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Pani Iwona Kałużna

W związku ze zbliżającym się Dniem Sołtysa pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości
i zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Jednocześnie pragniemy podziękować za
współpracę, zaangażowanie, za liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, za trud
codziennej pracy.
Pełniąc funkcję Sołtysa, jesteś z naszą wiejską społecznością już trzecią kadencję,
mamy nadzieję, że nie ostatnią...
Jako dziecko i młoda panienka, mieszkałaś w naszej miejscowości. Za mężem i chlebem
przeniosłaś się do Lubartowa, ale powrót w rodzinne strony zawsze był dla Ciebie priorytetem.
Decyzja o powrocie i budowie domu w 2002 roku, była przełomowa. W Twoim życiu spełniły
się marzenia. Skończył się marazm życia blokowego w mieście a rozpoczął się okres prac
społecznych i realizacja własnych pasji i zainteresowań.
Piastując urząd Sołtysa wykazujesz się konsekwencją w swoich działaniach. Wysoko
postawiłaś sobie poprzeczkę... Nie potrafisz przejść obojętnie obok ludzi, którzy potrzebują
pomocy lub problemów, które do rozwiązania leżą w Twojej gestii. Potrafisz wyszukiwać różne
sposoby na mobilizację, mieszkańców celem osiągnięcia zamierzonych planów. Sama również
realizujesz postawione przed sobą zadania w sposób sumienny i profesjonalny. Traktujesz ludzi
z ogromnym szacunkiem, w taki sposób jak by sobie życzyli, aby inni ich traktowali. Cenisz
sobie ludzi pozytywnego myślenia i przy nadarzającej się okazji podkreślasz ich wartość,
poprzez ciekawe pomysły służące społeczności wiejskiej w kierunku integracji. Jesteś bardzo
dobrym gospodarzem. Dbasz o prawidłowy przebieg zebrań wiejskich, uwzględniając
demokrację w pełnym tego słowa znaczeniu. Osobiście czuwasz nad realizacją uchwał Rady
Sołeckiej związanych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.
Twoje powiedzenia: "W grupie jest siła, wsparcie i pomysł", "Razem możemy zrobić
więcej", "Szkoda czasu na czcze dyskusje, samo się nic nie zrobi" czy "To od nas zależy
w jakim środowisku żyjemy" w pełni oddają Twoją osobowość.
Jesteś inicjatorką Zabaw Choinkowych dla dzieci i młodzieży. Osobiście wyszukujesz
sponsorów, w 2020r. taka impreza odbyła się już po raz szósty. Wieść o tego typu imprezach
niesie się echem nie tylko w gminie Puchaczów, ale również w ościennych gminach. Ludzie
patrzą na poczynania naszej Pani Sołtys z zazdrością i niedowierzaniem. Z całą pewnością
można stwierdzić, że jesteś osobą i sołtysem wyprzedzającym epokę.

Swojej aktywności społecznej nie ograniczasz jedynie do członkostwa w Kole
Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, również aktywnie uczestniczysz w działalności: Kółka
Rolniczego w Brzezinach, Stowarzyszenia Kobiet Gminy Puchaczów. Jako liderka skupiasz w
szeregach Grupy pasjonatki rękodzieła i tradycji ludowej. Aktywnie uczestniczysz w różnych
kiermaszach, targach czy festynach, między innymi takich jak: Święto Jesieni w Kazimierzu
Dolnym, Jarmarku Pawłowskim w Pawłowie, Jarmarku Holeńskim w Holi, Święcie Pierogów
w Bychawie, Święcie Makaronów i Chleba w Ludwinie, Dożynkach - począwszy od szczebla
gminy przez powiat i województwo.
Współpracujesz z Gminnymi Ośrodkami Kultury, Bibliotekami, Szkołami,
Przedszkolami, Świetlicami Wiejskimi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz różnymi
organizacjami nieformalnymi i osobami prywatnymi. Przeprowadziłaś wiele warsztatów w
zakresie bibułkarstwa, wyrabiania palm wielkanocnych. W roku 2015 przeprowadziłaś
warsztaty dla blisko 220 osób.

Natomiast w roku następnym przeszkolonych zostało ponad 500 osób. Swoje pasje
rękodzielnicze i tradycji ludowej realizujesz w wolnych chwilach. Oprócz palm
wielkanocnych, tworzysz bombki choinkowe, pisanki. Twoje wyroby są znane od wielu lat nie
tylko w naszej gminie, ale również w Stalowej Woli, Sandomierzu, Warszawie, Tarnobrzegu,
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stwierdzenie osób zatrzymujących się przed Twoimi wyrobami "To są prawdziwe dzieła
sztuki".

Jako członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach przeprowadziłaś warsztaty
tworzenia palm wielkanocnych, zasponsorowałaś materiały do ich wykonania, a dochód z ich
sprzedaży pozwolił zakupić stroje ludowe do naszego Koła. Brałaś również pełen inwencji
udział w działaniach podejmowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż
Pożarną czy Radę Sołecką. Wspierałaś wspólne kampanie podejmowane przez te organizacje,
między innymi: Wigilia Wiejska czy Jubileusz Koła Gospodyń a także Jubileusz OSP. Jedną
z ostatnich imprez, jakie miały miejsce w naszej wsi była realizacja projektu "Wiejskie Wesele
Lubelskie kluczem do zwiększenia integracji mieszkańców wsi Brzeziny", którego inicjatorką
byłaś właśnie TY. To z Twojej koncepcji zespolenia mieszkańców odbyły się warsztaty
bibułkarskie, kulinarne, wyjazd do Skansenu oraz impreza integracyjna "Wesele po Lubelsku",

w której rolę Starosty weselnego pełnił Wójt Gminy Puchaczów - Adam Grzesiuk.

Motywujesz, wspierasz i zachęcasz aby Panie z Koła brały również udział
w kiermaszach świątecznych, targach rękodzielniczych, podczas których prezentują stroiki
okolicznościowe, palmy wielkanocne, bombki, pisanki, kwiaty z bibuły czy ozdoby
szydełkowe. Koło uczestniczyło m.in. w Przedświątecznych Kiermaszach w Cycowie,
Trawnikach, Milejowie, Targach Rękodzielniczych w Chełmie, Tłustym Czwartku
w Ludwinie.

Zdopingowałaś i pobudziłaś przedstawicielki naszego Koła, aby w dniu 08.03.2020r.
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie spotkały się na eliminacjach regionalnych
konkursu wojewódzkiego pt. „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, prezentując produkty z jabłek
i wyroby rękodzielnicze. Dzięki impulsowi jakiego dałaś swoim koleżankom Koło znalazło się
w czołówce wyróżnionych. W kategorii: najlepsza szarlotka I miejsce zdobyła „Dworska
szarlotka z Brzezin” Marii Kwiatkowskiej. W kategorii potrawy z jabłek III miejsce – „Karczek
z jabłkami” Marii Chróścik, W kategorii rękodzieło II miejsce zdobyła „Malwa” Marii
Chróścik.

Pomimo panującej pandemii zdopingowałaś Członkinie Koła do uczestnictwa w Gali
Finałowej Konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” w dniu 02.10.2020r.. Chociaż z tego
spotkania panie nie przywiozły nagród, jednak wróciły bogatsze o inspiracje i zmotywowane
do dalszego działania. A spotkanie z Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser-Duda na zawsze
zostanie w ich pamięci.

Zawsze kiedy zachodzi potrzeba reprezentowania na terenie gminy, powiatu czy
województwa uaktywniasz swój autorytet i gromadzisz Panie do czynnego udziału. Najczęściej
są to wyjazdy z wieńcami żniwnymi. Wielotygodniowa praca nad misternymi konstrukcjami
wieńcowymi, pod Twoim przewodnictwem, wprawiała w zachwyt licznych uczestników
obchodów dożynkowych zarówno tych lokalnych, jak i przyjezdnych gości. Każdego roku
delegacja wieńcowa reprezentuje wieś na poszczególnych szczeblach administracyjnych.
Wielokrotnie wieńce uwite pod Twoim nadzorem, zdobywały nagrody, w ostatnich latach,
m.in.: I miejsce w Dożynkach Powiatowych 2014, II miejsce w Dożynkach Wojewódzkich
2017, I miejsce w Dożynkach Gminnych 2017, wyróżnienie w Dożynkach Powiatowych 2019
oraz I miejsce w Dożynkach Gminnych 2020, I miejsce w Dożynkach Powiatowych 2020,
wyróżnienie w Dożynkach Wojewódzkich 2020.

„Twój głos ma znaczenie” – pod takim hasłem Starostwo Powiatowe w Łęcznej ogłosiło
mieszkańcom powiatu konkurs profrekwencyjny. Twoje działania i rozmowy z mieszkańcami,
w których podkreślałaś, aby korzystali z czynnego prawa wyborczego, wpłynęły na wynik
frekwencji podczas wyborów prezydenckich. Głosy mieszkańców Brzezin miały znaczenie,
bowiem frekwencja była na tyle wysoka, że wywalczyliśmy wspólnie bon równowartości
5000zł. Bon został wykorzystany na zakup zmywarko-wyparzarki, która będzie służyła
mieszkańcom podczas spotkań w OSP w Brzezinach.

Jako Sołtys przyczyniłaś się między innymi do powstania Placu Zabaw przy Remizie
OSP, zakupu i montażu wyposażenia Remizy OSP w sprzęt oświetleniowy i urządzenia
zaplecza kuchennego, a w chwili obecnej modernizacji łazienek. Włożyłaś wiele wysiłku
w pozyskiwanie środków dzięki, którym postępuje modernizacja i rozwój naszej miejscowości.
Dzięki takiemu gospodarzowi, jakim jesteś Ty, Iwonko, nasza wieś staje się
nowoczesna, zadbana i bezpieczna. Zawsze dbałaś o to, aby postulaty Zebrania Wiejskiego,
znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach budżetowych i planach rozwoju Rady Gminy.
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