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z notatnika... historyka
z notatnika... historyka

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

W 1906 roku w folwarku Brzeziny pracę przerwało 90 robotników na okres siedmiu dni. 

Podobnie przewlekłe wystąpienia miały miejsce w Ciechankach. Tu pracę przerwało 

180 robotników na czas dwóch dni. 13 listopada mieszkańcy Brzezin i Starej Wsi dokonali 

najazdu na budynki dworskie, gdyż zakazano im korzystania z serwitutu, czyli prawa korzy-

stania z lasu i pastwiska dworskiego. 

W tym okresie w działalność patriotyczną aktywnie włączył się Jan Stecki, mąż wła-

ścicielki dóbr Łańcuchów Marii Wołk-Łaniewskiej, czołowy działacz Stronnictwa De-

mokratyczno-Narodowego, poseł do I Dumy państwowej (parlamentu rosyjskiego). Uczest-

niczył on w akcji gminnej na terenie gminy Brzeziny, do której przynależał Łańcuchów.  

Podczas zebrań gminnych stanowczo domagał się wprowadzenie języka polskiego do urzędu 

gminnego. Pod jego wpływem miejscowi chłopi żądali, by przynajmniej część korespondencji 

urzędowej pisana była w języku polskim, a nie jak dotychczas w języku rosyjskim. Domagali 

się też, by nauka w szkołach elementarnych odbywała się w języku polskim. Za swoją dzia-

łalność Jan Stecki został ukarany sześciodniowym aresztem w więzieniu lubelskim.

Od redakcji 

Szanowni Czytelnicy! W końcu nadeszła 
wiosna, a z nią zmiany na plus. 
Sprawdziła się obietnica wójta, że w tym 

roku unikniemy podwyżek opłat za wodę,  
na  dodatek znacznie obniżono cenę za wywóz  
i oczyszczanie m3 ścieków. 

Po przerwie spowodowanej remontem 
znowu tętni życiem Gminny Ośrodek Kultury, 
który w ofercie na najbliższe miesiące ma wiele 
ciekawych atrakcji, zarówno dla młodzieży, jak 
i dorosłych. 

Kolejny raz nasze szkoły udowodniły, że 
poziom edukacji w gminie jest godny pochwa-
ły – wszystko za sprawą sukcesów uczniów  
i pedagogów, którzy zbierają laury na szcze-
blach powiatowych, wojewódzkich i ogólno-
polskich.

I na koniec sensacyjne znalezisko ze stry-
chu, którego arkana będziemy odsłaniać Pań-
stwu w kolejnych numerach „Wieści”. 

Zapraszam do lektury!

Nowe obli-
cze Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Puchaczowie
W marcu, po dłuższej przerwie 
spowodowanej generelnym re-
montem siedziby, wznowił  
działalność Gminny Ośrodek 
Kultury. 

W nowych, świeżych i wyremonto-
wanych pomieszczeniach znowu 

odbywają się zajęcia taneczne, plastyczne, 
muzyczne, zumba, a także imprezy, spo-
tkania oraz szkolenia, z których korzystają 
mieszkańcy gminy. 

GOK zyskał nowe pomieszczenia wy-
gospodarowane w podpiwniczeniu budyn-
ku, gdzie teraz mieszczą się biura instruk-
torskie, sala zajęciowa oraz toalety (c.d. s. 2). 

Śmiertelny 
wypadek w 
kopalni „Bog-
danka”
W kopalni węgla kamiennego 
„Bogdanka” doszło do tragicznego 
wypadku. Śmierć poniósł (c.d. s. 2). 

Polskie gór-
nictwo musi 
ciąć koszty
28 marca br. gościł na Lubelsz-
czyźnie wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński. 

Wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów 
na grobie zmarłego w katastrofie 

smoleńskiej E. Wojtasa, następnie odwiedził 
mleczarnię i biogazownię w Piaskach (c.d. s. 4). 
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Aktualności

Organizatorami turnieju 
była gmina Puchaczów  

i starostwo powiatowe w Łęcz-
nej. Biletem wstępu na turniej 
była trwała żywność i słody-
cze, które następnie zostały 
przekazane do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Puchaczowie. 

W turnieju udział wzięli: 
drużyna starostwa powiatu łę-
czyńskiego, drużyna gminy Pu-
chaczów, drużyna Telewizji Lu-
blin, drużyna Urzędu marszał-
kowskiego w Lublinie, drużyna 
Lubelskich Mediów, drużyna 
kobieca II GKS „Górnik” Łęcz-
na. Na meczu pojawili się Wice-
starosta Powiatu Łęczyńskiego 
Kazimierz Radko, Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Ewa Kaźmierczak. 
Nie zabrakło również kibiców. 

Po wstępnych rozgrywkach 
o 5-6 miejsce walczyły druży-

ny Górnik Łęczna – Media Lu-
belskie, o 3-4 miejsce drużyny 
TV Lublin – starostwa powia-
towego w Łęcznej, o 1-2 miej-
sce drużyny gminy Puchaczów 
– Urzędu marszałkowskiego. 

Ostatecznie VI miejsce za-
jęła drużyna kobieca II GKS 
„Górnik” Łęczna, V miejsce 
drużyna Mediów Lubelskich, 
IV – drużyna Telewizji Lu-
blin. III miejsce zajęła dru-
żyna starostwa powiatowe-
go w Łęcznej, II przypadło 
drużynie gminy Puchaczów,  
a I – drużynie Urzędu mar-
szałkowskiego. 

Uczestnicy turnieju otrzy-
mali drobne upominki oraz 
puchary. Po zakończonym me-
czu zaproszono wszystkich na 
poczęstunek. 

Wszystkim przybyłym na 
turniej dziękujemy za przeka-
zaną żywność.          Agata Hałas

Nowe oblicze Gminne-
go Ośrodka Kultury
(cd. ze s. 1) Odmienionego, ele-
ganckiego oblicza nabrała rów-
nież sala widowiskowa, którą 
wyposażono w klimatyzację, 
klatkę schodową oraz holl. 

– Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom osób zaintere-
sowanych naszą działalnością 
systematycznie wyposażamy 
naszą  placówkę w niezbędne 
sprzęty i akcesoria – informuje 
Dyrektor GOK Beata Sagan. – 
Możemy w końcu pochwalić 
się stroną internetową pla-
cówki. Pod adresem: www.pu-
chaczowgok.pl udostępniamy 

informacje dotyczące aktual-
nych i planowanych wydarzeń 
w domu kultury, ogłoszenia  
i inne niezbędne dane. Znaj-
dują się tam informacje o na-
borach na zajęcia rozwijające 
zainteresowania i różnorodne 
talenty – mówi B. Sagan.

Obecnie w GOK można 
obejrzeć również wystawę 
pokonkursową pod tytułem 
„Kobieta…”, która prezentuje 
prace wszystkich uczestników 
i oczywiście laureatów kon-
kursu.

GOK Puchaczów

Biletem wstępu trwała 
żywność i słodycze 
28 marca 2014 roku o godz. 18.00 w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Puchaczowie odbył się Turniej Cha-
rytatywny w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Puchaczów. 

Przypomnijmy, że tragedia 
wydarzyła się 09 IV 1944 

roku, w pierwszy dzień Wiel-
kiej Nocy. Wtedy to kilkudzie-
sięcioosobowy oddział żołnie-
rzy niemieckich wkroczył do 
wsi o świcie. Hitlerowcy szli od 
domu do domu, zabijając ludzi 
i paląc zabudowania. 

Zginęło 24 mieszkańców 
Kolonii Ostrówek. Wśród nich 
byli mężczyźni, kobiety oraz 
dzieci. Pacyfikacji uniknęli 
tylko ci, którzy w tym czasie 
przebywali na rekolekcjach w 
kościele w Łańcuchowie. 18 
zabudowań zostało spalonych 
wraz z żywym inwentarzem.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku z dyrek-
torem szkoły Małgorzatą Mar-
cinek czynnie włączyli się w 
obchody rocznicy tego tragicz-
nego wydarzenia. W uroczy-
stościach wziął udział poczet 
sztandarowy w składzie: Alicja 
Kot, Emilia Pełczyńska oraz Ja-

kub Kot. Wartę honorową przy 
pomniku upamiętniającym 
mord pełniły harcerki:  Edyta 
Kochańska i Weronika Chwil. 
Delegacja harcerzy zapaliła 
znicz. 

Po Mszy świętej uczniowie 
szkoły wystąpili z montażem 
słowno-muzycznym, nawią-
zującym do tego bolesnego 
wydarzenia. Dzieci przygoto-
wała do występu Halina Cie-
ślik. Opiekę nad harcerzami 
sprawowały dh Elżbieta Szwed 
i dh Teresa Budzińska, a nad 
uczniami Marta Stefańska.

M. Marcinek, M. Stefańska

70 rocznica zbrodni  
w Kolonii Ostrówku
06 kwietnia 2014 roku w Kolonii Ostrówek odbyły 
się uroczystości związane z 70-tą rocznicą pacyfika-
cji wsi.

(cd. ze s. 1) górnik z firmy 
zewnętrznej, wykonują-
cej usługi w kopalni. 

Do tragicznego zdarzenia 
doszło 26 marca na pozio-

mie 990 metrów. 34-letni gór-
nik od 2005 roku był pracow-
nikiem firmy „Kobud”, która 
specjalizuje się w przebudowie 
wyrobisk górniczych, wykony-
waniu przekopów, tuneli oraz 
podziemnych zbiorników. 

Pracownicy, którzy przyszli 
na poranną zmianę, znaleźli 
go nieprzytomnego około go-
dziny 6.30. Górnik miał liczne 
obrażenia głowy. 

– Niestety reanimacja oka-
zała się nieskuteczna. Lekarz 

Śmiertelny wypadek w 
kopalni „Bogdanka”

Serdecznie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury  
i skorzystania z jego oferty, jak również do odwiedzenia  

strony internetowej: www.puchaczowgok.pl. 

o godz. 7.50 stwierdził zgon 
– poinformowała rzecznicz-
ka prasowa prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego Jolanta 
Talarczyk.

Okoliczności i przyczyny 
tego wypadku ustala proku-
ratura oraz Okręgowy Urząd 
Górniczy w Lublinie.

źródło: PAP

Fot.:  Harcerki Edyta Kochańska i Weroni-
ka Chwil podczas warty honorowej.
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WODA 01.04.2013 r. – 31.03.2014 r. 01.04.2014 r. – 31.03.2015 r. 

Stawka taryfowa za 1 m3 3,00 zł netto (3,24 zł brutto) 3,00 zł netto (3,24 zł brutto)

Odpłatność mieszkańca 1,59 zł netto (1,78 zł brutto) 1,59 zł netto (1,78 zł brutto)

Stawka dotacji 1,41 zł netto (1,52 zł brutto) 1,41 zł netto (1,52 zł brutto)

Chciałoby się rzec, że słowo 
stało się ciałem, albowiem 

potwierdziły się noworoczne 

ŚCIEKI
    01.04.2013 r.  
– 31.03.2014 r. 

   01.04.2014 r.  
– 31.03.2015 r. 

WysoKoŚć 
obnIżKI

Stawka taryfowa za 1 m3 8,94 zł netto 
9,66 zł brutto

7,93 zł netto 
8,56 zł brutto

1,01 zł netto 
1,09 zł brutto

Odpłatność mieszkańca  
I gr. – kanalizacja grawitacyjna

4,53 zł netto 
4,89 zł brutto

4,02 zł netto 
4,34 zł brutto

0,51 zł netto 
0,55 zł brutto

Stawka dotacji I gr.  
– kanalizacja grawitacyjna

4,41 zł netto 
4,76 zł brutto

3,91 zł netto 
4,22 zł brutto

0,50 zł netto 
0,54 zł brutto

Odpłatność mieszkańca  
II gr. – kanalizacja ciśn.

4,33 zł netto 
4,68 zł brutto

3,82 zł netto 
4,13 zł brutto

0,51 zł netto 
0,55 zł brutto

Stawka dotacji II gr.   
– kanalizacja ciśnieniowa

4,61 zł netto 
4,98 zł brutto

4,11 zł netto 
4,44 zł brutto

0,50 zł netto 
0,54 zł brutto

zapowiedzi wójta. A wszystko 
za sprawą dwóch zatwierdzo-
nych przez  Radę gminy Pucha-

czów uchwał: nr XLII/279/14 
z dnia 27 lutego 2014 r. oraz 
uchwały w sprawie ustalenia 

stawek dotacji przedmioto-
wej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Puchaczowie, 
które sprawiły, że odpłatność 
za 1 m3 wody dla mieszkańców 
gminy Puchaczów pozostaje 
na niezmiennym poziomie. 

Znacznej obniżce, bo aż 
o 0,55 zł brutto, podlega 1 m3 
odprowadzanych i oczyszcza-
nych ścieków. 

– Obniżka odpłatności za  
1 m3 odprowadzanych ścieków 
to efekt wzrostu ilości napływa-
jących ścieków do oczyszczalni, 
jaka nastąpiła po włączeniu do 
systemu mieszkańców: Ciecha-
nek, Ostrówka, Szpicy, Zawa-
dowa i Jasieńca. Zależność ta 
jest bardzo prosta: im więcej 
ścieków napływa do oczyszczal-
ni, tym niższy koszt jednostko-
wy oczyszczania 1 m3 – sko-
mentował fakt obniżki stawek 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk.                                  mr

Wiosna w gminie – ścieki tańsze nawet o złotówkę 
Powiało wiosną nie tylko w przyrodzie, ale i w gminnych opłatach. Jak poinformował gazetę Dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Artur Choma, od 01 kwietnia 2014 roku obowiązuje nowa taryfa  
na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. I choć w sytuacji globalnego kryzysu przyzwyczailiś- 
my się do zaciskania pasa, teraz będzie można go popuścić. 

Tab.: Wysokość dotychczasowych i obowiązujących od kwietnia stawek za wodę i nieczystości płynne (źródło: ZGK).

Tłusty czwartek z panią Eugenią 
Rozwałką i jej poezją
… na progu duszy usiądę 
serce na oścież otworzę…

Na tegorocznym tłusto-
-czwartkowym spotkaniu 

Biblioteka w Ciechankach go-
ściła panią Eugenię Rozwałkę. 
Mimo że od wielu lat mieszka 
w Starej Wsi, z wielkim senty-
mentem odnosi się do Ciecha-
nek, ponieważ tutaj się urodzi-
ła i spędziła swoje dzieciństwo. 
Pani Eugenia jest kobietą wielu 
talentów, przede wszystkim 
autorką wielu wspaniałych 
wierszy i twórczynią rękodzie-
ła.

Na spotkanie, w którym 
uczestniczyli czytelnicy biblio-
teki, pani Eugenia przywiozła 
wiersze oraz niektóre prace.  
W trakcie spotkania autorka 

czytała wybrane utwory oraz 
opowiadała o dawnej działal-
ności artystycznej. 

Na zakończenie spotka-
nia pani Eugenia podarowała 
bibliotece swoje „Wiersze ze-
brane” z dedykacją, wpisała się 
także na pamiątkę do Kroniki 
Ciechanek.

Rozmowa przy kawie, de-
gustacji pączków upłynęła w 
miłej i serdecznej atmosferze.

Zapraszamy na następne 
spotkanie w bibliotece „Jan Pa-
weł II zostaje świętym”, które 
będzie nie tylko spotkaniem z 
poezją tego wielkiego Polaka, 
ale i okazją do wymiany po-
glądów na temat ostatnich go-
rących i wzruszających uroczy-
stości w Watykanie.

Filia Biblioteki w CiechankachFot.: Eugenia Rozwałka.

„Aktywny 
Samorząd”
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Łęcznej informuje 
osoby niepełnosprawne 
o możliwości skorzysta-
nia z programu pt.: „Ak-
tywny Samorząd”. 

Program finansowany jest 
ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Wnioski 
przyjmowane są w następują-
cych terminach: w ramach mo-
dułu I – od 05 maja 2014 roku 
do 30 września 2014 roku; w 
ramach modułu II – semestr 
letni: od 10 marca 2014 roku 
do 30 marca 2014 roku; se-
mestr zimowy: od 01 września 
2014 roku do 30 września 2014 
roku. źródło: powiatleczynski.pl
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Wokół nas

Fot.: Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk z Leszkiem Gęcą i Martynką Styś.

Od kilku lat na sali wido-
wiskowej GOK odbywają 

się koncerty, podczas których 
panuje szczególna atmosfera. 
Chcemy w ten sposób przyczy-
nić się do tego, żeby każda ko-
bieta poczuła się w dniu swo-
jego święta wyjątkowo. Dzieje 
się tak dzięki wręczanym pa-
niom symbolicznym upomin-
kom oraz dzięki występom 
znakomitych artystów.

Na część artystyczną skła-
dały się występy: grupy przed-
szkolnej „Motylki” oraz występ 
amatorskiego kabaretu „Jako 

Gminne święto kobiet
GOK we współpracy z Przedszkolem w Puchaczo-
wie z okazji 08 marca przygotował dla pań specjal-
ną i atrakcyjną ofertę rozrywkowo-kulturalną. 

Takiego” również z przed-
szkola. Wokalnymi możliwo-
ściami i uroczą grą na gitarze 
zachwycił nas Michał Smyk  
a całość znakomitych wystę-
pów dopełnił koncert zespołu 
„TO MY”, Martynki Styś oraz 
Jakuba Kucybały.

Podczas uroczystości zo-
stał rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny pt. „Kobieta...”. Wójt 
Gminy Puchaczów Pan Adam 
Grzesiuk wręczył nagrodzo-
nym dyplomy i wyróżnienia.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Puchaczowie

Lublin, z dopiskiem: „Konkurs 
agroturystyczny – Departa-
ment Rolnictwa i Środowiska”.

Termin nadsyłania zgło-
szeń mija 16 maja 2014 roku. 
Szczegółowych informacji na 
temat konkursu udziela Ane-
ta Popek z marszałkowskie-
go Departamentu Rolnictwa  
i Środowiska, tel. (81) 441 67 
22. Regulamin dostępny jest 
na stronie powiatleczynski.pl.

         źródło: powiatleczynski.pl

Jeśli tak – pochwal się i wy-
graj atrakcyjne nagrody. Te-

goroczna, VI już edycja kon-
kursu na najciekawszą ofertę 
agroturystyczną w regionie 
ruszyła właśnie w kwietniu!

Jeśli chcesz dołączyć do 
najlepszych, przeczytaj regu-
lamin, wypełnij odpowiedni 
wniosek i prześlij go na adres: 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lu-
blinie, ul. Spokojna 4, 20-074 

Konkurs agroturystyczny 2014
Prowadzisz w Lubelskim wzorowe gospodarstwo  
agroturystyczne lub gościnne? A może oferujesz cie-
kawy produkt turystyki wiejskiej, którego elemen-
tem nie jest nocleg? 

(cd. ze s. 1) Po południu wice-
premier spotkał się z zarzą-
dem i związkowcami kopalni 
„Bogdanka”. Zaplanowana na 
ok. 1,5 godziny wizyta, w któ-
rej premierowi towarzyszył 
Marszałek Województwa Lu-
belskiego Krzysztof Hetman, 
znacznie się wydłużyła. Dys-
kutowano przede wszystkim  
o polskim węglu i energii.

Zdaniem wicepremiera Pie- 
chocińskiego, choć w polskiej 
gospodarce nie ma alternaty-
wy dla węgla, przez kolejne 
lata pozostanie on podsta- 
wą bezpieczeństwa energety- 
cznego. 

– Polskie górnictwo stoi 
przed koniecznością obniża-
nia kosztów i poprawy kon-
kurencyjności, zwłaszcza w 
dobie spadających cen węgla 
na rynkach wschodnich – po-
wiedział. – Każda złotówka 
(...), którą uda się zaoszczę-
dzić na kosztach poprzez po-
prawę logistyki, zrezygnowa-
nie z tego, co w przeszłości  
w górnictwie funkcjonowało, 
a pogarsza koniunkturę, to 
jest także chronienie i stabili-
zacja istniejących miejsc pra-
cy – stwierdził szef resortu. 

Powszechnie wiadomo,  
że zdaniem Piechocińskiego 
polska branża węglowa musi 
zmierzyć się nie tylko ze skut-
kami mniejszego niż zazwy-
czaj zapotrzebowania na wę-
giel spowodowanego łagodną 
zimą, ale też z wyjątkowo ni-
skimi cenami tego surowca na 
rynkach zagranicznych.

– Dzisiaj, przy spadku ceny 
rubla i hrywny (...) trzeba się 
spodziewać, że z kierunku 
wschodniego będzie dodatko-
wy jeszcze impuls taniego – 
dużo tańszego niż szczególnie 
w śląskim górnictwie – węgla 
– powiedział wicepremier. –
Dlatego – jak mówił – branża 
górnicza w Polsce stoi przed 
koniecznością obniżania kosz-
tów, poprawiania konkuren-
cyjności i modernizacji.

Podczas tej samej wizyty 
w Katowicach minister nie 

krył się z opinią, że sytuację 
śląskich kopalń komplikuje 
zwiększanie wydobycia przez 
lubelską kopalnię Bogdanka. 

– Każda tona zwiększone-
go wydobycia w „Bogdance”  
odbiera dwie trzecie tony wy-
dobycia w śląskich kopalniach. 
Nie mogę zakazać „Bogdance”  
zwiększać wydobycia, a wydo-
bywa więcej. Pojawiają się też 
inicjatywy budowy nowych 
kopalń, także przez kapitał 
prywatny – mówił wicepre-
mier.

Pytany o samą Kompanię 
Węglową minister tłumaczył, 
że spółka ta „wymaga bardzo 
poważnego procesu restruktu-
ryzacji i modernizacji, ale ma 
także wielkie szanse”  .

Realizowany w KW pro-
gram naprawczy ma uzdrowić 
spółkę, dotkniętą spadkiem 
sprzedaży węgla i jego cen.  
W ubiegłym roku straciła ona 
na sprzedaży węgla ponad  
1 mld zł. Cena zbytu węgla w 
porównaniu do 2012 r. spadła 
w KW o 15,6 proc., co prze-
łożyło się na mniejsze o ok. 
1 mld zł przychody. Dzięki 
programowi restrukturyzacji 
spółka ma odzyskać rentow-
ność operacyjną w dwa lata.

Jak podaje portal ekono-
mia.rp.pl, w tym roku Kom-
pania chce zmniejszyć wy-
dobycie węgla do ok. 33 mln 
ton wobec ponad 36 mln ton 
w ub.r. i ponad 39 mln ton  
w roku 2012. Tegoroczny plan 
zakłada nadal stratę na dzia-
łalności operacyjnej, ale do-
datni wynik finansowy. 

Tymczasem kopalnia „Bo- 
gdanka” konsekwentnie reali-
zuje swoją strategię. W tym 
roku wydobędzie o milion 
ton węgla więcej niż przed 
rokiem. W czerwcu rozpocz-
nie się rozruch nowej części 
zakładu przeróbki węgla, a na 
początek 2015 roku zaplano-
wano rozruch nowego kom-
pleksu strugowego Caterpil-
lara.

Źródło: PAP, 
ekonomia.rp.pl

Polskie górnictwo 
musi ciąć koszty
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Fachowo 
na orlikach
Już po raz kolejny gmina 
Puchaczów bierze udział 
w projekcie „Animator – 
Moje Boisko Orlik 2012”. 

Projekt zakłada zatrud-
nienie 2 animatorów na 

obiektach sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012”, których 
zadaniem jest inicjowanie, 
organizowanie oraz prowa-
dzenie zajęć sportowych,  
współpraca ze szkołami w celu 
promocji aktywności  fizycz-
nej, promocja zdrowego stylu 
życia,  angażowanie się w akcję 
organizowane przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

Nowością będzie strona 
internetowa www.naszorlik.pl, 
na której animatorzy będą ak-
tualizowali informacje związa-
ne z funkcjonowaniem gmin-
nych orlików, m.in.: godziny 
otwarcia obiektów, planowane 
imprezy, rezerwacje itp. Na 
stronie nie zabraknie także ga-
lerii zdjęć dokumentujących 
wszystkie przedsięwzięcia spo- 
rtowców. 

Projekt realizowany jest  
od 01 marca i trwać będzie do 
30 listopada 2014 roku.

Aleksandra Ukalska

Rodzinkowo 
2014

o

25 maja 2014 r. na placu zabaw w Turowoli Kolonii odbędzie się 
już po raz trzeci Festyn Rodzinny "Rodzinkowo 2014"

Impreza ma na celu integrację rodzin, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkań-
ców całego obszaru LGD Polesie. Przed festynem odbędzie się uroczyste wręczenie sztanda-
ru nowo powstałej jednostki OSP Turowola Kolonia oraz Msza święta w intencji strażaków. 

Harmonogram Festynu:
12.00 – 13.00  Msza Święta w Kościele w Puchaczowie
13.30 – 14.00  Uroczyste otwarcie festynu, wprowadzenie  

   sztandaru, powitanie zaproszonych gości
14.00 – 15.00  Mecz piłki plażowej
              15.15 Wręczenie pucharu dla zwycięskiej drużyny
14.00 – 18.00 Rozpoczęcie zabaw na przygotowanych stoiskach:   

   wojownicy sumo, kącik zabaw – przygody na dzi kim 
   zachodzie, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany zamek,  
   plac zabaw ze zjeżdżalnią, wyścigi w workach, narty 4-osobowe,  
   dojenie krowy

18.00 – 22.00 Zabawa z zespołem
                22.00 Pokaz sztucznych ogni

Dodatkowe atrakcje: 
Stoisko degustacyjno-promocyjne, wystawa prac lokalnych twórców

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Puchaczów – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Adam Grzesiuk oraz strażacy zapra-
szają na gminne zawody sportowo-
-pożarnicze jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, które odbędą się 
08 czerwca 2014 r. na lotnisku  
w Nadrybiu Wsi (godzina rozpoczęcia 
imprezy zamieszczona będzie na stro-
nie internetowej gminy i na plakatach).
Poza dotychczas rozgrywanymi kon-
kurencjami: sztafeta pożarnicza i tzw. 
ćwiczenie bojowe w bieżącym roku 
wprowadzona została dodatkowa 
konkurencja – musztra drużyny.
W zawodach uczestniczyć będzie 
około 40 jednostek osp z powiatu 
łęczyńskiego.

Wójt Gminy Puchaczów i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku serdecznie zapraszają  
na Gminne obchody Dnia Strażaka 2014. Uroczystość rozpocznie się 17 maja 2014 r. o godz. 
15.00 Mszą św. w intencji strażaków w Kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Ostrówku. 
Po Mszy przed Budynkiem Wiejskim w Ostrówku odbędzie się druga część uroczystości.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie małych projektów pod nazwą: Festyn Rodzinny „Rodzinkowo 2014”.
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Dlaczego tak powszechnie go uży-
wano?
Nic dziwnego, że eternit miał szero-
kie zastosowanie, ponieważ ma on 
szczególne właściwości – jest dosyć 
lekki, a przy tym niezwykle odpor-
ny na  urazy mechaniczne, warunki 
atmosferyczne, czynniki chemiczne  
i biologiczne, takie jak np. ścieki.  
Co ważne, nie wpływają na niego 
wysokie temperatury, więc jest 
niepalny. Dopiero w temperaturze 
ponad 700°C włókna azbestowe 
nieodwracalnie tracą elastyczność  
i zaczynają się kruszyć. Kolejną zale-
tą azbestu była rownież relatywnie 
niska cena. 

Ile jest go na powierzchni? 
Tak naprawdę nikt nie wie, ile tego 
produktu jest w używalności, ale 
szacuje się, że średnio co drugi bu-
dynek posiada elementy eternitu, 
a w sumie może go być około 15, 5 
miliona ton. 
Według Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
na terenie województwa lubelskie-
go znajduje się ponad 2 mln ton 
wyrobów zawierających azbest. 

skąd się bierze azbest?
Światowe złoża azbestu szacuje się 
na ponad 550 mln ton, a największe 
występują w Kanadzie, Rosji , USA, 
RPA i Zimbabwe. W Polsce azbest 
występuje na Dolnym Śląsku tylko  
jako zanieczyszczenie złóż innych 
surowców mineralnych. 

Wprowadzono zakaz!
Produkcja i stosowanie azbestu 
zostały zakazane w Polsce Usta-
wą z dnia 19 czerwca 1997 roku. 
Zgodnie z nią do 28 września 
1998 r. zakończono produkcję płyt 
azbestowo-cementowych, zaś od 
28 marca 1999 obowiązuje za-
kaz obrotu azbestem i wyrobami 
go zawierającymi. Ponieważ w 
USA i Europie Zachodniej taki za-
kaz wprowadzono wcześniej, to 
wiele wyrobów eternitowych tra-
fiło do naszego kraju z importu. 
Polski rząd zakłada, że materiały 
zawierające substancje azbesto-
we  muszą zniknąć z naszego kraju 
do 2032 roku. Eksperci nie wie-
rzą jednak, że będzie to możliwe,  
               ponieważ przez ostatnie 10  
              lat udało się usunąć zale-

dwie 10 %. Bardziej liczą na termin 
za sto lat.

Dlaczego zakazano stosowania 
eternitu?
Wyroby z azbestem nie stanowią 
zagrożenia, dopóki są nieuszkodzo-
ne. Rozpad płyt eternitowych na-
stępuje po 20-50 latach od wypro-
dukowania, w zależności od tech-
nologii produkcji. Jednak kawałki 
eternitu wydzielają do atmosfery 
włókna azbestowe, które jeśli do-
staną się do płuc, to na zawsze. Nie 
da się ich wykrztusić, lub usunąć 
w jakikolwiek inny sposób. Zalega-
nie pyłu w układzie oddechowym 
zwiększa prawdopodobieństwo 
występowania przewlekłego zapa-
lenia oskrzeli, niewydolności od-
dechowej i rozwoju raka płuc. Nie-
wielkie ilości tej szkodliwej substan-
cji można pobierać także z wodą 
prowadzoną rurami azbestowymi. 
W Gminie Puchaczów usunięto 
wodociągowe rury azbestowe kil-
ka lat temu. 
Przez skórę i układ pokarmowy 
włókna azbestu  dostają się do 
organizmu w niewielkim stopniu, 
aczkolwiek ryzykowne jest skła-
dowanie eternitu na podwórku, 
zwłaszcza, jeżeli mają do niego do-
stęp niczego nie świadome dzieci.

Jesteśmy odpowiedzialni za eternit
Dlatego osoby fizyczne mają 
obowiązek przekazywać infor-
macje o rodzaju, ilości i miej-
scach wykorzystywania wyro-
bów azbestowych, czasie i spo-
sobie ich usuwania oraz czasie 
i sposobie zastąpienia ich wyroba-
mi nieszkodliwymi wójtowi, co roku 
do 31 stycznia.
Arkusze do oceny i inwentaryzacji 
są udostępniane w urzędach gmi-
ny i na stronie internetowej www.
mg.gov.pl/azbest.

Państwowa pomocna dłoń
Aby uporać się z problemem zale-
gania eternitu, zarówno na dzikich 
wysypiskach, jak i prywatnych po-
sesjach, zorganizowano bezpłatne 
usuwanie eternitu. Mieszkańcy 

gminy Puchaczów również mogą 
się o to ubiegać. Wystarczy skon-
taktować się z Referatemm Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Urzędzie gminy Puchaczów, 
złożyć wniosek i umówić się na 
termin realizacji. specjalistyczna 
firma bezpłatnie usuwa eternit  
z dachu, a także z innych miejsc.

Dlaczego warto?
Po pierwsze, dla zdrowia własnego, 
rodziny, sąsiadów.

Po drugie, dla przyszłych po-
koleń i ochrony naszej planety. 
Niebezpieczne odpady zawierające 
azbest są unieszkodliwiane dzięki 
składowaniu w odpowiednio wy-
znaczonych do tego miejscach. Naj-
bliższe w naszej gminie znajdują się 
w Kraśniku i Srebrzyszczu.

Po trzecie, to nie przypadek, że 
do usuwania azbestu kieruje się fir-
my mające specjalne uprawnienia, 
m.in. zatwierdzony przez starostę 
program gospodarowania odpa-
dami niebezpiecznymi, oraz odpo-
wiedni sprzęt. To one odpowiadają 
za usuwanie eternitu w sposób 
bezpieczny – wszystkie prace zwią-
zane z usuwaniem azbestu muszą 
być prowadzone na mokro, co za-
pobiega uwalnianiu włókien azbe-
stowych do powietrza i minimali-
zuje ryzyko ich wdychania do płuc.

Dzień Ziemi 
22 kwietnia 2014 roku przypada 
Święto Dnia Ziemi. 

Liga Ochrony Przyrody działająca 
przy Gimnazjum i Liceum w Pu-

chaczowie zorganizowała z tej okazji 
happening dotyczący szkodliwości 
azbestu. Opiekun LOP Celina Mi-
chalska, zarząd Ligii i jej członkowie 
będą rozdawać mieszkańcom ulotki 
o szkodliwości eternitu, zachęcając 
w ten sposób do bezpłatnego usu-
wania niebezpiecznego materiału. 
Gimnazjaliści wykonali plakaty te-
matyczne, które zostaną rozwieszo-
ne w kilku miejscowościach naszej 
gminy.      

        Rubrykę redaguje: C. Michalska

   E t e r n i t ? 
strach się bać!

Powiadają niewinnie – „eternit”. Ale cóż to takiego? 
Eternit jest handlową nazwą azbestu wykorzystywanego jako po-
krycie dachowe. Ponadto wykonywano z niego inne przedmioty, 
takie jak: płyty pokryciowe służące do elewacji budynku,  rury 
wodociągowe, a na mniejszą skalę: guziki, deski rozdzielcze, klocki 
hamulcowe, akcesoria do telefonów, kształtki do kanałów wenty-
lacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych i inne.

Krótka historia azbestu
Dane kopalne pochodzące sprzed  
4500 lat z terenu dzisiejszej Finlandii świad-
czą o wykorzystywaniu azbestu już w prehi-
storii. Wykonywano z niego wówczas,  
w połączeniu z gliną, garnki. Kolejne dowody 
pochodzą ze starożytności, kiedy to produ-
kowano z azbestu knoty do świec, niepalny 
papier i płaszcze żołnierskie. Tkane z włókien 
tej dziwnej substancji obrusy i chusteczki 
czyszczono przez wrzucanie ich do ognia. 
Znaczenie azbestu najbardziej wzro- 
sło w okresie rewolucji przemysłowej.  
W Polsce surowiec ten stał się  
najbardziej  popularny w latach 70-tych  
XX wieku. 



Pani Karolina Roczon (floryst-
ka) przystroiła salę wiosen-
nymi stroikami. Pani Dorota 
Śledź (artystka) prezentowała 
koronkowe serwety i koszycz-
ki, a panie Lucyna Kowalska 
oraz Paulina Maciejak (rodzi-
ce) tworzyły cekinowe pisanki. 

Tworzeniu towarzyszyła 
świetna zabawa, dzieci z cieka-
wością i ogromnym zaangażo-
waniem rozmawiały z zapro-
szonymi gości. Na zakończe-
nie warsztatów każdy z zapro-
szonych gośćmi włożył jeden  
z symboli Świąt Wielkanoc-
nych do koszyczka. 

Pięknie świecące słońce 
przez okno, dzieci ubrane w 
kolory wiosny oraz symbole 
Wielkiej Nocy sprawiły, że w 
szkole zapachniało zbliżający-
mi się Świętami. 

Za organizację warszta-
tów odpowiedzialne były Pani 
Dorota Śledź oraz Pani Halina 
Cieślik.                 Marta Stefańska

Wokół nas
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04 kwietnia w Szkole 
Podstawowej im. Boha-
terów Armii Krajowej 
w Ostrówku odbyły się 
warsztaty wielkanocne.

W sali przedszkolaków 
królowały palmy, pi-

sanki i zające. Było wiosennie 
i świątecznie. Dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego i rocznego 
przygotowania przedszkolne-
go dowiedziały się, jak powsta-
ją palmy. Wszyscy podziwiali 
piękne stroiki, rzeźby i serwety. 

Zaproszeni goście przy ko-
lorowych wielkanocnych sto-
likach prezentowali symbole 
wielkanocne. Pani Mieczysła-
wa Skoczylas, reprezentująca 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Ostrówku, stworzyła dla dzie-
ci piękne palmy, pan Roman 
Śledź (rzeźbiarz z Malinówki) 
opowiadał o swojej pracy oraz 
zaprezentował rzeźby przedsta-
wiające sceny Drogi Krzyżowej. 

Uczniowie z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Pu-
chaczowie mają na koń-
cie wiele sukcesów.

Wszystkie w konkursach 
szkolnych i pozaszkol-

nych z zakresu zdrowia i ekolo-
gii. Młodzież zawdzięcza je kre-
atywnemu nauczycielowi bio- 
logii, Celinie Michalskiej.

Laureatem ogólnopolskie-
go konkursu wiedzy biologicz-
nej „Olimpus” został Krzysztof 
Tarka z klasy I. W literacko-pla-
stycznym konkursie „Mój las” na 

szczeblu wojewódzkim II miej-
sce zajęła Ewelina Choma, a III 
– Michał Jaszuk. Wyróżnienia 
otrzymali: Karolina Stacharska, 
Joanna Zabłotna i Justyna Wój-
cik. W powiatowym konkursie 
literacko-fotograficznym „Moja 
szkoła w ruchu” I miejsce zdobyła 
Anna Jaszuk, II miejsca – Ange-
lika Myśliwiec, Julia Stefańska, 
Natalia Podleśna, a III – Klaudia 
Ozon. Konkurs na plakat „Trzy-
maj formę” w powiecie wygrała 
Ewa Zgórska. Gratulujemy suk-
cesów i uczniom, i naszej zdolnej 
redakcyjnej koleżance!             nem

Zapierające dech sukcesy gimnazjalistów

   E t e r n i t ? 
strach się bać! Palmy, zające, pisanki...

Pomysł konkursu zrodził się 
dzięki inicjatywie nauczy-

cieli języków obcych szkoły w 
Ostrówku, którzy w ten sposób 
zachęcają i motywują uczniów 
do doskonalenia umiejętności 
językowych oraz do poznawa-
nia kultury krajów, których ję-
zyki próbują opanować.

W przeglądzie uczestni-
czyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Ostrówku, Nadrybiu  
i Szkoły Filialnej w Zawadowie, 
uczący się języka angielskie-
go, niemieckiego i rosyjskiego.

Jury oceniło występy 
uczniów w kategorii klas I-III 
oraz IV-VI. Laureaci konkursu 
to: 
Klasy I-III: 
miejsce I: Natalia Biernacka, 
Hubert Lechowski, Krystian 
Śliwiński ze Szkoły Filialnej w 
Zawadowie; miejsce II: Filip 
Dobosz, Jowita Ciepielewska, 
Cezary Janiuk, Jakub Jóźwiak, 
Marta Kanaszewska, Alek-
sander Kot, Alicja Mysiak, 
Wiktoria Oleszko, Krzytsztof 
Spodar, Sandra Stępniak ze SP 
w Ostrówku; miejsce III: Na-
talia Borys, Jakub Buda, Oli-
wia Kiełbowicz, Julia Kocot, 

Dominik Kot, Julia Lisowska, 
Michał Roczon, Kuba Soko-
łowski, Joanna Piskorowska ze 
SP w Ostrówku. 
Klasy IV-VI: 
miejsce I: Michał Stefański, 
Kornelia Kursa, Mikołaj Król, 
Klaudia Sadowska, Wiktoria 
Wasilak ze SP w Ostrówku; 
miejsce I: Patrycja Zielonka, 
Kacper Paluch, Karolina Wój-
cik, Julia Witkowska, Andżeli-
ka Skoczylas ze SP w Nadrybiu; 
miejsce II: Emilia Łońska, Julia 
Filipiak, Klaudia Gnyp, Roksa-
na Hiller, Anna Mitrus, Marty-
na Zabłotna ze SP w Ostrówku 
(scenka z języka niemieckie-
go); miejsce II: Emilia Łońska, 
Filip Kot, Martyna Zabłotna, 
Zuzanna Lisowska, Wojciech 
Kot, Dawid Kot, Natalia Ja-
kubowska ze SP w Ostrówku 
(scenka z języka angielskiego); 
miejsce III – Sara Kosina ze SP 
w Nadrybiu.

W konkursie plastycznym 
zwycięzcą została Anna Mi-
trus ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrówku, która wykona-
ła oryginalną figurkę Alberta 
Einsteina.

Anna Tkaczyk

11 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Bohate-
rów Armii Krajowej w Ostrówku odbył się II Międzysz-
kolny Przegląd Obcojęzycznych Form Scenicznych.

Międzyszkolny Przegląd  
Obcojęzycznych Form  
Scenicznych

Fot.: Anna Jaszuk, Klaudia Ozon, Julia Stefańska, Natalia Podleśna, Angelika Myśliwiec.

Fot.: Uczestnicy warsztatów wielkanocnych z zaproszonymi gośćmi.
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Biwaki narciarskie organi-
zuje cyklicznie Uczniowski 

Klub Sportowy „Skarbek” przy 
ZS w Puchaczowie. Dzięki po-
mocy  finansowej gminy Pu-
chaczów, która wspiera projekt 
„Organizacja imprez sporto-
wo – rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy 
Puchaczów”, koszty biwaku 
nie są zbyt wygórowane. Do-
tacja otrzymywana przez UKS 
znacząco podnosi standard 
warunków i bezpieczeństwo 
pobytu młodzieży podczas 
obozu.

Cztery z pięciu dni spę-
dzonych w Witowie miały 
podobny przebieg. Po śnia-
daniu uczestnicy udawali się 
na stok, gdzie podzieleni na 3 
grupy nabywali lub doskonalili 
umiejętność jazdy na nartach. 
Po 4 godzinach wyczerpują-

Do turnieju zgłosiły się ze-
społy 4-osobowe ze szkół 

podstawowych oraz szkół filial-
nych z terenu gminy Puchaczów 
(Albertowa, Ciechanek, Nadry-
bia, Ostrówka, Zawadowa, Pu-
chaczowa). Zawodnicy musieli 
wykazać się znajomością zna-
ków drogowych, numerów alar-
mowych, zasad przechodzenia 
przez jezdnię, rozwiązywaniem 
zagadek oraz umiejętnością jaz-
dy na deskorolce.

 Nagrodą główną w turnieju 
był puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy Puchaczów Ada-
ma Grzesiuka. Fundatorami po-
zostałych nagród byli: starostwo 
powiatu łęczyńskiego i gmina 
Puchaczów, Rada rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Pucha-
czowie.

Zadania oceniane były 
przez komisję, w skład któ-
rej weszli zaproszeni goście:  
S. Adamczyk – Naczelnik Wy-
działu Kultury i Sportu Powiatu 
Łęczyńskiego, M. Łagodziń-
ski – przedstawiciel Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego,  

U. Kłembokowska – Inspektor 
ds. Oświaty w Urzędzie gminy 
Puchaczów, starszy aspirant 
Piotr Kostyra – przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Policji 
w Łęcznej, młodszy brygadier 
P. Remisz z Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Łęcznej, 
B. Warzyszak – Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Pu-
chaczowie, G. Gabriel-Chyła 
reprezentująca Radę rodziców 
Szkoły Podstawowej oraz na-
uczycielka Szkoły Podstawowej 
w Puchaczowie B. Smolak.

Gościem specjalnym, który 
bawił i nagradzał publiczność 
oraz zawodników był sierżant 
Dzik – maskotka, która jest 
własnością Powiatowej Policji  
w Łęcznej.

Puchar Wójta Gminy Pu-
chaczów zdobyła drużyna  
z Nadrybia. II miejsce zajęła 
drużyna z Zawadowa, a III dru-
żyna z Ciechanek i Puchaczowa. 

Imprezę po raz kolejny zor-
ganizowały Elżbieta Garbala, 
Krystyna Śledź i Anna Zych.

Krystyna Śledź

Puchar Wójta Gminy 
Puchaczów w rękach 
drużyny z Nadrybia
Dnia 04 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Pucha-
czowie odbyła się  IX edycja Gminnego Turnieju 
Wiedzy „Bądź Bezpieczny  na  Drodze” pod patro-
natem wójta gminy Puchaczów.  

Obóz narciarski w Wito-
wie 2014
W dniach 04-08 marca 20 uczniów Zespołu Szkół  
w Puchaczowie uczestniczyło w obozie narciarskim 
w Witowie k. Zakopanego. 

cych zajęć przychodził czas na 
3-godzinną przerwę obiado-
wą. Wieczorna sesja na stoku 
trwała 2,5 godziny i kończyła 
się o godz. 18.00. 

Jedynym dniem odbiega-
jącym od tego programu był 
czwartek, kiedy to młodzież 
i jej opiekuni spędzili czas  
w Białce Tatrzańskiej, jednej 
z największych i najpopular-
niejszych stacji narciarskich w 
Polsce. Po takim wysiłku nad-
szedł czas na zregenerowanie 
sił w kompleksie basenów ter-
malnych położonych tuż obok 
stoku. 

Piątek był ostatnim po-
żegnalnym dniem z polskimi 
górami. W godzinach nocnych 
wszyscy uczestnicy obozu cali 
i zdrowi dotarli do nie mniej 
pięknej gminy Puchaczów. 

Daniel Włodarczyk

 

Fot.: Opiekunowie z uczestnikami obozu narciarskiego Witowie 2014.

11 marca 2014 roku powo-
łano do życia Zespół Tańca 
Ludowego „Puchaczowia-
nie”. Jego kierownikiem jest 
Leszek Gęca. 

Do zespołu należą dzieci w 
wieku 5-11 lat. Plan pra-

cy zespołu obejmuje edukację 
muzyczno-ruchową i taneczną, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
rytmiczno-umuzykalniające, 

ćwiczenia z zakresu techniki 
tańca opartej na technice tań-
ca klasycznego, naukę polskich 
tańców narodowych i regional-
nych. 

Jak poinformował redakcję 
Leszek Gęca, inicjator przedsię-
wzięcia, zajęcia prowadzone są 
między innymi metodą pedago-
giki oraz zabawy z wykorzysta-
niem tańców integracyjnych.  

AU

Kim są „Puchaczowianie”?

Matematyczny „Elfik”
14 marca 2014 roku w Szkolę Podstawowej im. Jana 
i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu odbył 
się już po raz XIV finał Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego „Elfik”. 

Zmagania matematyczne 
przygotowała i przeprowa-

dziła nauczycielka matematyki 
Maria Głowala. 

Celem konkursu jest pro-
pagowanie matematyki jako 
przedmiotu, który pomaga 
rozwiązywać problemy mate-
matyczne i wykorzystać naby-
te wiadomości i umiejętności 
w sytuacjach związanych z ży-
ciem codziennym. 

Laureatami zostali: zdobyw-
czyni I miejsca: Aleksandra Po-
tapiuk (SP Ludwin), II miejsce: 
Jan Kot (SP nr 2 Łęczna), Maciej 
Kwieciński (SP nr 2 Łęczna), 
III miejsce: Szymon Dyszewski 
(SP nr 2 Łęczna), Aleksandra 
Małyska (SP Nadrybie), Maciej 
Skrzypczak (SP Dratów). 

Wszystkim uczestnikom 
konkursu i opiekunom gratulu-
jemy sukcesów.           A. Sobiesiak
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Agnieszka Lingas-Łoniewska „W szpilkach od Manolo”

Liliana ma trzydzieści pięć lat, kocha koty, wysokie szpilki i swoje 
auto. Posiada także kilka niegroźnych obsesji i bardzo wybujałą 

wyobraźnię. Pracuje w korporacji, ale ma dość wyścigu szczurów. Gdy 
pewien denerwujący przystojniak zajmuje jej miejsce parkingowe, 
Lilka nie zdaje sobie sprawy, że już wkrótce znajdzie się na celow-
niku. Tajemniczego Michała, irytującego Sekuli, a także pewnego 
socjopaty, który bardzo nie lubi pyskatych „młodych gniewnych”. 
Tajemnicze kartki z numerkami, porwania, szalone przyjaciółki, pra-
gnąca zięcia Mamulka, znienawidzone korpo i… gorrrący romans. 

Celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie czytelnictwa 

wśród uczniów klas III oraz 
pomoc w adaptacji młodszym 
uczniom.

W ramach akcji uczniowie 
z klasy III czytają na głos swoim 
młodszym kolegom różne bajki, 
a następnie zadają im pytania 
sprawdzające stopień zrozumie-

Zielony Dzień 
w Przedszkolu
Dnia 21 marca 2014 
roku w Przedszkolu  
w Puchaczowie powita-
no uroczyście pierwszy 
dzień wiosny. 

Tego dnia wszyscy przyszli 
do przedszkola ubrani 

na zielono. Dzieci obejrzały 
przedstawienie pt. ,,Wczesno-
wiosenny koncert” w wykona-
niu grupy Krasnali.

Wprowadzone w radosny 
nastrój dzieci wzięły udział  
w wiosennych podchodach  
i jak w tym dniu przystało pa-
leniu Marzanny. Wszyscy bar-
dzo sprawnie wykonali zada-
nia i odnaleźli wiosnę. 

W piątek w przedszkolu 
wszystko było zielone: na śnia-
danie dzieci zjadły zdrowe zie-
lone kanapki, na obiad zieloną 
zupę i pizzę, a na podwieczo-
rek – zieloną galaretkę.

Ewa Bochra

Sukces siatka-
rzy z ZS w Pu-
chaczowie
12 marca 2014 w hali 
gier ZS w Puchaczowie 
odbył się turniej finało-
wy szkół gimnazjalnych 
o Mistrzostwo Powiatu 
Łęczyńskiego w siatków-
ce chłopców.

Do rywalizacji przystąpiły 
reprezentacje trzech szkół: 

Gimnazjum w Milejowie, Gim-
nazjum nr 1 w Łęcznej i gospo-
darze – Gimnazjum w Pucha-
czowie. Turniej rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. 

Pierwsze spotkanie pomię-
dzy zespołami Milejowa i Łęcz-
nej było bardzo wyrównane  
i zakończyło się zwycięstwem 
łęcznian 2:1. Pozostałe dwa me-
cze z udziałem drużyny z Pu- 
chaczowa były jednostronny-
mi widowiskami. Reprezenta-
cja Gimnazjum w Puchaczo-
wie, przy dopingu własnych 
kibiców, pewnie wygrała swo-
je dwa mecze po 2:0 i tym sa-
mym sięgnęła po tytuł Mistrza 
Powiatu Łęczna w siatkówce 
chłopców. 

Zwycięstwo zapewnił szkole 
udział w turnieju rejonowym w 
Piskach. Mimo ambitnej walki, 
siatkarze musieli uznać wyż-
szość 3 zespołów i uplasowali 
się ostatecznie na IV miejscu,  
co uznać należy za dobry re-
zultat. Lepsze okazały się tylko 
zespoły z dużych ośrodków 
miejskich, takich jak Świdnik  
i Chełm. Gratulujemy. 

Zwycięzcy zagrali w skła-
dzie: Jakub Wronowski, Adam 
Mroczek, Łukasz Wiechnik, Mi-
chał Wronowski, Bartłomiej Ba-
strzyk, Piotr Warzyszak, Jakub 
Krzychowiec, Damian Radko. 
Trenerem drużyny jest Michał 
Franczak.                 D. Włodarczyk

Turniej kierowany jest do 
młodzieży szkolnej od naj-

młodszych – uczniów szkół 
podstawowych, aż do najstar-
szych – uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Jak co roku 
sprawdza znajomość przepisów 
z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej, zasad postępowania na 
wypadek pożaru i posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, znajomość techniki po-
żarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz tradycji i 
historii ruchu strażackiego.

Młodzież, która 12 mar-
ca br. przystąpiła do eliminacji 
na szczeblu gminy, miała już 
za sobą szkolne eliminacje. Do 
etapu gminnego przystąpiło 
23 uczestników: po 6 uczniów 
szkół podstawowych z Nadry-
bia, Ostrówka i Puchaczowa 
oraz 5 uczniów Gimnazjum w 

Puchaczowie. Po rozwiązaniu 
pisemnych testów odbyła się 
finałowa część turnieju, która 
polegała na odpowiadaniu na 
wylosowany zestaw trzech py-
tań. Odpowiedzi oceniała komi-
sja składająca się z pracowników 
Urzędu gminy w Puchaczowie 
oraz przedstawiciela jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Puchaczowie. 

Do kolejnego etapu zawo-
dów zakwalifikowali się kolejno: 
Michał Chabros, Nikodem Sza-
fran, Marcin Chilimoniuk, We-
ronika Tarka, Damian Spodar, 
Karolina Zwolińska, zaś z młod-
szej grupy: Adrian Roczon, 
Aleksandra Niewęgłowska, Kac-
per Zabłotny, Adam Suwała.

Zwycięzcy etapu gminnego 
turnieju otrzymali nagrody rze-
czowe, m.in. sprzęt sportowy i 
turystyczny, wszystkich uczest-

ników zmagań nagrodzono 
upominkami ufundowanymi 
przez gminę Puchaczów. Wójt 
pogratulował wszystkim uczest-
nikom wiedzy, a zwycięzcom 
życzył sukcesów w kolejnych 
etapach rozgrywek. Podzięko-
wał także nauczycielom: Lu-
cynie Kucharskiej, Sylwii Mi-
chalak, Annie Chryć,  Marii 
Skoczylas, Jolancie Zimostrad, 
Waldemarowi Tyszczukowi 
oraz Tomaszowi Chryciowi, 
za przygotowanie uczestników 
do turnieju i opiekę podczas 
eliminacji gminnych.

Zwycięzcy trzech pierw-
szych miejsc w każdej grupie 
wiekowej 20 marca w siedzi-
bie Komendy Powiatowej PSP  
w Łęcznej wzięli udział w roz-
grywkach powiatowych turnie-
ju. Niestety, bez sukcesów.

Marek Grzesiak

Młodzież zapobiega pożarom
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Po-
żarom” jest przedsięwzięciem o bardzo długiej tradycji. W bieżącym roku orga-
nizowana jest już XXXVII jego edycja. 

nia przeczytanego tekstu oraz 
poruszonych w nim problemów.

Działaniom tym przygląda 
się Bratek – pluszowa maskotka, 
która jest przewodnikiem dzieci 
podczas projektu. Już pierw-
szego dnia został posadzony na 
honorowym miejscu –  w kąciku 
czytelniczym, szybko zyskując 
sympatię dzieci.        Halina Cieślik

Poczytaj Bratkowi
Uczniowie klasy III i rocznego przygotowania przed-
szkolnego włączyli się do ogólnopolskiej akcji wy-
dawnictwa Operon ,,Poczytaj Bratkowi’’.
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Andrzej niziołek
Radny gminy Puchaczów,

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

– Na tle puchaczowskiego 
krajobrazu Wesołówka zdaje 
się być miejscem, w którym 
nic się nie dzieje. Czy to tylko 
złudzenie, czy też fakt?

– Krajobraz puchaczowski 
to szersze pojęcie geograficzne, 
w którym Wesołówka, na tle 
gminy, ma mniejsze możliwo-
ści finansowe i organizacyjne. 
Przeszkodą są różnej natury 
dodatkowe utrudnienia, tj. 
tory przecinające wieś, kanał 
i rzeka oraz szkody górnicze. 
Kłopotliwa jest też droga kra-
jowa, na której ruch odbywa 
się całą dobę, uciążliwe w du-
żej mierze są przede wszystkim 
samochody ciężarowe. Wbrew 
temu wszystkiemu, miej-
scowość Wesołówka to wieś 
przyciagająca młodych miesz-
kańców powiatu łęczyńskiego, 
którzy swoją werwą i zapałem 
starają się ożywić wieś. Chętnie 
włączają się w prace społecz-
ne i kulturalne. Cały czas nie 
szczędzimy energii na integro-
wanie mieszkańców. I tak na 
przykład w lutym Koło Gospo-
dyń Wiejskich we współpracy 
z sołectwem oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną zorganizowały 
wspólnie zabawę choinkową 
dla dzieci oraz zabawę integra-
cyjną pokoleń przy dźwiękach 
muzyki. Niedawno świętowali-
śmy także Dzień Kobiet. 

Jeszcze w tym roku chcemy 
zorganizować obchody Dnia 
Dziecka, dożynek i zabawy an-
drzejkowej z wróżbami.  

Środki z funduszu sołec-
kiego w roku 2014 zamierzamy 
przeznaczyć na budowę placu 
zabaw dla dzieci, wyposażyć 
zaplecze kuchenne w budynku 
wiejskim oraz zakupić środki 
czystości do siłowni.

– Czy Wesołówka doczeka 
się jeszcze w tym roku kanali-
zacji?

– Kanalizacja związana jest 
ściśle z ochroną środowiska  
i krajobrazu. Mamy już wszyst-
kie potrzebne dokumenty oraz 
część pieniędzy z budżetu gmi-
ny. Czekamy tylko na dofinan-
sowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej. Mam wielką nadzieję, 
że w tym roku uda nam się 
rozpocząć tę wielką, tak bardzo 

potrzebną mieszkańcom inwe-
stycję. 

– Czego nie udało się zro-
bić w sołectwie, mimo wcze-
śniejszych założeń i planów,  
a co jest solą w Pana oku?

– Rada sołecka, wspólnie  
z panem wójtem, usilnie zabiega 
o budowę chodnika dla pieszych 
łączącego Brzeziny z Wesołów-
ką. Mimo starań i zaangażowa-
nia, napotykamy trudności sta-
wiane głównie przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Przesunięcie przystan-
ków komunikacji publicznej w 
nowe niewygodne miejsce i wy-
dłużenie drogi marszu wzdłuż 
jezdni stwarza duże zagrożenie 
dla wszystkich uczestników  
i użytkowników ruchu drogo-
wego.

W czasie mojej kadencji  
i przy wspólnym wysiłku udało 
się zrealizować wiele przedsię-
wzięć. Na wniosek mieszkań-
ców naszej miejscowości został 
wyremontowany odcinek drogi 
od trasy 82 do kanału Wieprz 
– Krzna. Montaż lamp oświetle-
nia ulicznego przy drodze 82 na 
odcinku od miejscowości Brze-
ziny do Wesołówki w znacznym 
stopniu przyczynił się do popra-
wy bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi. 

W 2012 roku z mojej inicja-
tywy i przy wsparciu komitetu 
założycielskiego powołano do 
życia Stowarzyszenie Ochot-
nicza Straż Pożarna w Weso-

łówce. Rejestracja w sądzie od-
była się w styczniu 2013 roku. 
Początki stowarzyszenia były 
trudne, ale przychylność wójta 
gminy oraz Marka Grzesiaka 
pomogła nam uzyskać część 
umundurowania galowego  
a także ćwiczebnego. 

W styczniu bieżącego roku 
w budynku OSP założono cen-
tralne ogrzewanie gazowe. Pie-
niądze na ten cel pozyskano 
częściowo z funduszy sołec-
kich. Brakującą sumę otrzyma-
liśmy z dofinansowania gminy 
Puchaczów.        

25 kwietnia 2014 r., red.

Wieści z sesji Rady gminy
XLIII sEsJA

31 MARCA 2014 RoKU
Na sesji Rada gminy podjęła nastę-
pujące uchwały, które dostępne są  
z załącznikami w BIP na stronie interne-
towej gminy Puchaczów:

W sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej:
Określono wieloletnią prognozę finan-
sową na lata 2014-2017, obejmującą 
prognozę kwoty długu, dodatkowe 
dane o planowanych i prognozowanych 
wydatkach.

W sprawie zmiany budżetu na 2014 r.: 
Zmiany dotyczące uchwały znajdują się 
w BIP na stronie gminy Puchaczów.

W sprawie udzielenia pożyczki ochot-
niczej straży Pożarnej w Puchaczowie 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
pod nazwą „strażak w akcji i zabawie – 
festyn strażacki”: 
Udzielono nieoprocentowanej pożyczki 
na realizację zadania w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013” „Strażak w akcji i zabawie – fe-
styn strażacki”.

W sprawie udzielenia pożyczki ochot-
niczej straży Pożarnej w Puchaczowie 
z przeznaczeniem na realizację zada-
nia pn. „odnowienie strażackiej Izby 
Pamięci w Puchaczowie”:
Udzielono nieoprocentowanej pożyczki 
na realizację zadania w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013” pn. „Odnowienie Strażackiej Izby 
Pamięci w Puchaczowie”.

W sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego – Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Puchaczowie na rok 2014:
Kalkulacja stawek jednostkowych wody 
i ścieków wyznaczających kwotę dotacji 
dla ZGK w Puchaczowie na 2014 r. znaj-
duje się w Załączniku nr 1 do w/w uchwa-
ły w BIP na stronie gminy Puchaczów.

W sprawie nieuzgodnienia projektu 
uchwały sejmiku Województwa Lu-
belskiego w sprawie nadwieprzań-
skiego Parku Krajobrazowego:
Nie uzgodniono projektu uchwały Sej-
miku Województwa Lubelskiego w 
sprawie Nadwieprzańskiego Parku Kra-
jobrazowego przyjętego przez Sejmik 
Województwa Lubelskiego uchwałą Nr 
XLII/630/2014 z dnia 24 lutego 2014r.

Wprowadzono zmiany w uchwale nr 
XLII/272/14 Rady Gminy Puchaczów 
z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie 
określenia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Puchaczów 2014 r. 

W sprawie zmian uchwał Rady gminy  
dotyczących przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów:
Zmiany w planie zagospodarowania 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy, 
realizowany w pierwszej kolejności, do-
tyczyć będzie terenów we wsiach: Cie-
chanki, Ciechanki Kolonia, Ostrówek, 
drugi z nich dotyczyć będzie terenów 
we wsiach: Brzeziny, Turowola, Turowo-
la Kolonia. W pozostałej części uchwała 
pozostaje bez zmian. 

   Przygotowała: Aleksandra Ukalska     

01 marca 2014 roku Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” S.A. udo-
stępnił na stronie interenetowej 
www.lw.com.pl wzory wnio-
sków (formularzy), na których 
winny być składane zgłoszenia 
dotyczące szkó spowodowa-
nych ruchem zakładu górnicze-
go. Przy zgłaszaniu wszelkich 
roszczeń konieczne jest posłu-
giwanie się w/w wnioskami, do-
stępnymi również w siedzibie 
Urzędu gminy Puchaczów – bu-
dynek USC, pok. nr 3. 

GMInnA
TAbLICA oGŁosZEń



sAMoChoDoWE UsŁU-
GI TRAnsPoRToWE 
WIEsŁAW PIąTEK 

PUChACZóW
Do Łęcznej: 6.03S+; 
06.33E+; 7.03 S+; 07.33E+; 
08.03S+; 8.33E; 9.03S+; 
9.43E+; 10.03S; 11.08E+; 
11.43S+; 12.28E+; 13.38S; 
14.23S; 14.58E+; 15.28S; 
16.03E; 16.38S; 17.38E; 
18.23S. 

Do Cycowa: 5.27S; 5.57E; 
6.27S; 6.57E; 7.27S; 7.57E; 
8.27S; 8.52E; 9.27S; 10.07E; 
10.57S; 11.37E; 12.37S; 
13.37E; 14.12S; 14.47S; 
15.22E; 15.47S; 16.27E; 
17.27S.

S – kursuje w dni nauki szkolnej
E – kursuje od poniedziałku  
do soboty oprócz świąt
+ – kursuje do szpitala  
w Łęcznej 

KoMUnIKACJA PRy-
WATnA ARs-TRAns

ŁĘCZnA: DWoRZEC 
AutObusOWy 
Do Cycowa: 9.00a; 12.00a; 
14.55a; 18.00a.
a – nie kursuje w niedziele  

i święta

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.   081 752 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
Kalendarium Gminnego ośrodka 
Kultury w Puchaczowie i oferta są 
aktualizowane na stronie interne-
towej www.puchaczowgok.pl.

Kwiecień 2014: 

Koncert Pieśni Pasyjnych – 6 kwietnia 
2014 roku. 

Wielkanocne Inspiracje – 8 kwietnia 2014 
roku; impreza o tematyce świątecznej 
współorganizowana z Przedszkolem w 
Puchaczowie.

Maj 2014: 

33 Mały Konkurs Recytatorski – 12 maja 
2014 roku; eliminacje gminne konkursu dla 
uczniów szkół podstawowych.

Wiosenne wietrzenie szafy – 17 maja 2014 
roku; spotkanie skierowane głównie do 
pań: bezgotówkowa wymiana ubrań, ale 
także porady stylisty oraz wizażystki. 

Majówka w Rogóźnie, warsztaty kulinarne 
– 13 maja 2014 roku; warsztaty kulinarne.

Czerwiec 2014: 

Dni Puchaczowa – 01 czerwca 2014 roku.  
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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 ro-
dzinnej pon. – pt. 8.00-15.30; 
R. Gajewski – l. medycyny ro-
dzinnej pon., pt. 14.00-18.00;  
E. sawuła – l. stomatolog wt., śr., 
czw., pt. 7.00 – 14.30; L. szymań-
ska-żołądek – l. stomatolog pon. 
11.00-18.00, 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

sAMoChoDoWE  
UsŁUGI TRAnsPoRTo-
WE WIEsŁAW PIąTEK

ŁĘCZnA: DWoRZEC  
AUTobUsoWy)

Do Cycowa (przez Pucha-
czów): 5.20S, 5.50 E; 6.20S; 
6:50S; 7.20S; 7.50 E; 8:20S, 
8.45E, 9:20S, 10:00E, 10:50S, 
11:30E, 12:30S, 13:30E, 
14:05S, 14:40S, 15:15E, 
15:40S, 16:20E, 17:20S

sZPITAL ŁĘCZnA: DWo-
RZEC
7:10, 7:35, 8:16, 9:31, 11:21, 
12:01, 13:10, 13:41, 14:43, 
15:23, 18:39.

sZPITAL ŁĘCZnA –  
– MILEJóW – JAsZCZóW
6:17, 7:25, 7:47, 8:29, 10:31, 
11:28, 12:56, 13:23, 13:55, 
14: 46, 15:33, 17:38, 19:13

nowy rozkład jazdy autobu-
sów obowiązuje  

od 01 marca 2014 roku.

Tel. 81 757 53 45

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

GMInnA TAbLICA oGŁosZEń
Od 06 maja 2014 roku ZGK rozpocznie okresowe płukanie 

sieci wodociągowej wg poniższego harmonogramu: 

• 06-27 maja 2014 r. miejscowości: Wesołówka, Albertów, 
Jasieniec II, Bogdanka, Nadrybie Dwór, Nadrybie Wieś, 
Nadrybie Ukaz; 

• 02-16 czerwca 2014 r. miejscowości: Jasieniec, Zawadów, 
Szpica, Ostrówek, Ciechanki; 

• 17 czerwca – 07 lipca 2014 r. – miejscowości: Puchaczów, 
Turowola, Brzeziny, Stara Wieś, Turowola Kolonia. 

W tym czasie mogą występować okresowe spadki ciśnienia 
oraz chwilowe pogorszenia jakości wody w sieci. Informacje  
na powyższy temat zostaną dodatkowo umieszczone na stronie 
internetowej Gminy Puchaczów oraz na tablicach ogłoszeń  
w poszczególnych miejscowościach. 

Przypominamy, że awarie można zgłaszać na całodobowy 
numer telefonu 0-81 757 51 88 oraz na nr telefonu 
komórkowego 661 555 300.

Zakład Gospodarki Komunalnej
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Po sąsiedzku ze...
znaleziskiem ze strychu

Regionalia

Ale najbardziej niezwykłym, 
przyprawiającym o szybsze bi-

cie serca miejscem, nigdy do końca 
nieodkrytym, był strych w domu 
dziadków. Czegóż tam się nie znaj-
dowało?! Stare narzędzia, zakurzone 
książki, wiszące pod pułapem ubra-
nia, zamknięte w kufrze niewiado-
mego pochodzenia i przeznaczenia 
rzeczy – a wszystko skryte w tajem-
niczym półmroku i obrzydliwych 
pajęczynach. 

Skarb jak z dzieciństwa – lecz  
o wiele cenniejszy – znalazł strażak 
z jednostki OSP w Puchaczowie. 
Jak to ze skarbem bywa, znalazł go 
na strychu starego domu i na doda-
tek zupełnie przypadkowo. No, nie 
była to sakiewka ze złotymi pięcio-
rublówkami, kuferek  z miśnieńską 
porcelaną czy mapa z miejscem 
ukrycia Bursztynowej Komnaty. 
Możemy sobie tylko wyobrazić ja-
kie było zdziwienie, jak wielkie oczy 
zrobił, jakie „łał” wydobyło się z gar-
dła Piotra B. gdy w kącie na strychu 
znalazł podniszczoną, zakurzoną, 
nadpaloną po niedawnym pożarze 
teczkę z dokumentami. 

Po pobieżnym przejrzeniu do-
kumentów okazało się, że są dość 
stare, związane z działalnością jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Puchaczowie w latach 1934 – 
1941. Nadszarpnięte czasem, spar-
tańskimi warunkami przechowy-
wania – moim zdaniem, zdaniem 
laika – archiwalia są w dość dobrym 
stanie. Spięte w skoroszycie, ułożone 
chronologicznie, każdy dokument 
opatrzony numerem L.dz. (licz-
ba dziennika), na wychodzących 
umieszczona jest adnotacja „Od-
pis”, zaś na wpływających adnotacja 
„Otrzymałem” podpis odbierającego 

Któż z nas w dzieciństwie nie był poszukiwaczem 
skarbów. Szukaliśmy ich wszędzie, w sadzie za stodo-
łą, w komórce w której było mnóstwo różnych cieka-
wych rzeczy, ale rodzice zabraniali nam do niej za-
glądać. Szukaliśmy skarbów w zamkniętym na klucz 
pokoju w domu babci, no i w piwnicy – do której ba-
liśmy się wejść, lecz ciekawość była większa niż strach 
przed duchami. 

i data wpływu. Widać, że sekretarz 
– osoba w jednostce OSP odpowie-
dzialna za korespondencję i sprawy 
biurowe – skrupulatnie i sumiennie 
wykonywał swoje obowiązki. 

Znaleziony zbiór zawiera 185 
różnych dokumentów, m.in.: kore-
spondencję, regulaminy, listy człon-
ków jednostki, programy działań na 
poszczególne lata, gazetki, instruk-
cje, protokoły z posiedzeń zarządu, 
prośby o dofinansowanie zakupów 
(udzielenia zapomogi), pozwolenia 
na organizację różnych imprez – 
no, jest tego dużo. Archiwalia mają 
różny format – od kart pocztowych  
po wielkość A4, a zapisy dokony-
wane różnymi technikami: druk, 
rękopis atramentowy, maszynopis, 
ołówek kopiowy. 

Jako, że znaleziony zbiór jest 
kompletny – praktycznie nie ma 
luk w ich numeracji – można się w 
nich doczytać wielu szczegółów do-
tyczących działalności jednostki, ale  
i zasięgnąć informacji na temat osa-
dy Puchaczów. 

Zagłębiając się w teczkę z tymi 
cennymi papierami, wyczytałem, 
że w roku 1935 wójtem gminy 
Brzeziny był Stefan Trzaskowski  
a sołtysem osady Puchaczów Fran-
ciszek Lisowski. W tym samym 
roku zarząd straży stanowili: prezes 
– Kazimierz Sławiński, naczelnik – 
Klemens Trącewicz, skarbnik – Zyg-
munt Juszczuk, sekretarz – Antoni 
Jarząbek, zastępcą naczelnika był 
Stanisław Czarnecki, zaś członka-
mi Zarządu – Stanisław Juszczuk  
i Stefan Trzaskowski. Oczywiście nie 
opiszę tu wszystkiego, czego dowie-
działem się z lektury znaleziska – nie 
dlatego że chcę tę wiedzę zachować 
dla siebie, lecz z powodu ograniczo-

nego miejsca w gazecie. Przedstawię 
kilka ciekawszych informacji na ja-
kie się natknąłem w dokumentach. 

Jednostka OSP w Puchaczowie 
powstała w 1918 roku, a dokład-
nie 26 dnia maja. Skąd znana jest 
ta data, napiszę później. Choć od-
naleziona teczka z pismami doku-
mentuje tylko wycinek działalności 
jednostki – na przestrzeni 96 lat  
to tylko pięcioprocentowy okres –  
to na ich podstawie klaruje się ob-
raz bardzo aktywnej organizacji.  
Nie skupiała się tylko na działalności 
z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej, realizowała działania kultural-
no-oświatowe, a także społeczne na 
rzecz miejscowości Puchaczów. 

Najstarszym dokumentem zna- 
lezionym w teczce jest Okólnik 
wystosowany do Zarządów Ochot-
niczych Straży Pożarnych przez 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych „Kasa Strażacka”. Jest 
to wyciąg z regulaminu Kasy Stra-
żackiej i zasady wypłat świadczeń 
dla strażaków i rodzin strażaków, 
którzy doznali uszczerbku na zdro-
wiu w czasie działań ratowniczych. 
Wydany regulamin obowiązywał  
w roku 1934. 

Najmłodszym – choć liczącym 
72 lata – dokumentem jest Obwie 
szczenie wydane przez Wydział 
Administracji Wewnętrznej Szefa 
Okręgu Lubelskiego w General-
nym Gubernatorstwie. Wydane  
20 lutego 1941 r. informuje o wpro-
-wadzeniu przepisów wykonaw-
czych dotyczących zwalczania plagi 
szczurów, a podpisane zostało przez 
podp. dr. Kipke.

Przeglądając dokumenty, na-
tknąłem się na różne informacje, 
np. skąd strażacy brali środki na 
swoją działalność? No właśnie, nie 
czekali na mannę z nieba, nie liczyli  
na znalezienie sakiewki z pieniędz-
mi, nie czekali z założonymi rękami, 
tylko działali – tak „po prezydencku” 
brali sprawy w swoje ręce. Dochody 
jednostki pochodziły ze zbiórek pu-
blicznych, z zabaw organizowanych 
kilka razy w roku, z przedstawień 
teatralnych organizowanych dla 
mieszkańców w miejscowej szkole, 

a nawet z opłaty placowej od metra 
kwadratowego za stragany i kramiki 
w czasie odpustu w dniu 15 sierp-
nia. Zgodę na to wydał Starosta Lu-
belski, zaś (…) Rada Gromadzka w 
Puchaczowie, doceniając znaczenie 
miejscowej Straży Pożarnej, postano-
wiła jednogłośnie, by Straż pobierała 
placowe od metra kwadratowego za 
stragany i kramiki w czasie odpustu 
15 sierpnia w Puchaczowie każdego 
roku aż do odwołania, na narzędzia 
potrzebne jej do walki z pożara-
mi cenę opłaty placowej ma ustalić 
sam Zarząd Straży, według swojego 
uznania. Zapis pochodzi z wyciągu 
z protokołu posiedzenia Rady Gro-
madzkiej w Puchaczowie, gmina 
Brzeziny, z dnia 07 kwietnia 1934 r. 
– za zgodność z oryginałem po-
twierdzony jest przez wójta gminy 
Brzeziny. Swoją drogą, przeglądając 
dokumenty z kolejnych lat, nie na-
tknąłem się na żadne pismo odwo-
łujące nadany jednostce „przywilej”.

Tradycyjnie 15 sierpnia jed-
nostka organizowała cykl imprez  
z których zysk zasilał kasę strażacką.  
Z osiągniętego dochodu rozliczała 
się skrupulatnie, czego dowodem 
jest (…) sprawozdanie z urządzonych 
imprez z dnia 15 sierpnia 1935 r.: 

 w dochodzie: 
placowe – zł. 99 gr. 30, kwesta ulicz-
na – zł.14 gr. 58, wejście na zabawę 
popołudniową – zł. 6 gr. 70, wejście 
na zabawę wieczorową – zł. 13 gr. 
10, bufet – zł. 159 gr. 06, bilet na 
zabawę wieczorową – zł. 34 gr 42;  
 w rozchodzie:
orkiestra – zł. 35 gr. 00, piwo i lemo-
niada do bufetu – zł. 28 gr. 40,  tytoń 
– zł. 25 gr. 37.

Niestety, nie wszystkie wpisy są 
czytelne, choć łatwo odczytać bilans: 
rozchody wyniosły zł. 179 gr. 57, zaś 
saldo końcowe zł. 77 gr. 59.

O tym, skąd do Puchaczowa 
dotarła motopompa Leopoldia? 
Co się robi barwnikami polfalano-
wymi metalokompleksowymi? Jak 
przed wojną budowano drogi i jaką 
„niespodziankę” (zagadkę?) kryje 
sztandar jednostki – przeczytacie 
Państwo w następnych numerach 
„Wieści z Gminy”.          Marek Grzesiak



   Historia starej fotografii   Na okładce: 
Wiosna w pełnej krasie
Historia starej fotografii: Nadszarpnięte czasem znalezisko ze strychu – dokumenty Ochotniczej Straży Pożarnej w Puchaczowie z lat 1934-1941. Fot. Monika Srebrny-Gąsiorowska 
Wiosenne inspiracje – fot. Karol Stafańczuk
Ewelina Choma z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie – laureatka  etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las”
Warsztaty wielkanocne w Ostrówku
Uczestniczki Międzyszkolnego Przeglądu Obcojęzycznych Form Teatrealnych
Dzień Kobiet w odnowionym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie

 


