrazków z telewizji. (...)

Kilka minut po 15.00 z podwórka naprzeciwko szkoły rusza barwny dożynkowy korowód na traktorach udekorowanych wiązkami 

zbóż, wianuszkami z kwiatów. Każdy chłopak i każda dziewczyna trzyma koszyk z owocami i warzywami z tegorocznych zbiorów. 

Rozlega się pieśń „Plon, niesiemy plon w gospodarza dom”. A plon tegorocznego lata dla harcerzy z zastępu „Parasol” jest bardzo bogaty.

– Przez całe wakacje pracowaliśmy naprawdę solidnie – mówi Marzena. – Najpierw zbieraliśmy truskawki na plantacjach.  

W ciągu paru godzin dziennie nasz zastęp zbierał 15-20 łubianek. Pomagaliśmy nie tylko w gospodarstwach naszych rodziców,  

także ludziom starszym przy żniwach, zwożeniu snopków, sianokosach. (...)

Korowód dożynkowy zbliża się do szkoły. Na ręce sołtysa harcerze składają wykonane przez siebie wieńce dożynkowe, koszyki  

z plonami lata, ogromny bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Po tradycyjnym dzieleniu się chlebem i solą rozpoczyna się  

część artystyczna przygotowana głównie przez harcerzy, a oparta na wierszach ludowego poety pana Władysława Kuchty.  

Nie brakuje oczywiście ludowych tańców, skeczów, przypowiastek humorystycznych, scenek z życia wsi.

Kiedy wieczorem opuszczamy wieś, na placu przed szkołą rozpoczyna się zabawa. Bawią się starzy i młodzi, tak jak bywało to 25 lat 

temu.
– No, jakoś poszło – mówi Ewa. – W przyszłym roku będzie lepiej. A starsi mieszkańcy dodają: – Takiej zabawy nie mieliśmy już od 

dobrych kilkunastu lat. Żeby tylko na tych jednych dożynkach się nie skończyło i żeby harcerzom nie zabrakło zapału.           

Danuta Niedźwiecka (Fragmenty artykułu prasowego z 1982 r. zamieszczonego w „Kronice Ciechanek” )

   Historia starej fotografii   

Fot.: Harcerze niosący letnie plony, wśród nich: 
starościna Basia Polak (z chlebem) oraz starosta 
dożynek Wiesio Roczon. 

Poniżej: Przy stole prezydialnym najstarsi miesz-
kańcy wsi: Franciszka Golan (86 lat) i Józef Gisz-
czak (82 lata) oraz: nauczyciel B. Kapica, sołtys  
J. Onyszko, kombatant J. Olender, przewodnicząca 
FJN E. Winnicka, wzorowy rolnik M. Włodarczyk.
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