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

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

W okresie rewolucji na terenie osady Puchaczów grupy bojowe SDKPiL organizowały akcje 

terrorystyczne skierowane przeciwko miejscowej żandarmerii. 06 sierpnia1906 roku, 

w święto parafialne, planowano m.in. zabić strażnika miejscowego posterunku Kazaczuka.  

O mającym nastąpić incydencie zawiadomił władze Franciszek Janiuk. W celu udarem-

nienia zamachu do Puchaczowa przysłano 2 strażników. Tego samego dnia pojawił się  

w osadzie 5-osobowy oddział nieznanych mężczyzn, który, jak notują źródła, zachowywał 

się podejrzanie. Uzbrojeni krążyli po osadzie. Nie zaatakowali co prawda posterunku, ale 

wyjeżdżając wieczorem, oddali strzały w bliżej nieokreślonym kierunku. Niedługo potem,  

19 września, w związku z próbą zamachu, zatrzymano 20-letniego Władysława Nużka, tym-

czasowo mieszkającego w Woli Korybutowej w gminie Siedliszcze. Według zeznań Francisz-

ka Janiuka i innych, był on niebezpiecznym socjalrewolucjonistą, który zadeklarował pomoc  

w popełnieniu zbrodni. Oskarżony przyznał się, że był tego dnia w Puchaczowie, ale Kazaczuka 

nie spotkał. Wkrótce aresztowano następnego podejrzanego o współudział w spisku, Józefa 

Szyszkę, którego umieszczono na 3 tygodnie w chełmskim więzieniu.

W  tym samym czasie miały także miejsce zdarzenia o charakterze przestępczym, które 

wykorzystywały chaos i brak porządku publicznego, ale o tym  

w następnym numerze...

Od redakcji 

Szanowni Czytelnicy! Dzięki pozyskiwaniu 
środków finansowych z funduszy euro-

pejskich i krajowych w ciągu ostatnich 10 lat 
gmina Puchaczów zrealizowała około 20 pro-
jektów na kwotę ponad 80 milionów złotych. 
Pieniądze te wsparły najważniejsze gminne 
inwestycje, infrastrukturę, a także działal-
ność administracyjną, oświatową, kultural-
ną, społeczną oraz sportową. 

Dynamika rozwoju gminy, której jeste-
śmy świadkiem, została w tym czasie doce-
niona przez niezależne państwowe instytucje 
– aż 4-krotnie znaleźliśmy się w tzw. Złotej 
setce samorządów najlepiej rozwijających się 
gmin wiejskich w Polsce, a w ostatnich la-
tach – na samym jej szczycie. W 18 numerze 
"Wieści" przypominamy najważniejsze pro-
jekty realizowane w latach 2004-2014.

Choć pogoda 
nie dopisała, do-
żynki zaliczymy 
do udanych 
Gospodarzem tegorocznych 
dożynek powiatowo-gminnych, 
które odbyły się w przedostatnią 
sierpniową niedzielę, była gmina 
Puchaczów i choć pogoda nie do-
pisała, mieszkańcy i gminy,  
i powiatu nie zawiedli (cd. s. 3).

Mają upragnio-
ną Izbę Pamięci
15 sierpnia 2014 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Puchaczowie 
otworzyła Izbę Pamięci poświęconą 
jednostce. Przedsięwzięcie było 
współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Rolnego na rzecz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju w zakresie małych projektów 
pod nazwą: „Odnowienie strażac-
kiej Izby Pamięci w Puchaczowie” 
(cd. s. 2).

Gastronomicz-
ny sukces
Tuż obok nas, a właściwie za pło-
tem, istnieje mała rodzinna firma 
– "Masarnia Starowiejska". 

I nie było by w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że 20 lipca jej właści-

ciele, państwo Mazurkiewicz, otrzyma-
li dwie prestiżowe nagrody w lubelskim 
konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów". W kategorii "produkt 
regionu" za udziec starowiejski wieprzo-
wy nagrodzono Tomasza Mazurkiewicza,  
a w kategorii "gastronomia" za zupę  
z jagnięciny z drugim daniem – (cd. s. 2)  
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(cd. ze s. 1) Izba znajduje się na 
wyremontowanym w tym celu 
poddaszu budynku Strażnicy 
OSP. 

Pierwszym krokiem ku jej 
utworzeniu było podjęcie prac 
konserwatorskich sztandaru 
nadanego jednostce w 1925 r. 
oraz podjęcie prac konserwator-
sko-remontowych unikalnego 
zestawu dokumentów dotyczą-
cych funkcjonowania jednostki 
OSP Puchaczów odnalezionego 
przez jednego ze strażaków.  

Najcenniejsze eksponaty 
umieszczono w zakupionych w 
tym celu 2 drewnianych rega-
łach i gablocie, w której znajdują 
się unikaty. Zbiory uatrakcyjnia-
ją dyplomy i wyróżnienia OSP 
oprawione w antyramy. Niewąt-
pliwie najciekawszym ekspona-
tem izby jest odrestaurowany 
sztandar jednostki z 1925 roku, 
który zawisł w gablocie tuż obok 
aktualnego.

Uroczystego otwarcia Izby 
Pamięci dokonali: Wójt Gminy 
Puchaczów, Prezes Oddziału 
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Pucha-
czowie – druh Adam Grzesiuk, 
Skarbnik Gminy Puchaczów 
Barbara Marcinek, Dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP w Łęcznej – bryg. 
Dariusz Obuchowski, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Puchaczowie – druh Dariusz 
Kononiuk, Przewodnicząca Ra- 
dy Gminy Puchaczów – Ur-
szula Hucz, sołtys Puchaczowa 
– Agnieszka Choduń oraz ks. 
Tomasz Moskal.

Po oficjalnym otwarciu izby 
rozpoczął się festyn strażacki, 
który otworzył koncert Strażac-
kiej Orkiestry Dętej z Mełgwi. 

Wielkim zainteresowaniem 
przybyłych na festyn cieszyły się 
wozy strażackie, które zaprezen-
towały jednostki OSP z Pucha-
czowa, Ostrówka i Albertowa. 
Była to niepowtarzalna okazja, 
by wsiąść do wozu i obejrzeć 
sprzęt jednostki. 

W tym samym czasie w pu-
chaczowskim Parku odbywały 

się pokazy pomocy przedme-
dycznej, konkurs wiedzy po-
żarniczej, w którym nagrodami 
były maskotki strażackie. Jed-
ną z największych atrakcji był, 
dzięki uprzejmości Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęcznej, hy-
drauliczny podnośnik koszo-
wy, na którym każde dziecko 
mogło wznieść się ponad linie 
parkowych drzew. Zaciekawie-
nie wśród zebranych wzbudził 
także pokaz gaszenia pianą sy-
mulowanego pożaru. 

W trakcie imprezy miesz-
kańcy mogli skosztować bigosu, 
grochówki i pieczonej kiełba-
sy. Festyn zakończyła zabawa  
z zespołem „Avangard”. 

Impreza była współfinanso-
wana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na 
rzecz Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie małych pro-
jektów pod nazwą „Strażak w 
akcji i zabawie – festyn strażacki”. 

Aleksandra Ukalska

Mają upragnioną Izbę 
Pamięci

Będą szli-
fować dia-
menty
Gminny Ośrodek Kul-
tury w Puchaczowie 
ogłasza nabór na zajęcia 
teatralno-wokalne. 

Zajęcia będą odbywały się 
w grupach utworzonych 

według kategorii wiekowych. 
Głównym ich celem jest nauka 
podstaw gry aktorskiej, popraw-
nej dykcji i interpretacji tekstu 
literackiego, prawidłowa emisja 
głosu, nauka śpiewu, pokony-
wanie tremy oraz nauka współ-
pracy w grupie. 

Zapraszamy wszystkich mi-
łośników teatru i estrady od lat 7 
do gimnazjum włącznie. Zajęcia 
poprowadzi mgr Justyna Barto-
szek – wokalistka, muzyk, autorka 
tekstów, kompozytor; absolwentka 
Jazzu i Muzyki Estradowej, Eduka-
cji Artystycznej w zakresie sztuki 
muzycznej na UMCS w Lublinie, 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
H. Wieniawskiego w Lublinie. Ter-
miny do uzgodnienia.                           

GOK Puchaczów

Biała nie-
dziela
Wójt Gminy Puchaczów 
wspólnie z Komendantem 
I Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Lublinie zaprasza-
ją na bezpłatne badania  
i porady lekarskie w niedzie-
lę 21 września 2014r.  
w budynku Zespołu Szkół  
w Puchaczowie.

Nieodpłatnych konsulta-
cji mieszkańcom gminy 

udzielać będą lekarze specjaliści: 
dermatolog, neurolog, chirurg- 
-urolog, ortopeda, ginekolog, 
kardiolog, pulmonolog, laryn-
golog, reumatolog, okulista. 
Ponadto będzie możliwość wy-
konania badań dodatkowych: 
EKG, mierzenie ciśnienia, spi-
rometria (pojemność życiowa 
płuc), badanie poziomu cukru 
we krwi, cytologia szyjki macicy, 
komputerowe badanie wzroku.

Rejestracja pacjentów od-
bywać się będzie w godzinach 
9.00-13.00. Należy zabrać ze 
sobą dowód osobisty. Lekarze 
będą przyjmować w godzinach 
10.00-15.00.                               A.U.

Fot.: Skarbnik Gminy Barbara Mar-
cinek oraz Prezes OSP Puchaczów 
Dariusz Kononiuk podczas ceremo-
nii otwarcia Izby Pamięci.

Fot.: Gminne jednostki OSP prezen-
tujące podczas Festynu Strażackie-
go 2014 wozy strażackie.

(cd. ze s. 1) pieczonym jagnię-
ciem faszerowanym kaszą  
z kominkami – Włodzimierza 
Mazurkiewicza. Otrzymali tak-
że nominację do "Złotej Perły"  
w "Polagrze". To zapewne nie był 
przypadek, ponieważ walory wy-
mienionych dań doceniło także 
jury konkursu Urzędu Marszał-
kowskiego "Lubelskie smaki na 
talerzu", w którym "udziec sta-
rowiejski" i "pieczone jagnię..." 
zdeklasowały inne specjały. 

Na domiar wszystkiego, 
gospodarstwo agroturystyczne  
"U Anusi" prowadzone przez 
Mazurkiewiczów zostało wyróż-
nione w kategorii najciekawsza 
oferta gospodarstwa gościnnego 
przez urzędników marszałka. 

Nic dodać, nic ująć, bo jak 
mawiał poeta: "cudze chwali-
cie, swego nie znacie"!         nem

Gastronomicz-
ny sukces

Festyn w Al-
bertowie
W piątek 18 lipca przy SP 
w Albertowie odbył się 
Festyn Sportowy.

Organizatorem imprezy była 
Świetlica Profilaktyczno-

-Wychowawcza w Albertowie  
i Bogdance, Stowarzyszenie Na-
sza Świetlica – Pomocna Dłoń 
pod honorowym patronatem 
gminy Puchaczów.

Imprezę rozpoczął konkurs 
wiedzy przedmedycznej, w któ- 
rym nagrodą były apteczki ra-
tunkowe. Uczestnicy zabawy 
zwiedzali m.in. wnętrze karetki 
pogotowia i oglądali zjawiskowe 
motocykle grupy „Darrksiders 
MC Poland”, a dzieci bawiły się 
na skakańcach-dmuchańcach 
firmy "Buffo".                 A. Mydlak 

J. Barszczewska
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Tegoroczną ceremonię roz-
począł korowód dożynko-

wy, który o godz. 11.00 prze-
maszerował ze Starej Wsi na 
plac w Puchaczowie. Na jego 
czele szli starostowie dożynek 
– Beata Olender oraz Stanisław 
Brutt, Górnicza Orkiestra Dęta, 
a następnie poczty sztandarowe 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, delegacje powia-
tu łęczyńskiego, a także gmin: 
Cyców, Ludwin, Milejów, Spi-
czyn, Łęczna, Puchaczów oraz 
delegacje z Białorusi i Ukrainy. 
Nie zabrakło dyrekcji i przedsta-
wiecieli powiatowych placówek  
i instytucji, a także innych za-
proszonych gości. 

Oficjalnego otwarcia doży-
nek dokonał Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego Adam Niwiński 
oraz Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk. Uroczystą 
Mszę św. zakończył obrzęd 
dzielenia chleba przy akompa-
niamencie Górniczej Orkiestry 
Dętej. 

Tradycyjnie już część arty-
styczna rozpoczęła się prezen-
tacjami lokalnych zespołów. 
Jako pierwszy zaprezentował 
się zespół "To My", następnie 
scena należała do zespołu "Eve-
ryday". Przeboje Anny Jantar 
wykonywała Anna Żebrowska. 
Wokalistka wystąpiła z progra-
mem muzycznym „Tyle słońca... 
Anna Żebrowska w przebojach 
Anny Jantar”, upamiętniającym 
dorobek artystyczny Burszty-
nowej Dziewczyny. Wiernie 
odtworzone kreacje i podobień-
stwo wokalno-wizualne spra-
wiły, że ten wyjątkowy występ 
zyskał uznanie młodszej części 
publiczności.

Nieodłącznym elementem 
programu dożynkowego były 
liczne konkursy. Spośród osób  
które oddały krew w krwiobusie 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
ramach akcji ,,Ratujmy życie’’, 
rozlosowano nagrody rzeczowe 
oraz talon upominkowy o war-
tości 100 zł. Wszyscy zaś uczest-
nicy otrzymali rodzinne wej-
ściówki do Muzeum Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego we 
Włodawie i do Poleskiego Parku 
Narodowego.

Nagrodzono przede wszyst-
kim wspaniałe i oryginalne 
wieńce dożynkowe. W kategorii 

,,Wieńce tradycyjne” zwyciężyli:
I miejsce – KGW w Brzezinach, 
gm. Puchaczów; II miejsce – 
KGW w Ostrówku, gm. Pu-
chaczów; III miejsce – Zespół 
„Jaszczowianki”, gm. Milejów. 
W kategorii ,,Wieńce współcze-
sne”: I miejsce – KGW w Bar-
kach-Adamów, gm. Cyców; II 
miejsce – Sołectwo Klarów, gm. 
Milejów; III miejsce – Zespół 
Zapłocianie, gm. Milejów.

Uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody finansowe ufun-
dowane przez Starostwo Powia-
towe w Łęcznej.

Nagrody rzeczowe za naj-
smaczniejsze ciasta, napoje w 
kategorii „Ciasta, chleby i inne 
wypieki” trafiły do: Elżbiety 
Marchewki z Cycowa za „Bez-
glutenowy chleb życia”, Katarzy-
ny Drabik-Bojarczuk z Ludwina 
za pyszny „Czekoladowiec” oraz 
Urszuli Pawlak z Jasieńca, twór-
czyni smakowitego „Sękacza”. 
W kategorii „Napoje” zwycięży-
ła „Nalewka jarzębinowa” Anny 
Lipskiej z Ludwina, II miejsce 
zajęła „Nalewka z czarnego bzu” 
Doroty Gabrelskiej z Bogdanki, 
a III – „Nalewka z pigwy Babci 

Choć pogoda nie dopi-
sała, dożynki zaliczy-
my do udanych

Antosi” Karoliny Strzemieckiej 
z Ziółkowa. W kategorii „Inne 
produkty regionalne” bezkon-
kurencyjny okazał się „Bigos do-
żynkowy” Jolanty Hankiewicz  
z Łęcznej. Tuż za nim uplasowały 
się „Schabowe szaszłyki„ w wy-
konaniu Joanny Matusiak z Ja-
nowicy, a miejsce III zajęła „Pie-
czeń” Jadwigi Kłos ze Stoczka.

Dożynkom towarzyszyły 
także liczne turnieje sportowe 
rozegrywane na orliku oraz na 
hali Zespołu Szkół w Puchaczo-
wie. 

W turnieju piłki siatkowej 
I miejsce zajęła drużyna z Pu-
chaczowa, II – drużyna z Art-
-Kom Milejów, a III ZSR Kijany.  
W turnieju piłki nożnej: na I 
miejscu podium stanęła druży-
na „Anonim”, na II – drużyna  
z Urzędu Miasta Łęczna, a na 
miejscu III – z Ostrówka.

Oryginalnym akcentem 
programu był występ folkowe-
go zespołu „Styrta”, składają-
cego się z 10 studentów lubel-
skich uczelni – utalentowanych 
młodych ludzi, w których re-
pertuarze znalazły się utwory 
łemkowskie, ukraińskie, pieśni 
ludowe z południowo-wschod-
niej Polski, a także utwory 
własne na tradycyjnych instru-
mentach akustycznych, takich 
jak: akordeon, gitary, bęben, 
skrzypce i flety.

Jedną z najbardziej ocze-
kiwanych atrakcji wieczoru, 
zwłaszcza przez męską część 
publiczności, był konkurs Miss 
Dożynek 2014. O ten tytuł ry-
walizowało 7 dziewcząt, które 
zaprezentowały się w ludowych 
strojach regionalnych oraz suk-
niach wieczorowych. Po obra-
dach jury tytuł Miss Dożynek 
Powiatu Łęczyńskiego 2014 
otrzymała Magdalena Chomiuk 
z Zofiówki. I Wicemiss została 
Magda Palmi z Ludwina, a II 
Wicemiss – Aleksandra Pękała 
z Łęcznej. Tytuł Miss Publicz-
ności zdobyła Małgorzata Ko-
zieł. Koronę zwycięzcy na głowę 
Miss włożyła ubiegłoroczna lau-
reatka konkursu Agata Okoń.

Około godz. 21.00 na scenie 
pojawiła się długo oczekiwana 
gwiazda wieczoru – zespół „Go-
lec uOrkiestra”, który zgroma-
dził rzeszę fanów. 

Zabawę zakończył występ 
zespołu „Brokat”.       Agata Hałas

Fot.: Zespół Pieśni i Tańca "Jaworek" z gminy Spiczyn.

Fot.: Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk i Przewodnicząca Rady Gminy Ur-
szula Hucz z przedstawicielami Urzędu gminy Puchaczów w towarzystwie dele-
gacji z Ukrainy podczas dożynek powiatowo-gminnych.
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Zmagania 
siatkarzy 
zakończone 
Pierwsze Mistrzostwa 
Gminy Puchaczów w 
Siatkówce Plażowej 2014 
rozgrywano w formule  
3 odrębnych turniejów 
od czerwca do sierpnia 
2014 roku. 

Miejscem zmagań siatka-
rzy były boiska na kom-

pleksie „Orlik 2012” w Pucha-
czowie. Do rywalizacji przy-
stąpiło 6 par reprezentujących 
sołectwa: Albertów, Brzeziny, 
Turowola i Ostrówek. Z tej 
rywalizacji zwycięsko wyszła 
para Piotr Suwała/Wojciech 
Pągowski. O pozostałe miejsca 
na podium walka trwała do 
ostatnich piłek trzeciego tur-
nieju. Po dwóch eliminacjach 
3 pary zgromadziły identyczną 
liczbę punktów i wyniki ostat-
niego turnieju decydowały  
o końcowej klasyfikacji. Najle-
piej tę próbę nerwów wytrzy-
mała para z Ostrówka – Kamil 
Kot/Rafał Kot, która uplaso-
wała się na II miejscu. Najniż-
sze miejsce na podium zajęli 
reprezentanci Albertowa – Ja-
kub Wronowski/Adam Mro-
czek. Najlepsze pary otrzyma-
ły nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez gminę Puchaczów.                
                         Daniel Włodarczyk

Obecność jubilatów na uroczystości złotych godów 
jest dowodem, iż miłość jest dawaniem, nie braniem, 
budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy 
zawodzeniem. Cierpliwym znoszeniem i dzieleniem 
każdego szczęścia i smutku. 

Obchodzili złote gody

Liga Piłki 
Siatkowej w 
Nadrybiu
 
W dniach od 23 do 25 
lipca, podczas Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej 
na Kompleksie Boisk 
Sportowych "Moje Bo-
isko Orlik 2012"  
w Nadrybiu rozgrywały 
się bardzo zacięte mecze 
o tytuł najlepszej druży-
ny ligi. 

W lidze udział wzięło 7 ze-
społów z terenu gminy 

Puchaczów i okolic. Wszystkie 
drużyny prezentowały dobry  
i wyrównany poziom, co spra-
wiło, że walka o zwycięstwo to-
czyła się do samego końca. 

Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Mikołaj 
Chodoń i Filip Wrona. Miej-
sce II przypadło parze Dawid 
Marcińczak i Maja Wróbel. 
Na miejscu III uplasowali 
się Dawid Stopa i Ola Mar-
cińczak. Wszyscy uczestnicy 
turnieju zaprezentowali się  
z bardzo dobrej strony, walczy-
li w doskonałych humorach  
i zachowywali zasady fair play. 
Zwycięskie zespoły otrzymały 
piłki, torby sportowe oraz ga-
dżety ufundowane przez gmi-
nę Puchaczów.

Karol Bujak

W dniu 12 lipca 2014 r.,  
w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Puchaczowie odby-
ło się uroczyste spotkanie par 
obchodzących złote gody. Uro-
czystego aktu dekoracji doko-
nał wójt gminy Adam Grzesiuk 
w asyście zastępcy kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Syl-
wi Janiuk, a także Sekretarza 
Gminy Puchaczów Jerzego 
Dębskiego i podinspektora ds. 
dokumentacji stanu cywilnego 
Edyty Paluch-Runiewicz.

Tego dnia świętowaliśmy 
Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego Państwa: Feliksy  

i Stanisława Brygałów, Justyny  
i Józefa Karczmarczyków, Anny 
i Aleksandra Kotów, Genowefy  
i Andrzeja Paradowskich, Stefanii  
i Hieronima Środków oraz Bo-
gumiły i Kazimierza Zabłot-
nych.

Szanowni Jubilaci w dowód 
szczególnego uznania otrzymali 
medale, kwiaty i gratulacje. Na-
stępnie zaproszono wszystkich 
wyróżnionych do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia (zob.  
s. 2 okładki), które wykonał 
Karol Stefańczuk, a rodziny do 
składania gratulacji swoim naj-
bliższym.                      Sylwia Janiuk

W trzecim roku życia Karola 
zdiagnozowano autyzm 

polegający na zaburzeniu roz-
woju. Karol ma typowe cechy 
autystyków: problemy z komu-
nikacją uczuć i związkami spo-
łecznymi, a także kłopoty z inte-
gracją wrażeń zmysłowych. Dla 
chłopca pojawiło się jednakże 
światełko nadziei – dzięki terapii 
3i może otworzyć drzwi do na-
szego społeczeństwa. Terapia ta 
polega na zabawie z wolontariu-
szami podczas 4 sesji dziennie. 
Każdy wolontariusz powinien 
spędzić z chłopcem 1,5 godziny, 
naśladując go, bawiąc się z nim, 
nawiązując z nim kontakt. 

Dlatego poszukujemy co 
najmniej 30 wolontariuszy, któ-
rzy od poniedziałku do niedzie-
li w godzinach: 8:00-9:30, 9:30-
13:00, 15:30-17:00, 17:00-18:30 
mogą przebywać z naszym 
dzieckiem. Raz w miesiącu od-

bywają się spotkania wolonta-
riuszy z koordynatorem metody 
w celu podsumowania osiągnięć 
dziecka. 

Dla Karola każda osoba jest 
ważna, ponieważ posiada indy-
widualne cechy charakteru. Waż-
ne jest, aby dziecko poznało jak 
najwięcej różnych osobowości.

Osoby chętne do pomocy 
Karolowi bardzo proszę o kon-
takt: Urszula Marcinek, tel. 722 
162 404, u.marcinek@wp.pl

Serdecznie zapraszamy i pro- 
simy o pomoc.                    Rodzice

Możesz sprawić, że ży-
cie Karola będzie pięk-
niejsze
3i to skrót od Intensywna – Indywidualna – Inte-
raktywna. Takiej właśnie terapii potrzebuje Karolek, 
który nie rozumie otaczającego świata.

Fot. Karol.

NZOZ "MAMMO-MED" Centrum Diagnostyki i usług medycznych 
zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Badania od-
będą się dnia 20 października 2014 r. w Puchaczowie w mam-
mobusie stojącym przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach 
9.00-17.00. 
Bezpłatnymi badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku, które 
nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.
Rejestracja telefoniczna pod nr (58) 325-76-02, (58) 325-76-05. 

bezpłatne badania 
mammograficzne



Minęło 10 lat od 
przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej  

– czas wielkich 
zmian gospodar-

czych, politycznych  
i społecznych za-

chodzących  
w naszym kraju.  
A jak na tle tych 

wszystkich prze-
mian przedstawia 

się gmina  
Puchaczów?

 

2004-2014
10 LAT GMINY PUCHACZÓW  

W UNII EUROPEJSKIEJ

Projekty współfinansowane  
z Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007-2013 

1. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Puchaczów 
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-
2013.

Całkowita wartość projektu:     4 941 917,68 zł 
Kwota dofinansowania:    3 038 063,00 zł 

Projekt polegał na rozbudowie i  modernizacji istniejącej 
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pucha-
czów, ze względu na budowę  ponad 63 km sieci kanaliza-
cyjnej na południowym obszarze gminy Puchaczów. 

2. Remont budynku GOK w Puchaczowie
w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie operacji w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:  934 286,36 zł 
Kwota dofinansowania:             58 465,00 zł

Podniesienie standardu działalności kulturalnej prowa-
dzonej przez Gminny Ośrodek Kultury oraz poprawę 
dostępności społeczeństwa wsi do podstawowych dóbr  
i usług w dziedzinie kultury.

20 projektów na łączną kwotę 80 715 609,45 zł 
o wartości dofinansowania 51 380 638,37 zł

3. Remont i kolorystyka elewacji kościoła parafial-
nego p.w. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie 
w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie operacji w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:  550 364,87 zł
Kwota dofinansowania:   250 000,00 zł

Zachowanie wysokiej wartości historycznej kościoła 
wpisanego do rejestru zabytków klasy „0”. Wyekspono-
wanie jego późnobarokowych elementów, co przyczyniło 
się do zachowania lokalnego dziedzictwa kultu religijne-
go, a także do promowania obszarów wsi jako atrakcyj-
nych turystycznie.

Projekty współfinansowane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie małych projektów

1. Promocja lokalnych walorów kulinarnych  
w Gminie Puchaczów 
Projekt współfinansowany ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:     30 738,68 zł 
Kwota dofinansowania:      17 493,56 zł

Gmina Puchaczów jest jedną z gmin Lubelszczyzny wykazującą dużą aktywność w aplikowaniu o środki 
finansowe Unii Europejskiej. Pozyskuje głównie fundusze na działania skierowane do swoich mieszkań-
ców i im bezpośrednio służące. Są to zarówno projekty infrastrukturalne, jak i te o charakterze społecz-
nym, integrującym lokalną społeczność. Przedstawiamy Państwu zrealizowane na przełomie ostatnich 
10 lat projekty.

Fot. Karol.



Ostatnie dziesięcio-
lecie upłynęło pod 
znakiem licznych 
inwestycji. Gmina 

Puchaczów jest ak-
tywnym beneficjen-

tem funduszy Unii 
Europejskiej oraz 

funduszy krajowych.
Dodatkowe środki 

pozwalają na reali-
zację potrzebnych 

inwestycji. 

Projekt miał na celu wspieranie działalności wspomaga-
jącej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez 
podtrzymywanie tradycji kulinarnej wyrażonej w działa-
niach zmierzających do rozpowszechniania i  promocji 
dóbr kultury i  tradycji kulinarnej, a  także wyróżnienie 
produktów, które w przyszłości mogą starać się o uzna-
nie ich lokalnego bądź tradycyjnego charakteru na grun-
cie regionalnym.

2. Kampania promocyjna w gminie Puchaczów 
Projekt współfinansowany ze środków   Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w  ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:                    16 617,30 zł 
Kwota dofinansowania:                        9 457,00 zł

Głównym celem projektu było odpowiednie kreowanie 
wizerunku gminy poprzez promowanie jej walorów tury-
stycznych i rekreacyjnych wpływających  na rozpozna-
walność i wyeksponowanie herbu gminy jako elementu 
będącego graficznym znakiem określającym tożsamość 
społeczności lokalnej.

3. Jarmark Puchaczowski jako obraz historii, tra-
dycji i kultury ukazany w integracji społeczności 
lokalnej Gminy Puchaczów
Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz   programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:                    33 817,18 zł 
Kwota dofinansowania:                            19 403,30 zł

Projekt miał na celu przedstawienie mieszkańcom  gmi-
ny Puchaczów, historii,   tradycji, kultury   i  obyczajów   
jakie obowiązywały w dawnych czasach w naszej gmi-
nie prezentowanych podczas odtworzenia wydarzenia 
- Jarmarku Puchaczowskiego.   

4. Dożynki Gminne 2012
Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 200-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie małych projektów

Całkowita wartość projektu:       28 764,50 zł
Kwota dofinansowania:               17 180,81 zł

Projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go wsi, aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapi-
tału społecznego na obszarze LGD „Polesie” przez or-
ganizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, 
w tym twórczość kulturalną i artystyczną.

5. Piknik rodzinny 2013 – organizacja dwóch 
imprez sportowo-rekreacyjnych w gminie Pu-
chaczów
Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:           5 747,50 zł
Kwota dofinansowania:                   3 642,04 zł

Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-
-kulturalnych mieszkańców gminy oraz popularyzację 
aktywnego stylu życia poprzez organizację pikniku spor-
towego i turnieju w piłkę nożną oraz siatkową.

6. Jarmark tradycji i kultury ludowej – Pucha-
czów 2013 
Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:      57 757,11 zł 
Kwota dofinansowania:              39 999,33 zł

Działania projektu przypominały i nawiązywały do pięk-
na i kunsztu rozmaitych profesji, prezentacji twórczości 
ludowej, piękna lokalnego folkloru oraz promocji atrakcji 
turystycznych regionu. Przyczyniły się także do ochrony 
i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kultury ludowej 
regionu Lubelszczyzny. Projekt zapoznał uczestników 
z bogatym repertuarem muzyki, tańca ludowego, wy-
robami sztuki ludowej, rzemiosła, rękodzieła, wyglądem 
ubiorów ludowych oraz smakiem staropolskiej kuchni 
regionalnej. 

7. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejsco-
wości Ostrówek 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie małych projektów.

Całkowita wartość projektu:       30 750,00 zł 
Kwota dofinansowania:               17 500,00 zł

Plac zabaw poprawił estetykę wsi i bezpieczeństwo ba-
wiących się dzieci, a także  pełni rolę centrum wsi. Słu-
ży aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie 
swoim wyglądem i formą współgra z otoczeniem.



Dzięki sprawnemu 
wdrażaniu programów 

powstają instytucje 
kultury, obiekty spor-

towe i rekreacyjne, 
modernizowane są 

obiekty oświaty. 
Dążąc do efektywne-
go rozwoju zasobów 
ludzkich gmina Pu-

chaczów koncentruje 
wsparcie w nastę-

pujących obszarach: 
edukacja, integracja 

społeczna, kultura  
a także zagadnienia 
związane z budową 

sprawnej i skutecznej 
administracji  

publicznej 
i wdrażanie zasady 

dobrego zarządzania. 

Projekty współfinansowane  
ze Zintegrowanego Programu  
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
na lata 2004-2006

1. Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej 
w Wesołówce  
w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 3 – Rozwój lo-
kalny, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:                    870 945,50 zł 
Kwota dofinansowania:                         653 209,12 zł 

Przedmiotem realizacji projektu  była modernizacja i roz-
budowa istniejącego ujęcia wody podziemnej i stacji wo-
dociągowej w Wesołówce, w wyniku którego nastąpiła 
poprawa jakości wody pitnej. 

2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości 
Nadrybie Dwór i Nadrybie Wieś
w ramach ZPORR, działanie 3.1 Obszary wiejskie; finan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

Całkowita wartość projektu:               2 034 541,81 zł 
Kwota dofinansowania:                          115 734,45 zł

Przedmiotem realizacji projektu było wybudowanie sie-
ci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 15 km oraz 
umiejscowienie 92 przydomowych przepompowni ście-
ków. Wszystkie wymienione gospodarstwa w/w miej-
scowości zostały podłączone do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej.

Projekty współfinansowane  
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego  
na lata 2007-2013 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: 
Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów 
i Jasieniec
w ramach działania 6.1. Ochrona i kształtowanie środo-
wiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa – Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013. 

Całkowita wartość projektu:            29 909 989,14 zł 
Kwota dofinansowania:                    14 954 994,57 zł
 
Przedmiotem realizacji projektu było wybudowa-
nie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad  
63,36 km oraz umiejscowienie 176 przydomowych 
przepompowni ścieków. Wszystkie wymienione gospo-
darstwa w/w miejscowości zostały podłączone do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

2. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Infor-
macyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III 
Projekt partnerski ze Starostwem Powiatowym  
w Łęcznej,  Starostwem Powiatowym w Świdniku,  
Starostwem Powiatowym we Włodawie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Spo-
łeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo 
informacyjne.

Całkowita wartość projektu:                 256 752, 98 zł

Przedmiotem projektu była budowa na terenie trzech 
powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i  świdnickiego 
oraz wchodzących w  ich skład gmin, regionalnej sieci 
szerokopasmowej, w  tym sieci hot spotów (230 loka-
lizacji) i  telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu 
było wyrównanie dysproporcji w  zakresie dostępu do 
korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych 
i  komunikacyjnych w  stosunku do dużych ośrodków 
miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej 
poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i  infor-
macyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów go-
spodarczych i mieszkańców powiatów.

3. Odnawialne źródła czystej energii w gminie Pu-
chaczów – montaż kolektorów słonecznych 
Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na Lata 2007 – 2013, działanie 
6.2. Energia przyjazna środowisku, Oś priorytetowa VI 
Środowisko i czysta energia. 

Całkowita wartość projektu:               5 589 620,00 zł 
Kwota dofinansowania:                       4 389 913,44 zł 

Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona i poprawa 
stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warun-
ków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej gminy Puchaczów poprzez 
zastosowanie nowoczesnej infrastruktury i technologii 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

 



Dzięki wielu inwesty-
cjom znaleźliśmy się  

aż czterokrotnie  
w Złotej setce samo-
rządów najlepiej roz-
wijających się gmin 

wiejskich w kraju.  
Inwestycje w roz-
wój podstawowej 

infrastruktury są dla 
gminy priorytetem. 
Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie w 
wielu nagrodach  
i wyróżnieniach.

Projekty współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu  
Społecznego  

1. Szkoła z pasją –  uczeń z sukcesem
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 
9.1, Poddziałanie 9.1.2). 

Całkowita wartość projektu:                  240 224,94 zł 
Kwota dofinansowania:                          211 824,94 zł

W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie 
klas 0-VI. Przewidziano dla nich liczne zajęcia wyrów-
nawcze, specjalistyczne i dodatkowe. Wszyscy ucznio-
wie klasy VI obligatoryjnie uczestniczą w zajęciach  
z matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo prze-
widziane dla uczniów następujące zajęcia: plastyczne, 
aktorskie, taneczne, socjoterapeutyczne, pływackie  
a także zajęcia z psychologiem. 

2. Sięgaj wysoko. Wyrównanie szans edukacyj-
nych i kompetencji kluczowych gimnazjalistów  
z Puchaczowa

3. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą  
do wiedzy

4. Jak działa moja gmina?

5. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów po-
przez dodatkowe kompetencję kluczowe. Zagrajmy 
o sukces

6. Uczenie się przez całe życie – Comenius

7. Mój Świat – Twój Świat – tradycje europejskie 
SOCRATES-COMENIUS

8. Znam swój regioin – poznaj świat SOCRATES-
-COMENIUS

9. Świat za szkolnym płotem wczoraj i dziś  
w ramach programu społeczność w szkole

Projekt współfinansowany  
z Programu Wspierania Inicjatyw 
Transgranicznych w Euroregionie  
Bug

1. Partnerstwo ponad granicami – transgraniczne 
spotkania Gminy Puchaczów, Lubliniec, Lublitów  
Wsparcie udzielone przez Norwegię w ramach środków 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Całkowita wartość projektu:               2 593 395,55 zł 
Kwota dofinansowania:                            65 446,20 zł 

Celem projektu było m.in.: zacieśnienie kontaktów 
przedstawicieli władz lokalnych gmin partnerskich; inte-
gracja i budowanie wzajemnej świadomości i tolerancji 
dzieci szkolnych z terenu pogranicza; nabycie nowych 
umiejętności językowych, szczególnie przez młode po-
kolenie Polaków i Ukraińców; wzmocnienie nawiązanej 
współpracy poprzez popularyzację zawodnictwa spor-
towego szkolnych grup dziecięcych, zawiązywanie się 
przyjaźni, poprawa wizerunku obu narodów; poznawa-
nie historii, dziedzictwa narodowego i kulturowego gmin 
partnerskich, poszukiwanie wspólnych korzeni, historii  
i regionalizmu.

Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 

1. Wspólna historia jako podstawa w umacnianiu 
partnerstwa Gminy Puchaczów i Gminy Lubliniec

Całkowita wartość projektu:                 259 011,92 zł 
Kwota dofinansowania:                         194 258,94 zł 

Celem projektu było wytyczenie trasy pieszo-rowero-
wej miejscami najważniejszych wydarzeń z kart historii 
gminy Puchaczów, urządzenie pikniku puchaczowskie-
go, dni miejscowości, organizacja inicjatywy pt. „Trochę 
wolnego każdemu się należy”, opracowanie i druk ma-
teriałów promocyjnych w postaci folderów i katalogów 
oraz utworzenie strony internetowej informującej o reali-
zowanym projekcie, a także utworzenie w Puchaczowie 
punktu informacji turystycznej.
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BiBliotekaPoleca

Agata Kołakowska „Wszystko, co minęło"

Opowieść o odważnej kobiecie, która postanowiła dać sobie jeszcze jed-
ną szansę. W starym życiu była porzuconą córką, starszą siostrą, goto-

wą do poświęceń przyjaciółką i zdradzoną żoną. Teraz jest niezależna, sa-
mowystarczalna i bezkompromisowa. Nie szuka przyjaźni, ludzi trzyma na 
dystans. Obiecała sobie, że już nigdy nie pozwoli nikomu się do siebie zbli-
żyć. Złe wspomnienia zostawiła za sobą. Odcięła się od poprzedniego ży-
cia. Zmieniła numer telefonu. Przeszłość jednak puka do jej drzwi. Niespo-
dziewanie wraca ojciec Justyny. Dwadzieścia lat wcześniej zostawił rodzinę 
i zniknął. Czy Justyna mu wybaczy? Czy potrafi otworzyć się na miłość? Czy 
decyzja o emocjonalnej izolacji w nowym miejscu przyniesie jej szczęście?

Dożywianie w gminie  
w latach 2014-2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Puchaczowie informuje, że na 
podstawie wieloletniego pro-
gramu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania 
Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania na lata 2014-2020 istnieje 
możliwość uzyskania wsparcia 
polegającego na finansowaniu 
kosztów dożywiania w szkole. 

Pomoc przysługuje dzie-
ciom do czasu podjęcia nauki 
w szkole podstawowej oraz 
uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wsparcie może być przy-
znane nieodpłatnie rodzinom 
spełniającym kryterium docho-
dowe zgodnie z ustawą o pomo-
cy społecznej, czyli osiągającym 
dochód miesięczny nie większy 
niż 684 zł netto, przypadający na 
jednego członka rodziny. 

Ponadto Rada gminy Pu-
chaczów przyjęła uchwałą 
program osłonowy w zakresie 
dożywiania pn: Pomoc gmi-
ny Puchaczów w zakresie do-
żywiania na lata 2014-2020,  
w ramach którego w szczegól-
nie uzasadnionych przypad-
kach, na wniosek dyrektora 
szkoły, Ośrodek udziela pomo-
cy w formie posiłku bez prze-
prowadzania rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego i wyda-
wania decyzji administracyjnej.

Wsparcie może być przy-
znane rodzinom niespełniają 
ustawowego kryterium docho-
dowego. 

Najbardziej potrzebujący znaj-
dą pomoc

EduPuchaczów

Osoby zainteresowane mogą 
zgłaszać się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puchaczowie, ul. 
Tysiąclecia 8, który udziela rów-
nież informacji pod numerem 
telefonu (81) 757.50.68.

Ewa Kaźmierczak
Świadczenia rodzinne 
2014/2015
Prawo do wypłaty świadczeń 
na dzieci kontynuujące naukę 
w szkole ponadgimnazjalnej od 
01 września 2014 r. do 31 paź-
dziernika 2014 r. uzależnione 
jest od dostarczenia w terminie 
do 15 września 2014 r. zaświad-
czenia, wystawionego po 01 
września 2014 r., potwierdza-
jącego fakt podjęcia lub kon-
tynuacji nauki w szkole w roku 
szkolnym 2014/2015.

Od 01 września 2014 r. 
przyjmowane są wnioski z wy-
maganymi dokumentami o 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres za-
siłkowy 2014/2015. 

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek z wymaganymi 
dokumentami do 30 września 
2014 r., świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc listo-
pad wypłaca się do 30 listopada 
2014 r. Jeśli wniosek zostanie 
złożony później, czyli między 
01 października a 30 listopa-
da 2014 r., ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych i wypła-
ta świadczeń przysługujące za 
miesiąc listopad nastąpi do 31 
grudnia 2014 r.

Od 01 listopada 2014 r. do-
chód w przeliczeniu na osobę 
wynosi 574,00 zł. Gdy człon-
kiem rodziny jest dziecko z 
orzeczoną niepełnosprawnością 
lub orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności wynosi od-
powiednio 664,00 zł. 

Świadczenia alimentacyj-
ne 2014/2015 

Od 1 sierpnia 2014r. przyj-
mowane są wnioski wraz z 
wymaganymi dokumentami o 
ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy 
2014/2015.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjne-
go na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz                                    
z dokumentami w okresie od 
dnia 1 września do dnia 31 
października 2014r., ustalenie 
prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc październik 
nastąpi do dnia 30 listopada 
2014 r. 

Dla uczniów 
Do 15 września 2014 r. moż-
na składać wnioski o przyzna-
nie stypendium szkolnego dla 
uczniów zamieszkałych na tere-
nie gminy Puchaczów. Miesięcz-
ny dochód na członka rodziny 
nie może przekroczyć 456,00 zł 
netto. Do wniosku należy dołą-
czyć stosowne dokumenty, m.in. 
potwierdzające wysokość do-
chodów netto. 

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

Wakacje  
z GOK-iem
Jak co roku w miesiącu 
lipcu Gminny Ośrodek 
Kultury w Puchaczowie 
organizował zajęcia wa-
kacyjne dla dzieci. 

Harmonogram wakacji był 
po brzegi wypełniony 

atrakcjami. Można było wziąć 
udział w zajęciach plastycz-
nych, muzycznych, tanecznych 
oraz różnych grach i zabawach 
organizowanych przez naszych 
instruktorów. 

Największą popularnością 
cieszyły się wyjazdy do kina, 
parku zabaw, Aquaparku, do 
ZOO i na rajdy rowerowe nad 
jezioro. Znalazło się też coś 
dla miłośników gastronomii. 
Dzieci podpatrywały i same 
próbowały robić pizzę pod 
okiem fachowca. Mogliśmy 
także korzystać z orlika przy 
Zespole Szkół  w Puchaczowie. 
Nasi mali sportowcy uczestni-
czyli w wielu ciekawych kon-
kurencjach sprawnościowych  
i zabawach oraz w rozgryw-
kach piłki nożnej czy tenisa. 

Na zakończenie naszych 
wspólnych wakacji odbyło się 
pożegnalne ognisko.

Więcej informacji o przebie-
gu wakacji z GOK można zna-
leźć na naszej stronie interneto-
wej www.puchaczowgok.pl.  

GOK Puchaczów

Szczegółowe informacje  
na temat świadczeń: 

Urząd Gminy w Puchaczowie  
ul. Rynek 11, pokój nr 6

tel. (081) 757.50.12, wew. 34.

Fot.: Wspólne pieczenie kiełbasek 
zakończyło wakacje z GOK-iem.

Fot.: Jak co roku z wakacyjnej oferty 
Gminnego Ośrodka Kultury skorzy-
stało mnóstwo dzieci.



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 Radnym gminy Puchaczów
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Andrzej Klimek

radny gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

– Zarówno Turowola, jak 
i Turowola-Kolonia, rosną w 
siłę. Czyja lub czego to, zda-
niem Pana, zasługa?

– I Turowola, i Turowola 
Kolonia rozwijają się w szybkim 
tempie. Wpływa na to położenie 
geograficzne  – miejscowości te 
leżą na terenach, na których nie 
występują szkody spowodowa-
ne działalnością górniczą, i w 
niedalekiej odległości od samej 
kopalni ,,Bogdanka”, jak również  
od ośrodków miejskich, takich 
jak Łęczna czy dalej położony 
Lublin. Dobrze rozwinięta sieć 
połączeń drogowych, nie naj-
gorszej klasy gleby, infrastruk-
tura techniczna i odpowiednia 
polityka podatkowa sprzyjająca 
rozwojowi wpływają na obniże-
nie kosztów utrzymania gospo-
darstw domowych, sprawiając, 
że ludzie coraz częściej chcą się 
tu osiedlać. Niemniej bez osobi-
stej przedsiębiorczości poszcze-
gólny gospodarzy i ich zapału 
rozwój sołectw byłby zahamo-
wany. Wspomaganie przez sa-
morząd inwestorów, którzy chcą 
prowadzić działalność na tere-
nie sołectwa czy też gminy, jest 
równie istotne. Decydujące i ko-
rzystne dla wszystkich były re-
monty dróg: gminnej 105 270L 
łączącej drogę krajową nr 82 z 
drogą powiatową nr 2014L oraz 
częściowy remont ok. 2 km dro-
gi nr 2014L przebiegającej przez 
Turowolę. 

– Co jest niezbędne, by so-
łectwo mogło się dalej rozwijać?

– Dalszy rozwój sołectwa 
uzależniony jest od rozbudowy  
infrastruktury technicznej i pro-
wadzenia sprzyjającej rozwojo-
wi polityki podatkowej, a także 
znalezienia dobrych rozwiązań 
dla opracowanego planu prze-
strzennego zagospodarowania 
sołectwa. Niebawem wybory 
samorządowe. Z pełnym prze-
konaniem zachęcam do wzięcia 
w nich udziału, bo pomimo że 
cieszą się u nas nieco większym 
zainteresowaniem niż np. wy-
bory przedstawicieli do Parla-
mentu Europejskiego, to jednak 
frekwencja wciąż mogłaby być 
wyższa, zwłaszcza, że szczebel 
decyzyjny na poziomie samo-

rządowym w największym stop-
niu wpływa na sprawy naszej 
codzienności. W  końcu ponad 
połowa środków ogólnopolskie-
go budżetu pozostaje w gestii 
władz lokalnych. Stąd właśnie 
ich pierwszorzędne znaczenie. 
Równocześnie warto stale mieć 
na uwadze, że ze względu na 
kryzys  finansowy Unii Euro-
pejskiej pewnego dnia dotacje  
(w tym także dla rolników) 
mogą się wyczerpać bądź ulec 
czasowemu zawieszeniu. Dla-
tego proponuję maksymalnie 
korzystać z funduszy zewnętrz-
nych. Wskazane byłoby pozy-
skiwanie większych środków na 
rozwój infrastruktury oraz mo-
dernizację dotychczasowej. Nic 
nie stałoby też na przeszkodzie, 
aby podobnie jak wiele innych 
gmin w Polsce, także i u nas upa-
miętniono np. członków Pod-
ziemia Niepodległościowego 
działających na naszym obsza-
rze w trakcie II wojny światowej. 
Mogłoby to przyjąć formę cho-
ciażby publikacji okolicznościo-
wej powstałej we współpracy z 
Lubelskim Oddziałem  Instytutu 
Pamięci Narodowej. Zwłaszcza, 
że obok strefy czysto materialnej 
(wzmiankowana infrastruktura 
itp.) warto mieć na uwadze rów-
nież dziedzictwo niematerialne. 
W tym także tych, którzy na 
naszą pamięć w pełni zasłużyli 
swoim poświęceniem i patrio-
tyzmem.   Rozmawiała: Redakcja 

Wieści z sesji Rady gminy
XLVi SeSjA

30 czerWcA 2014 roKU
Na sesji Rada gminy podjęła uchwałę 
w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. 
Zmiany dotyczące uchwały znajdują się 
w BIP na stronie gminy Puchaczów.

XLVii SeSjA
28 SierPniA 2014 roKU

Na sesji Rada gminy podjęła następują-
ce uchwały, które znajduja się na stronie 
internetowej Urzędu gminy Puchaczów: 

W sprawie wyłączenia z opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Puchaczów 
terenów położonych we wsi Brzeziny.
Na podstawie uchwały wyłączono tere-
ny położone we wsi Brzeziny, zgodnie  
z załącznikiem graficznym.

W sprawie przystąpienia do opraco-
wania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów
Zmiana planu obejmuje obszar położo-
ny w granicach obrębów geodezyjnych 
wsi: Jasieniec, Ostrówek, Szpica, Weso-
łówka (z wyłączeniem obszaru górni-
czego i pasa drogi krajowej), Zawadów, 
Puchaczów – zgodnie z załącznikami 
graficznymi do niniejszej uchwały 

W sprawie zmiany uchwały rady gminy 
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
gromadzenia na wydzielonym rachunku 
dochodów przez samorządowe jednost-
ki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie o systemie oświaty.       
                               Przygotowała:  
                                                 Monika Marcinek

Gminna tablica ogłoszeń

Wójt Gminy Puchaczów 
informuje o unieważnie-

niu procedury przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy zada-
nia polegającego na wykona-
niu uproszczonej dokumentacji 
projektowej oraz montażu 535 
kompletów zestawów kolek-
torów słonecznych na terenie 
gminy Puchaczów. 

Zadanie to realizowane 
jest w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj” w ramach realizacji 
projektu „Odnawialne źródła 
czystej energii w gminie Pucha-
czów – montaż kolektorów sło-
necznych”  współfinansowane-
go ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnictwa 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2007-2013, Oś Priorytetowa 
VI: Środowisko i czysta energia, 
Działanie 6.2: Energia przyja-
zna środowisku.

Zamawiający, tj. gmina 
Puchaczów, na etapie oceny 
ofert stwierdził konieczność 
unieważnienia procedury prze-
targowej z powodu nieusuwal-
nej wady uniemożliwiającej 
zawarcie niepodlegającej unie-
ważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Drugi przetarg na montaż 
kolektorów słonecznych zo-
stanie ogłoszony we wrześniu, 
po wyłonieniu wykonawcy bę-
dziemy powiadamiać wszyst-
kich mieszkańców o koniecz-
ności podpisania umowy na 
montaż instalacji i dokonywa-
niu wpłat.

Liczba planowanych do wy-
konania instalacji w poszcze-
gólnych miejscowościach to:

Albertów 37
Bogdanka 10
Ciechanki 63
Jasieniec 11
Nadrybie Dwór 26
Nadrybie Ukazowe   8
Nadrybie Wieś 25
Ostrówek 26
Puchaczów 61
Stara Wieś 28
Szpica 28
Turowola 49
Turowola-Kolonia 53
Wesołówka 17
Zawadów 38
Brzeziny 55

Termin rozstrzygnięcia dru-
giego przetargu nie wpłynie na 
wydłużenie terminu realizacji 
zadania i jest to w dalszym cią-
gu 30 czerwca 2015 r.

    



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.

zUmBA fiTneS  
– zAPrASzAmy  

nA zAjĘciA
od września 2014 r. powróciły 
zajęcia zUmBy, które odbywają 
się w każdy wtorek i czwartek  
w godz. od 19.00-20.00. 
Wszelkie szczegóły dotyczące 
spotkań uzyskać można w biurze 
placówki lub telefonicznie. 

zAPrASzAmy WSzySTKich 
zAinTereSoWAnych!

informacja o pełnej ofercie zajęć
GoK znajduje się na stronie inter-
netowej placówki. Udzielają jej  
także telefonicznie i indywidual-

nie instruktorzy GoK.  
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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

Kursy:
● ROLNIK
● LOgIstyK
● KuchaRz
● rachunkowość

SZKOŁY ZaOcZne:
● Lo DLa DoroSŁYch
● TEchnIk uSŁuG koSMETYcZnYch
● oPIEkun MEDYcZnY
● TEchnIk aDMInISTracJI I InnE 

Bezpłatne kursy 
      i szkoły dla dorosłych

www.zsludwin.pl

Zespół sZkół w Ludwinie
pełna oferta: www.ZsLudwin.pL, sZcZegóły: teL. (81) 757.00.43 

darmowa nauka 

w państwowej

szkole

gwarancja 

jakości 

Planowana elektrownia w Starej Wsi  
– szansa czy zagrożenie dla społeczności 

Puchaczowa? 

Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Zielony Instytut zapra-
szają na konferencję poświęconą planom realizacji elek-

trowni węglowej w Starej Wsi k. Łęcznej, która odbędzie się 
w niedzielę 05 października o godz. 18.00  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie  

przy ulicy Rynek 3. 
W trakcie spotkania eksperci omówią zagadnienia  

potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko lokalne  
i zdrowie człowieka. Ponadto poruszą kwestie możliwości 

wytwarzania prądu na własne potrzeby oraz oszczędzania ra-
chunków za energię w prywatnych gospodarstwach. Po spo-
tkaniu możliwość zobaczenia mobilnego zestawu solarnego.  

Dla uczestników przewidziano upominki solarne.



WydaWca: Urząd Gminy Puchaczów 
ADRES: Redakcja gazety „Puchaczów – Wieści z Gminy” 
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 757 51 95, gazeta.puchaczow@gazeta.pl

REDAKTOR NACZELNy: Małgorzata Rodziewicz
REDAGUJE ZESPóŁ W SKŁADZIE: Aleksandra Ukalska (sekretarz redakcji), Ewa Bochra,  
Agata Hałas, Agnieszka Hucz-Ciężka, Ewa Kaźmierczak, Beata Sagan,  
Magdalena Skórniewska, Agnieszka Sobiesiak, Karol Stefańczuk (zdjęcia), Marta Stefańska,  
Daniel Włodarczyk (sport) 

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

„Wieści” dostępne są w Puchaczowie w Urzędzie gminy, Banku, na Poczcie, w sklepie „Artykuły Spożywcze” A. i M. Niwiński S.C., 
Przedszkolu, Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i wybranych sklepach.  
Dwumiesięcznik ukazuje się 07 dnia stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada.  
Redakcja przyjmuje podpisane imieniem i nazwiskiem materiały do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Po sąsiedzku ze...
znaleziskiem ze strychu

Regionalia

Znalezione pisma to nie jedyna pamiątka z daw-
nych lat działalności OSP z Puchaczowa. Straż na-
dal przechowuje sztandar – swój pierwszy sztandar 
ufundowany i wręczony jednostce 05 lipca 1925 r. 
Ten delikatny i kruchy osiemdziesięciodziewięciola-
tek był w złym stanie technicznym. 

Spłowiały, brudny, zde-
-formowany, ze śladami 

działalności moli. Choć już  
o nim pisałem, warto przypo-
mnieć, że w centralnym jego 
miejscu umieszczono orła w 
koronie ujętego w podwójny 
okrąg, w którym znajduje 
się napis: "STRAŻ OGNIO-
WA OCHOTNICZA W PU-
HACZOWIE" i daty: 26 V 
1918 r. oraz 05 VII 1925 r. 
Pierwsza data to zapewne 
czas powołania jednostki, 
druga to prawdopodobnie 
data ufundowania sztanda-
ru. Centralnie umieszczono 
także symbole strażackie: 
hełm i skrzyżowane toporki, 
pod którymi widnieje drabi-
na i napis: "W JEDNOŚCI 
SIŁA". 

Jedno było pewne. Nale-
żało zrobić wszystko, by ten 
ważny dla naszej społeczności 
namacalny kawałek przedwo-
jennej historii ocalić od zapo-
mnienia i dalszego niszcze-
nia. Dlatego też na walnym 
zebraniu sprawozdawczym 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Puchaczowie w 2013 roku 
podjęto decyzję, że całe zna-
lezisko, czyli teczka z doku-
mentami oraz sztandar, pod-
dane zostanie konserwacji, 
renowacji, zabezpieczeniu,  
a finalnie – wyeksponowaniu 
w Strażackiej Izbie Pamięci. 

Największy problem – 
problem pieniędzy, pomo-
gli strażakom rozwiązać 
pracownicy Urzędu gminy 
w Puchaczowie. Dziew-
częta z referatu promocji 
pomogły napisać projekt 
w ramach LGD „Polesie”. 
Ktoś inny z urzędu wy-
szukał fachowców z dzie-
dziny konserwacji tkanin  
i konserwacji dokumentów...
Ostatecznie, 12 lipca 2013 
roku Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego podpisał  
z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Puchaczowie umowę na 
realizację zadania pod nazwą 
„Odnowienie Strażackiej 
Izby Pamięci w Puchaczo-
wie”. Zadanie zrealizowa-
no w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju regionalnego 
PROW na lata 2007-2013”. 

Mimo obaw strażaków, 
wszystko się udało. W ra-
mach zadania nie tylko od-
nowiono i wyremontowano 
Izbę Pamięci. Przeprowa-
dzono także prace restaura-
torskie zarówno sztandaru, 
jak i całego zbioru znalezio-
nych dokumentów. Środki 
pochodzące z dotacji Urzędu 
marszałkowskiego stanowi-
ły 85% wydatków. Pozosta-
łą do realizacji założonego 
planu kwotę zabezpieczyła 

gmina Puchaczów, udzie-
lając jednostce OSP nie-
oprocentowanej pożyczki 
oraz przekazując dotację –  
co regulowały odpowiednie 
umowy. 

Dzięki współnym wysił-
kom zarówno sztandar, jak  
i dokumenty, poddano pra-
com restauratorskim – jak to 
ujęto w umowach zawartych 
przez jednostkę z wykonaw-
cami – w celu wyeksponowa-
nia wartości artystyczno-es-
tetycznych, zabezpieczenia  
i utrwalenia substancji, zaha-
mowania procesów destruk-
cji, wykonania uzupełnień 
lub odtworzenia jego części. 

Sztandar przeszedł sze-
reg zabiegów, m.in.: został 
odkażony tlenkiem etylenu 
w komorze gazowej, pod-
dany czyszczeniu mecha-
nicznemu przy użyciu stołu 
niskociśnieniowego. Został 
między innymi wykąpany 
w kąpieli wodnej przy uży-
ciu Pretoponu G. Wykonano 
także korektę jego kształtu, 
w kąpieli wodnej fachowo 
oczyszczono frędzle. 

Również tło sztandaru 
poddano konserwacji: mate-
riał ufarbowano barwnikami 
polfalanowymi metalokom-
pleksowymi, zabezpieczono 
ubytki tkaniny, a na koniec 
spłowiałe elementy w hafcie 
sztandaru zostały delikatnie 
ożywione metodą retuszu 
malarskiego. No cóż, choć 
sztandar to rodzaj męski, 

wszystkie te zabiegi upięk-
szająco-odmładzające prze-
szedł dzielnie – zupełnie ni-
czym kobieta. 

Równie pracochłonnym  
i specjalistycznym zabiegom 
poddane zostały dokumenty. 
Po oczyszczeniu powierzch-
ni i struktury papieru zabez-
pieczono wrażliwe zapisy 
oraz pieczęcie, następnie 
wykonana została kąpiel 
wodna i odkwaszanie kart, 
naprawa rozdarć i wzmac-
nianie struktur kart, ich pro-
stowanie, a na koniec całość 
została ładnie oprawiona – 
skutkiem czego przypomina 
starszą panią po liftingu.

Zgodnie z harmonogra-
mem, zakończenie reali-
zacji projektu połączono  
z otwarciem Strażackiej 
Izby Pamięci 15 sierpnia br.  
i prezentacją zgromadzonych 
w niej eksponatów – m.in. 
sztandaru, zbioru dokumen-
tów, motopompy Leopolia 
I-34, sprzętu pożarniczego 
używanego dawno, dawno 
temu do gaszenia pożarów 
– odbyło się. W tym dniu, 
zgodnie z tradycją, straża-
cy przeprowadzili szereg 
imprez. Pomimo nadanego 
im przez Gromadzką Radę 
w Puchaczowie w 1934 r. 
„przywileju” na pobieranie 
opłat od uczestników im-
prez, strażacy nie skorzysta-
li z tego prawa i wszystkie 
atrakcje były dostępne nie-
odpłatnie.      Marek Grzesiak



Na okładce: 
Dożynki Powiatowo-Gminne 2014.
Czlonkowie zespołu „Styrta”.
Złote Gody w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie.
Eugenia Rozwałka podczas prezentacji na Dożynkach Powiatowo-Gminnych 2014.
Starostowie dożynek – Beata Olender i Stanisław Brutt.
Wakacje z GOK-iem – rajd rowerowy nad jezioro Piaseczno.

Przedstawicielka KGW Zawadów podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2014.
Laureaci i Jury konkursu wiedzy pożarniczej podczas festynu strażackiego w Puchaczowie.
Dmuchańce-skakańce na Festynie Sportowym w Albertowie.
Pożegnalne ognisko na zakończenie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Puchaczowie.
Starosta powiatu łęczyńskiego i wójt gminy Puchaczów podczas ogłaszania wyników kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Gwiazda wieczoru dożynkowego – zespół „Golec uOrkiestra”.    Historia starej fotografii   

Fot. 1: Znaleziony na strychu wełniany sztandar O
SP z Puchaczow

a z roku 1925 z oryginalnym
 zapisem

 nazw
y jednostki – 

„PU
H

ACZÓ
W

” przez „h”. Awers sztandaru był pierwotnie koloru am
arantowego, rewers zaś zielono-m

orskiego. 

Fot. 2: Zdjęcie archiw
alne – autor nieznany. W

szystkich m
ogących w

skazać okoliczności i czas pow
stania fotografii prosim

y 
o kontakt z Redakcją.


