
PUCHaCZÓWwieści z gminyNAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY
ISSN: 2084-1744

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW                                   Maj – Czerwiec 2014 Nr 17(3/2014)

Czerwiec miesiącem sportu w całej gminiew w w . p u c h a c z o w . p l



A. H.

Z notatnika historyka ...........................1

Aktualności ..............................................1
Karta Dużej Rodziny  .......................................................... 1
Jubileusz 100-lecia SP w Ostrówku  ............................1
50-lecie KGW w Ostrówku .....................................2
Dobry klimat dla rodziny .......................................2
Puchar WiRGP w rękach łęcznian  .........................2
Gospodynie na piątkę z plusem ..............................2
Dni Puchaczowa  ....................................................3
OSP Turowola-Kolonia ma swój upragniony  
        sztandar  .........................................................3
Czytanie mądra rzecz  ............................................3

Wokół nas ........................................4
Karta Dużej Rodziny (cd.) ...................................................4
Sportowy czerwiec .......................................................4

Cudze chwalcie, swoje znajcie ........... 5
Na spacer... szlakiem miejscowych legend .............5
Gminny Dzień Strażaka ..............................................5 
OSP Ostrówek najlepsza w gminie ......................... 5
Majówka nad Rogóźnem ....................................... 5

EKOgmina ....................................... 6
Uwaga na opryski chemiczne  ....................................6
Ekointegracja  ................................................................6
Ekoedukacja w gminie  .......................................... 6
Zielono mi  ............................................................. 6

EduPuchaczów  ...................................... 7
XX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ...  7
Zaczytane maluchy  ..............................................  7
Święto dzieci w Wesołówce  .................................  7
Sukces naszych małych artystów  .......................... 7
Dzień Dziecka  ........................................................7
Jubileusz 100-lecia SP w Ostrówku (cd.)  .....................8
Piknik w Nadrybiu  .................................................9
RODZINKOWO 2014  ..............................................9

Biuletyn ..................................................10
Co w gminie piszczy ..............................................10
Wieści z sesji  ........................................................10

Informator  .............................................11
Kalendarium imprez GOK w Puchaczowie ...........11
Gminny Ośrodek Zdrowia ....................................11

Regionalia ...............................................12
Po sąsiedzku ze... znaleziskiem ze strychu  .............. 12

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

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

W okresie trwania rewolucji 1905-1907, wykorzystując nastroje społeczeństwa, swą 

działalność uaktywniły także partie lewicowe, organizując strajki i manifestacje na te-

renie Królestwa Polskiego. Również okolice Puchaczowa były pod ciągłym wpływem agitacji so-

cjalistów i członków rewolucyjnej partii robotniczej SDKPiL, które to rozpowszechniały swoją 

prasę. (Czołowi ideologowie partii, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, Luksemburg  

i Tyszka, uważali wysuwanie haseł niepodległościowych za szkodliwe dla sprawy rewolucji mię-

dzynarodowej. Pomijali w swym programie sprawę niepodległości Polski).

Do osady docierały broszury Polskiej Partii Socjalistycznej. W grudniu 1905 roku, jak po-

daje nauczyciel Wasyl Kuchta: „wyszedł rano z mieszkania na ulicę i zobaczył na ogrodze-

niu kościelnym przyczepioną ulotkę. Była ona napisana odręcznie w języku polskim pod tytu-

łem „Bracia”. Zdjął ją szybko i przekazał strażnikowi miejscowego posterunku”.

W lutym 1907 roku strażnik posterunku zatrzymał nieznanego człowieka, który miał 

przy sobie paszport na nazwisko Michał Kowalski, mieszkańca Płocka, który  okazał 

się socjaldemokratą. Oprócz 5 numerów gazety „Czerwony Sztandar” posiadał przy sobie  

3 kwitariusze do zbierania składek członkowskich z pieczątkami SDKPiL, 2 listy imienne oraz 

notes zawierający wykaz odwiedzonych wsi i miasteczek. 

Innym razem zatrzymano Władysława Mazurkiewicza, mieszkańca Łodzi,  

z rewolucyjnymi ulotkami i broszurami.

Od redakcji 
Szanowni Państwo! Wiele działo się w gmi-

nie – tak wiele, że 12 stronnicowa gazeta 
nie była w stanie odnotować wszystkich wy-
darzeń, które miały miejsce w maju i czerw-
cu. Niepocieszonych tym faktem odsyłam  
z przyjemnością na stale aktualizowaną stronę  
www.puchaczow.pl. Znajdą tam Państwo arty-
kuły o wszystkich gminnych inicjatywach.

Minione miesiące upłynęły pod znakiem 
wyjątkowych Jubileuszy – 100-lecia Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej  
w Ostrówku oraz 50-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich z Ostrówka. 20 lat temu odbył się  
I Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Na salonach królowali jednak strażacy, któ-
rzy wykazali się niezwykłą wręcz aktywnością. 
Wielodzietne rodziny ucieszy pewnie wiado-
mość, że Karta Dużej Rodziny jest w zasięgu 
ręki. Książkowym molom polecamy na wakacje 
doskonałą pozycję, a pasjonatom historii – opo-
wieść redaktor Agnieszki Hucz-Ciężkiej o socja-
listycznych demagogach rodem z Łodzi i Płocka.

Karta Dużej 
Rodziny 
16 czerwca 2014 r. wójt gminy Pu-
chaczów zawarł porozumienie z 
władzami województwa lubelskiego 
w sprawie współpracy w ramach 
Programu Regionalna Karta Dużej 
Rodziny. (cd. s. 4)

Dobry klimat 
dla rodziny
15 maja 2014 roku Wójt Gmi-
ny Puchaczów Adam Grzesiuk 
uczestniczył w gali zorganizowa-
nej przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podczas uroczystości nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu ,,Dobry (cd. s. 2) 

50-lecie KGW 
w Ostrówku
„Nie jest sztuką powołać coś do 
działania, ale codzienną pracą spra-
wić, by miało to sens i przyniosło 
efekty” – to motto towarzyszyło Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ostrówku przez 50 lat działalno-
ści. (cd. s. 2) 

Jubileusz 
100-lecia Szkoły 
Podstawowej  
w Ostrówku 
12 czerwca 2014r. obchodziliśmy 
jubileusz 100-lecia powstania szko-
ły i 5-tą rocznicę nadania szkole 
imienia. (cd. s. 8)
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Aktualności

Stowarzyszenie Kobiet Gmi-
ny Puchaczów zorganizo-

wało tam warsztaty kulinarne, 
podczas których doskonalono 
wiedzę i umiejętności na temat 
przygotowania potraw według 
starych receptur kuchni regio-
nalnej.

Efektem warsztatów było 
przygotowanie tradycyjnych 
potraw kuchni staropolskiej, 
takich jak: pierogi, potrawy 
mięsne, potrawy z ziemniaków 
oraz potrawy z ryb w nowych 

Wzięło w nim udział 6 ze-
społów z gminy i okolic. 

Turniej rozegrano systemem 
grupowo-pucharowym. 

W grupie A wystąpiły ze-
społy Ostrówka I, Ostrówka 
II i Kolonii-Turowola, w gru-
pie B rywalizowały drużyny 
z Puchaczowa, Albertowa  
i Eko-Łęcznej. Mecze grupo-
we miały zacięty przebieg i na 
ogół kończyły się remisami 
lub jednobramkową przewagą 
zwycięzców.  

aranżacjach. Słodkim akcen-
tem spotkania były pachnące 
ciasta drożdżowe, kruche i bisz-
koptowe, które degustowano 
przy kawie i herbacie.  

Warsztaty dofinansowano 
ze środków gminy Puchaczów 
w ramach realizacji zadania pu-
blicznego pod nazwą: „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury  
i tradycji Gospodynie na piątkę 
– promocja tradycji kulinarnej 
w Gminie Puchaczów”.             

Aleksandra Ukalska

Gospodynie na piątkę z plusem
W dniach 07-09 maja 2014 r. w wielofunkcyjnym bu-
dynku wiejskim w Ostrówku pod okiem pani instruktor 
chętne gospodynie oraz członkinie KGW z naszej  
gminy wymieniały doświadczenia  
na temat najpopularniejszych polskich dań. 

(cd. ze s. 1) 10 maja 2014 roku 
Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ostrówku świętowało Jubile-
usz 50-lecia. Uroczystości roz-
poczęła Msza święta odprawio-
na w kaplicy w Ostrówku. 

Dalsza część obcho-
dów Jubileuszu odbyła się w 
wielofunkcyjnym budynku 
wiejskim. Gości w imieniu 
wszystkich jubilatek przywi-
tała przewodnicząca KGW, 
Mieczysława Skoczylas. Wśród 
tłumnie przybyłych gości byli 
m.in.: przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego, główny spe-
cjalista ds. muzeów i twórczości 
ludowej J. Biegalska, przewodni-
cząca Wojewódzkiej Rady KGW  
K. Janiszewska, prezes WZKR 
A. Giszczak i kierownik WZKR 
J. Kowalczyk, Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego A. Niwiński, Wójt 
Gminy Puchaczów A. Grzesiuk, 
Sekretarz Gminy Milejów K. 
Wiśniewska, Skarbnik Gminy 
Puchaczów B. Marcinek, rad-
ni gminy Puchaczów, Dyrektor 
GOK w Puchaczowie B. Sagan, 
pracownicy Urzędu gminy w Pu-
chaczowie, Kierownik Oddziału 
Terenowego KRUS w Łęcznej R. 
Cholewa, przedstawiciel KRUS 
w Łęcznej K. Zaborowicz, Dy-
rektor SP w Ostrówku Małgo-
rzata Marcinek i wicedyrektor 
Jarosław Burkiet, przedstawi-
ciele Rady sołeckiej Ostrów-
ka, przedstawiciele Zarządu 
Straży Pożarnej w Ostrówku, 
przedstawicielki KGW z gmi-
ny Puchaczów, przedstawicielki 
Stowarzyszenia Kobiet Gminy 
Puchaczów, seniorki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Ostrówku  

Półfinałowe pary utworzyły 
Puchaczów – Ostrówek i Eko- 
Łęczna – Kolonia Turowola. W 
finale spotkały się Puchaczów 
i Eko-Łęczna. O zwycięstwie 
zdecydowały karne. Te lepiej 
wykonywali goście z Łęcznej 
i to oni cieszyli się z końco-
wego sukcesu. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie Ostrówka. 

Okazałe puchary wręczał 
Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Puchaczowie Piotr 
Sarama.            Daniel Włodarczyk 

Puchar Wójta i Rady 
Gminy Puchaczów  
w rękach łęcznian
11 maja 2014 odbył się na boiskach „Orlika 2012”  
w Puchaczowie Turniej piłkarski o Puchar Wójta  
i Rady Gminy Puchaczów. 

z pierwszą przewodniczącą Koła, 
panią Heleną Chandzelewską, 
oraz inni zaproszeni goście. 

Wzruszającym punktem 
programu była historia KGW, 
które prężnie się rozwijało, za-
wsze czynnie włączało się w ini- 
cjatywy służące pielęgnowaniu 
polskiej tradycji i poprawie ja-
kości życia na wsi. Gospodynie 
uczestniczyły w wielu uroczy-
stościach: organizowały dożyn-
ki, wspólne wyjazdy, konkursy 
– podejmując coraz to nowsze 
inicjatywy służące środowisku.

We wspaniale przygotowa-
nej części artystycznej wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku, a ostatnim jej akcen-
tem było odśpiewanie specjal-
nie ułożonej na tę uroczystość 
piosenki przez panie z Koła. 
Następnie wszyscy zebrani zo-
stali zaproszeni na poczęstunek, 
gdzie mogli skosztować regio-
nalnych potraw i potańczyć.

Były życzenia, bukiety kwia-
tów i okolicznościowe upomin-
ki. Na ręce przewodniczącej 
Mieczysławy Skoczylas złożo-
no wiele listów gratulacyjnych, 
dziękując za aktywność kobiet, 
które przez 50 lat z entuzjazmem 
promowały polską wieś i jej 
mieszkańców. Były też odzna-
czenia i dyplomy dla koleżanek 
najprężniej działających w kole.

Życzymy wszystkim człon-
kiniom KGW w Ostrówku dal-
szych sukcesów i wytrwałości  
w pracy społecznej, a także 
zdrowia i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym.          

(cd. ze s. 1) klimat dla rodziny” 
o Nagrodę Pary Prezydenckiej, 
skierowanego do samorzą-
dów wojewódzkich, powiatów  
i gmin realizujących ciekawe 
inicjatywy wspierające rodzinę 
i jej problemy. 

Nagroda Pary Prezydenc-
kiej przyznawana laureatom 
konkursu to wyjątkowe wy-

różnienie o charakterze ho-
norowym. Gmina Puchaczów 
po raz pierwszy brała udział 
w konkursie, składając wnio-
sek w kategorii 2: ,,Czas wolny 
dzieci i młodzieży – czas roz-
woju”, w wyniku czego zapro-
szono wójta Adama Grzesiuka 
do Pałacu Prezydenckiego.      

Agata Hałas

Dobry klimat dla rodziny

50-lecie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Os- 
trówku

Fot.: Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk ze skarbnik Barbarą Marcinek 
oraz przedstawiecielami Urzędu składa-
jący życzenia na ręce M. Skoczylas.

Fot.: Moment uhonorowania najbar-
dziej zasłużonych członkiń Koła Dyplo-
mami Uznania.
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Obchody tym roku trady-
cyjnie rozpoczęła Msza 

święta. Tuż po niej Wójt Gmi-
ny Puchaczów Adam Grze-
siuk powitał zgromadzonych 
gości, m.in.: Starostę Powiatu 
Łęczyńskiego Adama Niwiń-
skiego, skarbnik gminy Barba-
rę Marcinek, sekretarza gminy 
Jerzego Dębskiego, przewodni-
czących rady i radnych gmin-
nych, sołtysów, dyrektorów 
szkół i wszystkich przybyłych 
gości. 

Po oficjalnym rozpoczęciu 
uroczystości, za wieloletnią 
pracę artystyczną, wyróżnienie 
otrzymał instruktor muzyki 
GOK w Puchaczowie Krzysz-
tof Zgórski. Oprócz pięknych 
kwiatów, złotej płyty, miłych 
słów z ust wójta na scenie po-
jawiły się podopieczne pana 
Krzysztofa – niewidziany od 
kilku lat zespół „IKEJA” i obec-
nie rozsławiający naszą gminę 
zespół „TO MY”. Dziewczęta 
wspólnie zaśpiewały piosenkę 
do tekstu ułożonego specjal-
nie na tę okazję. Pan Krzysz-
tof zaniemówił… My również 
cieszymy się z jego sukcesów  
i odznaczenia.

Później scena należała już 
do dzieci i młodzieży z tere-
nu naszej gminy. Wystąpiły na 
niej m.in.: grupy taneczne ze 
Szkoły Podstawowej w Nadry-

biu przygotowane przez Lesz-
ka Gęcę i jego uczeń, gitarzysta 
Michał Smyk. Nie zabrakło 
także zespołów „No Name”  
i „Ósemka” działających przy 
Zespole Szkół w Puchaczowie, 
prowadzonych przez Dorotę 
Kubuśkę-Adamiak, oraz pod-
opiecznych Zbigniewa Greli 
– instrumentalistów ze Szkoły 
Podstawowej w Nadrybiu. 

Następnie zaprezentowa-
li się laureaci XX Gminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i tradycyjnie już zespół „TO 
MY” w towarzystwie ślicznie 
śpiewającej Martynki Styś. 

Po występach lokalnych 
odbył się koncert zespołu 
„Folck Trio”, popularyzującego  
muzykę biesiadną. Na scenie 
pojawił się także męski zespół 
„Everyday” z Łęcznej. W lata 
20-ste i 30-ste wprowadziła 
nas grupa „Makabunda”. Na 
koniec wystąpił długo ocze-
kiwany „D’BOMB”. Pomimo 
deszczu i zimna, zgromadził 
pod sceną rzeszę fanów. 

Ponadto imprezę uświet-
nił pokaz sztucznych ogni,  
a dyskoteka z zespołem „Defis” 
zakończyła obchody Dni Pu-
chaczowa. 

Okazuje się, że aby świet-
nie się bawić wystarczy mieć 
ze sobą dobry humor i parasol.

Beata Sagan, GOK 

Dni Puchaczowa
Dla jednych są atrakcją z powodu koncertów, dla in-
nych po prostu chwilą relaksu. Dla rodziców naszych 
milusińskich występujących na scenie zapewne to 
moment napawający dumą. Dla każdego są czymś 
innym, jednak wszyscy chętnie w nich uczestniczą. 

OSP Turowola-Kolonia 
ma swój upragniony 
sztandar
25 maja 2014 r. wręczono sztandar nowo powstałej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowoli-Kolonii. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 12.00 Mszą świę-

tą w kościele w Puchaczowie. 
Potem zaproszeni goście, jed-
nostki OSP z pocztami sztan-
darowymi udali się na plac  w 
Turowoli-Kolonii. Na uroczy-
stość przybyli: Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Lublinie dh M. 
Starownik, Dyrektor Wykonaw-
czego Biura Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Lublinie dh T. Szyszko, Staro-
sta Łęczyński i Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Łęcznej A. Niwiński, Ko-
mendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łecznej 
brygadier D. Lis, Wójt gminy 
Puchaczów i Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
dh A. Grzesiuk, skarbnik gmi-
ny B. Marcinek, wiceprzewod-
niczący Rady gminy P. Sarama, 
poczty sztandarowe, prezesi 
jednostek OSP z gminy Pucha-

czów oraz zaproszeni goście. 
Uroczystość poprowadził dh  
G. Budzyński. Apel rozpoczął 
się złożeniem meldunku przez 
dowódcę dh. Piotra Gnypa na 
ręce dh. Mariana Starownika. 
Akt Fundacji Sztandaru dla jed-
nostki odczytał dh Piotr Sarama. 
Następnie zaproszono gości do 
wbicia symbolicznych gwoździ 
w drzewiec sztandaru i wpisu 
do kroniki jednostki. Poświęcił 
go Kapelan Strażaków Powiatu 
Łęczyńskiego ks. Janusz Rzeźnik 
oraz ks. Zenon Bzdyrak, pro-
boszcz parafii w Puchaczowie. 

Po odczytaniu Aktu nadania 
sztandaru odbyło się jego wrę-
czenie i prezentacja. Po krótkich 
przemówieniach i podziękowa-
niach zaproszono wszystkich  
na poczęstunek i festyn „Ro-
dzinkowo 2014”, który w tym sa-
mym dniu odbywał się na placu 
zabaw w Turowoli-Kolonii. 

Oprawę muzyczną uroczy-
stości zapewniła Strażacka Or-
kiestra Dęta z Mełgwi.     A. Hałas

„Czytanie mądra rzecz”
Pod takim hasłem w dniach 1-8 czerwca obchodzono 
XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ra-
mach akcji

Z  tej okazji w dniach 3 i 5 
czerwca zaprosiliśmy do 

biblioteki dzieci z  pobliskie-
go przedszkola, by wysłuchały  
bajek zaprezentowanych przez 
znane osoby z naszego środo-
wiska. 

Zaproszenie do czytania 
dzieciom przyjęli: Adam Grze-
siuk – Wójt Gminy Puchaczów, 
Barbara Marcinek – Skarbnik 
Gminy Puchaczów, Jerzy Dębski 
– Sekretarz Gminy Puchaczów, 
Ewa Kaźmierczak –  Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Urszula Kłembokowska – In-
spektor ds. oświaty w UG Pu-
chaczów oraz Krzysztof Zgórski 

– instruktor muzyki w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. 

Przeczytano między innymi 
„Lokomotywę” Juliana Tuwima, 
„Tupcio Chrupcio jest kłam-
czuszkiem”, „Kiedy byłam mała” 
Danuty Wawiłow i inne bajki.

Zachwycone czytaniem 
dzieci wręczyły czytającym po-
dziękowania oraz własnoręcznie 
wykonane upominki, a zapro-
szeni goście obdarowali dzieci 
słodkościami. 

Serdecznie dziękujemy czy-
tającym za włączenie się w  ob-
chody Tygodnia Czytania Dzie-
ciom.          Gminna Biblioteka  
                                         w Puchaczowie

Fot. Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk wręczający nagrodę pra-
cownikowi GOK w Puchaczowie Krzysztofowi Zgórskiemu.



Sportowy 
czerwiec
Czerwiec upłynął pod znakiem 
sportu w całej gminie. 

Na terenie kompleksu boisk 
sportowych w Nadrybiu 

16 czerwca rozegrano turniej 
piłkarski w 2 kategoriach wie-
kowych, 22 czerwca odbył się 
turniej siatkarski w Ostrówku,  
a 29 czerwca turniej tenisa ziem-
nego w Puchaczowie. Wszystkie 
spotkania cieszyły się dużym za-
interesowaniem nie tylko dzieci  
i młodzieży, ale również osób 
dorosłych. Uczestnicy, którzy 
znaleźli się na podium, w ramach 
nagród otrzymali sprzęt sportowy  
i turystyczny. Po każdym spotka-
niu wszyscy zawodnicy z kibicami 
byli zapraszani na degustację kieł-
basek z grilla.

Imprezy realizowano dzię-
ki wsparciu Unii Europejskiej  
w zakresie małych projektów  
w ramach działania 413: Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego PROW na lata 2007-
2013 pod nazwą: „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch – organi-
zacja imprez sportowych na 
kompleksach boisk sportowych  
w gminie Puchaczów”.            AU

Najlepsi siatkarze

Kompleks boisk „Orlik 2012” 
w Puchaczowie dwukrotnie 

gościł najlepszych siatkarzy pla-
żowych w kategorii szkół pod-
stawowych z terenu gminy. 

W kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła para ze SP w Ostrówku 
W. Chwil/A. Sikorska, II miej-
sce przypadło E. Kochańskiej/ 
E. Pełczyńskiej też z Ostrówka,  
a III zajęły K. Socha/M. Zabłotna 
(SP Ostrówek). 

W kategorii chłopców 
pierwsze miejsce zajęła para 
ze Szkoły Podstawowej w Pu-
chaczowie K. Wronka/P. Mro-
czek, II miejsce zajęli J. Osipiuk/ 
J. Ciepielewski (SP Ostrówek). 
Najniższe miejsce na podium 
przypadło parze M. Stefański/ 
K. Kot (SP Ostrówek).

Najlepsze pary podczas za-
kończenia mistrzostw odebrały 
nagrody rzeczowe, a wręczały je 
przedstawicielki Urzędu gminy  
w Puchaczowie. 

Mistrzostwa Gminy Pucha-
czów realizowano w ramach 
projektu UKS "Skarbek":  „Orga-
nizacja imprez sportowo-rekre-
acyjnych dla dzieci i młodzieży  
z gminy Puchaczów”. D. Włodarczyk
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Wokół nas

Program zakłada przyzna-
nie specjalnych uprawnień 

członkom rodzin wielodziet-
nych, którzy będą z nich korzy-
stać na podstawie Karty Dużej 
Rodziny wydawanej przez gmi-
ny. Koszt realizacji programu jest 
finansowany z budżetu państwa.

Program ma na celu przede 
wszystkim promowanie rodzi-
ny, zwłaszcza wielodzietnej i jej 
pozytywnego wizerunku oraz 
wzmacnianie kondycji finan-
sowej rodziny wielodzietnej. 
Zakłada również wspieranie ro-
dziców w procesie wychowania,  
zachęcanie do wspólnego spę-
dzania czasu, w szczególności 
do korzystania z dóbr kultury  
i innych na terenie woj. lubel-
skiego. Ma się również przyczy-
nić do przeciwdziałania nieko-
rzystnej sytuacji demograficznej 
w regionie oraz zwiększania 
szans rozwojowych i życiowych 
dzieci wychowujących się w ro-
dzinach wielodzietnych.

Program ma zasięg ogólno-
krajowy, zatem adresowany jest 
do rodzin wielodzietnych z co 
najmniej trojgiem dzieci, bez 
względu na miejsce zamieszka-
nia i dochód.

UPRAWNIENIA
Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek dla rodzin wielodziet-
nych, zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Ideą Karty jest uła-
twienie rodzinom wielodziet-
nym dostępu do kultury, aktyw-
nego spędzania czasu wolnego 
oraz obniżenie kosztów codzien-
nego życia. W praktyce chodzi 
więc o zniżki za wstęp do insty-
tucji podległych ministrom, np. 
niektórych muzeów, instytucji 
wystawienniczych, parków na-
rodowych, rezerwatów przyro-
dy, obiektów rekreacyjno-spor-
towych.

Do programu mogą przy-
stąpić inne instytucje niepod-
ległe ministrom, np. jednostki 
organizacyjne funkcjonujące na 
różnych szczeblach samorządu 
terytorialnego (np. muzea samo-
rządowe) oraz przedsiębiorstwa 
prywatne, np. sklepy, restauracje, 
hotele, proponujące rodzinom 
wielodzietnym zniżki i rabaty.

Każda instytucja, która przy-
stąpi do programu, będzie mogła 
wykorzystać w materiałach re-
klamowych lub informacyjnych 
znak: „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. 

Wykaz uprawnień przyzna-
nych przez wszystkie podmioty 
uczestniczące w programie znaj-
dzie się na stronie internetowej 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej i będzie stale aktuali-
zowanym źródłem wiedzy.

UCZESTNICY
Beneficjentami programu są 
członkowie rodziny wielodziet-
nej, bez względu na jej dochód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego 
małżonek mający na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci w wieku 
do ukończenia 18 roku życia,  
w przypadku gdy dziecko się 
uczy w szkole lub w szkole wyż-
szej – do ukończenia 25 roku 
życia, natomiast bez ograniczeń 
wiekowych w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności;
2) rodzic zastępczy (rodzice) lub 
osoba (osoby) prowadząca ro-
dzinny dom dziecka;
3) dziecko – w tym dziecko, nad 
którym rodzic sprawuje rodzin-
ną pieczę zastępczą.

KARTA
Dokumentem identyfikującym 
członków rodziny wielodzietnej 
jest Karta Dużej Rodziny wy-
dawana bezpłatnie na wniosek 

Karta Dużej Rodziny
27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 
85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego progra-
mu dla rodzin wielodzietnych. 

członka rodziny wielodziet-
nej przez wójta gminy Pucha-
czów. Karta będzie wydawana 
imiennie każdemu członkowi 
rodziny. Będą na niej umiesz-
czone  następujące dane: imię  
i nazwisko osoby uprawnionej, 
numer PESEL, termin ważności, 
numer Karty, logo programu.  
W przypadku uczących się dzie-
ci w wieku powyżej 18 roku 
życia Karta będzie ważna wraz  
z dokumentem potwierdzają-
cym pobieranie nauki w szkole. 

WNIOSEK
Wnioski o przyznanie Karty Du-
żej Rodzinie należy składać w 
gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania. W gminie 
Puchaczów przyjmuje i rozpa-
truje je Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie w godz. 
7.00-15.00. Uprawniony czło-
nek rodziny wielodzietnej bę-
dzie mógł wnosić o przyznanie 
Karty dla pozostałych członków 
rodziny. Składając wniosek, na-
leży okazać oryginały lub odpisy 
dokumentów potwierdzających 
stanowienie rodziny wielodziet-
nej: dokument potwierdzający 
tożsamość lub akt urodzenia, 
zaświadczenie ze szkoły o pla-
nowanym terminie ukończenia 
nauki w danej placówce, orze-
czenie o stopniu niepełnospraw-
ności.                    Ewa Kaźmierczak

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Puchaczowie 

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów

tel./faks: 81 75 75 068
e-mail: opspuchaczow@op.pl 
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

o

Meldunek złożył Dowódca 
uroczystości druh Jaro-

sław Zabłotny, a odbierał go Wi-
ceprezes Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
RP w Łęcznej druh Dariusz 
Lis, który jest jednocześnie Ko-
mendantem Powiatowym PSP 
w Łęcznej. Następnie, zgodnie 
z ceremoniałem pożarniczym, 
poczet flagowy w takt hymnu 
państwowego wciągnął biało-
-czerwoną flagę na maszt. Wcze-
śniej, w kaplicy w Ostrówku, 
ksiądz Teodor Bartecki odprawił 
mszę w intencji strażaków. 

Uroczystość rozpoczął Pre-
zes Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Puchaczowie Wójt Gminy 
Puchaczów druh Adam Grze-
siuk, który powitał wszystkich 
przybyłych gości oraz pocz-
ty sztandarowe jednostek osp  
z gminy Puchaczów, a także z 
OSP Kolonia Ostrówek i OSP 
Łańcuchów. Prezes przypo-

mniał doniosłą rolę osp, która 
koncentruje się na zabezpiecze-
niu terenów wsi i skutecznym 
likwidowaniu albo minimalizo-
waniu różnych zagrożeń. Stra-
żacy OSP na równi ze służbą 
PSP wykonują zadania z zakre-
su gaszenia pożarów, ratownic-
twa technicznego, ratownictwa 
medycznego, ekologicznego. 
Ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń i wy-
różnień zasłużonym członkom 
jednostki w Ostrówku. 

Jednak zanim doszło do 
dekoracji poszczególnych stra-
żaków, druhowie Dariusz Lis  
i Adam Grzesiuk uhonorowali 
jednostkę Złotym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. To jed-
no z wyższych odznaczeń nada-
wanych przez Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. 

Zasłużonym strażakom wrę- 
czono odznaczenia indywidu- 
alne.                          Marek Grzesiak

Doskonale pamiętają o tym 
w Gminnym Ośrodku 

Kultury, który co roku organi-
zuje z paniami z Kół Gospodyń 
Wiejskich majówkę nad je-
ziorem Rogóźno. To niezapo-
mniany czas zabawy, śpiewów, 
podczas którego nikt nigdzie 
się nie śpieszy, a wspólnym roz-
mowom nie ma końca. Czasa-
mi nawet ciężko się rozstać... 

23 maja również tak było. 
Dodatkową atrakcją, która 
wszystkim przypadła do gustu, 
było karaoke przygotowane 
przez instruktorów GOK-u. 
Talentów i chętnych do śpiewu 
nie brakowało. 

Swą obecnością zaszczycił 
grillujących Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego Adam Niwiński. 

GOK Puchaczów

Zaopatrzona w rowery, sło-
neczną pogodę i dobry hu-

mor grupa rowerzystów zebrała 
się przed budynkiem biblioteki 
i wyruszyła w stronę Nadwie-
przańskiego Parku Krajobrazo-
wego.

Pierwszym etapem rajdu 
był Murowany Słup. Po niezwy-
kle ciężkiej wspinaczce wszyscy 
rowerzyści znaleźli się na szczy-
cie wzniesienia. Podziwiając 
wspaniałe widoki rozciągnięte 
wzdłuż Tureckiej Grobli, po-
znali jego legendę. 

Następnie, jadąc dawnym 
szlakiem Wału Tureckiego, 
uczestnicy rajdu dotarli do 

Majówka nad Rogóź-
nem
Maj dostarcza nam wielu przyjemnych doznań, 
wśród których znajduje się przede wszystkim 
wspólne grillowanie.

Gminny Dzień Strażaka
„Pododdział: baczność! Na prawo patrz!”… – tą ko-
mendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pod-
oddziałów z terenu gminy Puchaczów do uroczystych 
obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się 
uroczystość w Ostrówku. 

Na spacer... szlakiem 
miejscowych legend
Filia Biblioteki w Ciechankach zorganizowała dla swych 
czytelników II Rajd Rowerowy z cyklu „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie – szlakiem miejscowych legend”. 

Bezdennej Sadzawki. Tu rów-
nież zapoznano się z ciekawą 
legendą tego miejsca autorstwa 
Marii Kieres-Kramek. Ostatnim 
przypomnianym tego piękne-
go dnia podaniem była legenda  
o Dołku Marzędzichy. Po nie-
zwykle uciążliwej trasie, drogą 
wiodącą przez nisko położone 
łąki i grzęzawiska, wrócono do 
Ciechanek. Tu na wszystkich 
zmęczonych wysiłkiem czekała 
kolejna atrakcja – wspólne bie-
siadowanie przy grillu. 

Na akordeonie przygrywał 
Marek Zieliński, któremu ser-
decznie dziękujemy.

Filia Biblioteki w Ciechankach

O godz. 9.00, po złożeniu 
meldunku przez Wice-

prezesa Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Puchaczowie dru-
ha Romana Sokołowskiego 
Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Łęcznej bryg. Dariuszo-
wi Lisowi i czynnościach or-
ganizacyjnych, rozpoczęły się 
rozgrywki. 

Na zawody przybyło 38 
drużyn osp z powiatu łęczyń-
skiego oraz 2 drużyny kobiece 
jednostek OSP Stręczyn Nowy 
i Jawidz. Choć w zawodach 
uczestniczyły drużyny z całego 
powiatu, to klasyfikację prowa-
dzono w ramach poszczegól-
nych gmin.

Zawody rozgrywano w 2 
konkurencjach: sportowej (szta-
feta pożarnicza 7x50 metrów 
z przeszkodami) i pożarniczej 
polegającej na sprawieniu linii 
z węży strażackich, podaniu 
wody za pomocą motopompy, 
przewróceniu prądem wodnym 
pachołków i obróceniu tarczy. 
Dodatkową, po raz pierwszy 
rozgrywaną na zawodach kon-
kurencją była musztra drużyny. 
Nad regulaminowym wykony-
waniem konkurencji czuwała 

komisja sędziowska, w skład 
której weszli funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej PSP w 
Łęcznej. 

Końcowa klasyfikacja była 
sumą punktów otrzymanych 
po rozegraniu obu konkurencji. 
Im ich mniej, tym lepiej, tym 
lepszy wynik – bo każdy punkt 
to sekunda, to czas w jakim 
drużyna wykonała poszczegól-
ne zadania.

Pierwsze miejsce po obu 
konkurencjach zajął Ostró-
wek z końcowym wynikiem 
99,73 pkt. Drugie miejsce zajął 
Albertów z sumą 114,75 pkt,  
a trzecie Puchaczów z wyni-
kiem 117,50 pkt. Te 3 drużyny 
otrzymały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez gminę Pu-
chaczów, które wręczali wójt 
gminy Adam Grzesiuk oraz 
przewodnicząca Rady gminy 
Urszula Hucz. 

Około godziny 15.00, po 
wręczeniu nagród, dyplomów 
i krótkiej sesji fotograficznej,  
gwarny i przez ponad 5 godzin 
tętniący życiem plac zawodów 
ponownie stał się spokojnym, 
kilkuhektarowym lądowiskiem.                  

Marek Grzesiak

OSP z Ostrówka naj-
lepsza w gminie
08 czerwca lądowisko w Nadrybiu Ukazowym 
było miejscem powiatowych rozgrywek sportowo-
-pożarniczych. 



W tym wypadku więc 

EKOgmina
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Niestety, nie pójdzie nam tak ła-
two ze smakoszami naszych 

roślin: mszycami, stonką, ślimaka-
mi, nornicami i wieloma innymi 
zwierzątkami. Tu z pomocą przy-
chodzi nam cywilizacja. Na rynku 
dostępnych jest wiele środków 
chemicznych, z którymi nasza żywa 
konkurencja nie ma szans. Tylko… 
czy są bezpieczne? Niestety, nie. Te 
w postaci oprysków czy nawozów 
są szkodliwe dla wszystkich żywych 
organizmów, a więc także i dla czło-
wieka. Co więc robić? No cóż, zapew-
ne stosować, ale z głową. 

Argumenty na nie:
Mało kto wie, że chemiczne środki 
ochrony roślin pod nazwą herbicydy 
i pestycydy wykorzystywano kiedyś 
jako wojskowe toksyczno-bojowe 
środki trujące. 

Najnowsze wyniki długolet-
nich badań wykazują, że opryski 
chemiczne mają bardzo szkodliwy 
wpływ na zdrowie człowieka, któ-
ry zjada dane rośliny przez długi 

czas, nawet w niewielkich dawkach. 
Szczególnie niebezpieczny jest 
herbicyd „Roundup”, który zawiera 
szkodliwą substancję o nazwie gli-
fosat, powodującą wady wrodzone 
u embrionów zwierzęcych i zubo-
żenie  mikroflory glebowej.  

Badania nie od razu wykazują 
skutki długotrwałego stosowania 
chemikaliów. Dowodem na to jest 
stosowanie w latach 40-60-tych XX 
wieku DDT – pestycydu, który do-
piero potem okazał się bardzo szko-
dliwy dla człowieka i środowiska 
naturalnego. Z tego względu został 
wycofany, a jego użycie zabronione.

Chemiczne opryski niszczą 
wszystkie organizmy, także poży-
teczne. 

Czasami mogą doprowadzić do 
przerwania łańcucha pokarmowe-
go. Wówczas gatunki pożyteczne 
opuszczają dany teren, a szkodniki 
mogą się do woli rozmnażać. Jeżeli 
jeden gatunek zginął, chętnie osiedli 
się na jego miejsce nowy, odporny 
na dany pestycyd.

Zielono mi 
Wystarczy napisać wnio-
sek… i świat pięknieje! 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Puchaczowie dzięki przy-

chylności  dyrekcji, pracowników 
administracji i obsługi,  wspar-
ciu UG w Puchaczowie, a także 
dzięki funduszom WFOŚiGW 
w Lublinie zrealizowało pro-
jekt „Zielono mi”, dzięki czemu 
wokół placówki wśród starych, 
wieloletnich świerków i nielicz-
nych żywotników oraz innych 
drobnych krzewów pojawiły się 
nowe, piękne, zdrowe rośliny, 
które bardzo poprawiły estetykę 
terenów przyszkolnych. Ponadto 

W wyniku znoszenia oprysków 
przez wiatr lub spłukiwania ich 
przez ulewne deszcze dochodzi do 
skażenia gleb i zbiorników wodnych 
oraz rzek oddalonych od opryski-
wanego miejsca. Na skutek groma-
dzenia się chemikaliów w żywności 
bardzo często występują u ludzi za-
trucia pokarmowe. 

Zgromadzone w organizmie w 
większych lub w małych ilościach 
systematycznie podawane pesty-
cydy działają rakotwórczo. Potrafią 
również zaburzać regulację hormo-
nalną i enzymatyczną w organizmie.             

Sztuczne środki ochrony roślin 
powodują bardzo duże straty w 
hodowli pszczół i produkcji miodu. 
Te bardzo pożyteczne owady, dzię-
ki którym są zapylane kwiaty, tracą 
zdolność do lotu lub od razu giną. 
Mięśnie podtrutych pszczół ulega-
ją porażeniu: następuje stopniowy 
paraliż skrzydeł, odnóży, czółek 
i odwłoka, który bywa rozdęty  
i drżący. Porażone pszczoły umie-
rają niezwykle cierpiąc.

Ekointe-
gracja 
Już po raz VII odbyło się 
Ekologiczne Spotkanie 
Integracyjne Klas III 
Powiatu Łęczyńskiego 
pod hasłem „Osobli-
wości Poleskiego Parku 
Narodowego.” 

Organizatorzy spotkania, 
czyli SP w Nadrybiu i SP 

w Piasecznie, we współpracy  
z pracownikami Poleskiego 
Parku Narodowego, zaprosiły 
dzieci do poznawania przyrody  
i wędrówki ścieżką przyrodni-
czą „Dąb Dominik”.

Mimo niesprzyjającej aury, 
bo w strugach deszczu, wszyscy 
ochoczo i w dobrych humorach 
poznawali fascynujący świat flo-
ry i fauny PPN. Uczniowie wy-
kazali się nie tylko znakomitą 
wiedzą ekologiczno-przyrodni-
czą, ale i dobrą kondycją fizycz-
ną. Piknik zakończyło ognisko  
i pieczenie kiełbasek. A. Sobiesiak

Co robić, by zminimalizować 
skutki stosowania oprysków 
chemicznych?
Aby zmniejszyć ryzyko, należy 
stosować się do kilku zasad:

1. Nie przekraczać zalecanych 
dawek, aby substancje chemicz-
ne nie kumulowały się w warzy-
wach lub owocach.

2. Stosować je w odpowied-
niej temperaturze około 20o, by 
w wyższej nie parowały.

3. Stosować je wieczorem, 
kiedy zmniejsza się aktywność 
pożytecznych owadów.

4. Nie stosować przed desz-
czem, bo środek nie zadziała,  
a tylko spłynie do gleby.

5. Preparaty oparte na róż-
nych substancjach aktywnych 
stosować przemiennie, aby 
niszczone organizmy nie mogły 
się na preparat uodpornić.      CM

Ekoedukacja w gminie
Zespół Szkół w Puchaczowie, Szkoła Podstawowa w Ostrówku oraz Szkoła Pod-
stawowa w Nadrybiu realizują zadania ekologiczne dotowane w 50 % ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Pozostałe 50% pokrywają środki z budżetu gminy Puchaczów.

Zadanie pod nazwą „Wzbo-
gacanie terenów placówek 

oświatowych gminy Pucha-
czów o nowe okazy roślin” 
ma chronić zieleń oraz walory 
krajobrazowe naszego otocze-
nia i podnieść jego estetykę.

W ramach projektu zosta-
ną utworzone enklawy zieleni 
rekreacyjnej, będące jedno-
cześnie miejscami poglą-
dowymi służącymi lekcjom 
przyrody. 

Celem zaś „Edukacji ekolo-
gicznej w gminie Puchaczów”  
jest wpływanie na świadomość 
ekologiczną uczniów, kształ-
towanie właściwych postaw  
i zachowań proekologicznych 
oraz prozdrowotnych. 

Joanna Jakubowska

Uwaga na opryski chemiczne
Wszyscy, którzy mają własny ogród czy sad, chcą, aby cieszył oczy i kubki smakowe. Do 
tego potrzeba jednak czasu i wysiłku. Bo ledwo oplewimy kawałek ziemi, nie wiadomo 
skąd pojawiają się kolejne chwasty. Możemy nad nimi zapanować, wyrywając je i gracując. 

zasadzono drzewka, tj. jodły i ro-
binie akacjowe. Rosnące w doni-
cach różnokolorowe krzewinki 
będą ładną wizytówką placówki. 
Wiosną na trawnikach będzie-
my wypatrywać kiełkujących 
tulipanów, krokusów, narcyzów 
i przebiśniegów, a wczesnym la-
tem będziemy podziwiać kwit-
nące pnącza.        Celina Michalska

EKOgmina
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Święto dzieci 
w Wesołówce
25 maja 2014 r. w We-
sołówce odbył się zor-
ganizowany przez OSP 
we współpracy z KGW 
Dzień Dziecka. 

Dzięki pomocy GOK za-
pewniono dzieciom wie-

le atrakcji m.in.: malowanie 
włosów i twarzy, konkurencje: 
,,Skakanka”, ,,Zbijanie kręgli”, 
,,Chwytanie motyli”, ,,Slalom 
balonem”. Dla młodszych zor-
ganizowano konkurs plastyczny 
pt. ,,Wóz strażacki moich ma-
rzeń”. Imprezę zakończono pie-
czeniem kiełbasek przy ognisku. 

Zaczytane 
maluchy
30 maja 2014 r. w siedzi-
bie biblioteki w Ciechan-
kach podsumowano akcje 
„Kosz pełen książek”  
i „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”.

W ramach „Kosza pełnego 
książek” za każdą wypo-

życzoną książkę dzieci otrzy-
mywały przez cały rok szkolny 
kwiatki ze swoim imieniem, 
które zawieszały na gałązkach 
magicznego drzewka znajdują-
cego się w bibliotece. Najwięcej 
książek w Ciechankach wypo-
życzyła Maja Patejuk, druga w 
kolejności była Martynka Cyfra, 
miejsce trzecie zajęła zaś Ga-
brysia Paradowska. W szkole 
w Zawadowie główną nagrodę 
otrzymała Natalia Biernacka. 
Najlepszych czytelników nagro-
dzono książkami i dyplomami. 
Pozostałe dzieci otrzymały na-
grody pocieszenia. Słodki ak-
cent zapewnili państwo M. i J. 
Żytkowscy, właściciele sklepu 
„Groszek” w Ciechankach,  któ-
rzy ufundowali lizaki.

Równolegle biblioteka pro-
wadziła cykl spotkań dla dzieci 
ze SP w Ciechankach w ramach 
akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”, w ramach których czyta-
no m.in. wiersze Jana Brzechwy.

Filia Biblioteki w Ciechankach      

Dzień 
Dziecka
Ze względu na fatalne 
warunki atmosferyczne 
Dzień Dziecka odbył się 
7 czerwca. 

Park okazał się bardzo go-
ścinnym miejscem: plac 

zabaw z powodzeniem uzu-
pełniał przygotowaną ofertę 
atrakcji dla dzieci, pod wiatą 
podaliśmy słodki poczęstunek, 
a drzewa oraz fontanna dawały 
kojący chłód i orzeźwienie. 

Dla naszych milusińskich 
przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji i zabaw. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cie-
szyło się malowanie twarzy 
oraz włosów. Rozdano morze 
kolorowych balonów i wia-
traczków. Odbyło się mnóstwo 
konkurencji nagradzanych 
upominkami. A kiedy wszy-
scy się zmęczyli przyszedł 
czas na małe „co nieco”, czyli 
na chłodne napoje, naleśniki  
i gofry z dżemem i bitą śmieta-
ną. Zrobiło się słodko i bardzo 
smacznie. 

GOK Puchaczów

Był to wyjątkowy, bo jubile-
uszowy festiwal organizo-

wany już po raz 20. I chociaż  
w samą nazwę wpisane jest sło-
wo „festiwal”, było to spotkanie 
śpiewających dzieci i młodzieży. 
Od kilku lat staramy się, by było 
jak najmniej rywalizacji, a jak 
najwięcej samej przyjemności ze 
śpiewania. Dlatego nie przyzna-
jemy żadnych miejsc, a wszyst-
kie dzieci otrzymują jednakowe 
upominki. Jedyną dodatkową 
nagrodą dla osób wyróżnionych 
jest występ na scenie w Parku 
podczas Dni Puchaczowa. 

Komisja w składzie: Joanna 
Ośko, Justyna Bartoszek i Ma-
teusz Gański wytypowała 10 
uczestników do koncertu lau-
reatów. Wyróżnienia otrzymali: 
w kategorii przedszkole: Grupa 
„Żabki” – Amelia Paluch, Nata-
lia Szyszka, Amelia Tarczyluk  
i Weronika Siepsiak oraz Gru-
pa „Misiaczki” – Martyna Ha-

Sukces na-
szych małych 
artystów
Nasi młodzi uczestnicy 
zajęć plastycznych zostali 
docenieni w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym 
„Wakacje tuż, tuż – cza-
sem słońce, czasem 
deszcz”, organizowanym 
przez Gminny Dom Kul-
tury w Cycowie. 

Otwarcie wystawy pokon-
kursowej i wręczenie 

nagród laureatom nastąpiło  
03 czerwca 2014 r. o godz. 
10.00. w GDK w Cycowie. 
Dominka Kotuła zdobyła  
I miejsce w kategorii I – III SP,  
a Aleksandra Pawlak wyróż-
nienie w tej samej kategorii. 

Serdecznie gratulujemy. 
GOK

raszczuk, Martyna Styś oraz 
Milena Golian; w kategorii 
kl. I – III: Łukasz Paryła; w 
kategorii kl. IV – VI: Gracja-
na Dziadko, Jakub Kucybała,  
a w kategorii gimnazjum: Ada 
Kapała, Kinga Wiązek, Karoli-
na Ukalska i Ewa Zgórska.

To nasze muzyczne spotka-
nie przebiegło w bardzo przyja-
znej i wesołej atmosferze. Szko-
da tylko, że w tym roku poja-
wiło się tak mało uczestników. 
Bardzo zachęcamy pedagogów 
do zgłaszania większej ilości 
dzieci, a i samych uczniów pro-
simy o zainteresowanie naszym 
festiwalem. Wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obec-
nością, dziękujemy za udział,  
a osobom wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy. Już teraz 
zapraszamy do udziału w kolej-
nej edycji festiwalu, która odbę-
dzie się za rok.

Beata Sagan GOK 

XX Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzie-
żowej
Jak zawsze przed obchodami Dni Miejscowości, tak 
i w tym roku, 28 maja w sali widowiskowej GOK od-
był się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Nasza szkoła zapewnia wysoką ja-
kość zajęć dydaktycznych. Umożli-

wia uczniom solidne przygotowanie do 
egzaminu dojrzałości. 
Dużą uwagę przywiązujemy do nauki 
języków obcych. Naukę angielskiego 
ułatwia metoda SITA i specjalnie przygo-
towana pracownia. 
Organizujemy zagraniczne wycieczki 
edukacyjne, podczas których młodzież 
poznaje tradycje i kulturę innych naro-
dów: byliśmy już w Londynie, Egipcie i 
Turcji. 
Nasi uczniowie korzystają z porad 
doradcy zawodowego, uczestniczą 

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego
w Puchaczowie na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna obejmuje dwie klasy z rozszerzeniami:

A – język angielski, matematyka, biologia; specjalność:  
              podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy

B – język angielski, matematyka, geografia;
       specjalność: podstawy edukacji wojskowej

w warsztatach prowadzonych przez 
wykładowców uczelni wyższych i pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
Młodzież wyjeżdża na wykłady i spotka-
nia organizowane na terenie lubelskich 
uczelni. 
Tradycją naszej placówki są wspólne 
wyjazdy nauczycieli i uczniów na Sa-
lon Maturzystów i Targi Edukacyjne. 
Dają one uczniom niepowtarzalną 
możliwość poznania oferty edukacyjnej 
szkół policealnych i uczelni wyższych, 
uzyskania informacji na nurtujące pyta-
nia dotyczące przyszłości edukacyjnej  
i zawodowej.

Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji udziela sekretariat  
Zespołu Szkół w Puchaczowie – tel.: (81) 757 51 54, zspuchaczow@wp.pl. 

Z a p r a s z a m y
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1914: Szkoła rozpoczyna swoją 
działalność.

1915: Oddziały rosyjskie spaliły 
szkołę i niemal całą wieś.

1916: Dzięki inicjatywie miesz-
kańców Kolonii Ostrówek: Józefa 
Deczkowskiego, Antoniego Olejni-
ka, Tadeusza Rybińskiego z Młyn-
ka (późniejszego nauczyciela) po-
wstała w czworakach folwarcznych 
nowa dwuklasowa szkoła polska. 
Mieszkańcy poświęcili swój czas, 
trud i materiał, wykonując 10 ła-
wek, wiszącą tablicę i stolik dla 
nauczyciela. Rozpoczęły się wieczo-
rowe lekcje dla dorosłych, na które 
zapisały się 42 osoby. Nauka pro-
wadzona była według programów 
szkół ludowych.

1916/1917: W szkole utworzo-
no dwie klasy, kierownikiem został 
Marian Oleszkowski. 

1917/1918: Przyjęto do pracy 
pan Andrzeja Bzowskiego na miej-
sce nauczyciela Tadeusza Rybiń-
skiego. Nowy nauczyciel nie stawił  
się jednak do pracy i 130 uczniów 
musiał uczyć kierownik szkoły. 
Dzieci podzielono na trzy oddziały. 
20 września miejsce drugiego na-
uczyciela objął pan Stefan Hawel  
z wykształceniem gimnazjalnym 
bez praktyki nauczycielskiej, który 
uczył do 1 listopada. Później zatrud-
niono pannę Zofię Nowakowską  
z wykształceniem 6-cio klasowym, 
wychowankę pensji pani Czarniec-
kiej w Lublinie.

1918/1919: Kierownikiem szko- 
ły został pan Marian Pleskowski,  
a wspierała go Zofia Nowakowska. 

1919/1920: Nowymi nauczy-
cielami zostali: pan Jan Szewczyk 
– kierownik szkoły i Maria Kowal-
czykówna. 

1920/1921: Na zajęcia uczęsz-
czała mała grupa dzieci. Lekcje roz-
poczęły się 15 października. Uczyło 
się 18 chłopców i 12 dziewczynek, 
ale i ci nie przychodzili regularnie.

1921/1922: Nauczycielskie zma-
gania przejęła Felicja Tarczyńska. 
Uczył również Tadeusz Miśniakie-
wicz, który tak opisał mieszkańców: 
„Ludzie tutejsi mało intelektualni,  
z większą dozą egoizmu, małe aspira-

cje do kształcenia swoich dzieci, kilku 
ukończyło parę klas gimnazjalnych, 
jeden seminarium duchowne".

1922/1923: Nauka rozpoczęła 
się 2 września. Zapisało się 67 dzie-
ci. Utworzono 4 oddziały.

1923/1924: Epidemia tyfusu 
plamistego. Od 1 listopada rozpo-
częły się wieczorowe lekcje dla do-
rosłych.

1924/1925: Zaczął się porząd-
kowaniem dokumentów szkolnych. 
Prace czysto administracyjne zaj-
mowały sporo czasu. Uczyli wtedy: 
Aleksander Jarema i Józef Dębski.

1926/1927: Do grona nauczy-
cielskiego dołączyła Wanda Gott-
nerowa. Starania o budowę szko-
ły kończyły się fiaskiem z powodu 
braku pieniędzy. 

1927/1928: Dzieci uczyły się  
w trzech budynkach. Sale wynajęto 
od tutejszych gospodarzy. Było 158 
uczniów.

1928/1929: Rozpoczęto budo-
wę 7-klasowej szkoły w Ostrówku.

1929: Położono kamień wę-
gielny pod budowę szkoły. Aktu 
poświecenia dokonał proboszcz 
parafii Łańcuchów ks. Olechowski. 
Roboty murarskie powierzono Fe-
liksowi Miałkowskiemu, mieszkań-
cowi Puchaczowa. 

1930/1931: Do szkoły przybyli 
nowi nauczyciele: Stanisława Sysło 
i Władysław Sysło. 

1932: Powoli rozpoczynały się 
lekcje w nowej szkole

1933: Późną jesienią oddano 
uczniom nową, murowaną, widną 
i ciepłą szkołę. Opuszczono lokal  
u gospodarza Olejnika.

1947/1948: Przeprowadzono 
remont pieców kaflowych, wsta-
wiono 140 szyb, wprowadzono pra-
wie bezpłatne dożywianie dzieci.

1965/1966: Powstały dwie 
klasy Szkoły Przysposobienia Rol-
niczego, którą przemianowano na 
Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Była 
dobrze wyposażona w sprzęt i po-
moce naukowe.

1966/1967: Zaczęła funkcjono-
wać 8 klasowa szkoła podstawowa.

Na uroczystość przybyli żoł-
nierze zrzeszeni w Świato-

wym Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Lublin, z 27 
Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty Armii Krajowej, Zrzeszenia 
WiN oraz przedstawiciele władz 
krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych, związ-
kowych, byli absolwenci szkoły, 
nauczyciele emeryci i pracowni-
cy obsługi, rodzice i społeczność 
lokalna. 

Od września 2013 r. reali-
zowaliśmy projekt edukacyjny 
związany z obchodami. W jego 
ramach wykonaliśmy szereg za-
dań: lekcje wychowawcze, spo-
tkania i lekcje otwarte dla rodzi-
ców, konkursy, biwaki harcer-
skie, spotkania z absolwentami 
szkoły i byłymi pracownikami – 
emerytami, odwiedzanie miejsc 
pamięci narodowej – porządko-
wanie mogił tych, którzy oddali 
życie za ojczyznę oraz zmarłych 
pracowników szkoły, opracowa-
nie hymnu szkoły, wykonanie 
monografii szkoły (ekspozycja 
ścienna i folder), wykonanie 
plakatów i gazetek ściennych, 
prezentacja multimedialna „Pa-
miątki, fotografie z dawnych lat”, 
jubileuszowe wydanie gazety 
szkolnej „Spod szkolnej ławy” 
oraz gazetki „Szkoła zamknięta 
we wspomnieniach.”

Tę jubileuszową wspaniałą 
uroczystość poprzedziła Msza 
święta. Następnie goście uczest-
niczyli w części oficjalnej. Za 

szczególne zasługi w kultywo-
waniu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej 
nasza szkoła została wyróżniona 
Medalem „Pro Patria”, nadanym 
przez dr. Jana Ciechanowskiego 
kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych w Warszawie. 
Uroczystej dekoracji sztandaru 
dokonał płk Marcin Wasiński 
– naczelnik wydziału. Z wnio-
skiem o jego nadanie wystąpił 
Światowy Związek Żołnierzy AK 
Okręg Lublin poprzez zarząd 
Główny SZŻAK w Warszawie. 

Odsłonięto również tablicę 
pamiątkową upamiętniającą bu-
downiczych, sponsorów i spo- 
łeczność lokalną, która przyczy-
niła się do powstania, funkcjo-
nowania i rozwoju szkoły. 

Uczniowie szkoły zaprezen-
towali się w części artystycznej: 
dzieci z oddziałów przedszkol-
nych zatańczyły poloneza, a star- 
si uczniowie zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny przy 
współudziale chóru. 

Zaproszeni goście, ujęci 
pięknem szkoły i jej otoczenia, 
gościnnością gospodarzy i ser-
decznym przyjęciem dzięko-
wali za pełną patriotycznego 
wydźwięku uroczystość, która 
była również ważną lekcją wy-
chowania łączącą przeszłość  
z teraźniejszością. Obdarowano 
ich laurkami wykonanymi przez 
uczniów szkoły oraz folderami  
z historią szkoły.        L. Kucharska

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawo-
wej im. Boghaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. BOHATERÓW ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓWKU

Fot.: Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej budowniczych, 
sponsorów i społeczność lokalną, dzięki którym istnieje SP w Ostrówku.



 

2011: Dzięki projektowi współ-
finansowanemu przez UE i Urząd 
gminy w Puchaczowie przy szkole 
otwarto kompleks boisk sporto-
wych ,,Orlik”. 

2012: Stanowisko dyrektora 
objęła Małgorzata Marcinek, wie-
loletnia nauczycielka i wicedyrektor 
szkoły. 
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Joanna Sałyga „Chustka”

Niepokorna, piękna, ciepła i otwarta, dowcipna i często kontrowersyjna. 
Bolał ją brzuch. W biegu, między licznymi zajęciami wpadła do 

lekarza. To miało być rutynowe badanie. Diagnoza przeraziła wszyst-
kich. Rak złośliwy, z licznymi przerzutami. Walczyła z nim ponad 2 lata.  
"Chustka" to nie tylko zapis zmagania się z chorobą, ale przede wszystkim 
opowieść o wielkiej miłości do synka, Niemęża i życia. To także opowieść 
o niezwykłym spotkaniu: Joanna, skupiona na pracy bizneswoman, i Nie-
mąż, mężczyzna z przeszłością, skazany i wciąż walczący o swą niewinność.  
Przygotowywała syna na swoją śmierć. Jej blog zdobył ogromną popularność. 
Wzruszał i przerażał. Czytali go też ci, którzy szukali zwykłego pocieszenia.

 

1974/1979: Rozpoczęto rozbu-
dowę szkoły, dobudowując trzecią 
kondygnację. 

1977: W budynku szkolnym 
utworzono przedszkole.

1983/1991: Funkcję dyrektora 
pełniła H. Chandzelewska, która 
zainicjowała i zorganizowała wiele 
prac, które przyczyniły się do szyb-
szego rozwoju szkoły.

1990: Gmina Puchaczów jako 
jeden z pierwszych w kraju samo-
rządów przejął szkoły pod swoje 
zarządzanie i współfinansowanie.

1991/1997: Remont instalacji 
elektrycznej i wymiana okien.

1997: Funkcję dyrektora szkoły 
obejmuje Wanda Kot. Zagospoda-
rowano, ogrodzono, ukwiecono 
teren wokół szkoły. Rozbudowano 
budynek szkoły, dobudowano dużą 
salę gimnastyczną z zapleczem, 
łącznik z nowymi salami lekcyjnymi, 
kuchnię, stołówkę, szatnię, łazienki 
oraz pomieszczenia gospodarcze. 
Zmieniono ogrzewanie budynku 
na gazowe. Zakupiono nowe wy-
posażenie placu zabaw. Utworzono 
pracownię komputerową, skom-
puteryzowano bibliotekę szkolną, 
założono monitoring, wyposażono 
klasy w nowe meble i sprzęt audio-
wizualny.  

2009: Szkoła otrzymała sztandar 
i imię Bohaterów Armii Krajowej.

Zabawa cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem 

mieszkańców i przyjezdnych, 
a to za sprawą organizatorów, 
którzy zapewnili moc atrakcji. 
Jednym z nich było miastecz-
ko przygód na dzikim za-
chodzie zachęcające m.in. do 
szukania złota, rzutu podkową, 
kapeluszem i lassem, polowa-
nia na bizony, wyścigów na 
dmuchanych koniach, wyko-
nywania indiańskich ozdób, 
nadawania indiańskich imion, 
malowania buzi, wykonywa-
nia tatuaży. 

Dookoła miasteczka roz-
grywały się liczne konkurencje 
tj.:  wyścigi w workach, doje-
nie krowy i zapasy sumo. Dla 
najmłodszych rozstawiono na 

placu dmuchane zjeżdżalnie, 
zamek i plac zabaw. 

Zgłodniałym na pewno 
przypadło do gustu stoisko de-
gustacyjne serwujące pieczone 
kiełbaski, wiejską grochówkę, 
bigos oraz domowe ciasta. 

Imprezę uświetnił występ 
zespołu muzycznego ,,Brokat” 
oraz pokaz sztucznych ogni.

Festyn współfinansowa-
no ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego 
na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013 w  ramach działa-
nia 413: „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w  zakresie 
małych projektów pod nazwą: 
Festyn rodzinny „Rodzinkowo 
2014”.              Aleksandra Ukalska

RODZINKOWO 2014
Już po raz trzeci 25 maja 2014 roku w Turowoli-Ko-
lonii odbył się Festyn rodzinny „Rodzinkowo 2014”.

Piknik w Nadrybiu
15 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. 
Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu od-
był się już po raz dziewiąty Piknik Rodzinny. Hasło 
tegorocznego spotkania brzmiało: „Szkoła z pasją”, 
gdyż podczas imprezy nastąpiło podsumowanie pro-
jektu  „Szkoła z pasją – uczeń z sukcesem” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Choć pogoda nie dopisała  
i od wczesnego ranka padał 

deszcz, wszyscy uczestnicy byli 
w wyśmienitych nastrojach. Na 
scenie wystąpiły przedszkolaki, 
grupy taneczne, grupa aktorska 
ze spektaklem „Calineczka”, ab-
solwenci oraz zaproszeni goście 
z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Janowicy. Całe rodziny 
mogły wykazać się sprytem  
i poczuciem humoru podczas 
konkurencji „zawodów na we-
soło”. Podczas spotkania nastą-
piło rozstrzygnięcie konkursu 
ortograficznego dla klas IV-VI 
„O pióro Wójta” i wręczenie na-
gród laureatom.

Występom na scenie towa-
rzyszyły stoiska rękodzieła lu-
dowego, z zabawkami dla dzie-
ci, malowaniem twarzy, nawle-
kaniem koralików, bańkami 
mydlanymi oraz rzutami do 

tarczy. Najmłodsi mogli poba-
wić się w towarzystwie dwóch 
czworonogów podczas zajęć 
dogoterapii. Dzieciom atrak-
cji dostarczyła również zjeż-
dżalnia – dmuchany zamek, 
trampolina oraz stoisko z watą 
cukrową i prażoną kukurydzą.

Na koniec odbył się mecz 
piłki nożnej między uczniami 
a nauczycielami i rodzicami. 
Zawodnicy walczyli o Puchar 
Starosty Łęczyńskiego, który 
wynikiem 3:2 wywalczyła dru-
żyna uczniów.

Patronat nad Piknikiem 
Rodzinnym sprawowali wójt 
gminy Puchaczów oraz staro-
sta łęczyński.

Ogromne podziękowania 
składamy fundatorom nagród 
oraz gościom, którzy uświet-
nili swoją obecnością program 
pikniku.          Agnieszka Sobiesiak

Fot.: Wanda Kot podczas cere-
monii nadania sztandaru. 

Fot.: Szkoła Podstawowa w Ostrówku 
2014.

KIEROWNICY SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ IM. BOHATERÓW ARMII  

KRAJOWEJ W OSTRÓWKU
1916/1917: Marian Oleszkowski
1918/1919: Marian Pleskowski 
1919/1920: Jan Szewczyk 
1921/1925: Tadeusz Miśniakiewicz
1925/ 1927: Stanisław Malinowski
1927/1930: Henryk Reder
1931:1932: Władysław Sysło
1933/ 1938: Władysław Makaro
1938/1945: Stanisław Jadwiński
1945/1947: Tadeusz Imbor
1947/1948: Krystyna Pączkowska
1949/1965: Jerzy Chandzelewski
1966/1983: Helena Chandzelewska

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ IM. BOHATERÓW ARMII  

KRAJOWEJ W OSTRÓWKU
1983/1991: Helena Chandzelewska
1991/1997: Kazimiera Marcinek- 

                             -Kozieł
1997/2012: Wanda Kot
2012 i nadal: Małgorzata Marcinek

Oprac.  Marta Stefańska



Biuletyn

Urząd GmiNy PUChaCzów
poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00,  tel. (81) 757 50 12  

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

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Wójtem Gminy Puchaczów 
Adamem Grzesiukiem
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adam Grzesiuk
wójt Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

– Po tym jak kopalnia za-
przestała płacić podatki, czyli 
uiszczać opłatę eksploatacyj-
ną i podatki bieżące wpłacone 
w niespełna 50%, do dziś nie 
wpłynęło do budżetu gmi-
ny 4 043 284 zł. Czy właśnie  
z tego powodu 30 czerwca 
zwołał Pan Nadzwyczajną Se-
sję Rady gminy Puchaczów? 

– Działanie to zawirowało 
potężnie budżetem. Na mocy 
podjętej w tym dniu uchwały 
będziemy posiłkowali się więk-
szym kredytem, by można było 
zamknąć I półrocze 2014 r. 

– Co spowodowało taki 
obrót zdarzeń? 

– Doskonale Państwo wie-
dzą, że za lata 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 wydano decyzje, na 
mocy których z kopalni egze-
kwowano pieniądze. W na-
szym przekonaniu podatki od 
tzw. wyrobisk górniczych, czyli 
podziemnego uzbrojenia ko-
palni mającego charakter bu-
dowli, nie były w pełni płaco-
ne. W poszczególnych latach 
wpłacony podatek wynosił:
– w 2004 r. kwota 3.942.761,90  
i 1.063.533,10 odsetek;
– w 2005 r. kwota 4.390.617,30  
i 551.418,00 odsetek ;
– w 2006 r. kwota 4.507.273,00  
i 77.365,00 odsetek;
– w 2007 r. kwota 4.586.751,00  
i 2.841.786,00 odsetek;
– w 2008 r. kwota 1.285.151,00  
i 804.814,00 odsetek.

Na skutek rozmaitych 
działań kopalni, a zwłaszcza 
odwoływania się od decyzji 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego oraz do Woje-
wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego, gdzie procedura długo 
trwała, 3 lata wisiały w próżni. 

W przypadku roku 2004 
dostaliśmy decyzję o ponow-
nym rozpatrzeniu i naliczeniu 
podatku, która będzie wydana 
jeszcze w tym roku. Natomiast 
ponad 15 000 000 zł za lata: 
2005, 2006, 2007, które wyeg-
zekwowaliśmy już od kopalni, 
cały czas jest przedmiotem 
sporu w sądzie. Kopalnia żąda 

od nas stwierdzenia nadpłaty  
i zwrotu tych kosztów, my się  
z tym nie zgadzamy. Liczymy 
na pomyślne dla nas rozwiąza-
nie tej kwestii, ponieważ roz-
strzygnięcia Lubelskiego Ko-
legium Odwoławczego i Woje- 
wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Lublinie były zu-
pełnie inne niż rozstrzygnięcia 
Śląskiego Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Kato-
wicach i Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gli- 
wicach. Nasze organy orzeka-
ły na niekorzyść samorządu, 
natomiast organy na Śląsku na 
korzyść gmin. NSA w składzie 
7 sędziów wydał orzeczenie w 
sprawie wygaśnięcia zobowią-
zania w podatku dochodowym 
od osób prawnych przez zapła-
tę. Jak to zwykle bywa, wśród 
naszych prawników pojawiły 
się w sprawie tego orzeczenia 
setki interpretacji, skutkiem 
czego lubelskie kolegium od-
woławcze i sąd wydawały inne 
orzeczenia niż orzeczenia wy-
dawane na Śląsku czy we Wro-
cławiu, ponieważ dotyczyło to 
również Zagłębia Miedziowe-
go. W konsekwencji do tegoż 
orzeczenia powstało zapyta-
nie prawne w czerwcu 2013 
roku. NSA w Warszawie zadał 
sam sobie zapytanie, z którego 

wynikał problem – cytuję do-
słownie: „jak interpretować to 
orzeczenie siedmiu sędziów”. 
23 czerwca 2014 r. miała od-
być się rozprawa, która została 
przełożona na 30 czerwca. Nie-
stety i o dziwo, tego dnia spra-
wa została zdjęta z wokandy. 

– Kancelaria zajmująca 
się gminnymi podatkami jest 
przekonana, że sąd powinien 
wydać przychylną gminie de-
cyzję, co oznaczałoby, że nie 
musielibyśmy oddawać ko-
palni owych 15 000 000 zł. 

– Nie wiemy dlaczego, 
Rada Finansowa NSA przecią-
ga sprawę i nadal nie wypowie-
działa się w tej kwestii. Sprawa 
nie dotyczy tylko Puchaczowa  
i Bogdanki, ale i wszystkich sa-
morządów, więc dotyka wszyst-
kie te organy, które wydają de-
cyzje podatkowe. 

– Rozumiem, że liczy się 
też Pan i gmina z ewentual-
nym niekorzystnym roztrzy-
gnięciem sporu.

– Musielibyśmy wówczas 
skompensować te pieniądze, 
które kopalnia żąda od nas do 
zwrotu, z tymi decyzjami, które 
mamy podjąć za lata 2009-2014 
r., włącznie z rokiem 2004. By-
łoby to wtedy 19 682 124 zł. Ale 
biorąc pod uwagę te decyzje, 
które musimy jeszcze podjąć, 
łącznie z kwotą 4 043 284  zł, 
których kopalnia w tym roku 
gminie nie zapłaciła, byłaby to 
kwota 18 086 743 zł. 

– Spór dotyczy zatem tyl-
ko 1 658 525 zł?

– Dokładnie. I sądzę, że 
najkorzystniej i dla gminy,  
i dla samej kopalni byłoby po-
rozumienie się w sprawie. Stad 
właśnie propozycja, by I półro-
cze roku 2014 zamknąć więk-
szym kredytem. 

– No ale co z resztą roku?
– W lipcu planuję cykl spo-

tkań pracowników urzędu gmi-
ny zajmujących się podatkami  
z obsługującą gminę kancela-
rią, by wspólnie wypracować 
jakąś zadowalającą strategię. 
Zarząd kopalni szuka każdych 
pieniędzy, które można było-
by inwestorom przetransfero-

wać. Kwota 20 000 000 czy też 
19 000 000 zł jest bardzo 
atrakcyjna. Kopalnia bardzo 
szybko chce załatwić sprawę. 
Najprawdopodobniej dlatego,  
że do 30 września 2014 roku. 
Otwarte Fundusze Emerytalne, 
które w 40% są właścicielami 
akcji „Bogdanki”, mają od-
dać na rzecz ZUS-u, bagatela,  
165 000 000 000 zł. Zatem każ-
dy grosz w tych funduszach jest 
liczony i zbierany, by zaspokoić 
roszczenia. 

– Jesienią może się np. oka-
zać, że OFE zechcą w sposób 
błyskawiczny sprzedać akcje 
kopalni. 

– Dlatego zwróciłem się do 
Rady gminy z prośbą o popar-
cie zmian w budżecie. 

– I uchwałę podjęto jedno-
myślnie.

– To ważne, że wszyscy 
zdają sobie sprawę z powa-
gi sytuacji i odpowiedzial-
ności, jaka na nas spoczywa.  
W konsekwencji zaciągniemy 
kredyt nie na pierwotnie za-
kładaną kwotę 2 500 000 zł,  
a wspomniane już 4 000 000 zł. 
Będą to pieniądze na funkcjo-
nowanie gminy: szkół, jedno-
stek organizacyjnych, samego 
urzędu. Wliczają się do niego 
również opłaty, tj. „janosiko-
we”, zwrot kredytu zaciągnię-
tego na budowę kanalizacji itp.

– Z rozmowy ze skarb-
nik gminy Barbarą Marcinek 
wiem, że w tym roku gmina 
musi wpłacić 3 300 000 „jano-
sikowego”.

– I to jest faktycznie głów-
na przyczyna braku środków 
w budżecie, a także koniecz-
ności samego zaciągania kre-
dytu. Do tej pory uiściliśmy 
ponad połowę, bo 1 870 000 zł 
tej kwoty.

– Czy w tej sytuacji będą 
kontynuowane gminne inwe-
stycje?

– Na dzień dzisiejszy, poza 
solarami, wszystkie inwestycje 
są wstrzymane.

– Z tego co udało mi się 
ustalić, w podobnej sytuacji  
są jeszcze dwie inne gminy po-
wiatu.



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
Gminny ośrodek Kultury w Pu-
chaczowie informuje, że prowadzi 
nabór chętnych na wakacje z GoK.

zajęcia (m.in.: plastyczne, muzycz-
ne, taneczne, rajdy rowerowe, 
zajęcia w plenerze, wyjazdy, gry  
i zabawy) odbywać się będą w 
miesiącu lipcu w godz. 9.00-14.00. 
zajęcia miejscowe są bezpłatne. 
Koszt biletów wstępu pokrywają 
rodzice.

zapisy na wakacje u instruktorów. 
informujemy również, iż pierw-
szeństwo mają dzieci uczęszczają-
ce na zajęcia w GoK-u. wymagane 
ukończone 5 lat. ilość miejsc ogra-
niczona. 

wszelkie informacje u instrukto-
rów GoK i pod nr. tel. 81 757 53 45. 
harmonogram wakacji z GoKiem 
zostanie umieszczony na stronie 
www.puchaczowgok.pl
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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 80tel. 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

Wieści z sesji Rady gminy

– W takiej samej sytuacji 
jest gmina Ludwin i Cyców. 
Chciałbym wypracować wspól-
ne stanowisko w sprawie dal-
szego postępowania z kopal-
nią. Wiadomo, że nie możemy 
zaniechać poboru podatków 
od kopalni, gdyż podczas kon-
troli Regionalnej Izby Obra-
chunkowej weryfikowane jest,  
czy podatki od tzw. wyrobisk 
górniczych są egzekwowane.  
W przypadku zaniechania, na-
ruszalibyśmy dyscyplinę finan-
sów publicznych.

– Wybór jak między dżu-
mą a tyfusem.

– (śmiech) Rzeczywiście, 
bo ponosimy taką samą od-
powiedzialność, zarówno w 
przypadku wyegzekwowania 
podatków, jak i odstąpienia od 
nich.

– Czy myśli Pan, że jesień 
będzie spokojna?

– Sądzę, że tak. Dotychcza-
sowa, bardzo racjonalna po-
lityka i dyscyplina finansowa 
zapewniała gminie stabilny, 
zrównoważony rozwój. Myślę, 
że nie ma powodów do niepo-
koju, albowiem z podobnych 
sytuacji wychodziliśmy już nie 
raz. Zawsze szukałem opty-
malnych i najkorzystniejszych 
dla gminy rowiązań, tak też 
będzie i tym razem.

Rozmawiała:  
M. Rodziewicz

03 lipca 2014 roku

Zaplanowany wywiad z radnym 
sołectwa Szpica, Panem Romanem 
Zabłotnym, nie ukazał się w bieżą-
cym numerze biuletynu z powodu 
nieprzekazania w terminie artykułu 
do druku.

XLVSeSJa
11 CzerwCa 2014 roKU

Na sesji Rada gminy podjęła następują-
ce uchwały, które dostępne są z załącz-
nikami w BIP na stronie internetowej 
gminy Puchaczów:

w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminnego 
ośrodka zdrowia – Samodzielnego 
Publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w Puchaczowie za 2013 r. 
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
Gminnego Ośrodka Zdrowia – Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Puchaczowie za 2013r.,W 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Puchaczowie za 2013 rok. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Gminnego ośrodka 
Kultury w Puchaczowie  za 2013 r. 
Zatwierdzono sprawozdanie finan- 
sowe Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Puchaczowie za 2013 rok. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Puchaczowie za 2013r. 
zatwierdzono sprawozdanie fi-
nansowe Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Puchaczowie za 2013 r., 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem wójta Gminy Pucha-
czów z wykonania budżetu za 2013r.  
Zatwierdzono przedłożone przez 
wójta gminy sprawozdanie finanso-

we, wraz ze sprawozdaniem z wy- 
konania budżetu za 2013 rok. 

w sprawie udzielenia absolutorium 
wójtowi Gminy Puchaczów z tytu-
łu wykonania budżetu za 2013 rok. 
Po zapoznaniu się ze: sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2013r., 
sprawozdaniem finansowym, opinia-
mi Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2013 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyj-
nej w sprawie absolutorium informacją 
o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego, stanowiskiem komisji 
Rewizyjnej Rady gminy udzielono ab-
solutorium wójtowi gminy Puchaczów 
z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 

w sprawie ustalenia opłat za ko-
rzystanie z wychowania przed-
szkolnego w przedszkolu oraz 
oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Puchaczów. 
Określono opłatę za korzystanie z 
przedszkola w wysokości 1 zł/godz. w 
czasie przekraczającym wymiar 5-ciu 
godzin dziennie, w przypadku gdy z 
wychowania przedszkolnego korzysta 
więcej niż jedno dziecko z tej samej 
rodziny, drugie i każde następne dziec-
ko zwalnia się o 50% ustalonej opłaty 

w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.       
zmiany dotyczące uchwały znajdują 
się na stronie BiP Gminy Puchaczów. 
                                      

Jolanta Oraczewska
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Po sąsiedzku ze...
znaleziskiem ze strychu

Regionalia

Z poprzedniego numeru gazety dowiedzieliście się 
Państwo, jak doszło do znalezienia teczki pełnej 
przedwojennych dokumentów i co się w nich znaj-
duje. Poznaliśmy też kilka faktów z działalności osp.  
W bieżącym numerze kilka słów na temat działal-
ności organizacyjnej strażaków oraz równie niezwy-
kłym, jak sama teczka,  znalezisku z 1925 r.

W ręce wpadło mi kilka doku-
mentów dotyczących isto-

ty działalności jednostki – walki  
z pożarami. Czym do nich strażacy 
jeździli, skoro przed wojną nie dys-
ponowali autem? Okazuje się, że  
31 czerwca 1935 r. Zarząd OSP za-
warł umowę z gospodarzami: Fran-
ciszkiem Lisowskim, Stanisławem 
Majewskim i Józefem Trącewiczem, 
którzy (...) zobowiązują się dostar-
czać konie na wyjazdy do pożarów  
i na alarmy do OSP w Puchaczowie 
na przeciąg roku. Jako wynagrodze-
nie właściciele są (...) zwolnieni od 
szarwarków, warty miejskiej, i ko-
ścielnej i podatków zaległych.

Do pożarów jednostka jeździ-
ła wozem zaprzężonym w konie 
wynajmowane od miejscowych 
gospodarzy. A jakim dysponowała 
sprzętem? Otóż w 1935 r. jednostka 
nabyła fabrycznie nową motopompę 
marki "Leopoldia" I-34. Sprzedawcą 
była firma UNIJA STRAŻACKA 
Fabryka Narzędzi, Motopomp i Sa-
mochodów Pożarniczych Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Lwowie, ul. Boczna 
Pijarów 3. Dzięki znalezionym do-
kumentom, możemy prześledzić 
drogę, jaką pokonała motopompa  
z Lwowa do Puchaczowa oraz poznać 
perturbacje związane z zakupem, 
a właściwie z uregulowaniem części 
należności.

3 grudnia 1935 r. Unija Stra-
żacka zawiadamia jednostkę, że na 
adres OSP Puchaczów, przez Stację 
Kolejową w Jaszczowie, wysyła za-
kupioną motopompę. Tym samym 
pismem straż została poinformowa-

na, aby po otrzymaniu przesyłki nie 
uruchamiać jej, lecz o fakcie poin-
formować firmę. Do uruchomienia 
urządzenia firma miała wysłać me-
chanika (...) dla pouczenia obsługi. 

Przed dostawą motopompa 
przeszła badania wykonane przez 
Wydział Techniczny Związku Straży 
Pożarnych RP, co potwierdza Pro-
tokół badania motopompy Nr 529  
z dnia 28 listopada 1935 r. Z danych 
technicznych wynika, że maksymal-
na wydajność motopompy wynosiła 
550 l/min. Wyposażono ją w silnik 
dwusuwowy o mocy 15 KM. Wspo-
mnę tylko nieśmiale, że motopom-
pa markiki "Tohatsu" zakupiona dla 
jednostki w 2012 r. ma silnik o mocy 
55 KM, a jej maksymalna wydajność 
to 2 150 l/min. Cena motopompy to 
prawdopodobnie 1 400 zł. Prawdo-
podobnie, ponieważ nie znalazłem 
żdanego dokumentu czy rachunku 
potwierdzającego tę kwotę. O wyso-
kości środków za jej nabycie mowa 
jest w piśmie, jakie jednostka wy-
słała do Oddziału Wojewódzkiego 
ZSP RP w Lublinie, w którym prosi  
o pokrycie rachunku za remont 
strażnicy w związku z poniesionym 
przez straż wydatkiem w wysokości 
1 400 zł na zakup (...) sikawki moto-
rowej.

Unija Strażacka „opiekowała” 
się motopompą od chwili sprzedaży, 
aż do jej pierwszego uruchomienia. 
I tak pismem z dnia 23 grudnia 
1935 r. poinformowała Zarząd, aby 
w dniu 28 grudnia 1935 r. o godz. 
8.00 wysłał do stacji Jaszczów fur-
mankę, ponieważ o wspomnianej 
porze przyjedzie nasz mechanik. 

Oliwę mechanik przywiezie ze sobą. 
Możemy tylko podziwiać zaanga-
żowanie strażaków, w środku zimy, 
którzy furmanką, a nie ogrzewanym 
autkiem, tuż przed sylwestrem mieli 
do pokonania kilkunastokilometro-
wą trasę pomiędzy Puchaczowem  
a Jaszczowem. 

Z zapłatą za motopompę jed-
nostka miała kłopoty. Jeszcze w 
marcu 1938 r. Unija Strażacka upo-
minała się o zwrot zadłużenia w 
wysokości 200 zł. Sprawa była dość 
poważna i kwota niebagatelna, bo 
firma straszyła podjęciem kroków 
sądowych w celu odzyskania zale-
głych należności. Chociaż w znale-
zionym zbiorze nie ma dokumentu 
potwierdzającego pełną zapłatę za 
motopompę, to sprawa zakończyła 
się szczęśliwie. Jednostka nadal po-
siada sikawkę motorową "Leopol-
dia" I-34. Oczywiście nie jest ona 
używana w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych, obecnie przebywa  
w Strażackiej Izbie Pamięci na zasłu-
żonej emeryturze.

W znalezionych zbiorach znaj-
duje się także reklama produktu. 
W 1934 r. firma Horowitz Brothers 
Oddział w Polsce, Kraków ul. Se-
rokomli 16, zachwalała najnowszy 
amerykański wynalazek, którym jest 
klej "METALIC X". Klej skleja i spaja 
wszystkie przedmioty: wszelkie stra-
że pożarne Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Południowej Ameryki na-
prawiają zniszczone węże i sprzęt 
strażacki jedynie i wyłącznie META-
LIC-em X”. Znalezione dokumenty 
kryją wiele ciekawych historii. Żeby 
opisać chociaż ich część, potrzeba 
kilka długich dni i nocy.

Ale znalezione pisma i kore-
spondencja, to nie jedyna pamiątka 
z dawnych lat działalności jednostki. 
Straż nadal przechowuje sztandar, 
pierwszy sztandar – ufundowany  
i wręczony jednostce 05 lipca 1925 
roku. Ów sztandar – dziś osiem-
dziesięciodziewięciolatek – jest  
w złym stanie technicznym. Jak to 

określił fachowiec – w stanie nie-
ekspozycyjnym. Spłowiały, brudny, 
zdeformowany, ze śladami po żero-
waniu moli w formie dziurek. Awers 
sztandaru stanowi tkanina wełniana 
– pierwotnie w kolorze amaranto-
wym – a obecnie różowo-szarym. 
Centralnie umieszczony orzeł w ko- 
ronie, ujęty w podwójny okrąg, w 
którym znajduje się napis: "STRAŻ 
OGNIOWA OCHOTNICZA W 
PUHACZOWIE" i daty: 26 V 1918 
r. oraz 05 VII 1925 r. Pierwsza data 
to czas powołania jednostki, druga – 
to prawdopodobnie data ufundowa-
nia, wręczenia sztandaru. I jeszcze 
jedna ciekawostka: to nie pomyłka 
pisarska czy błąd ortograficzny pi-
szącego ten artykuł. Na sztandarze 
widnieje nazwa "PUHACZÓW"  
napisana przez „h”. Dlaczego tak 
właśnie jest? W tej chwili pozosta-
je to niewiadomą, być może kiedyś 
fakt ten zostanie wyjaśniony. Rewers 
stanowi tkanina wełniana – pier-
wotnie w kolorze zielono-morskim 
– obecnie wypłowiałym. Centralnie 
umieszczone symbole strażackie: 
hełm i skrzyżowane toporki, a pod 
nimi drabina i napis: "W JEDNO-
ŚCI SIŁA". Hafty na obu płatach 
sztandaru wykonano w technice 
haftu płaskiego kolorową przędzą 
jedwabną.* 

Jednostka stanęła przed nie lada 
problemem. Co z tymi skarbami 
zrobić? Z teczką pełną starych, lecz 
wartościowych dokumentów, i pa-
miątkowym, zniszczonym sztanda-
rem? 

Jak się to wszystko zakończyło, 
co strażacy – już współcześni – zro-
bili i czy sprawa zmierza do happy 
end-u? W następnym numerze biu-
letynu „Puchaczów – Wieści z Gmi-
ny” wszystko się wyjaśni.                               

Marek Grzesiak

* Opis sztandaru zaczerpnąłem z doku-
mentacji prac konserwatorskich  i res- 
tauratorskich wykonywanych przez spe-
cjalistę ds. konserwacji tkanin. 



   Historia starej fotografii   

Kroniki szkolne 
w swoich zapi-
sach informu-
ją, że w  okre-
sie zaborów w 
Ostrówku była 
szkoła ele-
mentarna, rzą-

dowa, rosyjska. Mieściła się w budyn-
ku szkolnym na skraju wsi, od strony 
wschodniej (obecnie obok zabudowań 
p. Eugeniusza Staszczyka). W czasie 
II wojny światowej szkoła i prawie 
cała wieś Ostrówek zostały zniszczone 
przez pożar. Ludność w większości wy-
emigrowała do Rosji. Niektórzy miesz-
kańcy powrócili dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Dzieci za-
częły uczęszczać do szkoły w Kolonii 
Ostrówek i Szpicy.

W 1920 r. założono Szkołę Po-
wszechną w Ostrówku, gm. Brzeziny, 
którą umieszczono w domu wdowy 
Cecylii Kot. Dzieci uczył  jeden na-
uczyciel w trzech, potem czterech od-
działach. Warunki nauki w  ciasnej 
izbie były bardzo trudne, planowano 
więc budowę szkoły czteroklasowej. 
W 1924 r. powołano Komitet Bu-
dowy Szkoły w Ostrówku. Za po-
wodów finansowych problem odsu-
nięto w czasie. Nauka odbywała się  
w wynajętych izbach, domach gospo-
darczych w Szpicy, Ostrówku i w Kolo-
nii Ostrówek, gdzie szkoła mieściła się 
w budynkach folwarczych.

W 1928 r. reaktywowano Komitet 
Budowy Szkoły (siedmioklasowej) po 
porozumieniu mieszkańców Ostrów-
ka, Kol. Ostrówek, Szpicy, Ciechanek 
i właściciela majątku w Ciechankach 
Wacława Lacherta. Projekt budynku 
szkoły wykonał jego syn, prof. Bohdan 
Lachert – architekt. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu Lacherta do 28 czerw-
ca 1929 r. zgromadzono 116 000 sztuk 
cegły czerwonej, 150 m wapna. Miesz-
kańcy opodatkowali się. Zbierano po  
3 zł z morgi od rolników, a później  
6 zł od morgi. Pozyskano także 7 ty-
sięcy odszkodowania za spaloną sta-
rą szkołę, trochę pieniędzy z Sejmiku  
i Kuratorium w Lublinie.

15 września 1929 roku uroczyście 
poświęcono kamień węgielny i plac 
pod budowę siedmioklasowej szkoły  
w Ostrówku. Prace budowlane prowa-
dzono systemem gospodarczym. Wszel-
kie roboty wykonywała miejscowa 
ludność. Pod koniec 1930 roku dwukon-
dygnacyjny budynek pokryto dachem. 
Nadal trwały prace wykończeniowe.
W latach 1918-1933 szkoła funkcjo-
nowała w Szpicy, Kolonii Ostrówek  
i w Ostrówku. Dzieci uczęszczały do 
trzech, potem czterech i pięciu klas. 
Nauczyciele tych szkół ściśle ze sobą 
współpracowali. Kooperowali również 
z księżmi i szkołami w Łańcuchowie, 
Milejowie oraz właścicielami okolicz-
nych majątków ziemskich.

W 1933 r., późną jesienią, rozpoczę-
to naukę w nowej, murowanej, widnej  
i ciepłej szkole w Ostrówku.

W 1920 roku w wolnej Polsce 
pierwszym polskim nauczycielem w 
szkole w Ostrówku była Pani Helena 
Kaznowska z Małopolski. 

Szkoła i otoczenie z każdym rokiem 
zmieniała swoje oblicze. Dobudowano 
trzecią kondygnację, założono centralne 
ogrzewanie i kanalizację, wymieniono 
podłogi i schody, przeprowadzono re-
mont instalacji elektrycznej i wymie-
niono okna.

W ostatnich latach teren wokół 
szkoły pięknie zagospodarowano, ogro-
dzono, ukwiecono, budynek rozbudo-
wane i dobrze wyposażono w niezbędny 
sprzęt. Zakupiono nowe wyposażenie 
placu zabaw zgodne z normami bez-
pieczeństwa. Dobudowano dużą salę 
gimnastyczną z zapleczem, łącznik  
z nowymi salami lekcyjnymi, kuchnię, 
stołówkę, szatnie, łazienki pomiesz-
czenia gospodarcze oraz kompleks bo-
isk ,,Orlik’’. Cały obiekt wyposażono  
w nowoczesne urządzenia. Dzieci z od-
ległych miejscowości dowożone są au-
tokarem szkolnym. 

Szkoła w Ostrówku prowadzi dwie 
Szkoły Filialne w Ciechankach i Zawa-
dowie, które mieszczą się w nowych, 
dobrze wyposażonych obiektach. 

4 czerwca 2009 roku szkoła otrzy-
mała imię Bohaterów Armii Krajowej.

Małgorzata Marcinek

Na okładce: 
Zwycięzcy Mistrzostw Piłki Plażowej Szkół Podstawowych: Kacper Wronka i Piotr Mroczek
Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku
50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrówku
Uroczyste nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowoli-Kolonii

Zmagania ochotniczych straży pożarnych podczas zawodów 
„Czytanie – mądra rzecz” w Gminnej Bibliotece w Puchaczowie
Historia starej fotografii: Z kart kroniki Szkoły Podstawowej w Ostrówku
Wójt Gminy Puchaczów w czasie przemówienia z okazji 50-lecia KGW w Ostrówku 
Zgromadzeni  goście podczas obchodów 100-lecia SP w Ostrówku


