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Puchaczów – Kronika
18 listopada 1863 roku Pod Puchaczowem miała miejsce bitwa tocząca się w otwartym polu i zabudowaniach miastecz-

ka. Bohaterami tej potycznki byli nasi pradziadowie, bowiem znaczną część oddziału stanowili mieszkańcy Ziemi 

Łęczyńskiej.  

Wojska majora Lenieckiego i  majora Mareckiego znajdowały się wówczas w nieistniejącej już miejscowości Skar-

bina. Zgodnie z przeglądem, liczyły około 1200 ludzi, w tym 7 kompanii strzeleckich, 2 kompanie kosynierów oraz 

250 kawalerzystów. Ponieważ zbliżały się wojska rosyjskie, rankiem gen. Heidenreich wydał rozkaz przejścia wojska  

do miejscowości Głębokie przez Nadrybie, Puchaczów i Brzeziny. Sam z eskortą udał się do Łęcznej, aby zabezpieczyć 

drogi z Lubartowa, Lublina i Mełgwi. 

Około godziny 15.00 oddziały Lenieckiego i Mareckiego dotarły do folwarku w Bogdance, gdzie zaplanowano odpo-

czynek. Podczas posiłku dano znać dowódcom, że zbliżają się Rosjanie. Były to wojska carskie składające się z 4 kompanii 

piechoty i 150 kozaków na koniach. Kompanie te pod dowództwem pułkownika Cwiecińskiego dotarły niespodziewanie 

drogą Łańcuchów-Puchaczów. Na tę wiadomości major Marecki  natychmiast ruszył ze swoim wojskiem w stronę Pucha-

czowa. Nagle z naprzeciwka wyjechali Moskale. Natychmiast wywiązała się walka. Dowódcy oddziałów powstańczych 

nie wycofali się. Rozkazali wojsku zająć pozycje bojowe i przystąpić do walki.

Około godziny trwał karabinowy ostrzał stojących naprzeciwko wojsk. Rosjanie jako pierwsi zdecydowali się ruszyć 

na bagnety. Strzelcy Mareckiego śmiało odparli ten atak, co więcej – ruszyli do kontrnatarcia. Rosjanie zaczęli się wyco-

fywać na puchaczowski cmentarz, jednak ścigający ich oddział powstańczy szybko ich stamtąd wyparł. 

Po naradzie polscy dowódcy postanowili zaatakować obsadzony cofającymi się wojskami rosyjskimi Puchaczów. Wro-

gowie rosyjscy pochowani w domach i zagrodach przywitali Polaków ogniem karabinowym. Piechota jednak była nie-

pokonana i napierała coraz bardziej na przeciwnika. Moskale, nie spodziewając się tak śmiałego szturmu, zaczęli 

uciekać z miasta do wsi Brzeziny. Wojsko polskie, które napotykało po drodze bagno, tylko ostrzelało uciekających Rosjan.  

Na wypadek, gdyby ci chcieli ponownie zaatakować, I kompania obsadziła groblę wiodącą do Brzezin.  

Dowódcy nie pomylili się . Płk Cwieciński nie dawał za wygraną. Postanowił wrócić i zaatakować odpoczywających 

w Puchaczowie powstańców. Spotkał się jednak z silnym ogniem karabinowym ustawionym na grobli. Wtedy Rosjanie 

ostatecznie zrezygnowali z natarcia i wycofali się do Wesołówki.

Powstańcy nie ścigali Rosjan. Nazajutrz rano, po nocnym odpoczynku opuścili Puchaczów, udając się w lasy par-

czewskie.

                                                          
                                          Agnieszka Sobiesiak  
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   Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Aktorzy spektaklu „Droga do wolności” ze Szkoły Podstawowej w Nadrybiu
Eugenia Rozwałka w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie, jej wyróżnienia i nagrody
Doroczne spotkanie opłatkowe Ludowców
Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej w Ostrówku
Uczniowie podczas rozwiązania konkursu „Trzymaj Formę”

Projekty wsPółfinansowane  
z Unii eUroPejskiej w gminie PUchaczów  

w latach 2010-2012  
1. rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Puchaczów w ramach działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Kwota dofinansowania:   
3 038 064,00 zł

2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: ciechan-
ki, ostrówek, szpica, zawadów i jasieniec w ramach dzia-
łania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Go-
spodarka  wodno-ściekowa – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Kwota dofinan-
sowania: 14 954 994,57 zł 

3. Partnerstwo ponad granicami – transgraniczne spotka-
nia gminy Puchaczów, lubliniec i lubitów  – wsparcie udzie-
lone przez Norwegię – dofinansowanie ze środków Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania 
Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug; Kwota dofi-
nansowania: 15 604,00 EUR

4. jarmark Puchaczowski – jako obraz historii, tradycji i kul- 
tury ukazany w społeczności lokalnej gminy Puchaczów  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013; Kwota dofinansowania: 19 403,30 zł

5. Promocja lokalnych walorów kulinarnych gminy Pucha-
czów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013; Kwota dofinansowania: 17 493,56 zł

6. kampania promocyjna gminy Puchaczów; Kwota dofinan-
sowania: 9 457,00 zł

7. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w  miejscowości 
ostrówek; Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł

8. Budowa kompleksu  boisk sportowych w ramach progra-
mu „moje Boisko – orlik 2012” w Puchaczowie; Kwota dofi-
nansowania: 666 000,00 zł

9. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach progra-
mu „moje Boisko – orlik 2012” w miejscowości ostrówek; 
Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł

10. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach pro-
gramu „moje Boisko-orlik 2012” w miejscowości nadrybie; 
Kwota dofinansowania: 433 000,00 zł

11. Dożynki gminne – Puchaczów 2012; Kwota dofinansowa-
nia: 17 180,81 zł

12. wielobarwny wypoczynek – budowa ścieżki rowerowej 
na terenie Pojezierza łęczyńsko-włodawskiego – projekt 
partnerski ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej, Gminą Lu-
dwin i Gminą Puchaczów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Oś Priorytetowa 
VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kwota 
dofinansowania: 1 749 994,40 zł

Katarzyna Janiuk,  
Starszy specjalista ds. rozwoju lokalnego i funduszy unijnych  

gminy Puchaczów

Planowane Projekty wsPółfinansowane  
z Unii eUroPejskiej  

oraz śroDków zewnętrznych  
w gminie PUchaczów w latach 2013-2014  

1.  remont budynku gok w Puchaczowie; Kwota pozyskania: 
69 405,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

2. wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej w ciechan-
kach, ostrówku, szpicy, zawadowie, jasieńcu. Kwota do pozy-
skania:  384 174,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. „odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów 
– montaż kolektorów słonecznych” ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007- 
-2013, działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku, Oś priorytetowa 
VI Środowisko i czysta energia. Wnioskowana kwota:  4 751 177,00 zł

4. Budowa basenu przy zespole szkół w Puchaczowie; Plano-
wana kwota do pozyskania: 18 000 000,00 zł

5. Projekt realizowany w partnerstwie trójstronnym Polska – 
węgry – słowacja w ramach grantów Międzynarodowego Fundu-
szu Wyszehradzkiego. Kwota dofinansowania: od 6 000 EUR w górę

6. Utworzenie placu zabaw w miejscowości turowola kolo- 
nia; Kwota do pozyskania: 18 646,13 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Osi IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów

7. jarmark tradycji i kultury ludowej - Puchaczów 2013; Kwota 
do pozyskania: 50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV 
LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów

8. impreza kulturalno-rekreacyjna kultywująca miejscowe 
tradycje i smaki gminy Puchaczów; Planowana kwota do pozy-
skania 30 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, 
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów.



A. H.

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy „Wieści”. Zgodnie z wcze-

śniejszą zapowiedzią, pierwszy numer dwu-
miesięcznika w roku jest wydaniem stricte samo-
rządowym. Zapraszam zatem do zapoznania się  
z głosem Wójta Gminy Puchaczów Adama Grze-
siuka podsumowującym działalność gminy w 
minionym roku. Mam nadzieję, że zainteresują 
Państwa projekty współfinansowane z Unii Euro-
pejskiej i funduszy zewnętrznych, gminne stawki 
podatkowe oraz struktura budżetu na rok 2013. 

Włączając się w obchody 150 rocznicy wy-
buchu powstania styczniowego, postanowiliśmy 
wspomieć powstańcze epizody związane nieroz-
łącznie z naszą historią oraz zainicjować na łamach 
„Wieści” cykl artykułów poświęconych lokalnym 
patriotom związanych z tym wyjątkowym czasem. 

Wierzę, że lektura kolejnego numeru „Wieści” 
będzie dla Państwa satysfakcjonująca. 

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny
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Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim zrywem narodowym. Rozpoczęło się 22 stycz-

nia 1863 roku i trwało około 15 miesięcy. Objęło Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. W 1863 r.,  

w przeciwieństwie do okresu powstania listopadowego, Polacy nie dysponowali regularnymi oddziałami wojskowymi. Do wal-

ki z armią rosyjską, liczącą początkowo ok. 100 tys. żołnierzy, w pierwszym dniu powstania stanęło zaledwie 6 tys. Pola-

ków. Dlatego od samego początku powstanie przybrało charakter wojny partyzanckiej. Dochodziło zatem do licznych walk, 

podczas których powstańcy skutecznie niszczyli mniejsze oddziały armii rosyjskiej. Ostatecznie przez szeregi powstańcze 

przewinęło się ponad 200 tys. ochotników. Jeszcze więcej działało w organizacji narodowej, która miała wszelkie znamiona 

tajnego polskiego państwa, w którym świetnie działała powstańcza poczta, policja i sądy, ściągano podatki, wydawano gazetki  

i ulotki propagandowe, informujące o bieżącej sytuacji.

Podczas powstania stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. W całym województwie lubelskim było ich ok. 224. Najsłynniej-

sze z nich miały miejsce w miejsowościach: Żyrzyn, Fajsławice, Krasnobród, Lubartów, Garwolin, Kock, Kobylanka, Batorza, 

Depułtycz, Panasówka, Wygoda (gm. Jastków).

Bardzo negatywny wpływ na losy powstania miał podział polskiego obozu narodowego na dwa rywalizujące o władzę ugrupo-

wania: „białych” i „czerwonych”. Tzw. obóz „czerwonych” był zwolennikiem zbrojnej walki o niepodległość i wzywał do powsta-

nia narodowego. Do niego m.in. należeli nasi lokalni bohaterowie, bracia Jan i Kazimierz Bogdanowicze. Stronnictwo „białych”, choć 

również nastawione niepodległościowo, było przeciwne zbyt szybkim planom zrywu, propagując idee pracy organicznej. 

Bilans powstania był tragiczny. Około tysiąca osób stracono, na polach bitew poległo około 20 tys., około 40 tys. wysiedlo-

no i zesłano na Syberię. 10 tys. Polaków wyemigrowało. Spalono tysiące wsi, miast i miasteczek. Polaków dotknęły liczne 

represje, m.in.: konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, po-

wodujące ubożenie ziemiaństwa i uszczuplanie stanu posiadania Polaków na kresach wschodnich. Wprowadzenie stanu wojennego 

na 50 lat sprzyjało aktywnej rusyfikacji. 

Opłatek Ludo-
wców
24 stycznia 2013 roku o godzi-
nie 17.00 w remizie OSP  
w Brzezinach odbyło się spotka-
nie opłatkowe działaczy i sym-
patyków Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. 

Spotkanie poprowadzili Kierownik 
KRUS w Łęcznej Roman Cholewa oraz 

Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 

Wicewojewoda Lubelski Marian Starow-
nik, Marszałek Województwa Lubelskie-
go i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL 
w Lublinie Krzysztof Hetman, Dyrektor 
Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lu-
blinie i Wiceprezes Zarządu (c.d. na s. 2) 

27 stycznia zespół wokalny „To 
My” z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Puchaczowie odniósł 
sukces w XVIII Wojewódzkim 
Festiwalu Kolęd w Puławach, 
zdobywając I nagrodę w kate-
gorii zespołów wokalnych. 

Talent i profesjonalizm zespołu potwier-
dza fakt, że w ciągu czterech dni jury 

wysłuchało 271 prezentacji (ogółem 1 279 
wykonawców), a pomimo to (c.d. na s. 2) 

Zwycięstwo 
zespołu „To My” 

Fot. Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego 
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie
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Aktualności

My także pomogliśmy
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostanie…”
/Antoine de Saint-Exupéry/

Sztab Nr 144 Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” 2012 przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Puchaczowie zakończył  
i podsumował zbiórkę darów prowadzoną  
od 22 listopada do końca grudnia 2012 roku.

Zbiórkę darów przeprowa-
dzono w siedzibie OPS, 

Sklepie Spożywczo-Przemy-
słowym w Puchaczowie, szko-
łach gminnych (ZS w Pucha-
czowie, SP w Ostrówku, Szko-
łach Filialnych w Zawadowie  
i w Ciechankach, SP w Nadry-
biu). Do akcji włączyła się tak-
że Ochotnicza Straż Pożarna  
z Albertowa.

Dzięki życzliwości i ofiar-
ności mieszkańców naszej 
gminy w sumie zebrano 483,2 
kg wszystkich produktów oraz 
przedmiotów, czyli o 137,2 kg 
więcej w stosunku do ubiegłe-
go roku. Dary znalazły się w 
świątecznych paczkach, któ-
re przekazano 45 rodzinom  
i dzieciom najbardziej potrze-
bującym z terenu gminy Pu-
chaczów.

Serdeczne podziękowania 
składamy wszystkim darczyń-
com i ludziom dobrej woli, 

mieszkańcom gminy Pucha-
czów, dyrektorom szkół, na-
uczycielom i wolontariuszom, 
Pani Joannie Niwińskiej oraz 
Prezesowi OSP w Albertowie 
za chęć niesienia bezintere-
sownej pomocy i przyłącze-
nie się do XX Ogólnopolskiej 
Akcji Charytatywnej „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Ewa Kaźmierczak

(c.d. ze s. 1) Powiatowego PSL w 
Łęcznej Daniel Słowik, Wice-
prezes Polskiego Związku Pro-
ducentów Zbóż Tadeusz So-
larski, przedstawiciele Zarządu 
Powiatowego PSL w Łęcznej, 
prezesi zarządów gminnych 
PSL i Burmistrz Łęcznej Teo-
dor Kosiarski. Na spotkaniu 
nie zabrakło również Dyrekto-
ra Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Łęcznej Piotra Rybaka, 
Sekretarza Powiatu Łęczyńskie-
go Kazimierza Radko, Wójta 
Gminy Cyców Jana Baczyńskie-
go, Wójta Gminy Spiczyn Miro-
sława Krzysiaka, Wójta Gminy 
Ludwin Andrzeja Chabrosa, 
radnych powiatu łęczyńskiego, 
proboszczów parafii w Nadry-

biu i Łańcuchowie oraz człon-
ków KGW i OSP w Brzezinach. 

Po uroczystych przemowach 
wysłuchano pięknych kolęd  
w wykonaniu zespołu „To My” 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Świerszczowa. 

Następnie ks. Jarosław Ko-
zak odczytał Słowo Boże oraz 
złożył wszystkim życzenia po-
myślności na 2013 rok.

Po części oficjalnej przybyli 
na spotkanie goście podzielili się 
opłatkiem i kosztowali pyszne 
potrawy przy szwedzkim stole.

Szczególe słowa podzięko-
wania należą się Paniom z KGW  
w Brzezinach za przygotowanie 
suto zastawionych stołów oraz 
strażakom, czuwających nad 
bezpieczeństwem spotkania. A.U.

W Lublinie w siedzibie 
Urzędu Marszałkow-
skiego rozstrzygnięto 
regionalny konkurs na 
najlepszą ofertę gospo-
darstwa agroturystycz-
nego w województwie. 

W konkursowe szranki sta-
nęło 41 zainteresowa-

nych w kategorii gospodarstw 
agroturystycznych i gościnnych 
oraz produktów turystyki wiej-
skiej. Weryfikacją wniosków, 
wizytacją gospodarstw oraz wy-
borem finalistów zajmowała się 
komisja złożona z przedstawi-
cieli organizatorów (m.in. Mar-
szałkowskiego Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska, Lu-
belskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Lubelskiego Związ-
ku Stowarzyszeń Agroturystycz-
nych), organizacji branży tu-
rystycznej (Centrum Promocji 
Województwa Lubelskiego, Lu-
belskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej), a także regional-
nych mediów. 

Majątek „Rutka” najlep-
szym gospodarstwem 
agroturystycznym

Wicemarszałek wojewódz-
twa Sławomir Sosnowski powie-
dział, że na Lubelszczyźnie jest 
około 500 gospodarstw agrotu-
rystycznych i ich liczba rośnie. 
– Ważne jest, że ci, którzy pod-
jęli to wyzwanie kilka lat temu, 
w większości kontynuują dzia-
łalność. Agroturystyka nie daje 
wprawdzie stabilnych dochodów 
przez cały rok, ale stanowi liczą-
ce się uzupełnienie działalności 
rolniczej – podkreślił Sosnowski.

Gratulujemy sukcesu na-
szemu lokalnemu przedsiębior-
cy Zbigniewowi Kołodziejowi, 
który, zdaniem jurorów, ma 
najciekawszą ofertę agrotury-
styczną na Lubelszczyźnie – w 
Majątku „Rutka” prezentuje 
gościom polskie zwierzęta ho-
dowlane objęte ochroną zaso-
bów genetycznych: bydło bia-
łogrzbiete, koniki polskie, gęsi 
biłgorajskie oraz owce wrzo-
sówki i uhruskie.

Kategorię najbardziej inno-
wacyjny produkt turystyki wiej-
skiej wygrała Fundacja Nadwie-
przańskie Horyzonty z Kijan 
organizująca gry terenowe, 
nawiązujące do legend zamku  
w Zawieprzycach.                      A.U.

Podsumowanie 
akcji Sztabu 373:
•  odzież – 206,1 kg
•  obuwie – 1 kg
•  zabawki – 18 kg
•  artykuły szkolne  

i papiernicze – 1 kg
•  środki czystości i higieny 

osobistej – 2,5 kg
•  słodycze – 10,2 kg
•  żywność długoterminowa  

– 238,4 kg

(c.d. ze s. 1) dziewczęta zdobyły 
pierwszą nagrodę. 

W niedzielę 27 stycznia 
2013 roku w Puławach odbył się 
koncert laureatów, podczas któ-
rego ogłoszono werdykt. 

– To ogromne wyróżnienie  
i uznanie dla naszej pracy – 
przyznaje założyciel i opiekun 

zespołu „To My” – Krzysztof 
Zgórski. – Słowa uznania nale-
żą się przede wszystkim wspa-
niałym dziewczętom wcho-
dzącym w jego skład: Patrycji 
Krzyszczuk, Karolinie Stachar-
skiej, Karolinie Ukalskiej, Kin-
dze Wiązek oraz Ewie Zgórskiej 
– dodaje.                          Beata Sagan

Zwycięstwo zespołu  
„To My” 

Fot. KGW ze Świerszczowa.

Fot. Majątek „Rutka”

Opłatek Ludowoców
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Osoby bezrobotne 
bądź nieaktywne za-
wodowo, w wieku 
aktywności zawodo-
wej, które korzystają 
ze świadczeń pomo-
cy społecznej i są 
mieszkańcami gminy 
Puchaczów, mogą 
podwyższyć swoje 
kwalifikacje w ramach 
projektu OPS. 

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie 

w grudniu 2012 r. zakończył 
i podsumował kolejną edycję 
projektu systemowego „Spek-
trum możliwości”, przeprowa-
dzonego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Dziesięcioro zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
uczestników projektu objęto 
różnorodnymi działaniami 
zwiększającymi ich szanse na 
rynku pracy. 

Beneficjenci, między in-
nymi, brali udział w zajęciach 
grupowych i indywidualnych 
w zakresie treningu kompe-
tencji i umiejętności społecz-
nych, otrzymując wsparcie 

Mimo iż Sejm nie zgo-
dził się ustanowić roku 
2013 rokiem powsta-
nia styczniowego, z tej 
okazji w całej Polsce 
odbyły się uroczystości 
upamiętniające 150 
rocznicę tego wyjątko-
wego zrywu Polaków. 

Żywe lekcje historii

psychologiczne, odbyli też cykl 
warsztatów z doradcą zawodo-
wym. Ukończyli również szko-
lenia i kursy zawodowe, które 
pozwoliły na zdobycie nowych 
kwalifikacji bądź umiejętno-
ści: kurs prawa jazdy kat. B, 
kucharza małej gastronomii, 
fryzjerstwa, obsługi kasy fi-
skalnej, podstaw obsługi kom-
putera oraz kierowcy wózków 
jezdniowych z napędem silni-
kowym.

Poza wymienionymi for-
mami wsparcia uczestnicy pro-
jektu otrzymali zwrot kosztów 
dojazdu na zajęcia, materiały 
szkoleniowe, materiały pro-
mocyjne, ubezpieczenie NW, 
wyżywienie, wykonali badania 
lekarskie. Ponadto beneficjen-
ci korzystali ze wsparcia fi-
nansowego w formie zasiłków 
celowych na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej.

Wszystkie osoby zaintere-
sowane uczestnictwem w pro- 
jekcie systemowym w roku 
2013 proszone są o kontakt  
z kierownikiem bądź pracow-
nikami socjalnymi OPS w 
Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 
8 lub pod numerem telefonu  
81 75 75 068.     Ewa Kaźmierczak

Zostań uczestnikiem 
projektu „Spektrum 
możliwości”

Bal karnawałowy
02 lutego 2013 roku Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Puchaczów zorganizowało bal karnawa-
łowy w domu wiejskim w Brzezinach.

Przybyli na bal liczni goście 
bawili się do białego rana, 

tańcząc przy muzyce zespołu 
„Brokat”. Jak informuje prezes 
Stowarzyszenia, Bernarda Bo-

rochowska, środki uzyskane  
z organizacji imprezy przezna-
czono na działalność związaną 
z realizacją celów statutowych 
Stowarzyszenia.                    A.U.

Społeczności Szkoły Podsta-
wowej w Nadrybiu obchody  

te są szczególnie bliskie, ponie-
waż przywołują lokalnych bo-
haterów, Jana i Kazimierza Bog-
danowiczów, patronów szkoły.

– Spotkało nas ogromne 
wyróżnienie – informuje Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 

Nadrybiu Maria Paryła. – 31 
stycznia w Sali Błękitnej Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie, 
na zaproszenie Wojewody Lu-
belskiego Jolanty Szołno-Koguc 
i Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Krzysztofa Babisza, przedstawi-
liśmy program „Droga do wol-
ności”, przybliżający losy Jana 
i Kazimierza Bogdanowiczów. 
Widowisko było jedną z całego 
cyklu imprez, które przygoto-

waliśmy dla uczczenia rangi 
tego historycznego wydarzenia 
– dodaje pani dyrektor. 

15 stycznia w szkole odbyło 
się m.in. spotkanie z history-
kiem badającym losy braci, by-
łym starostą powiatu Piotrem 
Winiarskim.

07 lutego na terenie szkoły 
miały miejsce główne uroczy-
stości z okazji Dnia Patrona, 
podczas których „Drogę do 
wolności” obejrzała cała spo-
łeczność SP w Nadrybiu oraz 
zaproszeni goście. 

Tego dnia rozstrzygnię-
to również IV Międzyszkolny 
Konkurs „Moja mała Ojczyzna. 
Bohaterowie polskich powstań 
narodowych”, nad którym 
patronat sprawował Starosta 
Powiatu Łęczyńskiego Adam 
Niwiński oraz Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk.

Agnieszka Sobiesiak 
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Fot. Dyrektor SP w Nadrybiu Maria Paryła, Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk, Inspektor ds. 
Oświaty gminy Puchaczów Urszula Kłembokowska i Starosta Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński 

Fot. Majątek „Rutka”

Zapraszamy Czytelników  
do zapoznania się  

z cyklem artykułów Anny Chryć  
„Gloria victis. Historia braci”,  

które będą publikowane  
w kolejnych numerach „Wieści” 

w rubryce „EduPuchaczów”.
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Szanowni Mieszkańcy gminy 
Puchaczów,

Minął niełatwy dla samorządu, 
bardzo intensywny jeśli chodzi 
o gminne inwestycje, rok 2012. 
Rok trudnych decyzji i kluczo-
wych, strategicznych dla rozwo-
ju gminy przedsięwzięć. Z Radą 
gminy Puchaczów oraz całym 
aparatem administracyjnym ro-
biliśmy wszystko, aby realizacja 
założeń budżetowych odbywała 
się bez zakłóceń i była jak naj-
bardziej efektywna.   

Założenia budżetowe w 
roku 2012 uwzględniały docho-
dy i przychody gminy, wydatki 
inwestycyjne oraz wydatki bie-
żące.

Na dochody naszej gminy 
składają się głównie podatki, 
a wśród nich niezwykle waż-
ny podatek od nieruchomości  
z podziemnym uzbrojeniem 
kopalni, tzw. ,,wyrobiskami gór-
niczymi”, opłata eksploatacyjna. 
Dużą rolę w tej części budżetu 
odgrywają również pozyskane 
fundusze pomocowe, takie jak: 
RPO, PROW czy Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska. Suma obejmująca łącznie 
wszystkie wymienione elementy 
w latach 2011 i 2012 zamknęła 
się kwotą 18 377 232,57 zł. 

Jednym z najważniejszych, 
widocznych działań gminy są 
inwestycje. Każdy rok oznacza 
dla nas nowe wyzwania, ale rów-
nież i pracę nad dokończeniem 
tych wcześniej rozpoczętych. 
W ten oto sposób wybudowano 
kanalizację sanitarną w miejsco-
wościach: Ciechanki, Ostrówek, 
Szpica, Zawadów i Jasieniec – 
łącznie ponad 60 km sieci kana-
lizacyjnej, 176 przepompowni  
i 528 przyłączy, które będą włą-
czone w tym roku. Skorzysta  
z niej ponad 2 048 osób.

Podobnie realizowano mo-
dernizację oczyszczalni ścieków 
w Puchaczowie. W efekcie uzy-
skaliśmy podwyższenie zdol-
ności czyszczącej oczyszczalni  
z 220 m³/dobę do 550 m³/dobę. 
Obie te inwestycje kosztowały 
ponad 27 mln zł.

Ale inwestycje to nie tylko 
kanalizacja i oczyszczalnia. Jako 
gmina podejmujemy wiele dzia-

łań wpływających na poprawę 
bezpieczeństwa. Z tego powo-
du w roku 2011 roku opraco-
waliśmy szereg dokumentacji 
oświetlenia ulicznego, część  
z nich wykonano jeszcze w tym 
samym roku, pozostałą w mi-
nionym 2012. Nowe oświetlenie 
wykonano w Turowoli – Kolo-
nia (36 lamp) oraz Zawadowie 
(11 lamp).

Bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy to również chodni-
ki, drogi i koszty ich utrzyma-
nia. W 2012 roku podjęliśmy 
wielki trud sfinansowania w 
100% kosztów związanych z 
dokończeniem budowy drogi 
powiatowej nr 1625 L w Nadry-
biu oraz wybudowanie 450 m² 
chodnika w Ciechankach, rów-
nież przy drodze powiatowej. To 
nie oznacza, że zapomnieliśmy 
o naszych gminnych drogach – 
tu wykonaliśmy szereg remon-
tów: utwardzaliśmy tłuczniem 
i pokrywaliśmy je asfaltem, jak 
np. w Ciechankach – POM, Tu-
rowoli, Nadrybiu Ukazowym, 
Nadrybiu Dwór i Zawadowie. 

W sumie inwestycje, remon-
ty i bieżące utrzymanie dróg 
oraz chodników kosztowało 
gminę ponad 160 tys. zł 

Wielką wagę przywiązujemy 
również do krzewienia wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
kultury fizycznej, sportu i re-
kreacji. Wybudowano trzecie 
już na terenie gminy boisko 
,,Orlik”, tym razem przy szko-
le w Nadrybiu. Niebagatelnym 
osiągnięciem 2012 roku było 
wybudowanie kolejnych czte-
rech placów zabaw dla dzieci:  
w Jasieńcu, Szpicy, Turowoli –  
–Kolonii, Zawadowie. 

Dużą część budżetu po-
chłałaniają wydatki bieżące 
gminy. Gwarantują przede 
wszystkim utrzymanie szkół, 
przedszkola, Urzędu gminy, 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, GOK, Biblioteki. To 
również koszty utrzymania 
świetlic środowiskowych oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie. W grupie tej 
mieszczą się również wydatki 
w postaci opłat za energię elek-
tryczną, dla potrzeb oświe-
tlenia drogowego, budynków 
wiejskich i ich ogrzewania, jak 
również remontów.

Niejednokrotnie w środo-
wisku lokalnym i ogólnopol-
skim chwalimy się niezbyt wy-
sokimi opłatami za wodę, ścieki 
czy wywóz odpadów komunal-
nych. Jest to możliwe, ponie- 
waż gmina dotuje każdy m³ wo- 
dy  i ścieków oraz każdy pojem-
nik z odpadami komunalnymi. 
Łącznie jest to kwota rzędu  
700 tys. zł rocznie.

Wszystkie nasze działania 
służą w szerokiej perspektywie 
tworzeniu przyjaznych warun-
ków do życia. Dotacje do wody 
i ścieków, zbiórki odpadów, ni-
skie podatki, uzbrojenie terenu 
dzięki sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej, drogi i ich oświetlenie 
zaowocowały systematycznym 
rozwojem osadnictwa na na-
szym terenie. Na przestrzeni 
ostatnich 10 lat znacznie wzro-
sła liczba mieszkańców – z 4 000 
do niespełna 5 400, co dowo-
dzi, że dotychczasowe działania 
gminy są pozytywnie odbierane 
nie tylko przez mieszkańców, 
ale i przez ludność napływową, 
która poszerza krąg naszej spo-
łeczności, przyczyniając się do 
jej rozwoju.

W tym kontekście cieszy nas 
nagroda, którą otrzymaliśmy w  
2012 roku – gmina Puchaczów 
zajęła II miejsce w kategorii 
najlepiej rozwijających się gmin 
wiejskich w Polsce. Dla nas, sa-
morządowców, jest potwierdze-
niem słusznie obranej strategii, 
gwarantującej zrównoważony  
i prężny jej rozwój.

Adam Grzesiuk,  
Wójt Gminy Puchaczów

Rok 2012 w gminie – działania i rozwój

Otwarto 
lodowisko 
Już po raz trzeci 
mieszkańcy gminy 
Puchaczów mogą ko-
rzystać ze sztucznego 
lodowiska.

Lodowisko znajduje się na 
kompleksie boisk spor-

towych „Moje Boisko Orlik 
2012” w Puchaczowie przy ul. 
Lubelskiej. 

– Obiekt jest sezonowy 
i składany. Jego taflę mrozi 
kompaktowy agregat chłod-
niczy – informuje Katarzyna 
Janiuk, starszy specjalista ds. 
rozwoju lokalnego i funduszy 
unijnych gminy Puchaczów.  
– By zapewnić bezpieczeń-
stwo wszystkim osobom ko-
rzystającym z obiektu, Urząd 
gminy zatrudnił podobnie jak 
w zeszłym roku 2 opiekunów, 
którzy będą na zmianę czuwać 
nad bezpieczeństwem na lodo-
wisku – dodaje K. Janiuk.

Puchaczowskie lodowi-
sko ma wymiary 17 m x 35 m  
i mieści jednorazowo 30 osób. 
Korzystający z obiektu mają 
obowiązek wcześniejszego za-
poznania się z regulaminem, 
dostępnym na stronie interne-
towej gminy: www.puchaczow.
pl i na tablicy ogłoszeń przy 
wejściu na kompleks. 

Mieszkańcy gminy mogą 
bezpłatnie korzystać z wypo-
życzalni łyżew oraz nowości – 
2 pingwinków do nauki jazdy. 
                                                A.U.

Fot. Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk

Fot. Pingwiny do nauki jazdy na łyżwach



Zbigniew Kołodziej, z wy-
kształcenia zootechnik, 

który ukończył specjalizację  
z genetyki, już od ćwierć wieku 
prowadzi gospodarstwo agro-
turystyczne, zwane Majątkiem 
„Rutka”. 

– Kiedy w 2002 roku Pol-
ska przystąpiła do Organizacji 
Ochrony Zasobów Genetycz-
nych, postanowiłem zająć się 
hodowlą ras zachowawczych. 
W 2006 roku sprowadziłem 
więc do gospodarstwa gęsi 
biłgorajskie, a następnie ko-
niki polskie, bydło białogrz-
biete, owce uhruskie oraz 
owce wrzosówki – informuje 
Z. Kołodziej. – Jesteśmy w tej 
chwili jedynym gospodar-
stwem w Polsce, które posiada 
aż 5 tzw. ras zachowawczych. 
Hodowla zachowawcza ma 
na celu utrzymanie zanikają-
cych, lokalnych ras zwierząt. 
Zwierzęta objęte taką ochroną 
najczęściej są doskonale przy-
stosowane do warunków śro-
dowiskowych, a ich unikalne 
geny są niezbędne dla dalsze-
go rozwoju poszczególnych 
ras. Dlatego specjalizujemy się  
w promowaniu tych prymi-
tywnych ras polskich objętych 
programem ochrony zasobów 
genetycznych – dodaje. 

Sukces nie przychodzi ła-
two. Początkowo gospodar-
stwo liczyło tylko 3 ha. Nowe 
pomysły i potrzeba zwiększa-

Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Na spacer do... Majątku „Rutka”
– Robię to, co lubię – tak Zbigniew Kołodziej odpowiada na pytanie, dlaczego zajął się prowa-
dzeniem gospodarstwa agroturystycznego i hodowlą polskich ras zachowawczych. Zaprasza-
my na spacer do wyjątkowego, również w skali ogólnopolskiej, Majątku „Rutka”.
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nia przestrzeni dla przybywa-
jących zwierząt sprawiały, że 
sukcesywnie się powiększało. 
Teraz liczy 80 ha. Gospodarz 
cały czas zabiega także o po-
szerzanie stada. Obecnie cze-
ka na 100 owiec wrzosówek, 
ale też zwiększa stado koni-
ków polskich oraz krów. Jest 
to możliwe dzięki wsparciu  
z programów rolno-środowi-
skowych, które gwarantują do-
finansowanie na przykład do 
utrzymania samic. 

Zwiększająca się konku-
rencja na rynku gospodarstw 
agroturystycznych sprawiła, 
że właściciel Majątku „Rutka” 
potrafi zagwarantować odwie-
dzającym liczne atrakcje.

– Żeby uatrakcyjnić ofertę, 
wymyślam imprezy związane  
z hodowlą, takie jak np.: święto 
dojenia krowy, pokaz strzyże-
nia owcy czy święto pieczonej 
gęsi – wylicza Kołodziej. – Po-
mysł wziął się stąd, że któregoś 

razu odwiedzili nas przyja-
ciele z wnukami. Okazało się, 
że dzieci  nigdy wcześniej nie 
widziały krowy, nie wiedziały, 
skąd się bierze mleko. Zrozu-
miałem, że wizyta w Majątku 
może być doskonałą okazją, by 
przedszkolaki czy starsze dzie-
ci mogły same się przekonać, 
jak wyglądają wiejskie zwie-
rzęta czy dowiedzieć się, skąd 
się bierze mleko czy wełna. 
Najważniejszą zaletą „Rutki” 
jest to, że nie jest to mini zoo, 
jak np. obiekt w Leonowie. 
„Rutka” jest prawdziwym go-
spodarstwem rolnym – dodaje 
z dumą Z. Kołodziej. 

W Majątku, który ma rów-
nież bazę noclegową na 20 
osób i przepiękny, malowniczy 
ogród, odbywają się także róż-
nego rodzaju imprezy okolicz-
nościowe. 14 listopada 2012 
roku odbyła się tu konferencja 
owczarska, na którą przybyło 
ok. 100 osób. Jej organizato-

Oprócz I miejsca w kategorii najciekawsza 

oferta agroturystyczna w regionie Lubelskim 

Majątek „Rutka” w 2012 roku zdobył między 

innymi:

1.  Statuetkę Lubelskiego Orła Biznesu w kate-

gorii  gospodarstwo rolne

2.  Odznakę Zasłużony dla rolnictwa od Mini-

stra Rolnictwa

3.  Tytuł Mistrza rejonowego w agrolidze 

organizowanej przez Ośrodek Doradztwa 

Rolnego

4.  Wyróżnienie w konkursie Rolnik Lubelszczy-

zny w kategorii produkcji zwierzęcej

5.  Chempionat dla gęsi biłgorajskich na wy-

stawie w Sitnie i wicechempionat dla krowy 

rasy białogrzbietej w Sitnie

7.  Chempionat na krajowej wystawie ras 

rodzimych w Rudawce Rymanowskiej dla 

krowy „Petrima”

Zapraszamy Czytelni-
ków  „Wieści”, wszyst-
kich regionalistów  
i miłośników naszej 
pięknej ziemi na wirtu-
alny spacer po gminie.

Wirtualna wycieczka po 
okolicach Puchaczowa 

Wirtualny spacer po...  
gminie Puchaczów

udostępniona na stronie in-
ternetowej pod adresem www.
puchaczow.pl. to doskonała 
szansa na poznanie historii  
i odwiedziny ciekawych miejsc 
oraz zakątków naszej gminy, w 
których nie zabrakło również 
najważniejszych instytucji. Za-
chęcamy również do obejrzenia 
pięknej galerii zdjęć.                A.U.Fot. Zbigniew Kołodziej

rem był Instytut Zootechniki  
z Balic koło Krakowa. 

– W przyszłości mam za-
miar prowadzić oprócz agro-
turystyki gospodarstwo eduka-
cyjne. Ale moim największym 
marzeniem jest poszerzenie 
bazy agroturystycznej – dodaje. 

Rozmawiała: A.Ukalska       
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Śmieciowe oszczędności

EKOgmina

Od początku 2012 r. 
w Polsce obowiązuje 
nowa ustawa o utrzy-
maniu czystości i po-
rządku w gminach, tzw. 
ustawa śmieciowa.

Od 1 lipca 2013 r. nie po-
winny funkcjonować 

umowy zawierane indywidual-
nie przez właścicieli nierucho-
mości wytwarzających odpady 
komunalne z firmami świad-
czącymi obecnie usługi odbio-
ru odpadów komunalnych. 

– Jeśli chodzi o naszą gmi-
nę, dotyczy to głównie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie – informuje Barbara 
Pacek-Jaśkiewicz, Kierownik 
Referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. – W imieniu mieszkańców 
zawrze ona umowę z przedsię-
biorcą wyłonionym w drodze 
przetargu, który będzie wyko-
nywał usługi w tym zakresie. Od 
mieszkańców będzie pobierana 
opłata za gospodarowanie od-
padami.

– Jaki ma to związek z przy-
słowiowym Kowalskim? 

– Jeśli jest właścicielem nie-
ruchomości, powinien segrego-
wać jak najwięcej odpadów, jako 
że stawka opłaty będzie tym 
bardziej korzystna dla każdego 
z nas, im wyższy będzie poziom 
odzysku, czyli recyklingu. Wy-
nika to z wielkości odpadów 
segregowanych. Stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
obejmuje koszty odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 

– Czy ów Kowalski odczuje 
w portfelu korzyści z segregacji 
śmieci?

– Różnica między stawką 
za odpady segregowane a mie-
szane może dochodzić nawet 
do 100%. Dlatego w celu zmo-
bilizowania jak największej licz-
by mieszkańców do segregacji 
odpadów gmina planuje wy-
posażyć w pojemniki te nieru-
chomości, których właściciele 
zadeklarują selektywną zbiórkę 
odpadów. Istotne jest, że system 
musi się całkowicie samofinan-
sować. Ustawodawca nie prze-
widział bowiem możliwości do-
płacania przez gminy do śmieci. 
Gmina nie może więc do syste-
mu dokładać, ale też nie może 
pieniędzy, które do niej wpły-
nęły, przeznaczyć na żaden inny 
cel – dodaje B. Pacek-Jaśkiewicz.

Joanna Jakubowska

Do końca I kwartału 2013 roku Rada 
gminy musi podjąć kilka uchwał 
dotyczących nowego systemu „go-
spodarki śmieciowej” w sprawie: 
metody ustalenia opłaty i stawek 
opłaty; terminów, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami; wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami; szcze-
gółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od miesz-
kańców (tj. częstotliwości wywozu 
śmieci, zasad ich gromadzenia, se-
gregacji itp.)

Uchwały te stworzą ramy 
prawne do funkcjonowania nowe-
go systemu gospodarki „śmiecio-
wej”. Projekty w/w uchwał przygo-
towane przez pracowników Urzędu 
gminy Puchaczów dostępne będą 
na stronie internetowej gminy Pu-
chaczów w zakładce „Interesant”  
w dziale „Rolnictwo i Ochrona Śro-
dowiska” w marcu 2013 roku. 

Realizowany m.in. przez 
Celinę Michalską w Gim-

nazjum w Puchaczowie me-
todą projektu, wykracza poza 
podstawę programową i pro-
gramy nauczania szkoły. 

W IV już edycji konkursu 
wiedzy o zdrowiu „Trzymaj for-
mę” wzięło udział 44 uczniów 
szkoły. I miejsce zajęli, uzysku-
jąc maksymalną liczbę punk-
tów, Paweł Krzyszczuk z klasy 
III c oraz Patrycja Krzyszczuk  

z II a, II – Milena Mikołajewska 
z kl. I a, III – Iga Piskorska z kl. 
III c, a IV – Mikołaj Chodoń  
z kl. I a. 

Wymienieni uczniowie zaję-
li drużynowo IV miejsce w eta- 
pie powiatowym konkursu. 

W kategorii prezentacja-
multimedialna wyróżnienie w 
powiatowym etapie konkursu 
otrzymał Piotr Warzyszak.

Opiekunem uczniów była 
Celina Michalska.                  cm

Trzymali formę
Celem ogólnopolskiego programu dla dzieci  
i młodzieży „Trzymaj Formę” jest m.in. nauka 
zasad prawidłowego sposobu odżywiania się. 

Występująca w przyro-
dzie celuloza jest białą, 

pozbawioną smaku i zapachu, 
nierozpuszczalną w wodzie sub-
stancją, która m.in. buduje ścia-
ny komórkowe roślin i glonów. 
Najwięcej celulozy zawierają 
włókna lnu i włoski okrywają-
ce nasiona bawełny, w których 
jest jej nawet ponad 90%. Prze-
ciętne drewno   zawiera około  
45-50% celulozy. 

Ludzie już dawno docenili 
zalety tego cukru roślinnego, 
wykorzystując go w przemy-
śle do produkcji papieru, tka-
nin, a także materiałów wybu-
chowych, lakierów i tworzyw 
sztucznych. 

Cegły wytwarzane z dodat-
kiem celulozy mają wiele zalet: 
m.in. bardzo niską przenikal-
ność cieplną, co oznacza, że 
będą wykorzystywane do budo-
wy energooszczędnych domów. 
Wymagają też o wiele krótszego 
czasu wypalania niż cegły tra-
dycyjne. Są także ekonomiczne  

i sprzyjają ochronie środowiska, 
ponieważ wykorzystują odpady, 
za które trzeba ponosić koszty 
recyklingu.

W jaki sposób powstają? 
Odpady celulozowe z papierni 
mieszane są z glinką ceramicz-
ną, a następnie poddane zgnia-
taniu ciśnieniowemu i prze- 
puszczaniu przez maszynę. Wy-
tworzone z łączonych razem 
wałków mają wymiary 3 x 1 x 6 
cm. Połączone dają materiał sta-
bilny, zachowujący swoje nowe 
właściwości. 

Wadą gliniano-celulozo-
wych cegieł jest ich niska wy-
trzymałość, jednak pomysłem 
na polepszenie ich jakości jest 
wzbogacenie o odpady z tłoczni 
oliwy, browarnicze lub z pro-
dukcji bioetanolu. Ten ostatni 
dodatek powoduje przy okazji 
zwiększenie pojemności ciepl-
nej o 40%. 

Według wynalazców nowe 
cegły mogą pojawić się na rynku 
za 3-5 lat.              Celina Michalska

Powrót do przeszłości?

Ludzie pierwotni budowali szałasy, wykorzystując 
do konstrukcji materiał roślinny. Z czasem na-
uczono się wykorzystywać bardziej trwałe surow-
ce: drewno, cegły, pustaki, płyty betonowe. Hisz-
pańscy naukowcy opracowali ciekawą metodę 
produkcji cegieł z gliny z dużym dodatkiem bez-
użytecznych odpadów celulozowych z papierni. 
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BiBliotekaPoleca

J.K.  Rowling „Trafny wybór ”

Biblioteka ciągle w grze...
Wbrew powszechnym tendencjom związanym  
ze spadkiem czytelnictwa w Polsce Biblioteka  
w Puchaczowie szczyci się jego wzrostem. 

Pod koniec grudnia 2012 
roku Biblioteka liczyła 1065 

czytelników. To o 181 osób wię-
cej niż w roku ubiegłym. Wpły-
nęły na to zintensyfikowane 
działania pracowników instytu-
cji oraz jej filii.

Czytelnictwo najmłodszych 
i młodzieży wspierają znane już 
wszystkim akcje „Kosz pełen 
książek” i „Książka dla przed-
szkolaka”, a także konkursy lite-
rackie i plastyczne. 

Starszym czytelnikom Bi-
blioteka proponuje nie tylko 
zapoznawanie się ze stale po-
większającym się księgozbiorem  

i nowościami, ale także spotkania 
autorskie i wieczory literackie.

Biblioteka to nie tylko książ-
ki, ale też czasopisma, filmy, 
wystawy okolicznościowe, czy-
telnia internetowa, usługa ksero 
i drukowania czy to z Internetu, 
czy też z innych nośników infor-
macji.

Jesteśmy otwarci na Państwa 
sugestie na temat świadczonych 
przez nas usług oraz pomysłów 
na spotkania autorskie. Zapra-
szamy serdecznie do naszych 
placówek w Puchaczowie i Cie-
chankach, od pn. do pt. w godz. 
8.00 – 16.00 oraz w pierwszą so-
botę miesiąca (GBP).

         Magdalena Skórniewska

Dom Kultury w Pucha-
czowie zgodnie z zało-
żeniami statutowymi 
prowadzi działalność 
edukacyjno-kulturalną. 

Głównym celem placówki 
jest upowszechnianie kul-

tury i edukacja poprzez sztukę 
oraz zapoznawanie młodych 
ludzi z różnymi dziedzinami 
twórczości. Realizacji tych za-
dań służy organizowanie róż-
norodnych form zespołowego  
i indywidualnego uczestnictwa 
w kulturze: ogniska muzyczne-
go, zespołów tanecznych, ogni-
ska plastycznego, warsztatów 
wokalnych. 

Potrzeby mieszkańców gmi-
ny spowodowały, iż dynamicz-
nie rozwijają się aktywności 

prozdrowotne: GOK udostęp-
niał  halę sportową, organizował 
zajęcia ZUMBY oraz wyjazdy 
do SPA w Nałęczowie.

Ponadto, na stałe w program 
działania Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie wpisały 
się liczne konkursy, przeglądy, 
wystawy i koncerty. Są to impre-
zy cykliczne, które na stałe gosz-
czą w harmonogramie naszych 
imprez. Takich stałych punktów 
w kalendarzu kulturalnym GOK 
jest zawsze ponad dwadzieścia.

W roku 2012 zrealizowa-
no również projekt „Promocja 
Lokalnych Talentów – Rodzi-
me Inwencje Twórcze” ramach  
Działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Beata Sagan, GOK Puchaczów

Miniony rok w GOK-u

To jedno z najważniej-
szych rodzinnych oka-
zji do świętowania.  

Z tej okazji zarówno w Przed-
szkolu w Puchaczowie, jak 

i w Szkole w Albertowie oraz 
przedszkolu w Ciechankach 
odbyły się okazjonalne wystę-
py dzieci, które prezentowały 
swoim babciom i dziadkom 
piosenki, wierszyki oraz układy 
taneczne. Nie zabrakło wzru-
szeń oraz uśmiechów na twa-
rzach gości. 

W szkole filialnej w Cie-
chankach już po raz 41 w spo-
tkaniu brali udział nie tylko 
dziadkowie uczniów, ale rów-

Dzień Babci i Dziadka
nież seniorzy z całej miejsco-
wości i inni zaprzyjaźnieni ze 
szkołą goście.

Po występach dzieci obda-
rowały najbliższych drobnymi 
podarunkami, a ukoronowa-
niem spotkań była wizyta św. 
Mikołaja.                                          A.U.

07 lutego w SP  
w Ostrówku odbył się 
Dzień Samorządności. 

Tego dnia na kilka godzin 
uczniowie przejęli władzę 

w szkole. Po uroczystym prze-
kazaniu obowiązków nowa 

Dzień Samorządności

Powrót do przeszłości?

„Trafny wybór” to pierwsza książka J.K. Rowling dla dorosłych czytelni-
ków! Niespodziewanie umiera Barry Fairbrother, członek rady Pagford, 
więc trzeba przeprowadzić przedterminowe wybory. Rozpoczyna się bez-
pardonowa walka o władzę. Urocza miejscowość z brukowanym rynkiem 
i wiekowym opactwem już nigdy nie będzie taka jak dotąd. Wybucha woj-
na bogatych z biednymi, zbuntowanych nastolatków z rodzicami, wojna 
żon z mężami i nauczycieli z uczniami. Kto przejmie stołek po Barrym? 
Kto najdalej się posunie w tym zaciekłym konflikcie? Powieść to bezli-
tosny portret społeczności, w której króluje plotka, snobizm i hipokryzja.

Rada Pedagogiczna składająca 
się z uczniów sprawnie kiero-
wała pracami szkoły. Działania 
podejmowane przez swoich 
zastępców dyskretnie obserwo-
wali nauczyciele, służąc pomocą 
i radą. Zwieńczeniem dnia była 
wspaniała zabawa karnawałowa.

Marta Stefańska
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Fot. Przedszkolaki z Ciechanek
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W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku nad wieloma 

miejscowościami Królestwa Polskiego wybuchły łuny 

pożarów. Uzbrojeni w strzelby, kosy i okute drągi od-

działy powstańców starły się z regularnymi wojskami rosyjskimi. 

Wybuchło największe polskie powstanie narodowe, skierowa-

ne przeciwko imperium rosyjskiemu. Ogłoszone manifestem  

z 22 stycznia 1863 roku wydanym przez Tymczasowy Rząd Naro-

dowy w Warszawie zakończyło się klęską jesienią 1864 roku. 

Wśród najwybitniejszych dowódców i działaczy powsta-

nia – takich jak: Romuald Traugutt, Józef Hanke-Bo-

sak, Marian Langiewicz, Zygmunt Sierakowski czy Zyg-

munt Wróblewski – odnajdziemy wzmianki o Janie i Kazimierzu 

Bogdanowiczach.  Jan Bogdanowicz czynie działał w konspiracji, 

przygotowując powstanie, a Kazimierz z uporem walczył z zaborcą 

aż do końca, poświęcając swoje życie. Jan i Kazimierz Bogdanowicz 

swoimi czynami i postawą zapisali się chwalebnie w dziejach Polski 

i pamięci lokalnej społeczności.

Bracia Jan Bogdanowicz (ur. 10 marca 1827 r. – zm.  

11 lutego 1891 r.) i Kazimierz Bogdanowicz (ur. 21 marca 

1837 r. – zm. 5 marca 1863 r.) pochodzili z ziemiańskiej 

rodziny z Nadrybia. Ich rodzicami byli Grzegorz Bogdanowicz 

i Marianna z Piramowiczów, dziedziczka dóbr Nadrybie. Bracia 

mieli też siostrę Józefę Zofię, która w 1852 roku wyszła za mąż 

za szlachcica Józefa Seweryna Linierskiego, właściciela majątku 

Lejno. Rodzeństwo otrzymało staranne wykształcenie, a matka   

   wpoiła synom miłość do ojczyzny i dążenie do walki 

   z zaborcą.                                      (cd. w następnym numerze)
część I

Anna Chryć
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STAwKi podATKów 

obowiązuJąCe w GMinie puCHACzów w 2013 R.

i. podATeK leśny:  41,0696 zł z 1 ha lasu

 ii.  podATeK Rolny:  50,00 zł ha przeliczeniowego (według cen żyta: 20 zł za dt) 
w roku ubiegłym 17 zł za dt. Stawka podatku w stosunku roku minionego nie 
uległa zmianie. Cena skupu żyta ustalona komunikatem Prezesa GUS z dnia  
19 października 2011 r. wynosi 74,18 zł za 1 dt. Uchwałą Rady Gminy Puchaczów 
obniżona została w roku 2012 do 20 zł za 1dt (dt – decytona).

iii. podATeK od nieRuCHoMośCi:

1. od GRunTów :
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-

sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od m2 po-
wierzchni

• pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub od elek-
trowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni

• pozostałych, w tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł 
od 1m2 powierzchni

2. od budynKów lub iCH CzęśCi:
• mieszkalnych: 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej: 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym: 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,80 zł  
z 1 m2 powierzchni użytkowej

• od budowli: 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3  
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

iv. podATeK od śRodKów TRAnSpoRTowyCH:
• Obowiązek ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących wła-

ścicielami środków transportowych. Podatek od środków transportowych 
płatny jest w 2. ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podat-
kowego w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podat-
ku od środków transportowych za 2012 rok pozostały na poziomie roku 2012  
za wyjątkiem tych, które były niższe niż stawki minimalne podatku ogłoszone 
w Monitorze Polskim z 2012 roku, poz. 743.

Wokół gminnych podatków w 2013 roku

Stefania Staszczak,
 Inspektor ds. podatkowych 
Urzędu gminy Puchaczów

ulgi podatkowe,  
z których mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy pucha-
czów

Właściciele gospodarstw 
rolnych mogą skorzystać 
z ulgi z tytułu nabycia lub 
powiększenia gospodarstwa 
rolnego. Ulga udzielona zo-
staje na wniosek podatnika 
na okres 5. lat.

Miejsca, w których można 
opłacać gminne podatki

Podatek można zapłacić u 
sołtysa wsi, w Banku Spół-
dzielczym  
w Puchaczowie, nie pono-
sząc opłaty bankowej, lub 
w każdym innym banku za 
opłatą, podając właściwy 
numer konta: 66 86 93 0006  
0000 0172 2003 0003.

zwrot podatku akcyzowego 
od zakupionego oleju napę-
dowego
Każdy rolnik może ubiegać 
się o zwrot podatku akcyzo-
wego od zakupionego oleju 
napędowego. Taki wniosek 
należy złożyć do wójta gminy 
z dołączonymi fakturami VAT 
(lub ich kopiami), stanowią-
cymi źródło zakupu oleju 
napędowego. Limit zwrotu 
podatku w 2013 r. wynosić 
będzie 81,70 zł (na 1 ha użyt-
ków rolnych). Pierwszy termin 
składania wniosków: od 01 
lutego 2013 r. do 28 lutego 
2013 r. (faktury za okres od 
01 sierpnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013 r.).  Drugi ter-
min: od 01 sierpnia 2013 r. do 
31 sierpnia 2013 r. ( faktury 
za okres od 01 lutego 2013 
r. do 31 lipca 2013 r.). Zwrot 
będzie wypłacony między 
02 a 30 kwietnia 2013 r. w 
przypadku złożenia wniosku 
w pierwszym terminie i od 01 
do 31 października 2013 r.  
w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie.
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Uchwalono nowy budżet
Rada gminy Puchaczów na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęła Uchwa-
łą nr XXX/179/12 Budżet gminy Puchaczów na 2013 r. 

Planowana kwota docho-
dów wynosi 29.875.747 zł, 

a wydatków 32.505.225,00 zł. 
Planuje się dalszą konty-

nuację zadań inwestycyjnych 
wieloletnich i jednorocznych 
na łączną kwotę 5.082.241 zł.

W katalogu zadań inwesty-
cyjnych znajduje się m.in.:  wy-
konanie podłączeń do sieci ka-
nalizacyjnej w: Ciechankach, 
Ostrówku, Szpicy, Zawadowie, 
Jasieńcu (1.200.000 zł); prze-

budowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pucha-
czowie (1.300.000zł);  dokoń-
czenie budowy boiska „Moje 
Boisko – Orlik 2012” w Nadry-
biu Dwór (700.000 zł), a także 
udzielenie pomocy finansowej 
powiatowi łęczyńskiemu na 
przebudowę drogi powiatowej 
nr 2014L w Turowoli i na kon-
tynuację budowy chodnika m. 
Ciechanki; oraz szereg innych 
zadań inwestycyjnych.

W budżecie zaplanowano 
także środki na:

– zakup motopomp dla 
OSP Turowola, Szpica, Alber-
tów, Zawadów (60.000,00 zł);

– realizację zadań w ra-
mach Funduszu Sołeckiego 
(453.562,00 zł);

– dotację dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie do 1 m3 sprzedanej 
wody, ścieków i zbiórki odpa-
dów (738.870, 00 zł);

– dotacje podmiotowe dla 
Gminnego Ośrodka Kultury 
(400.000zł) i Biblioteki Gmin-
nej w Puchaczowie (200.000,00 
zł);

– wydatki na realizację 
zadań w ramach profilaktyki  
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdzia-
łania narkomanii (194.000,00 
zł);

– wydatki na zadania z 
zakresu pomocy społecznej 
(2.190.670,00 zł);

Na zadania z zakresu 
oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wycho-
wawczej przeznaczono kwotę 
12.833.968,00 zł, tj. około 40% 
planowanych wydatków bu-
dżetu.

Barbara Marcinek, 
Skarbnik gminy Puchaczów

w roku 2012 z funduszu sołeckiego wydatkowa-
no 432.641,27 zł oraz 310.241,81 zł dofinansowane 
z budżetu gminy, co stanowi ogółem 742.883,08 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane w 
2012 r. w ramach funduszu so-

łeckiego z podziałem na poszcze-
gólne sołectwa gminy Puchaczów: 

 
Sołectwo Albertów 
Zakup szkolnych pomocy dydak-
tycznych, wyposażenie budynku 
wielofunkcyjnego w stoły i ele-
ment dekoracyjny sali, zakupienie 
nowoczesnego sprzętu siłowego, 
wybudowanie drewnianej altany, 
wymiana piachu i utrzymanie po-
rządku na placu zabaw. 

Sołectwo brzeziny 
Zagospodarowanie terenu koło 
placu zabaw, zakup huśtawki, 
rolet do altany, utrzymanie czy-
stości na placu gminnym, utwar-
dzenie placu kostką brukową,  
zakupienie ławostołu z daszkiem. 
Powyższe przedsięwzięcia współfi-
nansowano ze środków budżetu 
gminy.

Sołectwo bogdanka 
Wykonanie remontu budynku 
wielofunkcyjnego, utrzymanie po- 
rządku wokół budynku. Remont 
budynku współfinansowano ze 
środków budżetu gminy.

Sołectwo Ciechanki
Zakupienie strojów ludowych dla 
KGW, szkolnych pomocy dydaktycz-
nych, kosiarki i podkaszarki oraz pa-
liwa i oleju. Doposażenie budynku 

OSP w sprzęt, wybudowanie drew-
nianej altany. Wybudowanie grilla 
do altany dzięki dofinansowaniu ze 
środków budżetu gminy.

Sołectwo Ciechanki – Kolonia
Remont drogi gminnej, uzupełnie-
nie odwodnienia wokół budynku 
OSP. Przedsięwzięcie współfinan-
sowano ze środków budżetu gminy.  

Sołectwo Jasieniec
Wybudowanie placu zabaw oraz 
utrzymanie porządku wokół bu-
dynku wiejskiego. Dzięki współfi-
nansowaniu ze środków budżetu 
gminy wykonano ogrodzenie pla-
cu zabaw oraz zakupiono krzewy  
i huśtawkę ogrodową. 

Sołectwo nadrybie dwór 
Kompleksowy remont świetlicy 
wiejskiej przeznaczonej na siłow-
nię oraz zakup profesjonalnego 
sprzętu siłowego. Przedsięwzięcie 
współfinansowane ze środków bu-
dżetu gminy.

Sołectwo nadrybie ukazowe
Remont drogi gminnej.

Sołectwo nadrybie wieś
Pokrycie drogi gminnej emulsją. 

Sołectwo ostrówek 
Wykonanie remontu sali oraz 
kompleksowy remont łazienek w 
budynku wiejskim, zakup szkol-

nych pomocy dydaktycznych oraz 
doposażenie siłowni w sprzęt si-
łowy. Remont budynku wiejskiego 
współfinansowano ze środków bu-
dżetu gminy. 

Sołectwo puchaczów
Udostępnienie darmowego in-
ternetu mieszkańcom, zadbanie 
o utrzymanie porządku. Dzięki 
współfinansowaniu ze środków 
budżetu gminy dokończenie budo-
wy parkingu przy ul. Mickiewicza.

Sołectwo Stara wieś
Sporządzenie dokumentacji na 
oświetlenie drogowe.

Sołectwo Szpica
Zagospodarowanie działki gmin-
nej: wyrównanie terenu oraz 
montaż ogrodzenia, a także zakup 
piachu i utrzymanie porządku na 
placu zabaw. Powyższe przed-
sięwzięcie współfinansowano ze 
środków budżetu gminy. 

Sołectwo Turowola 
Wyposażenie zaplecza kuchenne-

go w budynku wiejskim, remont 
dróg gminnych, utrzymanie czy-
stości koło budynku i na placu 
zabaw.

Sołectwo Turowola – Kolonia 
Wykonanie boiska trawiastego, 
zakupienie bramek do piłki noż-
nej oraz siatki do piłki siatkowej, 
wybudowanie drewnianej altany  
z wyposażeniem, zakup kosy spa-
linowej i paliwa. Powyższe przed-
sięwzięcia współfinansowano ze  
środków budżetu gminy.

Sołectwo wesołówka
Remont budynku wiejskiego: ocie-
plenie 2 ścian, malowanie, instala-
cja sanitariatów, wykonanie insta-
lacji elektrycznej i WLZ. 
Przedsięwzięcie współfinansowa-
no ze środków budżetu gminy.

Sołectwo zawadów 
Wybudowanie placu zabaw z ogro-
dzeniem, wykonanie chodnika  
z kostki brukowej. 

 Sylwia Biedacha

Fot. Altana w Ciechankach 

Fundusz sołecki w 2012 roku
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Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Radnym gminy Puchaczów i Przewodniczą-
cym Komisji Szkód Górniczych i Ochrony Powierzchni
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XXX SeSJA
28 GRudniA 2012 RoKu

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

1. w sprawie uchwalenia budżetu 
na rok 2013 zaplanowano:
- wydatki na zadania z zakresu admini-
stracji rządowej i inne zadania zlecone 
gminie ustawami,
- wydatki na realizację zadań określo-
nych w programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych,
- wydatki na zadania realizowane w 
drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na realizację zadań określa-
nych w programie przeciwdziałania 
narkomanii,
- wydatki na pomoc finansową dla in-
nych jednostek,
- wydatki na ochronę środowiska i go-
spodarki wodnej.

2. w sprawie Gminnego progra-
mu profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych na rok 
2013 zdecydowano o:
- zwiększaniu dostępu do pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym od alkoholu,
- udzielaniu rodzinom, w których wy-
stępują problemy alkoholowe i osobom 
uzależnionym, pomocy i wsparcia,
- prowadzeniu profilaktycznej działal-
ności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów al-
koholowych,
- podejmowaniu interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów o wychowa-
niu w trzeźwości oraz występowaniu 
przed sądem w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego.

3. w sprawie Gminnego progra-
mu przeciwdziałania narkomanii 
w Gminie puchaczów na 2013 rok 
podjęto decyzje o:

- zwiększaniu dostępności pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym,
- udzielaniu pomocy psychospołecznej  
i prawnej rodzinom, w których występu-
ją problemy narkomanii, a w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzeniu profilaktycznej działalno-
ści informacyjnej i edukacyjnej, w szcze-
gólności dzieci i młodzieży.

4. w sprawie uchwalenia Regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy pucha-
czów:
Regulamin utrzymywania czystości oraz 
porządku na terenie gminy Puchaczów 
dostępny w BIP na stronie gminy.

5. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
puchaczów:
Zmiana Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Puchaczów zatwierdzone-
go Uchwałą Rady gminy Puchaczów nr 
XXVIII/166/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. 
Zmiany studium obejmują obszar gminy 
Puchaczów w granicach administracyj-
nych.

6. w sprawie poparcia apelu Rady 
miasta Łańcut z 11 grudnia 2012 
roku dotyczącego zmiany zasad 
finansowanie przedszkoli:
Rada gminy Puchaczów poparła Apel 
Rady miasta Łańcut z dnia 11.12.2012 
r. w sprawie zmiany zasad finansowa-
nia przedszkoli, zawierający wezwanie 
organów ustawodawczych Rzeczy-
pospolitej Polskiej do ujęcia w zasa-
dach finansowych państwa poprzez 
subwencję oświatową wychowania 
przedszkolnego, docelowo również 
żłobkowego.

Przygotowała: Aleksandra Ukalska

– Jakimi działaniami chciał 
Pan wesprzeć mieszkańców so-
łectwa Brzeziny na początku ka-
dencji i co udało się Panu z tych 
planów urzeczywistnić?

– Dzisiaj wiem, że inwesty-
cje, które chce zrealizować radny 
w swojej miejscowości, nie mogą 
być oderwane od inwestycji gmin-
nych, czyli założeń i kierunków 
rozwoju mających odzwierciedle-
nie w budżecie, istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania gminy, 
tj. kanalizacja, remonty dróg czy 
oświata. Radny musi też respek-
tować postulaty radnych innych 
sołectw. Dlatego wizję inwestycji 
w Brzezinach dostosowałem do 
możliwości finansowych gminy  
i funduszy społecznych.
Moją inicjatywą było odśnieżanie 
chodnika w Brzezinach, dzięki 
czemu zakupiono ciągnik odśnie-
żający place i chodniki całej gminy. 
Od początku kadencji pilotowa-
łem realizację projektu oświetlenia 
przy drodze krajowej nr 82 na koń-
cu Brzezin, od strony Wesołówki  
i Starej Wsi. W tym roku gmina 
przystąpi do dalszej realizacji pro-
jektu – mam na myśli wydłużenie 
odcinka po obu stronach Brzezin. 
Po rozmowach z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
wiemy, że w Brzezinach powstanie 
nowa zatoka autobusowa. Wyko-
nano też oświetlenie przejścia dla 
pieszych przy drodze Kolonia – 
– Brzeziny. Podobne będzie przy 
sklepie „Delikatesy”. Wiosną przy-
stąpimy do osuszenia ścian remizy. 
Dużym nakładem inwestycyjnym 
wyremontowano budynek po 
byłym sklepie, w którym dziś są 
„Delikatesy” – wyłożono kostką 
plac, wyremontowano bramkę  
i bramę wjazdową. Obecnie trwają 
prace nad projektem pozwalają-
cym na rozbudowę tego budynku, 
która przy dużym zaangażowaniu 
Wieloosobowego Stanowiska ds. 
Rozwoju Lokalnego i Promocji 
Gminy realizowana będzie z gmin-
nych i europejskich funduszy.

– W jaki sposób w Brzezinach 
rozdysponowano środki z fundu-
szu sołeckiego?

– Dzięki nim zagospodaro-
wano teren wokół placu zabaw, 
zakupiono huśtawkę, rolety do al-
tany oraz utrzymano czystość na 
placu gminnym, ponadto utwar-
dzono plac z kostki brukowej i 

zakupiono ławostół z daszkiem. 
Chcę podkreślić, że choć radny 
dba przede wszystkim o interes 
społeczności, która mu zaufała  
i powołała, tytuł Radnego gminy 
Puchaczów zobowiązuje także do 
działalności w strukturach gminy 
do której powołuje go Rada gminy. 

– Rada powierzyła Panu prze-
wodnictwo w Komisji Szkód Gór-
niczych i Ochrony Powierzchni. 

– Jako przewodniczący tej Ko-
misji, przy wsparciu i ogromnym 
zaangażowaniu wójta gminy Pu-
chaczów, udało nam się powołać 
Stowarzyszenie Osób Poszkodo-
wanych Działalnością Geologicz-
ną, Górniczą i Przemysłową, sku-
piające w swych strukturach miesz-
kańców gminy Cyców, Ludwin  
i Puchaczów. Stowarzyszenie dzia-
ła w obronie mieszkańców terenu 
górniczego w ścisłej współpracy  
z Krajowym Stowarzyszeniem 
Osób Poszkodowanych Działal-
nością Geologiczną i górniczą z 
siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.  Suk-
cesem Komisji Szkód Górniczych 
i Ochrony Powierzchni Gminy 
Puchaczów jest podjęta inicjatywa 
powołania z wójtem gminy Pucha-
czów Zespołu Porozumiewawcze-
go pod przewodnictwem Dyrekto-
ra Okręgowego Urzędu Górnicze-
go w Lublinie, dotycząca analizy 
wpływu eksploatacji Kopalni Lu-
belski Węgiel „Bogdanka” S.A. na 
powierzchni terenu górniczego. W 
jej skład wchodzą wójtowie gmi-
ny Cyców, Ludwin i Puchaczów, 
przedstawiciel prezesa Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A., kierownik 

ruchu Zakładu Górniczego Ko-
palni Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. oraz przedstawiciel działu 
szkód górniczych kopalni. Posie-
dzenia zespołu odbywają się 2 razy 
do roku, jednak na prośbę każdego  
z członków zespołu mogą odby-
wać się posiedzenia nadzwyczajne. 
Każdy z wójtów może zaprosić na 
takie posiedzenie przedstawicieli 
prawa, przemysłu, nauki, przed-
stawiciela samorządu oraz osoby 
zamieszkałe na terenie gminy, któ-
re mają uzasadnione uwagi co do 
sposobu i terminu usuwania szkód 
górniczych przez kopalnię. Dzia-
łając w ten sposób, stworzyliśmy 
miejsce, gdzie mieszkańcy terenu 

górniczego będą mogli dochodzić 
ich słusznych żądań od kopalni, 
nie uciekając się do rozstrzygnięć 
ostatecznych, orzekanych przez 
sądy. 

Komisja odbywa bardzo czę-
sto tzw. posiedzenia wyjazdowe. 
Kiedy wizytuje teren górniczy 
naszej gminy, przeprowadza roz-
mowy i wywiady z mieszkańcami,  
które w formie protokołów wy-
korzystuje w rozmowach z Okrę-
gowym Urzędem Górniczym  
w Lublinie oraz przedstawicie-
lami Kopalni Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.                           

Rozmawiała:
Aleksandra Ukalska

Tadeusz nowakowski
Radny gminy puchaczów, 
przewodniczący Komisji Szkód  
Górniczych i ochrony powierzchni
ul. lubelska 22
21-013 puchaczów    



lp. MieJSCowośĆ dATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 1 III 2 IV

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 4 III 3 IV

3. OSTRÓWEK 5 III 4 IV

4. CIECHANKI 6 III 5 IV

5. ALBERTÓW 7 III 8 IV

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 8 III 9 IV

7. BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ – PRZY BOGDANCE  
DO TARTAKU 11 III 10 IV

8.
NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE, WIEŚ – OD STAREJ 
SZKOŁY W KIERUNKU PUCHACZOWA, NADRYBIE 
DWÓR

12 III 11 IV

9.

P
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Z
Ó

W

BOGDANOWICZA,WESOŁA, GÓRNICZA, 
OŚRODEK ZDROWIA, TYSIĄCLECIA, 1-GO 
MAJA, KRZYCHOWCA, PARTYZANTÓW

13 III 12 IV

10.

LEŚNA, LUBELSKA, 
SKOCZYLASA, 
MICKIEWICZA, RYNEK
PODWALE, KRÓTKA,
SENATORSKA, CICHA

14 III 15 IV

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA 15 III 16 IV

12. KOL. TUROWOLA 18 III 17 IV

Harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych

lp. MieJSCowośĆ dATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 19 II 21 V

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA WIEŚ 20 II 22 V

3.
KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA

21 II 23 V

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

22 II 24 V

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 25 II 27 V

Harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych

puCHACzów – ŁęCznA
6:40 (1-5 S), 7:05 (1-6 S), 8:15 
(1-6 S), 9:00 (1-5 S), 10:00 (1-6), 
11:25 (1-5), 11:55 (1-6), 12:55 
(1-5 S), 13:25 (1-6), 14:15 (1-5), 
14:55 (1-6), 15:45 (1-5), 16:30 
(1-6), 16:45 (1-5), 17:45 (1-5).

puCHACzów – CyCów
6:00 (1-5), 6:30 (1-6), 7:25 (1-
6), 7:55 (1-5), 8:55 (1-6), 9:50 
(1-5), 11:10 (1-6), 12:00 (1-5), 
12:50 (1-6), 13:40 (1-5), 14:05 
(1-6), 14:50 (1-5), 15:35 (1-6), 
16:05 (1-5), 17:10 (1-5)
1-5 – kursuje w dni robocze od po-
niedziałku do piątku, 1-6 – kursuje 
od poniedziałku do soboty,  
s – kursuje do szpitala powiatowe-
go w Łęcznej

odJAzdy ze SzpiTAlA 
powiAToweGo w ŁęCz-
neJ nA dw. AuTobuS.  
w ŁęCzneJ: 
6.14(F), 6.39(F/6), 6.40(F), 
7.05(GU), 7.19(F), 7.25(F), 
7.35(F), 7.49(F), 8.29(F), 
8.35(GU), 8.54(F/6), 9.14(FS), 
9.15(F), 9.30(F), 9.55(F), 
10.44(F), 10.50(F), 11.00(GU), 
11.14(F/6), 11.34(F), 11.40(F), 
11.55(F), 12.12(F), 12.24(F), 
12.30(GU), 12.48(S), 12.55(F), 
13.10(F), 13.20(GU), 13.29(F), 
13.45(F), 13.54(FS), 14.24(F), 
14.30(GU), 14.49(F), 15.12(F), 
15.15(GU), 15.23(F/6), 
15.32(F), 16.05(F), 16.15(F), 
16.34(F), 16.50(F), 17.32(F/6), 
18.14(F), 18.39(F/6), 19.05(F).
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje  
w soboty, S – kursuje w soboty, 
niedziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje  
w okresie wakacji i ferii szkolnych, 
U – nie kursuje w I dzień Świąt 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok  
i I dzień Świąt Wielkanocnych,  
d.a. – dworzec autobusowy.

odJAzdy z dw. AuTobuS. 
w ŁęCzneJ do SzpiTAlA 
powiATow. w ŁęCzneJ

5.30(F), 6.30(FS), 6.45 
(F/6),.47(F), 7.03(F), 7.12 
(GU), 7.15(F), 7.30(F), 

7.45(F), 8.22 (GU), 8.40(F), 
8.58(F), 9.07(F), 9.30(F/6), 
9.50(F),10.07 (GU), 10.15(FS), 
10.38(F), 10.40 (F), 11.20(F), 
11.32(F), 11.45(F), 11.53(F), 
12.02(GU), 12.05(F/6), 12.25 
(F), 2.30(F), 13.02(F), 13.05(FS), 
13.20(F), 13.32(GU), 13.40(F), 
14.05(S), 14.22(GU), 14.35(F), 
15.02(F), 15.18(F), 15.30(F), 
15.35(F), 15.50(F), 16.10(F/6), 
16.37(GU), 17.35(F/6), 7.38(F), 
17.52 (F), 18.30(F), 19.10(F/6). 

ŁęCznA dwoRzeC:   
KoMuniKACJA pRywATnA
CyCów, p. puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A 5.50F 6.20E 6.35F 
6.45F 7.15E 7.45F 8.00A 8.15F 
8.45E 9.00A 9.30A 9.40F 10.00F 
11.00A 11.10E 11.30F 11.50F 
12.00A 12.25A 12.40E 13.00F 
13.30E 13.55F 14.10F 14.20F 
14.40E 14.55A 15.25E 15.40F 
15.55F 16.20F 16.45F 17.00F 
17.20F 18.00A. JASzCzów p. 
Milejów: 7.45F 11.20F 13.20F 
17.35A 19.10A. lublin p. 
Łuszczów: od 4.50 co ok. 5 min. 
do 21.40 w sobotę pierwszy 
kurs do Lublina o 5.00, w 
niedzielę o 5.40. ŁySoŁAJe p. 
Jaszczów: 5.30F 6.30F 9.30A 
12.05A 16.10A. MileJów: 
5.30F 6.30C 7.15F 7.30F 8.10F 
8.40F 9.50F 10.15C 10.40F 
11.00F 11.20F 11.45F 12.30F 
13.05C 13.20F 13.40F 14.05C 
14.35F 15.10F 15.50F 17.00F 
18.30F. MileJów p. Łańcu-
chów: 14.05F 17.00F. oSTRów 
p. ludwin, Rozkopaczew 6.35F. 
oSTRów p. ludwin, Krasne, 
uścimów: 7.50A, 10.15, 12.50F, 
14.05, 15.20F, 17.25, 20.05. 
piASeCzno p. puchaczów, 
Bogdanka 9.15F, 10.50F. pu-
CHACzów p. ludwin, piasecz-
no: 6.15F, 7.25F, 12.50F, 14.20F, 
15.30F. TRAwniKi p. Milejów 
8.10F, 11.00F, 15.10F.

F – kursuje w dni robocze,  
6 – kursuje w soboty, S – kursuje  
w dni nauki szkolnej, – kursuje w dni 
robocze i soboty, B – nie kursuje w 
soboty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator

wAŻne Telefony
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 757 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757 51 88

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

KAlendARiuM 
iMpRez GoK 
w puCHACzowie
W Zespole Szkół w Puchaczowie udo-
stępniono halę sportową dla wszyst-
kich mieszkańców gminy. Trzy dni 
w tygodniu: w poniedziałek, środę i 
piątek w godz. 17.00 – 20.00 dyżur w 
obiekcie sprawuje pracownik Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

luty 2013 r. 

Akcja „zima” – propozycje na zorganizo-
wane spędzanie wolnego czasu dla dzieci  
i młodzieży. Szczegóły na stronie interne-
towej UG (www.puchaczow.pl) i plaka-
tach.                       

GMinny ośRodeK 
zdRowiA Sp zoz  
w puCHACzowie
e. Małocha-Gieroba – l. pediatra
pon., wt., czw. 8.00-14.00, śr., pt. 11.00-18.00

S. dzikowski – l. medycyny rodzinnej 
pon., śr.-pt. 8.00-14.00, wt., 11.00-18.00

R. Gajewski – l. medycyny rodzinnej
śr., pt. 8.00-14.00, pon., wt., czw. 11.00-18.00

l. Szymańska-Żołądek – l. stomatolog
wt., czw., pt. 8.00-14.00, pon., śr. 11.00-18.00

M. dzida – radiolog (także badania uSG)
środa 14.00-16.00

b. Kondracka – l. ginekolog
czw., pt. 14.00-8.00

M. lalak – l. medycyny pracy
czwartek 15.00-16.00

tel. 81 75 75 48  

Samodzielny Publiczny  
zakład opieki zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
lekarz dyżurny: (81) 752 61 10 w. 290
pielęgniarka dyżurna: (81) 752 61 11 w. 291

email: info@szpital.leczna.pl
GoK, ul. Rynek 3  
e-mail: gokpuch@wp.pl
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WYDAWCA: Urząd Gminy Puchaczów 
ADRES: Redakcja gazety „Puchaczów – Wieści z Gminy” 
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
Tel. (81) 757-50-12 w. 31, gazeta.puchaczow@gazeta.pl

REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Rodziewicz
REDAGUJE ZESPÓŁ W SKŁADZIE:  Aleksandra Ukalska (sekretarz redakcji), Ewa Bochra, 
Agnieszka Hucz-Ciężka, Ewa Kaźmierczak, Celina Michalska, Beata Sagan,  
Magdalena Skórniewska, Agnieszka Sobiesiak, Marta Stefańska 

SKŁAD KOMPUTEROWY: Agencja Graficzno-Wydawnicza „Agrafka”

Ukochała świat, podobnie jak święty Franciszek, miłością prostą, wręcz 
dziecięcą, w której najwięcej miejsca zajmuje dobro i miłość do wszel-
kiego stworzenia. Nazywana w dzieciństwie wiejskim dziwakiem, od naj-
młodszych lat zachwycała się światem: biedronką, źdźbłem trawy, kropla-
mi deszczu. Wyjątkowa wrażliwość i niezgoda na zastany ład skutkowały  
podkradaniem chleba, by nakarmić okoliczne sieroty, godzeniem skłóco-
nych sąsiadów i strumieniami łez na wieczorach literackich.

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

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

Urodziłam się w Ciechankach 
i odkąd pamiętam, chciałam 

zostać nauczycielką. Dlatego rozpo-
częłam naukę w Liceum Pedagogicz-
nym w Lublinie – mówi pani Gienia 
Rozwałka. – Z powodu bardzo do-
kuczliwej choroby nerek i śmierci 
taty z bólem serca musiałam ją prze-
rwać. Nigdy się z tym nie pogodzi-
łam. Bałtyk łez wylałam, słysząc zza 
płotu szkolny dzwonek. Chwilowe 
zapomnienie przyniosło mi małżeń-
stwo i praca w gospodarstwie.

– Bez wątpienia jest Pani kobie-
tą wielu talentów.

– Miałam je od dzieciństwa. Za-
wsze świetnie gotowałam, potem na-
uczyłam się dobrze szyć. Ponieważ 
miałam odwieczną potrzebę dzie-
lenia się każdą umiejętnością i po-
mysłem, przekazywałam tę wiedzę, 
kiedy nadarzała się okazja. Jeden 
pomysł gonił następne, nie starcza-
ło dnia i rąk do pracy, by wszystko 
zrealizować. Kiedy w Starej Wsi za-
wiązywało się Koło Gospodyń Wiej-
skich, doceniono tę kreatywność. 
Przez 15 lat byłam jego przewod-
niczącą i dokumentowałam skrzęt-

nie naszą działalność w kronikach.
–  A marzenia o pracy z dziećmi?
– Wzięłam je pod swoje skrzy-

dła. Zawsze wychodziłam z zało-
żenia, że dzieci najpierw powinny 
dobrze poznać naszą małą Ojczyznę, 
każdy kamyk, drzewo i zakamarek,  
a dopiero później wyprawiać się  
w szeroki świat. Dbałam, by wie-
działy jak najwięcej: były więc lekcje 
przyrody,  czytanie książek i piesze 
wycieczki, a także rozmowy o tym, 
kim jest wójt czy sołtys. Zajęcia cie-
szyły się ogromną popularnością, 
przychodziła na nie także młodzież  
z Puchaczowa. Założyłam więc ze-
szyt „Praca z dziećmi”.

– W porównaniu z osiągnięcia-
mi innych kobiet w województwie 
Pani działalność była wręcz rewolu-
cyjna i trochę wywrotowa.

– Kiedy odwiedzali nas delegaci 
z Lublina, Rosji i Niemiec, nie mo-
gli się tej pracy nadziwić. Wspaniałe 
dekoracje, jak np. dyniowe tyczki 
z bukietami czy lubelskie koziołki 
ze słomy, po prostu ich zachwycały. 
Kiedyś, dość przygodnie, napisałam 
pracę na konkurs dotyczący działal-
ności kobiet z Koła. Na jego rozstrzy-
gnięciu w Gardzienicach okazało 
się, że zdobyłam I miejsce. Nagroda 
finansowa była symboliczna, ale 
otrzymaliśmy wyposażenie do pla-
cówki, m.in. telewizor, i przyjechała 
wówczas do Starej Wsi telewizja. 
Zajmowało mnie wtedy dosłownie 
wszystko. W ramach działalności 
bardzo modnego wówczas klubu, 
którym się opiekowałam, działają-
cego pod szyldem państwowej firmy 
„Prasa – Książka – Ruch”, musiałam 
prowadzić m.in. szkolenia i odczyty 
na odgórnie narzuconą tematykę,  
z którą się nie zgadzałam. Znając 
dobrze mieszkańców i ich problemy, 
wdrożyłam więc z sukcesem własną 

listę zagadnień. Za tę „dywersję” 
otrzymałam złoty medal, co było 
wówczas wielkim wyróżnieniem. 
Wszystkie osiągnięcia, których było 
naprawdę całe mnóstwo, przyczy-
niły się do tego, że zaproponowano 
mi pracę kierowniczki w tworzonym 
wówczas puchaczowskim GOK-u, 
do którego przeniesiono mnie ze 
Starej Wsi z całym wyposażeniem.  
Przyznam, że początek był dla mnie 
trudny. W powietrzu unosił się za-
pach zgnilizny, panowała wilgoć, 
nie było kanalizacji, a na podłodze 
leżały cegły, po których się chodzi-
ło, bo budynek był stale zalewany.  
I specyfika pracy była zupełnie inna.  
Ale młodzież była cudowna. To m.in. 
z jej pomocą stworzyłam w instytucji 
niepowtarzalny nastrój. Przetrans-
portowaliśmy do budynku wielkie 
korzenie jaworów, które rosły nie-
gdyś wzdłuż drogi do Puchaczowa.  
W ich dziuplach zamontowaliśmy 
żarówki. W GOK-u zrobiło się bar-
dzo klimatycznie i nastrojowo.

–  I wtedy Pani rozkwitła.
–  Ponieważ część obowiązków 

wobec dzieci przejęła szkoła, skon-
centrowałam się na pracy z mło-
dzieżą i z kobietami: organizowałam 
spotkania, konkursy, imieniny dla 
stałych bywalców, Dzień Dziecka, 
Matki, Babci i Dziadka oraz Dzień 
Seniora. Bardzo ważne ze wzglę-
dów osobistych były dla mnie tzw. 
teatry przy kawie. Polegały na wcze-
śniejszym opracowaniu, a potem 
czytaniu z podziałem na role tek-
stów literackich właśnie przy kawie.

– Tekstów bardzo ambitnych, 
bo w tym repertuarze był np. i „Pan 
Tadeusz” i „Trzy siostry” Czecho-
wa. Gdybyśmy chcieli odtworzyć 
ten miniony czas – ludzi, zdjęcia, 
osiągnięcia, czy możemy sięgnąć do 
prowadzonych przez Panią kronik?

Po sąsiedzku z... kleciuchami 
i panią Gienią Rozwałką  

Fot. Eugenia Rozwałka 

– Niestety nie. Moją działal-
nością zainteresowany był UMCS.  
Na prośbę uczelni przekazałam 
wówczas 5 kronik, na podstawie któ-
rych powstawała praca magisterska 
lub doktorancka. Kroniki przepadły, 
co nie znaczy, że na wieki. Chciała-
bym, by poczyniono starania w celu 
ustalenia, co się z nimi stało i czy 
można je odzyskać.

–  A kleciuchy?
–  Kleciuchy, bo tak nazywam 

pisane przeze mnie wiersze, two-
rzyłam od maleńkości. Tę zdolność 
odziedziczyłam najpewniej po bab-
ci, która miała ich całe mnóstwo. Za-
pewne chce Pani redaktor wiedzieć, 
jak powstają? Przychodzą do głowy 
w najdziwniejszych momentach  
i zawsze są wyrazem mojego stanu 
ducha, porywu serca. Spora część  
jest zapisem odchodzącego już w 
zapomnienie świata wiejskich prze-
pięknych tradycji i obyczajów. 

Rozmawiała: Małgorzata Rodziewicz

Samotność
Samotność wyszła cicho z kąta, Podlewa kwiaty, coś tam posprząta,Parzy herbatę, czeka na gości...Nikt nie odwiedził dziś samotności.Otarła łezkę, patrzy do okna,Samotność coraz bardziej samotna...Stoi samotnie i ciągle czeka,kiedy doczeka się w końcu człowieka.A człowiek pracuje, człowiek robotny,pewnie zapomniał, że będzie samotny.

Wspomnienie to nutka cicha wyjęta z tonów przeszłości.Wspomnienie to brzęk łańcucha, co łamie rozpacz z nadzieją.Wspomnienie to puszcza głucha, po której łzy się leją.

Jeszcze się dusza rozsmuci 
Nadzieją zazielenią się łany
I życie z wiosną powróci 
Rozchylą się serc tulipany.

Jeszcze mnie lato owionie
Zapachem miodowym lipcowym
I jeszcze ukoi spojrzeniem
Maleńki kwiatek fiołkowy.

Jeszcze się życie rozchmurzy
I tęcza kolory rozświeci 
Jeszcze jak zwykle, po burzy 
Ranek słoneczkiem zaświeci.

Jeszcze mam taką nadzieję
Po smutku szarej godzinie
Choćby malutki łut szczęścia
Na pewno mnie nie ominie.

Na progu duszy usiądę
Serce na oścież otworzę
Żeby mi tylko szczęście cicho – cicho – sza

Nie przeszło bokiem – Broń Boże...



Puchaczów – Kronika
18 listopada 1863 roku Pod Puchaczowem miała miejsce bitwa tocząca się w otwartym polu i zabudowaniach miastecz-

ka. Bohaterami tej potycznki byli nasi pradziadowie, bowiem znaczną część oddziału stanowili mieszkańcy Ziemi 

Łęczyńskiej.  

Wojska majora Lenieckiego i  majora Mareckiego znajdowały się wówczas w nieistniejącej już miejscowości Skar-

bina. Zgodnie z przeglądem, liczyły około 1200 ludzi, w tym 7 kompanii strzeleckich, 2 kompanie kosynierów oraz 

250 kawalerzystów. Ponieważ zbliżały się wojska rosyjskie, rankiem gen. Heidenreich wydał rozkaz przejścia wojska  

do miejscowości Głębokie przez Nadrybie, Puchaczów i Brzeziny. Sam z eskortą udał się do Łęcznej, aby zabezpieczyć 

drogi z Lubartowa, Lublina i Mełgwi. 

Około godziny 15.00 oddziały Lenieckiego i Mareckiego dotarły do folwarku w Bogdance, gdzie zaplanowano odpo-

czynek. Podczas posiłku dano znać dowódcom, że zbliżają się Rosjanie. Były to wojska carskie składające się z 4 kompanii 

piechoty i 150 kozaków na koniach. Kompanie te pod dowództwem pułkownika Cwiecińskiego dotarły niespodziewanie 

drogą Łańcuchów-Puchaczów. Na tę wiadomości major Marecki  natychmiast ruszył ze swoim wojskiem w stronę Pucha-

czowa. Nagle z naprzeciwka wyjechali Moskale. Natychmiast wywiązała się walka. Dowódcy oddziałów powstańczych 

nie wycofali się. Rozkazali wojsku zająć pozycje bojowe i przystąpić do walki.

Około godziny trwał karabinowy ostrzał stojących naprzeciwko wojsk. Rosjanie jako pierwsi zdecydowali się ruszyć 

na bagnety. Strzelcy Mareckiego śmiało odparli ten atak, co więcej – ruszyli do kontrnatarcia. Rosjanie zaczęli się wyco-

fywać na puchaczowski cmentarz, jednak ścigający ich oddział powstańczy szybko ich stamtąd wyparł. 

Po naradzie polscy dowódcy postanowili zaatakować obsadzony cofającymi się wojskami rosyjskimi Puchaczów. Wro-

gowie rosyjscy pochowani w domach i zagrodach przywitali Polaków ogniem karabinowym. Piechota jednak była nie-

pokonana i napierała coraz bardziej na przeciwnika. Moskale, nie spodziewając się tak śmiałego szturmu, zaczęli 

uciekać z miasta do wsi Brzeziny. Wojsko polskie, które napotykało po drodze bagno, tylko ostrzelało uciekających Rosjan.  

Na wypadek, gdyby ci chcieli ponownie zaatakować, I kompania obsadziła groblę wiodącą do Brzezin.  

Dowódcy nie pomylili się . Płk Cwieciński nie dawał za wygraną. Postanowił wrócić i zaatakować odpoczywających 

w Puchaczowie powstańców. Spotkał się jednak z silnym ogniem karabinowym ustawionym na grobli. Wtedy Rosjanie 

ostatecznie zrezygnowali z natarcia i wycofali się do Wesołówki.

Powstańcy nie ścigali Rosjan. Nazajutrz rano, po nocnym odpoczynku opuścili Puchaczów, udając się w lasy par-

czewskie.

                                                          
                                          Agnieszka Sobiesiak  
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   Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Aktorzy spektaklu „Droga do wolności” ze Szkoły Podstawowej w Nadrybiu
Eugenia Rozwałka w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie, jej wyróżnienia i nagrody
Doroczne spotkanie opłatkowe Ludowców
Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej w Ostrówku
Uczniowie podczas rozwiązania konkursu „Trzymaj Formę”

Projekty wsPółfinansowane  
z Unii eUroPejskiej w gminie PUchaczów  

w latach 2010-2012  
1. rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Puchaczów w ramach działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Kwota dofinansowania:   
3 038 064,00 zł

2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: ciechan-
ki, ostrówek, szpica, zawadów i jasieniec w ramach dzia-
łania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Go-
spodarka  wodno-ściekowa – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Kwota dofinan-
sowania: 14 954 994,57 zł 

3. Partnerstwo ponad granicami – transgraniczne spotka-
nia gminy Puchaczów, lubliniec i lubitów  – wsparcie udzie-
lone przez Norwegię – dofinansowanie ze środków Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania 
Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug; Kwota dofi-
nansowania: 15 604,00 EUR

4. jarmark Puchaczowski – jako obraz historii, tradycji i kul- 
tury ukazany w społeczności lokalnej gminy Puchaczów  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013; Kwota dofinansowania: 19 403,30 zł

5. Promocja lokalnych walorów kulinarnych gminy Pucha-
czów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013; Kwota dofinansowania: 17 493,56 zł

6. kampania promocyjna gminy Puchaczów; Kwota dofinan-
sowania: 9 457,00 zł

7. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w  miejscowości 
ostrówek; Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł

8. Budowa kompleksu  boisk sportowych w ramach progra-
mu „moje Boisko – orlik 2012” w Puchaczowie; Kwota dofi-
nansowania: 666 000,00 zł

9. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach progra-
mu „moje Boisko – orlik 2012” w miejscowości ostrówek; 
Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł

10. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach pro-
gramu „moje Boisko-orlik 2012” w miejscowości nadrybie; 
Kwota dofinansowania: 433 000,00 zł

11. Dożynki gminne – Puchaczów 2012; Kwota dofinansowa-
nia: 17 180,81 zł

12. wielobarwny wypoczynek – budowa ścieżki rowerowej 
na terenie Pojezierza łęczyńsko-włodawskiego – projekt 
partnerski ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej, Gminą Lu-
dwin i Gminą Puchaczów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Oś Priorytetowa 
VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kwota 
dofinansowania: 1 749 994,40 zł

Katarzyna Janiuk,  
Starszy specjalista ds. rozwoju lokalnego i funduszy unijnych  

gminy Puchaczów

Planowane Projekty wsPółfinansowane  
z Unii eUroPejskiej  

oraz śroDków zewnętrznych  
w gminie PUchaczów w latach 2013-2014  

1.  remont budynku gok w Puchaczowie; Kwota pozyskania: 
69 405,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

2. wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej w ciechan-
kach, ostrówku, szpicy, zawadowie, jasieńcu. Kwota do pozy-
skania:  384 174,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. „odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów 
– montaż kolektorów słonecznych” ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007- 
-2013, działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku, Oś priorytetowa 
VI Środowisko i czysta energia. Wnioskowana kwota:  4 751 177,00 zł

4. Budowa basenu przy zespole szkół w Puchaczowie; Plano-
wana kwota do pozyskania: 18 000 000,00 zł

5. Projekt realizowany w partnerstwie trójstronnym Polska – 
węgry – słowacja w ramach grantów Międzynarodowego Fundu-
szu Wyszehradzkiego. Kwota dofinansowania: od 6 000 EUR w górę

6. Utworzenie placu zabaw w miejscowości turowola kolo- 
nia; Kwota do pozyskania: 18 646,13 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Osi IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów

7. jarmark tradycji i kultury ludowej - Puchaczów 2013; Kwota 
do pozyskania: 50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV 
LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów

8. impreza kulturalno-rekreacyjna kultywująca miejscowe 
tradycje i smaki gminy Puchaczów; Planowana kwota do pozy-
skania 30 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, 
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów.
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