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Ruszyło
lodowisko
Już po raz drugi  mieszkańcy 
gminy Puchaczów i wszystkie 
osoby chętne mieszkające poza 
jej terenem, mogą korzystać  
ze sztucznego lodowiska. 

Plany wylania lodowiska snuto już w li-
stopadzie – informuje Sylwia Janiuk, 

podinspektor do spraw promocji gminy 
Puchaczów. – Jednak temperatury powie-
trza w grudniu i styczniu uniemożliwiły 
organizatorowi wylanie sztucznej tafl i. 
Ku uciesze nie tylko dzieci rozpoczyna-
jących ferie, ale także dorosłych pod ko-
niec stycznia w końcu się udało. (cd. s. 2)

Przyłączenie Rusi halicko-włodzimierskiej przyniosło ożywienie osadnicze w dobrach ziemskich położonych na obszarze 

między Wieprzem a Wisłą. W sąsiedztwie własności benedyktynów dało się zauważyć podobny proces. Rozrost osadnictwa 

na tym terenie przyczynił się do powstania w połowie XIV wieku parafi i pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Wyodrębniła 

się ona z parafi i w Nowogrodzie, która powstała wcześniej niż łęczyńska. Dobra benedyktyńskie również się rozrastały, pojawiły się 

nowe osady: Młynna Wola, Brzezinky, inne zaś, jak Nadrip, po wyludnieniu zostały odbudowane. 

W latach 70-tych XIV wieku na majątek klasztorny benedyktynów składało się 6 łanów gruntów ornych, 2 stawy, 2 młyny 

i 2 karczmy. Kmiecie zobowiązani byli do pracy w folwarku klasztornym w wymiarze jednego dnia w tygodniu. Oprócz pańsz-

czyzny płacili 16 groszy czynszu i oddawali daninę w postaci 30 sztuk jajek, 2 kogutów i dwóch korców owsa rocznie. 

R zeczywistość ekonomiczna sprawiła, że nastąpiło rozgraniczenie posiadłości benedyktyńskich od gruntów sąsiadów. 

W pierwszej połowie XIV w. wyznaczono granicę między klasztorną Łęczną i Szpicą a Milejowem i Łańcuchowem. W począt-

kach w. XV opaci odgraniczyli swe dobra od Ciechanek, Bobrownik, Ostrówka, szlacheckiej części Łęcznej i królewskiej Łęcznej. 

(W tym czasie wieś Łęczna była własnością podzieloną, część znajdowała się w rękach królewskich, część była własnością szlachec-

ką). Źródła podają, że w II poł. tegoż wieku wsie klasztorne: Wola Brzezińska, Szpica i Łęczna Mniska zostały rozgraniczone od dóbr 

Stanisława Kuropatwy. W kolejnych latach oddzielono Łęczną Mniską i Młynną Wolę od Łęcznej – miasteczka Barbary Tęczyńskiej. 

Najbardziej spektakularny i długotrwały spór związany z wyznaczeniem granicy toczył się pomiędzy Janem, opatem siecie-

chowskim, a Niemirem, dziedzicem dóbr cycowskich. Ostatecznie wytyczono szczegółową linię graniczną pomiędzy Łęczną 

Mniską, Szpicą a Cycowem z licznie usypanymi kopcami. Biegła ona wzdłuż rzeki zwanej Kopia do bagna Rudka i dalej do sosny Pękatej, 

w lesie przy drodze prowadzącej z Łęcznej do Cycowa. Stąd linia ciągnęła się do drogi wiodącej z Cycowa do Szpicy przez miejsce 

zwane Pieczyska po rzekę zwaną Szpica. Licznie usypane wówczas kopce wyznaczały nie tylko granicę posiadłości, ale stanowiły 

granicę polityczną pomiędzy Polską a Rusią. 

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy. Za nami rok 2011. Rok intensywnej pracy przy realizacji wielu gminnych projektów 

i inwestycji. Dlatego też kolejne wydanie „Wieści”, podobnie jak każdy pierwszy numer dwumiesięcznika 
w danym roku kalendarzowym, poświęcamy podsumowaniu działań samorządu w sferze działań na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności.

Wierzę, że na kartach trzeciego już numeru gazety znajdą Państwo wiele odpowiedzi na nurtujące 
wszystkich pytania: jak przebiegał proces kanalizowania południowej części gminy, które z miejscowości 
zostaną podłączone do sieci w tym roku, co wiąże się z wprowadzeniem nowych wodomierzy, w jaki sposób 
Zakład Gospodarki Komunalnej nalicza rachunki za ścieki i wodę oraz jak można pozbyć się z naszego 
otoczenia eternitu. 

Informujemy także Państwa o wysokości gminnych podatków obowiązujących w 2012 roku, przedsta-
wiamy założenia budżetowe przyjęte przez Radę Gminy 29 grudnia 2011 roku oraz inwestycje sfi nansowa-
ne przez fundusz sołecki.

Wiele miejsca poświęcamy również założeniom i planom inwestycyjnym na rok 2012, z których znacz-
na część będzie współfi nansowana przez Unię Europejską. Wszystkich zainteresowanych tematyką unijną 
odsyłamy do rubryki „Po sąsiedzku” oraz okładki, gdzie wymieniamy wszystkie zrealizowane przy pomocy 
środków zewnętrznych w latach 2009-2011 projekty oraz te zaplanowane na najbliższe lata.

Małgorzata Rodziewicz, Redaktor naczelny
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2 stycznia 2012 roku 
uruchomiono w Pucha-
czowie 6 nadajników, 
dzięki którym miesz-
kańcy sołectwa mają 
bezpłatny dostęp do In-
ternetu. 

Rodzi się pytanie: kto może 
skorzystać z tego udogod-

nienia? Na pewno wszyscy ci, 
którzy posiadają komputer wy-
posażony w kartę Wi-Fi, umoż-
liwiającą podłączenie go do sie-
ci za pośrednictwem fal radio-
wych, i dodatkowo znajdują się 
w zasięgu sygnału nadawanego 
przez któryś z nadajników. 

Obecnie wszystkie sprze-
dawane laptopy mają wbudo-
waną taką kartę, jednak w star-
szych modelach i komputerach 
stacjonarnych raczej jej nie 
znajdziemy. Jeśli zależy nam 
na korzystaniu z bezpłatnego 

Fot. Karta Wi-Fi

dostępu do Internetu, możemy 
zakupić zewnętrzną, bezprze-
wodową kartę Wi-Fi w postaci 
klucza USB (koszt ok. 50 zł) 

w miejscach publicznych, tj. 
np. park, place zabaw, boiska, 
parkingi itp. Połączenie z sie-
cią następuje po uprzednim 
podaniu loginu i hasła, za po-
średnictwem urządzeń i łączy 
zwanych „HotSpot”. 

– Inwestycję tę realizowano 
ze środków funduszu sołeckiego, 
a jej celem jest stworzenie miesz-
kańcom możliwości dostępu 
do nowoczesnych technologii 
ułatwiających codzienne fun-

kcjonowanie, np. załatwianie 
spraw urzędowych drogą elektro-
niczną czy obsługę bankowych 
kont osobistych. Szczegółowe 
informacje wraz z regulaminem 
korzystania z darmowej usługi 
dostępu do Internetu dostępne 
są na stronie internetowej gminy 
Puchaczów pod adresem www.
puchaczow.lubelskie.pl – infor-
muje Sylwia Biedacha, pracow-
nik Urzędu gminy Puchaczów. 

M. Rodziewicz

Darmowy Internet? To już fakt!

Lokalizacja nadajników

• Rynek 3, Budynek Gminnego Ośrodka Kultury (2 punkty)

• Adama Mickiewicza 19, Budynek Zespołu Szkół 
(2 punkty)

• Partyzantów 9, Budynek Gminnego Ośrodka 
Zdrowia (1 punkt)

• Tysiąclecia 8, Budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej (1 punkt)

F t K t Wi Fi

i zainstalować odpowiednie 
sterowniki. Bardziej skompli-
kowane jest umieszczanie kar-
ty wewnątrz obudowy kompu-
tera stacjonarnego (ok. 40 zł), 
która działa wraz z zewnętrzną 
anteną. W obu przypadkach 
cena karty to tylko jednorazo-
wy wydatek, niewspółmiernie 
niższy od kosztów uiszczania 
rocznego abonamentu za moż-
liwość korzystania z sieci.

Z Internetu będą mogli 
korzystać nie tylko mieszkań-
cy Puchaczowa, ale wszyscy 
zainteresowani przebywający 

Sukces Sztabu 373
Cel dorocznej ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest wciąż ten sam 
– wsparcie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka, świe-
tlic socjoterapeutycznych, rodzin w bardzo trudnej sytu-
acji życiowej, wielodzietnych i niepełnych.

Sztab nr 373 działający przy 
Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Puchaczowie prowadził 
zbiórkę darów w siedzibie 
Ośrodka, Szkole Podstawowej 
w Ostrówku i Nadrybiu, Szko-
le Filialnej w Zawadowie oraz-
Ciechankach, w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Albertowie 
i w Sklepie Spożywczo-Prze-
mysłowym przy ul. Lubelskiej 
25 od 28 listopada do 30 grud-
nia 2011 roku.

Dzięki życzliwości i ofi ar-
ności mieszkańców naszej gmi-
ny zebrano 346 kg produktów 
i przedmiotów, które przeka-
zano 37. rodzinom i dzieciom 
najbardziej potrzebującym z te-
renu gminy Puchaczów w for-
mie paczek świątecznych.

Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim dar-
czyńcom oraz pani Joannie 
Niwińskiej, dyrektorom szkół 
oraz prezesowi OSP w Alber-
towie.                 

Kierownik OPS

Podsumowanie akcji 
Sztabu 373:
•  odzież – 103,5 kg
•  obuwie – 7 kg
•  zabawki – 15 kg
•  książki – 1 kg
•  środki czystości i higieny 

osobistej – 1 kg
•  słodycze – 10 kg
•  żywność długoterminowa 

– 192,5  kg
•  ziemiopłody – 17 kg

(c.d. ze s. 1) – Lodowisko znaj-
duje się w kompleksie boisk 
sportowych „Moje Boisko Orlik 
2012” w Puchaczowie przy ul. 
Lubelskiej, oddanych do użyt-
ku we wrześniu 2011 roku. – 
dodaje S. Janiuk. – Jest sezono-
we i składane. Jego tafl ę mrozi 
kompaktowy agregat chłodni-
czy. By zapewnić bezpieczeń-
stwo wszystkim osobom korzy-
stającym z obiektu, Urząd gmi-
ny zatrudnił opiekuna, który 
sprawuje również pieczę nad 
tafl ą, dbając o jej stan. 

Puchaczowskie lodowisko 
ma wymiar 17m x 35m i mieści 
jednorazowo 30 osób. Miesz-
kańcy gminy mają możliwość 
bezpłatnego korzystania z wy-

pożyczalni łyżew znajdującej 
się tuż obok „Orlika”. 

Korzystających z obiektu 
prosimy o zapoznanie się z re-
gulaminem, dostępnym na stro-
nie internetowej gminy: www.
puchaczow.lubelskie.pl i bez-
pośrednio przy wejściu na tafl ę. 

Mimo mrozów, na lodo-
wisku wesołe pokrzykiwania. 
Okazuje się, że zpalonych mi-
łośników jazdy na łyżwach nie 
odstraszają nawet tak niskie 
temperatury powierza! Jak 
poinformował opiekun obiek-
tu, w trakcie ferii lodowisko 
odwiedzało codziennie 70-80. 
dzieci wraz z opiekunami.

nem

Ruszyło lodowisko

2)

nia z wy-

nami.
n

DOSTĘPNOŚĆ LODOWISKA:

• od 16:00-20.00 w dni robocze

• od 12.00-20.00 w dni wolne 
   od pracy
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Spektrum możliwości

                  

Projekt zakłada komplek-
sowe wsparcie osób zagro-

żonych wykluczeniem spo-
łecznym, a w jego ramach be-
nefi cjenci mogą ukończyć 
wartościowe szkolenia i kur-
sy, które przede wszystkim 
podnoszą kwalifikacje zawo-
dowe.

W grudniu 2011 roku za-
kończyła się realizacja projektu 
skierowana do 8. osób bezro-
botnych w wieku aktywności 
zawodowej, które korzystają 
ze świadczeń pomocy społecz-
nej. Uczestnicy ci ukończyli 
następujące kursy i szkolenia:

Zajęcia grupowe i indy-
widualne w zakresie treningu  
kompetencji i umiejętności 
społecznych – wsparcie psy-
chologiczne (48 godzin za-
jęć grupowych, 24 godziny 
konsultacji indywidualnych). 
Tematyka zajęć obejmowała 
m.in.: sposoby radzenia sobie 
ze stresem, zagadnienia do-

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie 
„Spektrum możliwości” w roku 2012 

proszone są o kontakt z kierownikiem bądź pracownikami 
socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, 

ul. Tysiąclecia 8, tel. 81 75 75 068.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie zachęca wszystkich zainteresowa-
nych do wzięcia udziału w kolejnej turze projektu „Spektrum możliwo-
ści”, współfi nansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Prosimy o odbiór 
wyników badań 
cytologicznych 

z poprzedniej „Białej niedziedzieli”, 
zorganizowanej 20 listopada 2011 roku, 
które znajdują się w Urzędzie Gminy, 
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów 

(budynek Urzędu Stanu Cywilnego, 
pokój nr 5).

tyczące rozwoju osobistego, 
asertywności, kreowania wi-
zerunku osób z elementami 
wizażu, zarządzania sobą w 
czasie, komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej.

Warsztaty z doradcą za-
wodowym (8 godzin zajęć gru-
powych, 8 godzin konsultacji 
indywidualnych).

Szkolenia i kursy zawodo-
we, które pozwoliły na zdoby-
cie nowych kwalifi kacji zawo-
dowych:

– Kurs prawa jazdy kat. B 
w wymiarze 60. godz., organi-
zowany przez Ośrodek Szko-
lenia Kierowców „Progres” w 
Lublinie. W kursie tym brały 
udział 3 osoby, które obecnie 

zdają egzaminy  praktyczne.
– Kucharz małej gastro-

nomii w wymiarze 110. go-
dzin dla 2. osób, zorganizowa-
ny przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Lublinie. Be-
nefi cjenci odbyli zajęcia prak-
tyczne w Szpitalu Wojskowym 
w Lublinie.

– Obsługa kas fi skalnych 
oraz podstawy obsługi kom-
putera w wymiarze 96. godzin. 
Szkolenie dla jednej osoby 
realizowało NS Niepubliczne 
Centrum Kształcenia w Cheł-
mie, a zajęcia odbywały się na 
ul. Królewskiej 3 w Lublinie.

– Kurs brukarza w wymia-
rze 104. godzin. Zajęcia teore-
tyczne odbywały się w Ośrod-

ku Szkolenia, Dokształcania 
i Doskonalenia Kadr „Kursor” 
w Lublinie, a praktyczne w fi r-
mie „Rob-Jan” s.c. w Lublinie. 
W kursie wzięły udział 2. oso-
by.

Wszyscy uczestnicy projek-
tu, poza wymienionymi forma-
mi wsparcia, otrzymali zwrot 
kosztów dojazdu na zajęcia, 
materiały szkoleniowe, mate-
riały promocyjne, ubezpiecze-
nie NW, badania lekarskie oraz 
wyżywienie. Ponadto benefi -
cjenci korzystali ze wsparcia 
fi nansowego w formie zasiłków 
celowych na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej.

Ewa Kaźmierczak
Kierownik OPS

Drodzy mieszkańcy, już po 
raz trzeci będziecie mogli 

skorzystać z darmowych po-
rad lekarskich, świadczonych 
w ramach III edycji „Białej 
Niedzieli”, której organizato-

Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłat-
nych porad następujących specjalistów: oku-
listy, neurologa, chirurga–urologa, ortopedy, 
ginekologa, kardiologa, pulmonologa reumato-
loga, dermatologa, laryngologa. 
Zachęcamy również do wykonania badań EKG, 
pomiaru ciśnienia, spirometrii, poziomu cukru 
we krwi, cytologii oraz komputerowego bada-
nia wzroku.  

„Biała niedziela” już po raz 
trzeci w gminie Puchaczów!

rem jest gmina Puchaczów. 
Wszystkie chętne osoby mogą 
skorzystać z porad medycz-
nych w niedzielę 18 marca 
2012 r. w godz. 10.00-15.00 w 
Zespole Szkół w Puchaczowie. 

Rejestracja odbywać się 
będzie od godz. 9.00 do 13.00. 
Prosimy o zabranie ze sobą do-
wodu osobistego i dokumentu 
ubezpieczenia ZUS lub KRUS. 

Sylwia Janiuk
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– Panie dyrektorze, jesienią 
uczniowie, z którymi przycho-
dzę do oczyszczalni na lekcje 
biologii, nie mogli jak zwykle 
jej odwiedzić, ponieważ nie 
była oddana do użytku, czy 
teraz coś się w tym względzie 
zmieniło?

– 28 października 2011 
roku zakończyła się rozbudo-
wa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Puchaczowie. Do 
gminy wpłynęło pozwolenie na 
użytkowanie, więc uczniowie 
w tym roku będą mogli oglądać 
nowy obiekt. 

– Dlaczego oczyszczalnię 
poddano rozbudowie i moder-
nizacji?

– Modernizacja miała na 
celu głównie zwiększenie prze-
pustowości oczyszczalni z 200 
do 550 m3 na dobę, co wiąże 
się bezpośrednio z konieczno-
ścią przyjęcia i oczyszczania 
ścieków z budowanej właśnie 
sieci kanalizacyjnej w Ciechan-
kach, kol. Ciechanki, Szpicy, 
Ostrówku, Jasieńcu i Zawa-
dowie, a przy tej okazji wpro-
wadzenie rozwiązań techno-
logicznych dostosowujących 
oczyszczalnię do nowych wy-
mogów prawa. W wyniku mo-
dernizacji zmieniono technolo-
gię oczyszczania ścieków, wpro-
wadzono system mechaniczne-
go odwadniania i higienizacji 
osadów ściekowych, zainsta-
lowano kontenerową, herme-
tyczną stację zlewną ścieków 
dowożonych wozem aseniza-
cyjnym (służącym do samo-
czynnego pobierania, trans-
portu i rozlewania gnojówki 
i gnojowicy) i zautomatyzowa-
no system sterowania oczysz-
czalnią. Wybudowano także 
budynki magazynowe, tech-
nologiczne i garażowe na po-
trzeby zabezpieczenia materia-
łów, maszyn i urządzeń należą-
cych do zakładu.

– Wspomniał pan o budo-
wie sieci kanalizacyjnej. Jaki 
jest zakres tych prac?

– Budowa sieci w południo-
wej części gminy jest już prawie 
ukończona. Powstało ponad 
60 km sieci kanalizacyjnej w sys-
temie grawitacyjno-ciśnienio-
wym, 19 pompowni strefowych 
oraz ponad 150 pompowni 
przydomowych. Pompownie 
strefowe wyposażono w sys-

tem monitoringu pracy w tzw. 
technologii GPRS, co zapew-
nia stały podgląd parametrów 
ich pracy przez obsługę. Dzięki 
inwestycji wprowadzono rów-
nież pierwszy w województwie 
lubelskim system zdalnego (ra-
diowego) odczytu wodomie-
rzy. Wymieniono ponad 1300 
starych na nowe wodomierze 
o bardzo wysokiej dokładno-
ści odczytów (specjalna na-
kładka umożliwia odczyt z ze-

wnątrz budynku). Po ukoń-
czeniu inwestycji ok. 80% 
mieszkańców gminy będzie 
miało   dostęp do zbiorowego 
systemu odprowadzania ście-
ków. W obecnej chwili trwają 
prace końcowe, porządkowe 
i przeglądy techniczne prowa-
dzone przez pracowników Za-
kładu Gospodarki Komunalnej. 

– Wróćmy do wodomierzy. 
Czy poprzednie nie były wy-
starczająco dobre? 

– Obecnie zamontowane 
wodomierze mają bardzo do-
kładne wskazania. Montowali-
śmy je, ponieważ unijne dyrek-
tywy oraz dostosowywane do 
nich prawo krajowe narzuca na 
nas podejmowanie kolejnych 
kroków w celu oszczędności 
wody.

– Czym to skutkuje dla po-
siadaczy nowych wodomierzy? 
Czy jest to dla nas korzystna 
wymiana?

– Niestety, niektórzy, a szcze-
gólnie właściciele bardzo sta-
rych wodomierzy, będą pła-
cić wyższe rachunki za wodę 
przynajmniej do czasu, kiedy 
nauczą się ją oszczędzać. A to 
z tego powodu, że nowe wo-
domierze są nadzwyczaj do-
kładne. Ponadto są odporne 
na działanie magnesów zakłó-
cających ich pracę, a specjalne 
urządzenie do odczytu wska-
zuje, oczywiście poza aktu-
alnym wskazaniem, wszelkie 
próby działania magnesem na 
wodomierz, próbę jego zde-
montowania oraz przepływ 
wsteczny. Wszystkie tego typu 
informacje odnotowywane są 
w specjalnym systemie Zakła-
du Gospodarki Komunalnej 
w Puchaczowie. 

– Czyli teraz opłaty za 
wodę będą bardziej uczciwe, 
bo każdy będzie płacił za fak-
tyczne jej zużycie? 

– Tak, z pewnością.
– A od kiedy mieszkańcy 

będą mogli cieszyć się nową 
siecią kanalizacyjną?

– Sukcesywne włączanie 
nieruchomości do sieci roz-
pocznie się już na początku 
roku 2012, zaraz po otrzyma-
niu pozwolenia na użytkowanie 
wybudowanej sieci i pompow-
ni. Całkowite zakończenie prac 
przyłączeniowych planowane 
jest na początek czerwca 2012 
roku.

– Czy mieszkańcy poniosą 
koszty przyłączenia do sieci?

– Nie, mieszkańcy zostaną 
włączeni do nowo wybudowa-
nej sieci, nie ponosząc żadnych 
opłat. W tym miejscu należy 
podkreślić, że jest to zasługą 
Wójta Gminy Puchaczów Ada-
ma Grzesiuka. W innych gmi-
nach każdy właściciel posesji 
zobowiązany jest ponieść koszt 
budowy przyłącza i włączenia 

O zaletach zmodernizowanej oczyszczalni ście-
ków dla gminy Puchaczów powiedziano już wie-
le, jednak rozbudowa kanalizacji, a zwłaszcza 
wprowadzenie nowych wodomierzy, wciąż rodzi 
wiele pytań wśród mieszkańców. Czy wzrosną 
opłaty za wodę? Czy mieszkańcy poniosą koszty 
przyłączenia do sieci? W jaki sposób naliczane są 
opłaty za ścieki? Na te i inne pytania odpowiedzi 
udziala Dyrektor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Puchaczowie Artur Choma.

Oczyszczalnia ście-
ków w Puchaczowie 
– fakty i mity

Fot. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Puchaczowie



Wokół nas

go do sieci w wysokości co naj-
mniej 2 000 zł. W naszym przy-
padku wszystkie koszty pokryje 
gmina Puchaczów.

– Myślę, że ta wiadomość 
bardzo wszystkich ucieszy.

– Też tak sądzę i mam na-
dzieję, że mieszkańcy uszanują 
nowo wybudowaną infrastruk-
turę. Niestety, często niszczone 
są elementy zasuw, obruków 
betonowych i studzienek kana-
lizacyjnych. Aby sieć sprawnie 
działała, nie wolno wprowa-
dzać do kanalizacji sanitarnej 
wód opadowych, drenażowych 
czy gruntowych oraz wszelkich 
innych materiałów i cieczy in-
nych niż ścieki komunalne, 
a także przepompowywać do 
niej zawartości szamb. Przy-
pomnę, że za takie działania 
grozi wielotysięczna grzywna. 
Wszelkie przejawy wandalizmu 
będą surowo karane. 

Korzystając z okazji, ape-
luję do wszystkich mieszkań-
ców Gminy Puchaczów, ob-
jętych systemem kanalizacji 
ciśnieniowej z przydomowymi 
pompowniami ścieków oraz 
skanalizowanych w systemie 
grawitacyjnym, o korzystanie 
z urządzeń kanalizacyjnych 
w sposób zgodny z ich prze-
znaczeniem. Przypominam, 
że nie można wrzucać do in-
stalacji kanalizacyjnych ele-
mentów, materiałów, rzeczy, 
które mogą zablokować lub 
uszkodzić pompę (m.in. szmat, 
mopów, zabawek, patyczków 
do uszu, pieluch, podpasek, 
opakowań itp.). Należy unikać 
również wylewania tłuszczy 
powodujących obrastanie pły-
waków w pompowniach, co 
z kolei skutkuje m.in. trwałym 
załączaniem się pomp, powo-
dując tym samym zagroże-
nie ich uszkodzenia i znaczne 
zwiększenie zużycia energii 
elektrycznej do ich zasilania. 

Istniejąca infrastruktura jest 
majątkiem gminy Puchaczów i 
służy wszystkim mieszkańcom. 
Dbanie o jej stan techniczny 
leży w interesie wszystkich 
mieszkańców gminy korzysta-
jących z wodociągów i systemu 
kanalizacji. Tylko wysoka kul-
tura użytkowania omawianych 
urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
zapewni ich wie-

loletnią i bezawaryjną pracę.
– Proces oczyszczania ście-

ków nie jest jednak taki prosty, 
jakby się wydawało, na pewno 
wymaga dużych nakładów fi -
nansowych. A skoro już o fi -
nansach, wszyscy jesteśmy cie-
kawi, w jaki sposób naliczane 
są opłaty za ścieki? 

– Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami przyjmuje się, że 
ilość ścieków powstających w 
gospodarstwach domowych jest 
równa ilości zużywanej wody. 
Innymi słowy mówiąc, jeżeli 
w ciągu miesiąca 4-osobowa ro-
dzina zużyje 20 m3 wody (ilość 
wody odczytana z wodomie-
rza), to zostanie jej naliczona 
opłata za 20 m3 ścieków od-
prowadzonych do kanalizacji. 
W przypadku kiedy mieszkań-
cy korzystają z wody bezpow-
rotnie zużytej, tzn. która nie tra-
fi a w efekcie końcowym do in-
stalacji kanalizacyjnej, np. woda 
do pojenia zwierząt, mycia sa-
mochodu itp., należy zamonto-
wać na wewnętrznej instalacji 
wodociągowej tzw. podlicznik, 
czyli drugi wodomierz na punkt 
czerpalny zamontowany na ze-
wnątrz budynku. Wówczas od 
wskazania wodomierza głów-
nego odejmujemy wskazanie 
podlicznika i otrzymujemy 
rzeczy wis tą 
ilość ście-
ków trafi a-
jących do 
kanaliza-
cji. 
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Załóżmy, że licznik tej 
4-osobowej rodziny wskazuje 
zużycie 20 m3 wody w miesią-
cu, a zamontowany dodatko-
wo podlicznik 2 m3 w ciągu 
miesiąca. Oznacza to, że ilość 
ścieków, za które naliczona zo-
stanie opłata, wyniesie:

20 m3 – 2 m3 = 18 m3

– Wielu mieszkańców, któ-
rzy będą korzystać z nowej 
sieci kanalizacyjnej, a szcze-
gólnie posiadacze przydomo-
wych pompowni ścieków, ma 
obawy, że będzie musiało po-
nosić opłaty za zużycie energii 
– będą poszkodowani w stosun-
ku do osób korzystających z sie-
ci grawitacyjnej.

– Rzeczywiście, mogło-
by się tak wydawać, ale w tym 
miejscu chciałbym rozwiać 
wszelkie obawy i wątpliwo-
ści. Chcę jasno podkreślić, że 
wszystkich mieszkańców trak-
tujemy równo, także w kwestii 
ponoszenia kosztów. 

Na terenie gminy Pucha-
czów występują obszary za-
grożone szkodami górniczymi, 
a tam najlepszym rozwiąza-
niem dla systemu kanalizacyj-
nego jest system ciśnieniowy 
z przydomowymi pompownia-
mi ścieków. W chwili obecnej 
korzystają już z niego miesz-
kańcy miejscowości: Nadrybie 

Dwór, Nadrybie Wieś, 
Nadrybie Ukaz 

o r a z 

Bogdanki. Mogę powiedzieć, 
że taki sposób odprowadzania 
ścieków sprawdził się. Zasto-
sowany został więc w Jasień-
cu i Zawadowie. Mieszkańcy 
gminy, zarówno ci, którzy ko-
rzystają w chwili obecnej, jak 
i Ci, którzy będą korzystali już 
w najbliższej przyszłości z przy-
domowych pompowni ścieków, 
ponoszą i będą ponosili mniej-
sze opłaty za 1 m3 ścieków 
ze względu na zasilanie pom-
powni z wewnętrznych instala-
cji elektrycznych w budynkach. 
Różnica w wysokości opłat za 
1 m3 ścieków dla budynków, 
z których ścieki odprowadza się 
systemem grawitacyjnym i ci-
śnieniowym z przydomowymi 
pompowniami ścieków, wynika 
jedynie z kosztów zużycia ener-
gii potrzebnej na przetłoczenie 
1 m3 ścieków. 

Chcącym zgłębić ten te-
mat nadmienię, że koszt prze-
tłoczenia 1 m3 ścieków przez 
przepompownię przydomo-
wą wynosi około 15 groszy. 
Dla średniej wielkości rodziny, 
w zależności od ilości odpro-
wadzanych ścieków, 
wyniesie około 
10 zł na 
rok.
Rozmawiała: 
Celina Michalska

Fot. Kanalizacja południowej części gminy Puchaczów
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Uczniowie klas I Gimnazjum w Puchaczowie 

pod okiem nauczyciela, Celiny Michalskiej, 

jak co roku wykonali ulotki zachęcające 

do oszczędzania wody, a następnie rozwiesili 

je w toaletach i klasach. Te krótkie kolorowe 

informacje mają nam codziennie 

przypominać o tym, że woda 

(oprócz tego, że jest kosztowna)  

jest przede wszystkim bezcenna. 

więc 4-osobowa rodzina na 
mycie zębów przynajmniej 2 
razy dziennie po 3 minuty, przy 
stosowaniu metody zakręcone-
go kurka, zaoszczędza dziennie 
prawie 100 litrów wody, mie-
sięcznie prawie 3 m3, czyli rocz-
nie ponad 36 m3.

2. Kąpmy się pod pryszni-
cem, a nie w wannie. Nie dość, 
że jest to bardziej higieniczne, 
to jeszcze niebywale oszczędne. 
Przyglądając się statystycznej 
rodzinie używającej do mycia 
wanny, wiemy, że średnio kąpie 
się w niej 3 razy w tygodniu. 
Każde napełnienie to zużycie 
200 litrów wody, co daje 2400 
litrów tygodniowo, czyli prawie 
125 m3 rocznie. 

To, że jest bezcenna, wiemy 
wszyscy, wszycy też od-

czuwamy, zwłaszcza w naszych 
portfelach, cenę, którą za nią 
płacimy.

Co możemy zrobić, 
by płacić niższe 
rachunki za wodę?

1. Przede wszystkim, zakrę-
cajmy wodę. Niech nie płynie 
ciurkiem podczas mycia zębów, 
golenia i innych czynności wy-
konywanych przy umywalce. 
Normatywny wypływ wody z 
baterii umywalkowej przy ci-

śnieniu 0,1 MPa wynosi 0,07 
litra na sekundę, co daje 

ponad 4 litry na mi-
nutę. Tak 

ggggg

Kr   pla na wagę złota 
Woda… Brakuje jej na Górnym Śląsku, w okolicach Krakowa, Łodzi, Kielc i Szczecina. 
Zasoby wody pitnej w Polsce także nie są najlepsze. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
ilość wody jest trzykrotnie mniejsza niż średnia europejska.

Po wdrożeniu programu 
oszczędnościowego przy użyciu 
prysznica: każda osoba kąpie 
się raz dziennie przez 4 minu-
ty. Zużycie wody orientacyjnie: 
15 litrów na minutę, co daje 60 
litrów na kąpiel, czyli 240 li-
trów dziennie i 86 m3 rocznie. 
Oszczędność wody: prawie 40 
m3 rocznie.

3. Używajmy spłuczek z fun-
kcją „stop” oraz podziałem na 
spłukiwanie oszczędnościowe 
3/6 litrów. Jeżeli nasza spłuczka 
nie posiada takiego mechani-
zmu, można go dokupić albo 
wymienić całą spłuczkę. To na-
prawdę wiele nie kosztuje.

4. Uszczelnijmy spłuczki w 
toaletach oraz nieszczelne ba-
terie przy umywalkach, zlewo-
zmywakach i wannach. W za-
leżności od stopnia nieszczelno-
ści ze spłuczki może wyciekać 
dziennie nawet 50 i więcej litrów 
wody, a z nieszczelnego kranu 
nawet 30. Załóżmy, że w miesz-
kaniu jest nieszczelna spłuczka 
i jeden nieszczelny kran. Ozna-
cza to stratę 80. litrów wody 
dziennie (przynajmniej jeden 
prysznic) i prawie 30 m3 rocznie.

5. Używajmy programów 
oszczędnościowych w pralkach 
i zmywarkach, jeżeli nie zała-
dowujemy pełnego wsadu albo 
gdy odpowiednio ubrania lub-
naczynia są lekko zabrudzone. 
Rada dotyczy tych, którzy mają 
zmywarkę i pralkę automatycz-
ną, a w nich funkcje oszczędno-
ściowe.

6. Używajmy tak zwanych 
perlatorów montowanych na 
wylewkach baterii umywalko-
wych i zlewozmywakowych. 
Perlator to nasadka, która mie-
sza wodę z powietrzem. Mo-
żemy uzyskać nawet do 50% 
oszczędności wody przy znacz-
nie lepszym efekcie myjącym 
i płuczącym. 

Artur Choma

Każde nape
200 litrów wody, co daje
litrów tygodniowo, czyli prawie 
125 m3 rocznie. 

cajmy
ciurkiem podczas
golenia i innych czynności wy
konywanych przy umywalce. 
Normatywny wypływ wody z 
baterii umywalkowej przy ci-

śnieniu 0,1 MPa wynosi 0,07 
litra na sekundę, co daje 

ponad 4 litry na mi-
nutę. Tak 

4
toaletach 
terie przy
zmywaka
leżności
ści ze s
dzienn
wody, 
nawet
kaniu
i jed
cza 
dzi
pry

Neutralizujmy eternit – to nic nie kosztuje
To, że azbest jest szkodliwy i trzeba go usuwać, wiadomo od dawna. Czy gmina Puchaczów pomaga miesz-
kańcom uporać się z tym problemem?

Program „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puchaczów” realizowany już od 2008 
roku ma na celu bezpieczne oczyszczanie terenu gminy z eternitu znajdującego się głównie na budynkach mieszkalnych 

i gospodarczych pod postacią płyt azbestowo-cementowych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z możliwości bezpłatnego usunięcia azbestu z naszego śro-

dowiska. W celu skorzystania z dofi nansowania proponowanego przez gminę, w wysokości 100% kosztów obejmujących: 
demontaż, pakowanie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, właściciel obiektu powinien zgłosić 
zamiar wymiany pokrycia dachowego lub rozbiórki obiektu budowlanego, a w przypadku planowanej rozbudowy z nadbu-
dową obiektu – uzyskać stosowną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany. 

Zgłoszenia dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w Wydziale Budownictwa i Architektury. Następnie należy 
złożyć w Urzędzie gminy Puchaczów (budynek USC, pok. nr 7) odpowiedni wniosek wraz z  załącznikami, do którego ponadto 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające własność budynku/działki oraz dokumenty uzyskane ze Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej.                                                                                                                                                                             

Po rozpatrzeniu i weryfi kacji kompletne wnioski zostają zakwalifi kowane do realizacji.                         Barbara Pacek-Jaśkiewicz
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Harcerki tworzą 3 zastępy: 
„Żagielnice”, „Rogatnice” 

i „Barakudy”,  natomiast harce-
rze należą do „Jeżowców” oraz 
„Toporników”. 

„Triera” spotyka się w har-
cówce, ma proporzec, kronikę, 
pałatki, kangurki, namioty oraz 
inne drobne elementy harcer-
skiego wyposażenia. Harcerze 
są umundurowani. Na zbiór-
kach i biwakach poznają musz-
trę, poszerzają swoje zaintere-
sowania, realizując zadania na 
wybrane sprawności.

Drużyna działa przede 
wszystkim na terenie gminy 
Puchaczów. Każdego lata or-
ganizuje rowerowy rajd „Szla-
kiem Bocianich Gniazd”, pod-
czas którego je liczy i obserwuje 
efekty lęgów. Wyniki monito-
ringu przekazuje Polskiemu 
Towarzystwu Przyjaciół Przy-
rody „Pro Natura” we Wrocła-
wiu. Alarmuje też odpowiednie 
służby o lokalizacji gniazd wy-
magających renowacji. 

Latem „Triera” prowadziła 
badania czystości wody w Mo-
gielnicy.

Harcerze systematycznie 
kontrolują też stan jedynego na 
terenie gminy drzewa pomni-
kowego – wiązu szypułkowego 
w Szpicy. O zagrożeniach infor-
mują wojewódzkiego konser-
watora przyrody w Lublinie. In-
nym drzewem, nad którym 
sprawują pieczę, jest piękny, sa-
motnie rosnący wśród pól dąb 
szypułkowy w Jasieńcu o pier-
śnicy 4,5 metra. Odwiedzają go 
jesienią i latem podczas rajdu ro-
werowego, uaktualniając doku-
mentację dotyczącą jego stanu. 

W minionym 2011 roku 
wraz z gromadą zuchową „Le-
śne Skrzaty” harcerze zorgani-
zowali 2 biwaki, podczas któ-
rych poszerzali wiedzę ekolo-
giczną, uczyli się rozpoznawać 
gatunki drzew po liściach, owo-
cach i korze. Drugi biwak po-
święcony był zdrowemu odży-
wianiu i kultywowaniu tradycji 
świąt Bożego Narodzenia. 

Sprawdzeniu harcerskich 
umiejętności służyły „Leśne 
Harce Zastępów” w Nakielnicy 
k. Łodzi. 

Drużynowa Elżbieta Szwed

Harcerze z Ostrówka
2. Drużyna Harcerska „Triera” przy Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku liczy w tym 
roku 10 harcerzy i 16 harcerek.  

EduPuchaczów

Na co dzień w godzinach 
od 10.00 do 20.00 udo-

stępnialiśmy: kawiarenkę in-
ternetową, ping–ponga, gry
planszowe oraz nową kon-
solę Xbox. Oprócz tego, jak 
zwykle w GOK, odbywały 
się zajęcia: plastyczne, mu-
zyczne i taneczno-ruchowe. 

W ramach zimowego wy-
poczynku wyjeżdżaliśmy do 
kina na fi lmy: „Kot w butach” 
i „Piękna i bestia” w 3D oraz 
byliśmy na spektaklu w Te-
atrze Lalki i Aktora im. Hansa 
Christiana Andersena w Lu-
blinie pt. „Kalosze Szczęścia”. 

Ferie w GOK
Tegoroczna oferta na ferie zimowe była bardzo różnorodna 
i dynamiczna. W ciągu dwóch tygodni odbyło się wiele wy-
jazdów, zajęć i innych atrakcji. 

Bardzo przyjemnie prze-
biegł wyjazd do SPA w Nałę-
czowie, gdzie zażyliśmy ką-
pieli, masaży wodnych oraz 
korzystaliśmy z sauny. 

Próbowaliśmy swoich 
sił również w zakresie kuli-
narnym. Grupa ok. 20 dzie-
ci piekła pizzę na drożdżo-
wym cieście z mnóstwem 
dodatków. 

Zorganizowaliśmy na te-
renie domu kultury biwak z 
noclegiem dla 16. uczestników. 

Codziennie w GOK go-
ściliśmy regularnie ok. 40 
dzieci.

Beata Sagan

27 stycznia 2012 roku od-
było się uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu „Wesoły 
bałwan”. 

Na konkurs skierowa-
ny do dzieci i rodziców 

z Przedszkola w Puchaczowie 
wpłynęło 50 prac – informuje 
Ewa Bochra, Dyrektor Przed-

Wesoły bałwanWesoły bałwan

Dlatego też gratulujemy  
uczniom z Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Puchaczo-
wie: Angelice Górskiej, Mał-
gorzacie Kozieł, Aleksandrze 
Kutyma, Pawłowi Krzyszczu-
kowi i Kubie  Tenerowiczowi, 
którzy  reprezentowali szkołę 
w III edycji powiatowego  kon-
kursu „Trzymaj formę”. Dziel-
na piątka zdobyła II miejsce 
w powiecie. Zanim to jednak 
nastąpiło, na etapie szkolnym  
przebrnęli przez trudne testy, 
a w rozgrywkach powiatowych 
wykazali się nie tylko dużą 
wiedzą na temat zbilansowanej 
diety, ale rywalizowali również 
w zadaniach sportowych oraz-

t o w a -
rzyszących, tj. umiejętności 
lepienia pierogów,  obierania 
jabłka czy rozpoznawania 
składu soków. Opiekunem 
zwycięzców jest nauczyciel 
biologii – Celina Michalska.

Dodatkową konkurencją 
towarzyszącą konkursowi by-
ła prezentacja multimedialk-
tórą należało wykonać, nawią-
zując do tematyki „Trzymaj 
formę”.  I miejsce w Gimna-
zjum i jednocześnie wyróż-
nienie w powiecie zajął Paweł 
Krzyszczuk, II miejsce egze-
kwo: Angelika Górska i Ma-
teusz Warzyszak, III – Dawid 
Marcinek.           Celina Michalska

Trzymaj formę
Ogólnopolski program „Trzymaj for-
mę” uczy zasad prawidłowego sposobu 
odżywiania się dzieci i młodzieży, pro-
muje zdrowy tryb życia, zachęcając 
do aktywności fi zycznej, sprzyja także 
rozwijaniu umiejętności interperso-
nalnych. Realizowany metodą projek-
tu, wykracza poza podstawę progra-
mową i programy nauczania szkoły. 

szkola. – Rodziny wykazały 
się dużą inwencją twórczą, 
a ponieważ wszyscy bardzo się 
zaangażowali we wspólną pra-
cę, nagrodziliśmy ją upomin-
kami i dyplomami. Konkurs 
sprawił wiele radości i zinte-
grował wszystkich biorących 
w nim udział – dodaje pani 
dyrektor.                                 nem
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EduPuchaczów

STAWKI PODATKÓW
OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE PUCHACZÓW W 2012 R.

I. PODATEK LEŚNY:  41,0696 zł z 1 ha lasu

 II.  PODATEK ROLNY:  50,00 zł ha przeliczeniowego (według cen żyta: 20 zł za dt)
w roku ubiegłym 17 zł za dt. Stawka podatku w stosunku roku minionego wzrosła 
o 7,50 zł za 1 ha przeliczeniowy. Cena skupu żyta ustalona komunikatem Prezesa 
GUS z dnia 19 października 2011 r. wynosi 74,18 zł za 1 dt. Uchwałą Rady Gminy 
Puchaczów obniżona została do 20 zł za 1dt (dt – decytona).

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1. OD GRUNTÓW :
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-

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

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

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

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
• mieszkalnych: 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

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

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

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

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

IV. PODATEK OD OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
• Obowiązek ciąży na osobach fi zycznych i osobach prawnych będących wła-

ścicielami środków transportowych. Podatek od środków transportowych 
płatny jest w 2. ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podat-
kowego w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podatku 
od środków transportowych za 2012 rok  pozostały na poziomie roku 2011 
za wyjątkiem tych, które były niższe niż stawki minimalne podatku ogłoszone 
w Monitorze Polskim nr 95 poz. 962.

Wokół gminnych podatków w 2012 roku

                                        

Staw
poziomie r

imalne podatku og

Informacje udzielone 
Sylwii Janiuk przez Stefanię Staszczak – 

Inspektora ds. podatkowych
Urzędu gminy Puchaczów

Ulgi podatkowe, 
z których mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy 
Puchaczów
Właściciele gospodarstw 
rolnych mogą skorzystać 
z ulgi z tytułu nabycia lub 
powiększenia gospodarstwa 
rolnego. Ulga udzielona 
zostaje na wniosek 
podatnika na okres 5. lat.

Miejsca, w których można 
opłacać gminne podatki
Podatek można zapłacić 
u sołtysa wsi, w Banku 
Spółdzielczym 
w Puchaczowie, nie 
ponosząc opłaty bankowej, 
lub w każdym innym banku 
za opłatą, podając właściwy 
numer konta: 66 86 93 0006  
0000 0172 2003 0003.

Zwrot podatku akcyzowego 
od zakupionego oleju 
napędowego
Każdy rolnik może ubiegać się 
o zwrot podatku akcyzowego 
od zakupionego oleju 
napędowego. Taki wniosek 
należy złożyć do wójta gminy 
z dołączonymi fakturami 
VAT (lub ich kopiami), 
stanowiącymi źródło zakupu 
oleju napędowego. Limit 
zwrotu podatku w 2012 r. 
wynosić będzie 81,70 zł (na 1 
ha użytków rolnych). Pierwszy 
termin składania wniosków: 
od 01 lutego 2012 r. do 29 
lutego 2012 r. (faktury za 
okres od 01 września 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r.).  Drugi 
termin: od 01 sierpnia 2012 
r. do 31 sierpnia 2012 r. ( 
faktury za okres od 01 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r.). 
Zwrot będzie wypłacony 
między 02 a 30 kwietnia 
2012 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym 
terminie i od 01 do 31 
października 2012 r. 
w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie.



Biuletyn

Planowana kwota dochodów wynosi 
29 846 126,00 zł, a kwota wydatków 

to 35 634 682,00 zł.
Strategicznym celem Gminy Pucha-

czów w roku 2012 jest kontynuacja za-
dań inwestycyjnych z lat ubiegłych. Na 
ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 
5 050 000,00 zł. 

Do głównych przedsięwzięć należy:
• Dokończenie budowy i włączenie do 

kanalizacji mieszkańców miejscowości: 
Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawa-
dów, Jasieniec. 

• Budowa budynku Urzędu Gminy (do-
kumentacja i wykonawstwo);

• Rozbudowa budynku remizy strażac-
kiej w m. Ciechanki.

• Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Al-
bertów, Wesołówka, Ciechanki (Suf-
czyn), Turowola-Kolonia, Turowola.

• Budowa basenu przy Zespole Szkół w 
Puchaczowie.

W budżecie zaplanowano także:
• szereg zadań inwestycyjnych jedno-

rocznych, 
• środki na realizację zadań w ramach 

Funduszu Sołeckiego (477 217,00 zł), 
• dotację dla Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w Puchaczowie do 1m3 sprze-
danej wody, ścieków i zbiórki odpadów 
(704 000,00 zł), 

• dofi nansowanie dla mieszkańców Gmi-
ny Puchaczów na pozyskanie energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 
solary (200 000,00 zł) 

• oraz inne zadania z zakresu drogo-
wnictwa, gospodarki mieszkaniowej, 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, kultury fi zycznej 
i sportu.

Jak co roku znaczną część budżetu 
przeznaczono na oświatę oraz edukacyjną 
opiekę wychowawczą – to 12 358 244,00 zł.

Barbara Marcinek,
Skarbnik Gminy

Z funduszu sołeckiego w 2011 wydat-
kowano 357 737,32 zł. Dofi nansowanie
 z budżetu gminy wyniosło 205 433,71 zł. 
W jego ramach wykonano wszystkie zgło-
szone w 2010 r. zadania. Należały do nich:

1. Wymiana podłogi w budynku wielo-
funkcyjnym w Albertowie.

2. Sporządzenie dokumentacji tech-
nicznej na budowę chodnika przy drodze 
gminnej w Bogdance.

3. Wykonanie placu zabaw oraz wy-
posażenie zaplecza kuchennego budynku 
wiejskiego w Brzezinach.

4. Utwardzenie placu przy budynku 
OSP oraz wyposażenie zaplecza kuchen-
nego w Kolonii Ciechanki.

5. Zakupienie w zamrażarki, kuchni 
gazowej i artykułów gospodarstwa domo-
wego do budynku wiejskiego oraz pomocy 
dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 
w Ciechankach.

6. Wyposażenie zaplecza kuchennego 
i odnowienie budynku wiejskiego wraz 
z konserwacją ogrodzenia oraz zakupie-
niem krzewów do nasadzeń wokół budyn-
ku wiejskiego w Jasieńcu.

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki to środki fi nan-
sowe wydzielone w budżecie gmi-
ny dla danego sołectwa na wyko-
nanie zadań przyczyniających się 
wyłącznie do poprawy warunków 
życia jego mieszkańców, zgodnych 
ze strategią rozwoju gminy. Dzięki 
niemu sołectwa dysponują środ-
kami na fi nansowanie skromnych, 
ale istotnych działań na rzecz 
swoich społeczności.

Mamy budżet
na 2012 rok
Budżet gminy Puchaczów na 2012 
rok uchwalono na XV Sesji Rady
gminy Puchaczów 29 grudnia 
2011 roku. 

7. Zakupienie odśnieżarki i paliwa dla 
Nadrybia Ukazowego.

8. Remont drogi gminnej w Nadrybiu 
Dwór.

9. Remont drogi gminnej oraz zaku-
pienie do budynku OSP krzeseł i stołów 
w Nadrybiu Wsi.

10. Wyposażenie budynku wiejskiego 
w sprzęt siłowy i krzesła oraz zakup po-
mocy dydaktycznych dla Szkoły Podsta-
wowej w Ostrówku.

11. Wybudowanie parkingu w centrum 
przy ul. Mickiewicza w Puchaczowie oraz 
wykonanie nasadzeń krzewów wzdłuż 
ul. Lubelskiej.

12. Remont drogi gminnej w Starej Wsi.
13. Zakup ławek, drzewek ozdobnych, 

opryskiwacza, a także wybudowanie placu 
zabaw w Szpicy.

14. Remont budynku wiejskiego w We-
sołówce.

15. Instalacja klimatyzacji w budynku 
wielofunkcyjnym w Zawadowie.

16. Wyposażenie zaplecza kuchennego 
i remont drogi w Turowoli.

17. Sporządzenie dokumentacji oświe-
tlenia w Kolonii Turowola.

S. Janiuk, S. Biedacha

GMINNA TABLICA OGŁOSZEŃ
UCHWAŁY RADY GMINY PUCHACZÓW

1. Uchwała Nr XIV/70/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Puchaczów.

2. Uchwała Nr XIV/71/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmia-
ny budżetu na 2011 rok.

3. Uchwała Nr XIV/72/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIII/62/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 10 listopada 2011 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Puchaczów na rok 2012.

4. Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji i informacji po-
datkowych w zakresie podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego.

5. Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2012 
rok.

6. Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Gminy Pucha-
czów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii w Gminie Puchaczów na 2012 rok.
                                                                         c.d. s. 10

Fot. Odśnieżarka zakupiona 
z funduszu sołeckiego do Nadrybia Ukazowego

                                    Nr 3(1/2012)   s.  9



KALENDARIUM
IMPREZ GOK
W PUCHACZOWIE
Gminny Ośrodek Kultury w Pu-
chaczowie oprócz bieżącej działal-
ności do której zaliczamy: zajęcia 
plastyczne, wokalne, taneczne 
oraz muzyczne (odbywające się 
regularnie przez cały tydzień) oraz 
prowadzenie bezpłatnej kawia-
renki internetowej (otwartej od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-18.00), zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na najbliższe 
imprezy:  

30 stycznia - 12 lutego 2012 r. 

Akcja Zima – Organizacja ferii zi-
mowych dla dzieci i młodzieży.

Marzec 2012 r. 

Wielkanocny Kiermasz Stroików 
i Ozdób Świątecznych.

Kwiecień 2012 r.

Rambit – Turniej Międzyszkol-
ny, kształtujący zasady zdrowego 
współzawodnictwa i dobrej zabawy.

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ 
w Puchaczowie
Gminny Ośrodek Zdrowia SP 
ZOZ w Puchaczowie wykonuje 
bezpłatne szczepienia ochronne 
(w ramach szczepień podstawo-
wych), którymi objęte są dzieci 
w wieku od 6 tyg. do 16 m-cy we 
wtorki i środy w godz. 8.00-16.30.

Szczepienia obowiązkowe są 
prowadzone zgodnie z aktualnym 
programem szczepień od chwili na-
rodzin dziecka aż do 19. roku życia. 
Są to szczepienia przeciwko: gruźli-
cy, błonicy, krztuścowi, polio (polio-
myeliti s), odrze, śwince, różyczce, 
tężcowi, wzw typu B (wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B) oraz 
przeciwko zakażeniom Hib. Szcze-
pienia obowiązkowe są bezpłatne.

Szczepienia zalecane to takie, 
które umożliwiają szerszą ochronę 
przed chorobami zakaźnymi. W Pol-
sce są to szczepienia płatne, choć 
w wielu krajach UE i USA są szcze-
pieniami obowiązkowymi (bezpłat-
nymi). Zapobiegają takim chorobom 
jak: biegunki rotawirusowe, wzw 
typu B dla grup nieobjętych szcze-
pieniami obowiązkowymi, wzw 
typu A, grypa, kleszczowe zapalenie 
mózgu, ospa wietrzna oraz zakaże-
nia wywołane przez pneumokoki.

Szczegółowe informacje wraz z ka-
lendarzem szczepień na stronie: 
www.szczepienia.pl.

GMINNA TABLICA OGŁOSZEŃ

Biuletyn

– Panie Wójcie, pokuśmy się 
o podsumowanie minionego 
roku. Czy można go nazwać ro-
kiem inwestycji?

– Nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości. W 2011 r. zrealizo-
waliśmy gminne inwestycje na 
kwotę około 30 mln zł. Dzięki 
pozyskanym środkom fi nanso-
wym możliwa była m.in. budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Ciechankach, Ostrówku, Szpicy, 
Zawadowie, Jasieńcu, która kosz-
towała gminę ponad 21 mln zł. 

– Czy mieszkańcy poniosą 
koszty przyłączenia budynków 
do sieci kanalizacji sanitarnej? 
– Do tej pory nikt nie został ob-
ciążony żadnymi kosztami z tego 
tytułu i nadal tak pozostanie. 

– Zmodernizowali Państwo 
oczyszczlanię ścieków. O ile mi 
wiadomo, jej wartość przekro-
czyła ponad 4,5 mln zł. 

– Ma pani rację. Równocze-
śnie, w trakcie realizacji tych wie-
lomilionowych inwestycji, wy-
remontowano budynki wiej-
skie w Albertowie, Ciechankach 
POM, Jasieńcu, Bogdance, Za-
wadowie, Nadrybiu, Ostrówku, 
Brzezinach. Poprawiono oświe-
tlenie drogowe oraz położono 
nowe nawierzchnie asfaltowe 
w Starej Wsi, Turowoli i Pucha-
czowie PGR. Opracowano także 
dokumentację na budowę kana-
lizacji dla mieszkańców Turowoli 
Kolonii, Albertowa i Wesołówki.

– Na łamach „Wieści” pisali-
śmy o kompleksach obiektów 
sportowych „Moje boisko – Orlik 
2012” w Puchaczowie i Ostrówku. 

– Koszt budowy każdego to 
kwota ponad 1,3 mln. zł. Ale pa-
miętaliśmy także o najmłodszych 
mieszańcach gminy – dla nich 
wybudowano nowe place zabaw 
w Brzezinach i Szpicy oraz dopo-
sażono już istniejące. W Pucha-
czowie zakończono rewitalizację 
parku wraz z budową fontanny. 

– Czy plan inewstycyjny na 
rok 2012 jest równie ambitny 
i różnorodny? 

– Z całą pewnością. Jest szereg 
zadań, które gmina realizuje na 
rzecz swojej społec zności. Okre-
śla je przyjęty 29 grudnia 2011 r. 
budżet na 2012 r. Do głównych 

obszarów inwestycyjnych należy 
budowa kanalizacji sanitarnej w 
Albertowie, Wesołówce, Turo-
woli, Turowoli Kol., uzupełnienie 
sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej w Puchaczowie, Starej Wsi, 
Turowoli Kol., Turowoli, Brzezi-
nach, Szpicy i Ciechankach. Za-
planowaliśmy remont dróg gmin-
nych w Turowoli, Turowoli Kol., 
Jasieńcu, Albertowie, Bogdance, 
Puchaczowie i Nadrybiu Ukazo-
wym. Będziemy kontynuować 
remonty budynków gminnych 
w Bogdance, Nadrybiu, Weso-
łówce i Ostrówku, dokończymy 
remont sklepu w Brzezinach 
i rozbudujemy OSP w Ciechan-
kach. Powstaną place zabaw w 
Jasieńcu, Turowoli Kol. i Zawado-
wie. Wybudujemy oświetlenie w 
Ciechankach Korea, Zawadowie 
i Turowoli Kol.

– A w samym Puchaczowie?
– Wyremontujemy budynek 

GOK i dokończymy budowę par-
kingu przy ul. Mickiewicza. Ma-
my też środki na opracowanie do-
kumentacji na budowę Urzędu.

– A co z budową basenu, na 
którą z niecierpliwością czekamy?

– Mamy już dokumentację 
inwestycji, teraz czekamy na po-
zwolenie na rozpoczęcie prac 
budowlanych. Wierzę, że nastąpi 
to jeszcze w 2012 roku.

Rozmawiała: 
Małgorzata Rodziewicz

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy 
Puchaczów, Marian Stadnik
Urząd Gminy Puchaczów 
ul. Lubelska 22 
21-013 Puchaczów
Tel. 81 757 50 12 
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Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów 

tel. 81 757 53 45

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów 

tel. 81 757 53 45

7. Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 16 grudnia 
2011 r. w sprawie wskazania rad-
nych Rady Gminy w Puchaczowie 
do pracy w Zespole ds. Konsultacji 
Społecznych.

8. Uchwała Nr XV/79/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29 grudnia 2011 
r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Pu-
chaczów w rejonie wsi Ciechanki.

9. Uchwała Nr XV/80/11 Rady Gmi-
ny Puchaczów z dnia 29 grudnia 
2011 r. w sprawie stwierdzenia, że 
projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów część IV – frag-
ment korytarza terenu dla przejścia 
infrastruktury technicznej we wsi 
Zawadów nie narusza ustaleń Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Puchaczów.

10. Uchwała Nr XV/81/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29 grudnia 2011 

r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Pucha-
czów część IV – fragment korytarza 
terenu dla przejścia infrastruktury 
technicznej we wsi Zawadów.

11. Uchwała Nr XV/83/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29.12.2011 r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej na 
lata 2011-2016.

12. Uchwała Nr XV/84/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29 grudnia 2011 
roku w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej zmiany granic obrębów 
ewidencyjnych w jednostkach ewi-
dencyjnych Puchaczów i Bogdanka.

13. Uchwała Nr XV/85/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29 grudnia 2011 
r. w sprawie: zmiany uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy fi -
nansowej.

14. Uchwała Nr XV/86/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 29 grudnia 2011 
r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na rok 2012.

Szczepienia dzieci 
– wtorek, środa 10.00-16.00.



Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW  1 III 2 IV

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 2 III 3 IV
3. OSTRÓWEK 5 III 4 IV
4. CIECHANKI 6 III 5 IV

5. ALBERTÓW 7 III 6 IV

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 8 III 10 IV

7.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ 
– PRZY BOGDANCE 
DO TARTAKU

9 III 11 IV

8.

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

12 III 12 IV

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

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

13 III 13 IV

10.

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

14 III 16 IV

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA
KOL. TUROWOLA 15 III 17 IV

Harmonogram odbioru
nieczystości stałych zmieszanych
– I i II kwartał 2012 roku

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 16 lutego

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA 
WIEŚ 17 lutego

3. KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA 20 lutego

4. BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, 
NADRYBIE DWÓR 21 lutego

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 22 lutego

Harmonogram odbioru
nieczystości segregowanych
– I kwartał 2012 roku ODJAZDY DO SZPITALA:

ŁĘCZNA D.A.  ŁĘCZNA UL. TY
SIĄCLECIA  ŁĘCZNA SZPI
TAL: 6.30(F), 6.47(F),7.12 
(GU), 8.22 (GU), 9.07(F), 
9.30(F), 10.07(GU), 11.32(F), 
12.02(GU), 12.25(F), 13.02(F), 
13.32(GU), 14.22(GU), 
15.02(F), 15.35(F), 16.37(GU), 
17.52 (F) – autobusy kursujące 
na linii Łęczna – Puchaczów – 
Cyców; ŁĘCZNA D.A.  ŁĘCZ
NA SZPITAL: 7.03 (F), 8.58 (F), 
10.38 (F), 11.53 (F), 15.18 (F), 
17.38 (F) – autobusy kursują-
ce na linii Łęczna – Puchaczów 
– Cyców.

ODJAZDY ZE SZPITALA: 

ŁĘCZNA SZPITAL  ŁĘCZ
NA UL. PIŁSUDSKIE
GO  ŁĘCZNA D.A.: 6.40 
(F), 7.05(GU), 7.35(F), 8.35 
(GU), 9.30(F), 9.55(F), 11.00 
(GU), 11.40(F), 12.30 (GU), 
12.55(F), 13.20(GU), 13.45(F), 
14.30(GU), 15.15 (GU), 
16.15(F), 16.50(F) – autobusy 
kursujące na linii Łęczna – Pu-
chaczów – Cyców; ŁĘCZ
NA SZPITAL  ŁĘCZNA D.A.: 
7.25(F), 9.15(F), 10.50(F), 
12.12(F), 15.32(F) – autobusy 
kursujące na linii Łęczna – Pu-
chaczów – Cyców.
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje 
w soboty, S – kursuje w soboty, 
niedziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje 
w okresie wakacji i ferii szkolnych, 
U – nie kursuje w I dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia, Nowy Rok 
i I dzień Świąt Wielkanocnych, 
d.a. – dworzec autobusowy.

ODJAZDY Z DW. AUTOB.
W ŁĘCZNEJ DO SZPITALA 

5.30(F), 6.30(FS), 6.45 
(F/6),.47(F), 7.03(F), 7.12 (GU), 
7.15(F), 7.30(F), 7.45(F), 8.22 
(GU), 8.40(F), 8.58(F), 9.07(F), 
9.30(F/6), 9.50(F),10.07 
(GU), 10.15(FS), 10.38(F), 
10.40 (F), 11.20(F), 11.32(F), 
11.45(F), 11.53(F), 12.02(GU), 
12.05(F/6), 12.25 (F), 
12.30(F), 13.02(F), 13.05(FS), 
13.20(F), 13.32(GU), 13.40(F), 
14.05(S), 14.22(GU), 14.35(F), 
15.02(F), 15.18(F), 15.30(F), 
15.35(F), 15.50(F), 16.10(F/6), 
16.37(GU), 17.35(F/6), 
17.38(F), 17.52 (F), 18.30(F), 
19.10(F/6). 

ODJAZDY ZE SZPITALA 
NA DW. AUTOB. W ŁĘCZNEJ
6.14 F , 6.39 F/6 , 6.40 F , 
7.05 (GU), 7.19(F), 7.25(F), 
7.35(F), 7.49(F), 8.29(F), 

8.35(GU), 8.54 (F/6), 9.14(FS), 
9.15(F), 9.30(F), 9.55(F), 
10.44(F), 10.50(F), 11.00(GU), 
11.14(F/6), 11.34(F), 11.40(F), 
11.55(F), 12.12(F), 12.24(F), 
12.30(GU), 12.48(S), 12.55(F), 
13.10(F), 13.20(GU), 13.29(F), 
13.45(F), 13.54(FS), 14.24(F), 
14.30(GU), 14.49(F), 15.12(F), 
15.15(GU), 15.23(F/6), 
15.32(F), 16.05(F), 16.15(F), 
16.34(F), 16.50(F), 17.32(F/6), 
18.14(F), 18.39(F/6), 19.05(F).
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje 
w soboty, S – kursuje w soboty, nie-
dziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje 
w okresie wakacji i ferii szkolnych.

ŁĘCZNA: ROZKŁAD JAZDY 
KOMUNIKACJI PRYWATNEJ

CYCÓW, p. Puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A, 5.50F, 6.20E, 6.35 
F, 6.45F, 7.15E, 7.45F, 8.00A, 
8.15F, 8.45E, 9.00A, 9.30A, 
9.40F, 10.00F, 11.00A, 11.10E, 
11.30F, 11.50F, 12.00A, 12.25A, 
12.40E, 13.00F, 13.30E, 13.55F, 
14.10F, 14.20F, 14.40E, 14.55A, 
15.25E, 15.40F, 15.55F, 16.20F, 
16.45F, 17.00F, 17.20F, 18.00A 
JASZCZÓW p. Milejów: 7.45F, 
11.20F, 13.20F, 17.35A, 19.10A,
LUBLIN p. Łuszczów: od 4.50 
co ok. 5 min. do 21.40, w sobo-
tę pierwszy kurs do Lublina 
o 5.00, w niedzielę o 5.40. ŁY
SOŁAJE p. Jaszczów: 5.30F, 
6.30F, 9.30A, 12.05A,16.10A,
MILEJÓW: 5.30F, 6.30C, 7.15F, 
7.30F, 8.10F, 8.40F, 9.50F, 
10.15C, 10.40F, 11.00F, 11.20F, 
11.45F, 12.30F, 13.05C, 13.20F, 
13.40F, 14.05C, 14.35F, 15.10F, 
15.50F, 17.00F, 18.30F. MILE
JÓW p. Łańcuchów: 14.05F, 
17.00F. OSTRÓW p. Ludwin, 
Rozkopaczew 6.35F. OSTRÓW 
p. Ludwin, Krasne, Uścimów: 
7.50A, 10.15, 12.50F, 14.05, 
15.20F, 17.25, 20.05. PIASECZ
NO p. Puchaczów, Bogdanka 
9.15F, 10.50F. PUCHACZÓW 
p. Ludwin, Piaseczno: 6.15F, 
7.25F, 12.50F, 14.20F, 15.30F
TRAWNIKI p. Milejów 8.10F, 
11.00F, 15.10F.

F – kursuje w dni robocze, 6 – kur-
suje w soboty, S – kursuje w dni na-
uki szkolnej, – kursuje w dni robo-
cze i soboty, B – nie kursuje w so-
boty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator

 

BIBLIOTEKAPOLECA
Miłośnicy prozy Paulo Coelho będą usatysfakcjonowani. Jego 

najnowsza książka „Alef” opowiada o duchowej podróży pi-
sarza związanej z wyprawą do Azji w 2006 roku. Ogromną rolę w tej 
historii odgrywa młoda dziewczyna, którą Paulo spotkał podczas wy-
prawy koleją transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku. Kluczem 
do ostatecznego przebudzenia bohatera a zarazem odkupienia jest 
ponowne spotkanie z kobietą, którą kochał i którą podle zdradził 
ponad 500 lat wcześniej... Kolejna magiczna, pełna tajemnic po-
dróż w towarzystwie Paula Coelho, który jak zwykle nas nie zawodzi.

Paulo Coelho „Alef ”
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Przede mną siędzą 
2 młode, dynamiczne 
i kreatywne dziewczyny: 
Katarzyna Janiuk i Syl-
wia Janiuk. Wspólnie 
z Iwoną Chruściel i Aga-
tą Hałas tworzą Wie-
loosobowe stanowisko 
ds. Rozwoju Lokalnego 
i Promocji Gminy Pu-
chaczów, dzięki któremu 
gmina zmienia się nie 
do poznania.

– Zacznę nietypowo, bo od 
pytania, które powinnam zadać 
na końcu. Jaką kwotę z zewnętrz-
nych funduszy udało sie pozy-
skać gminie w roku ubiegłym?

–  Łącznie, z 8. projektów 
unijnych oraz jednego rządowe-
go, uzyskaliśmy dofi nansowanie 
w kwocie 18.783.284,29 zł – in-
formuje z uśmiechem na ustach 
Sylwia Janiuk, podinspektor ds. 
promocji gminy.

– Co możecie powiedzieć 
w tym kontekście euroscepty-
kom, którzy tak obawiali się wej-
ścia do Unii?

– Chyba nie będę orygninal-
na twierdząc, że fundusze euro-
pejskie zmieniają Polskę. Unijne 
pieniądze poprawiają nasze życie 
dosłownie w każdej dziedzinie, 
a przykłady można wymieniać 
bez końca – mówi Katarzyna 
Janiuk, starszy specjalista ds. 
rozwoju lokalnego i funduszy 
unijnych. – Tak jest i w gminie 
Puchaczów, która realizuje wiele 
inwestycji,  na które  pieniądze po-
zyskano z różnych europejskich 
funduszy. Rozbudowana infra-
struktura komunalna, rozwinięta 
sieć szkół, bibliotek, ośrodków 
kreujących życie kulturalne,  do-
stęp do Internetu podwyższyły 
standard życia mieszkańców oraz 

sprzyjają wszechstronnemu roz-
wojowi gminy.

– Czy chce Pani tym samym 
powiedzieć, że doganiamy w roz-
woju niewielkie miasta?

– Stwierdzam jedynie, że fun-
dusze stymulują rozwój gospodar-
ki naszej gminy i przyczyniają się 
do  zmniejszania dystansu między 
obszarem wsi, a  najbardziej roz-
winiętymi gminami miejskimi na 
poziomie województwa i kraju.    

– Jak wygląda proces apliko-
wania o środki unijne?

– W każdym projekcie inaczej, 
a to z uwagi na odrębność  doku-
mentów i unijnych wytycznych. 
Aplikacja odbywa się zazwyczaj 
na zasadach konkursu lub ogło-
szenia o naborach wniosków do 
poszczególnych programów po-
mocowych. Instytucjami pośred-
niczącymi są najczęściej urzędy 
marszałkowskie. Nasz lubelski za-
rządza i odpowiada np. za wdra-
żanie i jednoczesne aplikowanie 
samorządów o środki z Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013, z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na lata 2007-
-2013 na Lubelszczyźnie i Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – dodaje pani 
Katarzyna.

– Przypominam sobie naszą 
pierwszą rozmowę na temat po-
zyskiwania dotacji. Skoro same 
wytyczne do napisania wniosku 
o dotację to dokumenty liczące 
ponad 100 stron, wyobrażam 
sobie ten ogrom dokumentacji, 
którą należy przygotować, by 
ją otrzymać.

– To fakt. Są to niezliczone ilo-
ści papieru, choć drukujemy doku-
menty obustronnie! Dokumenta-
cja aplikacyjna jest zawsze bardzo 
obszerna i zawiera wiele załączni-
ków. Średnio liczy ponad 100 stron 
– najkrócej ujmując, to regulami-
ny, wnioski, instrukcje, załączniki 
i tym podobne dokumenty.  

– Ile trwa przygotowanie ta-
kiego wniosku?

– Jeżeli posiada się wszystkie 
niezbędne załączniki – miesiąc, 
oczywiście uwzględniając  w nim 
tylko dni robocze – kontynuuje 
K. Jankiuk. – Przy pisaniu wnio-
sku pracują intensywnie 2. osoby, 
choć cały dział wspiera na każdym 
etapie rozmaite drobne prace. 
Poza tym każdy projekt wymaga 
współpracy z innymi komórka-
mi urzędu, zazwyczaj na zasadzie 
konsultacji. Ponadto zawsze musi 
być zdiagnozowany i uzgodniony 
z działem fi nansowym, co ozna-
cza, że musi mieć zabezpieczenie 
fi nansowe odzwierciedlone w bu-
dżecie gminy. 

– Co się dalej dzieje z już na-
pisanym wnioskiem?

– Po weryfi kacji formalnej 
przez wszystkie osoby działu kom-
pletny i sprawdzany pod względem 
ilości właściwych załączników pro-
jekt jest pieczętowany pieczęciami 
wójta gminy  przy kontrasygnacie  
skarbnika. Następnie ze wszystki-
mi niezbędnymi załącznikami oraz 
pismem przewodnim składany jest 
w odpowiedniej instytucji ogłasza-
jącej konkurs. 

– Rozumiem, że dobrze przygo-
towana dokumentacja aplikacyjna 
to podstawa sukcesu. Co ozna-
cza przyznanie gminie dotacji?

– W mojej ocenie przygoto-
wanie dokumentacji aplikacyj-
nej, uzyskanie pozytywnej opinii 
komisji konkursowej oraz wybór 
projektu do dofi nansowania to 
połowa sukcesu! Dopiero od etapu 
rozliczania projektu zaczyna się 
ciężka praca. Poprawne zamknię-
cie fi nansowe i administracyjne 
projektu związane jest z rzetelnym 
i prawidłowym dokumentowaniem 
wykonanych zadań, poniesionych 
wydatków oraz udowodnieniem 
osiągnięcia zaplanowanych celów. 
Jako przykład mogę podać pro-
jekt budowy sieci kanalizacyjnej w 
południowej części gminy, w któ-
rym kluczowym celem było  po-
wstanie 66,36 km sieci, do której 
zostanie podłączonych 2048 osób. 

Po sąsiedzku
z... euro w rozwoju lokalnym 
gminy Puchaczów

RRReeeggiioonnaallll iiiaaaaa

Te strategiczne, mające kluczowe 
znaczenie dla powodzenia realiza-
cji przedsięwzięcia dokumenty 
są także załącznikami do umowy 
o dofi nansowanie, a wywiązywanie 
się z wypełniania jej zapisów jest 
kluczowe dla powodzenia przed-
sięwzięcia. Dokumentacja aplika-
cyjna jest więc podstawą sukcesu 
przy realizacji projektu objętego 
dofi nansowaniem unijnym.

– Powróćmy do początku 
naszej rozmowy. Co czujecie, 
wiedząc, że to m.in. dzięki wa-
szym staraniom i zaangażowaniu 
gmina zyskała 18 783 284,29 zł 
z dotacji?

– Każdy dobrze przygotowany, 
zrealizowany i rozliczony projekt 
to wielki sukces i satysfakcja, że 
udało się coś zmienić na lepsze – 
mówi z uśmiechem pani Katarzy-
na. – Najmilsza jest jednak świado-
mość, że wydawaliśmy pieniądze, 
które przyczyniły się do poprawy 
stndardu życia w gminie. Pomysły 
i inicjatywy naszych mieszkańców 
„ubrane” w projekty są ważnym 
wyznacznikiem i bodźcem do sty-
mulowania rozwoju gminy jako 
tej instytucji, która jest dla ludzi 
i służy wszystkim mieszkańcom.

– Rozumiem, że w tym roku 
zamierzacie kontynuować stra-
tegię pozyskiwania dla gminy 
funduszy zewnętrznych. Jakie 
projekty będą realizowane w naj-
bliższym czasie?  

– Jest tego całkiem sporo. Część 
z nich będzie kontynuajcą projek-
tów już rozpoczętych, np. kalnali-
zowanie kolejnych miejscowości 
gminy.  Mamy zamiar rozpocząć 
budowę basenu w Puchaczowie, 
„Orlika” w Nadrybiu i placu za-
baw w Turowoli Kolonii. Niedługo 
rozpocznie się remont budynku 
GOK. Ale to tylko nieliczne pro-
jekty. O dofi nansowanie kolejnych 
będziemy zabiegać w niedalekiej 
przyszłości, ponieważ jest to forma 
wsparcia działań wspierająca dyna-
miczny rozwój naszego środowiska 
i lokalnych instytucji – dodaje Kata-
rzyna Janiuk.

Rozmawiała: M. Rodziewicz 
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ADRES: Wieloosobowe stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji 
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJ-

SKIEJ W GMINIE PUCHACZÓW W LATACH 2009-2011  

1. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ści Puchaczów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013; Kwota dofi nansowania: 3 038 063,00 zł

2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Ciechanki, Ostró-
wek, Szpica, Zawadów i Jasieniec w ramach działania 6.1 Ochrona 
i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka  wodno-ścieko-
wa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013; Kwota dofi nansowania: 14 954 994,57 zł 

3. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Puchaczowie – 
etap I – boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie 
Sportu; Kwota dofi nansowania: 200 000,00 zł

4. Partnerstwo ponad granicami – transgraniczne spotkania 
Gminy Puchaczów, Lubliniec i Lubitów – wsparcie udzielone 
przez Norwegię poprzez dofi nansowanie ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania Inicja-
tyw Transgranicznych w Euroregionie Bug; Kwota dofi nansowania:  
15 604,00 EUR

5. Jarmark Puchaczowski – jako obraz historii, tradycji i kultury 
ukazany w społeczności lokalnej gminy Puchaczów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Kwota 
dofi nansowania: 19 403,30 zł

6. Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Puchaczów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013; Kwota dofi nansowania: 17 493,56 zł

7. Kampania promocyjna Gminy Puchaczów; Kwota dofi nanso-
wania: 9 457,00 zł

8. Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego 
na Lubelszczyźnie; Kwota dofi nansowania: 25 574 058,27 zł

9. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ostró-
wek; Kwota dofi nansowania: 17 500,00 zł

10. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w Puchaczowie; Kwota dofi nansowa-
nia 666 000,00 zł

11.Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” z lokalizacją w miejscowości Ostró-
wek; Kwota dofi nansowania 666 000,00 zł

12. Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach pilo-
tażowego programu „Biały Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej 
w Puchaczowie; Kwota dofi nansowania 247 400,00 zł

PROJEKTY, KTÓRE BĘDZIE WSPÓŁFINANSOWAŁA 

UNIA EUROPEJSKA W GMINIE PUCHACZÓW 

W ROKU 2012  

 1. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje boisko  –  Orlik 2012”  z lokalizacją w miejscowości Nad-
rybie; Planowana kwota do pozyskania: 666 000,00 zł ze środków 
Samorządu Województwa Lubelskiego oraz ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Realizacja inwestycji 2012 r.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Albertów, 
Wesołówka, Ciechanki (Sufczyn), Turowola Kolonia, Turowola; 
Planowana kwota do pozyskania:  5 142 500,00 zł ze środków Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013. Realizacja inwestycji 2012-2017

3. Budowa basenu przy Zespole Szkół w Puchaczowie; Plano-
wana kwota do pozyskania: 18 000,000 zł. Realizacja inwestycji: 
2012-2017

4. Polsko-ukraińska współpraca w celu doskonalenia gospodar-
ki odpadowej w gminach Puchaczów i Lubliniec; Planowana kwo-
ta do pozyskania: 1 289 285,30 zł. Realizacja inwestycji: 2012-2013

4. Projekt realizowany w partnerstwie trójstronnym Polska- 
-Węgry-Czechy w ramach grantów Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. Kwoty dofi nansowania od 6 000 EUR w górę

5. Remont budynku GOK w Puchaczowie; Planowana kwota 
do pozyskania: 69 405,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2017 w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi”. Realizacja inwestycji: 2012 r.

6. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turowola-Kolonia; 
Planowana kwota do pozyskania: 18 646,13 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Osi IV LEADER, działanie „Małe projekty”. Realizacja inwe-
stycji: 2012 r.




