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485 lat temu, w 1527 roku opat Maciej otrzymał od króla Zygmunta I Starego 

przywilej lokacyjny, dzięki któremu Puchaczów stał się miastem. Odtąd w osa-

dzie odbywał się jeden cotygodniowy targ oraz trzy doroczne jarmarki, z których 

największym był sierpniowy. Rozpoczynał się on w święto Przemienia Pańskiego  

i kończył w przededniu odpustu parafialnego w święto Matki Bożej Zielnej. 

Wraz z nadaniem prawa miejskiego zmienił się ówczesny wygląd osady. Wyty-

czono prostokątny rynek, który okalały uliczki o prostopadłym układzie. Moż-

na przypuszczać, że współczesny park to dawny rynek, plac nazywany później „Ko-

zim Rynkiem”. Dawny rynek, dzisiaj park, był najważniejszym miejscem miasteczka 

i stanowił centrum życia mieszkańców. Przez kolejne lata wpisał się w świadomość 

społeczności lokalnej. Pomimo utraty prawa miejskiego w 1869 roku, pełnił nadal 

funkcję gospodarczą, społeczną i kulturalną.

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy. „Polska da się lubić” 

powiadają nie tylko dziennikarze, ale i ki-
bice, goszczący w naszych progach na jednym 
z najpiękniejszych futbolowych turniejów  
w XXI wieku, Euro 2012. Fantastyczne sta-
diony, bardzo dobra organizacja, rewelacyjna 
atmosfera, znakomita kuchnia, ludzie znający 
języki obce. I co najważniejsze – dwie piękne 
bramki w wykonaniu polskiej drużyny, która 
w meczu Polska – Rosja odrodziła się niczym 
Feniks z popiołów. Powoli leczymy się z kom-
pleksów, irracjonalnego krytykanctwa, wyty-
kania palcami drobnych błędów i potknięć, do 
których każdy ma prawo, i zaczynamy upra-
wiać propagandę sukcesu. Zachwyceni kapi-
talną postawą Biało-Czerwonych Smudy zwy-
ciężyliśmy wszyscy w wielu wymiarach. Oby-
watelskim, narodowym, ponad podziałami.  
I mamy ochotę na jeszcze, bo piłka wciąż  
w grze!

Małgorzata Rodziewicz,  
Redaktor naczelny

W niedzielne popołudnie  
03 czerwca nie można było się 
nudzić, a wszystko za sprawą roz-
grywek, które odbyły się na kom-
pleksie boisk sportowych. 

Do wspólnej zabawy przyłączyła się 
reprezentacja dziennikarzy Telewizji 

Lublin, która rozegrała towarzyski mecz 
piłki nożnej z drużyną samorządowców  
z gminy Puchaczów. Na murawie pano-
wała świetna atmosfera. Mecz zakończył 
remis 7:7, a o ostatecznym zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne. Lepsza okazała 
się nasza drużyna, która wywalczyła Pu-
char Wójta Gminy Puchaczów.     S. Janiuk
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Aktualności

Majówka 
z KGW
W dniu 15 maja 2010 
roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Puchaczowie 
wraz paniami z KGW  
z terenu gminy zorga-
nizował majówkę nad 
jeziorem Rogóźno. 

Spotkanie to stało się już 
tradycją kultywowaną od 

kilku lat. 
Warsztatom kulinarnym, 

podczas których podawano 
potrawy z grilla, towarzyszyły 
muzyka, śpiew oraz dobra za-
bawa.                 GOK Puchaczów

Ze względu na zwiększo-
ną ilość odpadów Za-
kład Gospodarki Komu-
nalnej w Puchaczowie 
wprowadził zmiany  
w harmonogramie ich 
odbioru. 

Przede wszystkim rozdzie-
lono wsie Turowola i Ko-

lonia, przez co termin odbioru 
odpadów zmieszanych uległ 
przesunięciu o dzień, począw-
szy od miesiąca lipca 2012 r. 
Tym samym o dzień przesu-
nięto również datę odbioru 
odpadów selektywnych przy-
padającą na sierpień i listopad. 

ZGK w Puchaczowie
Przyp. red.: Aktualny harmono-

gram znajduje się na s. 11 „Wieści”. 

Zmiany w 
terminarzu  

Nowy numer  
interwencyjny

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Puchaczowie pod 

koniec kwietnia 2012 r. 
uruchomił dodatkowy ca-
łodobowy numer telefonu 

komórkowego:  
661 555 300, pod który 

można zgłaszać awarie wo-
dociągowe i kanalizacyjne.

25 kwietnia 2012 roku  
w domu wiejskim  
w Brzezinach odbył się 
zjazd Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.

W spotkaniu wzięli udział: 
Wicewojewoda Marian 

Starownik, Prezes Powiato-
wego PSL-u Tomasz Bujak, 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 

Grzesiuk, poseł Jan Łopata.  
W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy. 

Podczas spotkania wybra-
no gminne władze PSL-u oraz 
delegatów na zjazd powiatowy, 
który odbędzie się na przeło-
mie czerwca i lipca.

Andrzej Brzozowiec

Nowe gminne władze PSL-u

Wśród 43 drużyn z po-
wiatu łęczyńskiego aż 9 

stanowiły jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gmi-
ny Puchaczów. Zawody roz-
grywano w 2. konkurencjach: 
bieg sztafetowy 7x50 metrów  
z przeszkodami oraz ćwiczenie 
bojowe polegające na przygo-
towaniu linii gaśniczej. Kon-
kurencja ta jest najbardziej wi-
dowiskowa: ryk silników mo- 
topomp, szybkość i precyzja 
wykonywanych zadań oraz 
strumienie wody robiły na wi-
dzach niesamowite wrażenie. 

Przygotowanie, zgranie za-
wodników, sprawność sprzętu 
i łut szczęścia sprawiły, że wy-
grała jednostka OSP z Ostrów-
ka. Na następnych pozycjach 
uplasowały się jednostki OSP 
z: Puchaczowa, Ciechanek, 
Turowoli, Nadrybia, Szpicy, 
Albertowa, Kolonii Ciechan-
ki. Tabelę zamknęła jednostka 
OSP Zawadów, która uczestni-

czyła w zmaganiach pierwszy 
raz. Strażacy z Ostrówka są 
dumni nie tylko ze zwycięztwa 
nad drużynami z terenu naszej 
gminy, uzyskali także najlep-
szy wynik spośród wszystkich 
drużyn powiatu łęczyńskiego. 
Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Łęcz-
nej druh Kazimierz Budka 
wręczył ochotnikom pamiąt-
kową statuetkę i dyplom, zaś 
dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez gminę Pu-
chaczów wręczyli: Przewodni-

cząca Rady Gminy Puchaczów 
Urszula Hucz i Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk. 
Wśród nagród otrzymanych 
przez strażaków z Ostrówka, 
Puchaczowa i Ciechanek był 
sprzęt do majsterkowania. 

Zawody gminne były jed-
nocześnie eliminacjami do 
przyszłorocznych powiatowych 
zawodów sportowo-pożarni-
czych i okazją do sprawdzenia 
gotowości strażaków do podej-
mowania działań ratowniczych.

                       Marek Grzesiak

Nasi strażacy górą! 
W niedzielny poranek 29 kwietnia liczne zastępy strażaków ochotników 
zmierzały pospiesznie do Milejowa na zawody pożarnicze.

661555300
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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.

Dni Puchaczowa 2012 – Promocja 
Lokalnych Talentów

Gminny Ośrodek Kultury 
w Puchaczowie w ramach 

Działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju, objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013, realizuje projekt „Promo-
cja Lokalnych Talentów – Ro-
dzime Inwencje Twórcze”, któ-
ry w tym roku stanowił istotny 
element Dni Puchaczowa. 

Sobota była dniem ak-
tywności dzieci. „Mali Arty-
ści Wielkiej Sceny, czyli Małe 
Wielkie Talenty – Święto Dzie-
ci” to hasło pierwszego dnia 
uroczystości. Z myślą o naszych 
najmłodszych przygotowaliśmy 
warsztaty artystyczne, ogród 
zabaw, stoisko degustacyjne 
„Smaki Dzieciństwa” oraz wy-
stępy sceniczne. 

Ogromną atrakcją była 
niespodzianka przygotowana 
przez panie nauczycielki, ob-
sługę i rodziców Przedszkola, 
którzy zaprezentowali dzieciom 
bajkę pt. „Zielony Kapturek”.

Niedzielne hasło  „Rodzi-
me inwencje twórcze – Dni 
Puchaczowa 2012” sprzyjało 
prezentacji dzieci i młodzieży 
z terenu gminy. Obejrzeliśmy 
laureatów Przeglądu Lokal-

nych Talentów Wokalnych, 
reprezentantów Szkoły Pod-
stawowej w Nadrybiu oraz 
Zespołu Szkół w Puchaczowie. 
Kolorowy i zabawny występ 
przygotowały też przedszkola-
ki z Puchaczowa. 

Mieliśmy ogromną przy-
jemność wysłuchać koncertu 
zespołu „To My” reprezentują-
cego Gminny Ośrodek Kultu-
ry. Gwiazdą wieczoru był zaś 
zespół „Voyager”. Tradycyjnie 
odbył się również pokaz sztucz-
nych ogni i dyskoteka z zespo-
łem „Forte Dance”. 

Oprócz wymienionych at- 
rakcji w parku wiele działo się 
również na „Orliku”. Rozegra-
no tam mecz towarzyski o Pu-
char Wójta Gminy Puchaczów, 
pomiędzy drużynami Gminy 
Puchaczów i Telewizji Lublin. 
Zorganizowano również I Mi-
strzostwa Gminy Puchaczów 
w Wieloboju Siłowym.

Gminny Ośrodek Kultury 
składa serdeczne podziękowa-
nia pani dyrektor Ewie Bochra 
za pomoc, wsparcie i zaangażo-
wanie Przedszkola w przygoto-
wanie obchodów Dni Pucha-
czowa 2012.

Beata Sagan

W dniach 02-03 czerwca w puchaczowskim 
parku odbyła się dwudniowa impreza plene-
rowa, która upłynęła pod znakiem muzyki, 
śpiewu i świetnej zabawy.

Z tej okazji w dniach 04 i 05 
czerwca zaprosiliśmy do 

biblioteki dzieci, by wysłuchały 
bajek czytanych przez doro-
słych. Zaproszenie do czytania-
dzieciom przyjęli: Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk, 
Starosta Powiatu Łęczyńskie-

Czytanie łączy pokolenia
Pod takim hasłem w dniach 01-07 czerwca ob-
chodzono już XI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom w ramach kampanii „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 

go Adam Niwiński, Sekretarz 
Gminy Puchaczów Jerzy Dęb-
ski, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Puchaczów Urszula Hucz,  
Beata Jędruszak – pracownik 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
oraz ks. Jarosław Kozak Wi-
kariusz Parafii Puchaczów. 

Oba spotkania rozpoczyna-
ło czytanie wiersza Juliana Tu-
wima „Lokomotywa”. Ponadto 
czytano: opowiadanie Gilberta 
Delahaye pt. „Martynka pozna-
je ptaki”, Grzegorza Kasdepke 
„Paw”, „Wakacje Detektywa Po-
zytywki” i bajkę „Odważna Py-
sia” z serii „Domisie”.

Dzieci wspólnie z panem 
wójtem przeczytały i wykona-
ły inscenizację wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka”. 

Zachwycone czytaniem dzie- 
ci wręczyły wszystkim czytają-

cym dorosłym podziękowania 
oraz własnoręcznie wykonane 
upominki, natomiast zaprosze-
ni goście obdarowali je koszem 
pełnym słodkości.

Dziękujemy wszystkim za 
włączenie się w obchody Tygo-
dnia Czytania Dzieciom i jed-
nocześnie przypominamy ro- 
dzicom i opiekunom, że czyta-
nie dziecku dla przyjemności 
20 minut dziennie jest mądrym 
sposobem spędzania czasu  
i najlepszą inwestycją w jego 
przyszłość.                                GBP

661555300

Zawody strzeleckie
02 czerwca na strzelnicy w Wólce Cycowskiej odbyły 
się już po raz kolejny zawody strzeleckie organizo-
wane z okazji Dni Puchaczowa. 

Honorowy patronat nad za-
wodami objął Wójt Gminy 

Puchaczów. W zawodach wzięło 
udział ok. 40 osób. 

Pomimo silnego wiatru, 
kule do tarcz leciały celnie. 
Za najlepiej oddane strzały 

uczestnicy otrzymali atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe, medale 
puchary i dyplomy, które wrę-
czał Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk z Prezesem 
Koła LOK Jackiem Świecą.

                      Sylwia Janiuk
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Wokół nas

Asystent 
rodzinny
Ustawa o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej obowiązująca 
od 01 stycznia 2012 r. 
nakłada na gminy obo-
wiązek udzielania pomo-
cy rodzinom mającym 
problem z wypełnianiem 
obowiązków opiekuń-
czych i wychowawczych 
wobec swoich dzieci.

Na mocy ustawy pomoc 
społeczną w naszej gmi-

nie będzie wspierać asystent 
rodzinny – pracownik mobil-
ny, dyspozycyjny, intensywnie 
pracujący nad eliminowaniem 
słabych stron rodziny, uczący 
zachowań i czynności – niejed-
nokrotnie podstawowych – tak 
aby możliwe było zbudowanie 
bądź odbudowanie prawidło-
wego modelu rodziny, nieza-
grażającego rozwojowi dziecka. 
Zapewniając skuteczną realiza-
cję planu naprawczego, będzie 
dążył wraz z rodziną do od-
sunięcia groźby odebrania jej 
dziecka. 

Bardzo istotna będzie w tym 
wypadku rola ośrodka pomocy 
społecznej i pracownika socjal-
nego polegająca na diagnozie 
sytuacji rodziny, ustaleniu ro-
dzaju pomocy, która powinna 
być udzielona i na którą rodzi-
na wyraża zgodę. Z ustawy bo-
wiem wynika, że wspieranie ro-
dziny prowadzi się za jej zgodą  
i przy aktywnym jej udziale. 
Wyjątkiem może być decycja 
sądu opiekuńczego zobowią-
zującego rodziców i dziecko do 
pracy z asystentem rodziny czy 
realizacji planu pracy z rodziną.

Pomoc asystenta odbywa 
się w miejscu zamieszkania ro-
dziny lub w miejscu przez nią 
wskazanym. Asystentowi ro-
dziny, wykonującego czynności 
w ramach swych obowiązków, 
przysługuje ochrona przewi-
dziana dla funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Ewa Kaźmierczak

Sąd zarejestrował i wpisał Sto-
warzyszenie do rejestru Sto-

warzyszeń 29 kwietnia 1992 r.
Od samego początku dzia-

łalności Lubelskie Stowarzy-
szenie Przeciwalkoholowe było 
nastawione na ruch trzeźwo-
ściowy. Jednym z elementów 
jego działań był Młodzieżowy 
Ruch Trzeźwościowy, który 
organizował m.in. olimpiady 
trzeźwościowe i konkursy o te-
matyce związanej z nadużywa-
niem alkoholu. 

09 października 2001 roku 
uzyskało wpis do Krajowego 
Rejestru Sądu (nr 0000051211), 
a w czerwcu 2004 status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego.

Statusu OPP ułatwia dostęp 
do środków na działalność, ale 
także nakłada na organizację 
obowiązki, między innymi pu-
blikację sprawozdań meryto-
rycznych oraz finansowych na 
stronie MPiPS, a także na pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie 
stronie www.

27 września 2008 roku od-
był się pamiętny zjazd w Bog-
dance, na którym podjęto wiele 
brzemiennych w skutki decyzji. 
Stowarzyszenie przeniosło się 
do Bogdanki, zmienił się skład 
personalny. 01 stycznia 2009 
roku wystartowało jako odmło-
dzone, bardzo prężne Stowa-
rzyszenie śmiało występujące 
przeciw patologii życia dzieci. 
Nowa nazwa: Stowarzyszenie 
Nasza Świetlica – „Pomocna 
Dłoń” podkreśla jego charakter 
i rodzaj działalności. Logo orga-
nizacji opracowała Magdalena 
Dylewska. 

W tym czasie postawiono 
również na wykwalifikowaną, 
dobrze wyszkoloną kadrę, któ-

ra nieustannie podnosi kwa-
lifikacje, by służyć fachową 
pomocą wszystkim, którzy jej 
potrzebują. 

Życiowa potrzeba osób 
zmagających się w swoim ży-
ciu z problemem alkoholo-
wym sprawiła, że Rada Gminy 
Puchaczów wystąpiła do nas  
z prośbą o powołanie do życia 
kolejnych placówek. Od stycz-
nia 2010 roku w gminie działa 
już 6 świetlic: w Albertowie, 
Bogdance, Ciechankach, Nad-
rybiu, Ostrówku, Zawadowie. 
Z powodzeniem działają także 
świetlice w Spiczynie i Łęcznej. 

W okresie swojej działalno-
ści Stowarzyszenie zawsze wier-
ne było dzieciom. Realizowało 
wiele pomysłów i projektów, 
tak by mogły wynieść z nich jak 
najwięcej korzyści. Pierwszym 
krokiem był udział w programie 
„Rzeczpospolita Internetowa”, 
dzięki któremu otrzymaliśmy 
grant i 30 wprawdzie używa-
nych, ale sprawnych kompute-
rów. Był to dla nas wszystkich 
olbrzymi skok cywilizacyjny.  
Z komputerów korzystały dzie-
ci, ale często świetlice zaczęli od-
wiedzać dorośli, prosząc o po-
moc w znalezieniu w Internecie 
potrzebnych informacji. Świe-
tlicę zaczęto postrzegać jako 
partnera, który pomaga dzie-
ciom, ale i wspiera dorosłych.

Z rozmysłem planujemy 
wakacyjne wyjazdy. Dzięki na-
szym staraniom dzieci spotkały 
się z Adamem Małyszem i mogą 
pochwalić się jego autografem, 
widziały nasze piękne polskie 
morze, były w przepięknych ja-
skiniach krasowych na Słowacji, 
w kopalni soli w Wieliczce, a na-
wet w Górach Stołowych, Błęd-
nych Skałach i w Białowieży. 

W naszych świetlicach dzie-
ci stają także za kamerą i próbu-

ją swych sił jako operatorzy, sce-
narzyści i aktorzy. Ich najlepsze 
prace to filmy „M jak Malina”  
i „Kopciuch”, ale są także i inne.

To właśnie nasz wypróbo-
wany model działań prorodzin-
nych, a jednocześnie praca w 
kierunku rozwijania zamiłowań 
i umiejętności od lat przynosi 
największe efekty, jak i satys-
fakcję dla opiekunów. Uważa-
my, że wszechstronny rozwój 
zainteresowań to wielokrotna 
korzyść dla wszystkich. Dlatego  
w naszych działaniach stawia-
my zawsze na rodzinę. 

Ogromne jest grono tych, 
którzy skorzystali ze świadczo-
nej przez Stowarzyszenie po-
mocy i zapoznawali się z me-
chanizmami uzależnienia od 
alkoholu oraz sposobami wy-
chodzenia z nałogu. 

Działalność Stowarzyszenia 
jest ceniona nie tylko przez sa-
mych beneficjentów. Możemy 
pochwalić się nagrodą Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, otrzymaną na wniosek 
Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Lublinie. To 
wielki zaszczyt. Naszą drogę do 
sukcesu prezentowaliśmy także 
na spotkaniu organizacji poza-
rządowych w Marózie w 2011 
roku, gdzie przedstawiliśmy 
pełną dokumentację, swoiste 
kompendium wiedzy przygo-
towane przez panią Anię Wal-
czuk, które spotkało się z wiel-
kim uznaniem.

Mija 20 lat działalności Sto-
warzyszenia Nasza Świetlica – 
„Pomocna Dłoń”. Życzę wszyst-
kim moim współpracownikom 
niegasnącego zaangażowania, 
empatii i wrażliwości, która po-
trafi przenosić góry.

Andrzej Mitura, Przewodniczący 
Stowarzyszenia Nasza Świetlica 

„Pomocna Dłoń”

XX lat w służbie dzieciom
27 kwietnia 1992 roku odbyło się założycielskie 
zebranie nowej organizacji działającej na tere-
nie Lublina i województwa lubelskiego. Na spo-
tkaniu opracowano i przyjęto Statut i program 
działania. Ustalono nazwę organizacji jako Lu-
belskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe. 
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Dawniej Świnka nosiła na-
zwę Jagielnia i nie odno-

towano, kiedy ostatecznie od-
stąpiono od tej nazwy. Została 
Świnką prawdopodobnie z ra- 
cji tego, że bieg swój kończy  
w wodach Wieprza. Wypływa  
w okolicach wsi Kamienna 
Góra i płynie w kierunku za-
chodnim. Przepływa obok 
miejscowości: Święcica, Olcho-
wiec, Sewerynów, Ludwinów, 
Stawek, Cyców, Wesołówka, 
Brzeziny, Stara Wieś, Pucha-
czów Turowola i w Łęcznej 
uchodzi do Wieprza. Ma dłu-
gość około 37 km. 

Skrzyżowanie rzek
Na wschodnim skraju wsi 
Brzeziny, na tyłach miejscowej 
stacji paliw, można podziwiać  
niezwykłą budowlę hydrotech-
niczną. Znajduje się tu jedno 
z niewielu w Polsce  dwupo-
ziomowe skrzyżowanie rzek. 
W tym miejscu kanał Wieprz-
-Krzna ma uszczelnione i ob-
wałowane koryto, a poziom lu-
stra jego wód wyraźnie góruje 
nad okolicą. W pozostawiony 
u podnóża kanałowego nasy-
pu betonowy przepust wlewają 
się wody Świnki, bezkolizyjnie 
krzyżując się z położonym wy-
żej kanałem, który na krótkim 
odcinku jest akweduktem. Po 
opuszczeniu kilkunastome-
trowej czeluści Świnka płynie 
dalej. 

Meandrowanie
Od źródeł aż do Turowoli 
Świnka pokonuje kilkanaście 
łagodnych zakrętów, a w oko-
licach Puchaczowa koryto 
rzeki biegnie prawie prosto w 
kierunku zachodnim. Rzeka 
kilkakrotnie była pogłębiana 
i regulowana, trudno jednak 

powiedzieć, czy zakola i zakrę-
ty zostały zlikwidowane, czy 
też koryto biegnie naturalnie. 
Na tym odcinku znajduje się 
kilkanaście stawów rybnych. 
Tuż za Turowolą, gdzie spadek 
terenu jest znacznie mniejszy, 
rzeka tworzy mnóstwo malow-
niczych zakoli. Tu wkracza-
my w świat dzikiej przyrody 
nieużytkowanych łąk, trzci-
nowisk, zarośli wierzbowych 
oraz olchowych zagajników. 
Rzeka wykonuje kilkadziesiąt 
gwałtownych skrętów, tworzy 
liczne pętle i nawroty. Takie 
zakola rzeki nazywamy me-
andrami. Później znów płynie 
prosto, ale kilka kilometrów 
przed ujściem ponownie za-
czyna meandrować. 

Ujście Świnki jest lejkowa-
te. Spadek terenu przy ujściu 
znowu jest znaczny. Woda pły-
nie szybko w dość głębokiej 
dolinie. 

Zanieczyszczenia
Na stronie intrnetowej Powiatu 
Łęczyńskiego znajdujemy in-
formację, że wody Świnki, któ-
re są odbiornikiem wód kopal-
nianych, charakteryzuje trwałe 
zanieczyszczenie. Zwiększony 
jest poziom zasolenia, pod-
wyższona mineralizacja ogól-
na. Wody kopalniane stanowią 
ponad 90% ilości ścieków tra-
fiających do Świnki. Zrzut wód 
do rzeki obejmuje oczyszczone 
mechaniczne i biologicznie 
ścieki oraz wody dołowe. Są to 

wody zakwalifikowane do wód 
przemysłowych. Świnka od-
biera ścieki z wielu innych źró-
deł, między innymi z Urzędów 
gmin w Wierzbicy i Cycowie,  
z ZGK w Puchaczowie, a także 
z PGKiM Łęczna Sp. z o.o.

Nie tylko bobry
O poprawie czystości wód 
Świnki świadczy pojawienie 
się bobrów. Patrząc na rozmia-
ry szkód wyrządzonych przez 
te zwierzęta, trudno uwierzyć, 
że kilkadziesiąt lat temu były  
w Polsce uznane za gatunek 
istniejący na granicy wymar-
cia. Na skutek czynnej ochro-
ny i przesiedlania rodzin bo-
browych z Suwalszczyzny na 
tereny całej Polski, bobry stały 
się pospolite (chociaż ciągle 
podlegają ochronie), a Świnka 
– niewielka i spokojna rzeka, 
jest jako siedlisko szczególnie 
dla bobrów atrakcyjna. Bobry 
kopią głębokie i rozległe nory, 
spiętrzają wodę, budując tamy 
i z wielkim zapałem przysto-
sowują środowisko do swoich 
potrzeb. 

Ale nie tylko bobry znalazły 
swoje miejsce w dolinie Świnki. 
Na rozległych, niezasiedlonych 
terenach doliny nie brakuje 
rzadko spotykanych gatunków 
ptaków takich jak: zimorodki, 
myszołowy, krwawodzioby czy 
orliki. Warto także podkreślić 
dużą liczebność populacji bo-
ciana białego. W dolinie coraz 
liczniej można spotkać sarny,  

Na spacer nad... Świnkę
Świnka to niewielka rzeczka przepływająca przez Puchaczów i inne miejscowo-
ści gminy. Mieszkańcy nie zwracają na nią uwagi, dopóki po roztopach  
albo długotrwałych deszczach nie wylewa i nie zaczyna straszyć zapachem. 
Świnka jednak, jak każda rzeka, ma swoje źródła, dolinę, koryto i ujście,  
a jej wody w swojej kilkudziesięciokilometrowej podróży do Wieprza mijają 
niejedno miejsce ciekawe, interesujące a czasem nawet niezwykłe. 

a nawet dziki. Licznie występu-
ją płazy: żaby ropuchy, kumaki, 
traszki. Z gadów zaobserwowa-
no jaszczurkę zwinkę. Na pod-
mokłych łąkach rośnie szuwar 
trzciny i pałki wodnej, który 
stanowi ostoję ptaków wod-
nych. Na suchszych terenach 
wiosną podziwiać można nie-
zwykłą ilość roślin kwiatowych.

Spacer nad Świnką nie wy-
gląda jak spacer nadwiślanym 
bulwarem w Kazimierzu, jed-
nak jeżeli chcemy odpocząć 
w cichym miejscu i nawiązać 
bliski, bardzo bliski kontakt  
z przyrodą, na pewno warto się 
nad nią wybrać.

Iwona Wróbel

Fot. Żerowisko bobrów na Śwince.

Fot. Bobry.

Fot. Meandry na Śwince.
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Podstawowe wymogi  po-
dzielono na trzy obszary: 

Obszar A obejmuje: identy-
fikację i rejestrację zwierząt 
oraz zagadnienia ochrony 
środowiska naturalnego. Ob-
szar B obejmuje: zdrowie 
publiczne, zdrowie zwierząt, 
zgłaszanie niektórych chorób 
i zdrowotność roślin. W ob-
szarze C zawiera się dobrostan 
zwierząt.

Od 1 stycznia 2009 roku 
obowiązują wymogi z obszaru 
A, od 1 stycznia 2011 roku obo-
wiązują wymogi z obszaru B, 
w 2013 roku zostaną wdrożone 
wymogi z obszaru C.

Informacje na temat zasady 
wzajemnej zgodności można 
uzyskać na stronach interneto-

Rolniku! Wciąż możesz otrzymać dopłatę
Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie 
są nowymi przepisami. Są to przepisy, których stosowanie jest obecnie obo-
wiązkowe dla wszystkich gospodarstw rolnych. Nowym elementem jest po-
wiązanie wysokości przyznawanych płatności bezpośrednich z przestrzega-
niem tych przepisów.

wych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl), Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
(www.arimr.gov.pl) oraz Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
(www.cdr.gov.pl), a także bez-
pośrednio w biurach powia-
towych i oddziałach regional-
nych ARiMR oraz Ośrodkach 
Doradztwa Rolniczego. 

Rolnicy zainteresowani oce-
ną dostosowania gospodarstwa 
do wymogów wzajemnej zgod-
ności mogą korzystać z usług 
doradczych finansowanych w 
ramach PROW 2007–2013.

Sankcje obowiązujące w 
ARiMR:

1. Jeżeli przedeklarowana 
powierzchnia w całości go-

spodarstwa wynosi 0,01 – 0,10 
ha – płatność naliczana jest do 
powierzchni zgłoszonej przez 
beneficjenta (brak sankcji).

2. Jeżeli przedeklarowana 
powierzchnia w całości gospo-
darstwa jest większa niż 0,10 ha, 
ale mieści się w tolerancji do 3% 
całkowitej powierzchni zadekla-
rowanej we wniosku – płatność 
naliczana jest do powierzchni 
stwierdzonej podczas kontro-
li administracyjnej na miejscu 
(brak sankcji).

3. Jeżeli przedeklarowana 
powierzchnia w całości gospo-
darstwa znajduje się w prze-
dziale od 3% do 20 % całkowitej 
powierzchni zadeklarowanej we 
wniosku – płatność naliczana 
jest do powierzchni stwierdzo-

nej podczas kontroli admini-
stracyjnej na miejscu naliczane 
są sankcje, które wynoszą: po-
wierzchnia przedeklarowania 
danej płatności (np. JPO) *2* 
stawka płatności.

4. Jeżeli przedeklarowana 
powierzchnia w całości gospo-
darstwa jest większa niż 20% 
całkowitej powierzchni zadekla-
rowanej we wniosku – następuje 
odmówienie płatności na dany 
rok oraz naliczana jest sankcja 
wieloletnia (ściągana z płatności 
w ciągu 3 kolejnych lat), która 
wynosi: powierzchnia przede-
klarowania danej płatności (np. 
JPO) *2* stawka płatności.

5. Każda niezgodność, która 
wynika z raportów z kontroli na 
miejscu w zakresie wzajemnej 
zgodności jest sankcjonowana 
– sankcje wynoszą od 1% do  
15%. Jeżeli sankcje wynoszą 
20% następuje odmowa przy-
znania płatności dla danej płat-
ności (np. UPO) w danym roku.

Bożena Taszarek,
Zespół Doradztwa Rolniczego  

w Łęcznej

Tab. 1: Ewidencja środków ochrony roślin i preparatów biobójczych

Lp.
Data wykonania 

zabiegu
Nazwa rośliny Powierzchnia uprawy

Powierzchnia, na 
której wykonano 

zabieg (ha,m2)
Nazwa środka

Dawka  
(kg, l/ha, stężenie %)

Przyczyna 
zastosowania środka, 

cel
Uwagi

         

Tab.2: Zwalczanie szkodników, czyszczenie i/lub dezynfekcja magazynów paszowych oraz środka transportu

Lp.
Data 

wykonania 
zabiegu

Rodzaj pomieszczeń, środka 
transportu

Nazwa środka
Dawka (kg, l/ha, 

stężenie %)
Podpis osoby przeprowadzającej czyszczenie, zwalczanie 

szkodników, dezynfekcję

      

Tab. 3: Rejestr pasz wprowadzonych na stan gospodarstwa, zbiór, zakup – nazwa kontrahenta lub nr faktury

Lp. Data Nazwa paszy Ilość
Zbiór lub zakup – nazwa kontrahenta/  

/numer faktury
Z jakim przeznaczeniem (pasza – dla jakich 

zwierząt), siew, sprzedaż

      

Tab. 4: Rejestr wydawanych, sprzedawanych pasz z gospodarstwa (materiały paszowe, pasze) 

Lp. Data Nazwa paszy/zboża Ilość Nazwa kontrahenta lub numer faktury Uwagi

Tab. 5:  Dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych  
i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz

Lp. Data, godzina, miejsce pobrania próbki Kierunek badania Wyniki badania Laboratorium, do którego wysłano 
próbkę

Propozycje usystematyzowania wybranych dokumentów rolniczych*

* Powyższe i inne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.puchaczow.lubelskie.pl, a także w siedzibie Zespółu Doradztwa Rolniczego w Powiecie Łęczyńskim. 
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 1.  Zaświadczenie z kursu chemizacyjnego (ważne 5 lat).

 2. Atestacja opryskiwacza (ważna 3 lata).

 3.  Ewidencja środków ochrony roślin i preparatów biobójczych.

 4.  Dokument potwierdzający zdanie pustych opakowań po środ-
kach ochrony roślin

 5. Zwalczanie szkodników, czyszczenie i/lub dezynfekcja magazy-
nów paszowych oraz środka transportu.

 6. Rejestr pasz wprowadzonych na stan gospodarstwa, zbiór, na-
zwa kontrahenta lub nr faktury.

 7. Rejestr wydawanych, sprzedawanych pasz z gospodarstwa 
(materiały paszowe, pasze).

 8. Ewidencja zakupionych mieszanek paszowych i materiałów 
paszowych (tabela lub faktury w segregatorze).

  9. Umowa i rachunki – ścieki.

10. Umowa i rachunki – śmieci.

11. Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w rejestrze 
podmiotów paszowych.

12. Książka rejestracji i identyfikacji zwierząt. 

13. Posiadanie paszportów w przypadku np. hodowli bydła.

14. Ewidencja leczenia zwierząt – dokument od lekarza, który le-
czył zwierzę.

15. Dokumentacja dotycząca utylizacji martwych zwierząt.

16. W przypadku uboju gospodarczego na własny użytek nale-
ży pamiętać o zgłoszeniu tego faktu zarówno w ARIMR, jak  

Dokumenty*, które powinien prowadzić rolnik chcący 
korzystać z płatności obszarowych w pełnym wymiarze: 

i do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Łęcznej.  
W ARiMR dokonujemy zgłoszeń, wypełniając odpowiednie 
dokumenty, natomiast do PIW – w przypadku trzody zgło-
szenie telefoniczne, w przypadku cieląt do 6 miesiąca życia, 
owiec, kóz – zgłoszenie telefoniczne i pisemne oświadcze-
nie. Należy pamiętać, że cielęta powyżej 6 miesiąca życia 
ubija się w ubojniach.

17. Dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek 
produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla 
celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa pasz.

18. Przypadki pojawienia się szkodników lub chorób, które 
mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pier-
wotnych.

19. Stosowanie nasion zmodyfikowanych genetycznie.

20. Rozdysponowanie nadprodukcji obornika (umowa na sprze-
daż nadwyżki).

21. Wpis do rejestru producentów prowadzonego przez woje-
wódzkiego inspektora – dotyczy uprawy ziemniaka.

22. Rejestr działalności rolnośrodowiskowej w przypadku posia-
dania programu rolnośrodowiskowego.

* Powyższe wzory dokumentów są propozycją ich usystematy-
zowania. Natomiast to, które z nich należy prowadzić, zależy od 
specyfiki produkcji. Wzory wraz z informacją o sankacjach z powo-
du ich braku dostępne są na stronie www.puchaczow.lubelskie.
pl, a także w siedzibie Zespółu Doradztwa Rolniczego w Powiecie 
Łęczyńskim. Brak tych dokumentów może powodować nałożenie 
sankcji lub mandatów karnych.

Informacje na temat zasady 
wzajemnej zgodności można 
uzyskać na stronach inter-
netowych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol.gov.pl), Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (www.arimr.gov.
pl), w Centrum Doradztwa 
Rolniczego (www.cdr.gov.pl), 
a także bezpośrednio  
w biurach powiatowych i od-
działach regionalnych ARiMR 
oraz Ośrodkach Doradztwa 
Rolniczego. 

Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Powiecie Łęczyńskim urzę-
duje przy ul. Jana Pawła II 95, 
pokój 301-303,  
tel. 81 752 12 20.

Rolnicy zainteresowani 
oceną dostosowania go-
spodarstwa do wymogów 
wzajemnej zgodności mogą 
korzystać z usług doradczych 
finansowanych w ramach 
PROW 2007–2013. Szcze-
gółowe informacje można 
uzyskać w wymienionych 
instytucjach.

Bożena Taszarek 
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Tab. 1: Ewidencja środków ochrony roślin i preparatów biobójczych

Lp.
Data wykonania 

zabiegu
Nazwa rośliny Powierzchnia uprawy

Powierzchnia, na 
której wykonano 

zabieg (ha,m2)
Nazwa środka

Dawka  
(kg, l/ha, stężenie %)

Przyczyna 
zastosowania środka, 

cel
Uwagi

         

Tab.2: Zwalczanie szkodników, czyszczenie i/lub dezynfekcja magazynów paszowych oraz środka transportu

Lp.
Data 

wykonania 
zabiegu

Rodzaj pomieszczeń, środka 
transportu

Nazwa środka
Dawka (kg, l/ha, 

stężenie %)
Podpis osoby przeprowadzającej czyszczenie, zwalczanie 

szkodników, dezynfekcję

      

Tab. 3: Rejestr pasz wprowadzonych na stan gospodarstwa, zbiór, zakup – nazwa kontrahenta lub nr faktury

Lp. Data Nazwa paszy Ilość
Zbiór lub zakup – nazwa kontrahenta/  

/numer faktury
Z jakim przeznaczeniem (pasza – dla jakich 

zwierząt), siew, sprzedaż

      

Tab. 4: Rejestr wydawanych, sprzedawanych pasz z gospodarstwa (materiały paszowe, pasze) 

Lp. Data Nazwa paszy/zboża Ilość Nazwa kontrahenta lub numer faktury Uwagi

Tab. 5:  Dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych  
i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz

Lp. Data, godzina, miejsce pobrania próbki Kierunek badania Wyniki badania Laboratorium, do którego wysłano 
próbkę

01 stycznia 2012 roku weszła  
w życie znowelizowana ustawa 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. 

Ministerstwo Środowiska no- 
we przepisy określa mia-

nem „rewolucji śmieciowej”. Dla 
gmin oznacza to realne przejęcie 
władzy nad odpadami komunal-
nymi.

Ustawodawca nakłada na 
gminy spore obowiązki, jednak 
zmian nie odczujemy od razu. Za-
nim nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać, samorządy mają 18 
miesięcy, by w tym czasie przy-
stosować się do nowego systemu 
gospodarowania odpadami. 

Przepisy te wprowadzają od 
dnia 01 lipca 2013 r. tzw. poda-
tek śmieciowy, czyli opłatę, jaką 
będą musieli mieszkańcy gminy  
(dokładnie – właściciele nieru-
chomości) uiszczać do Urzędu 
gminy w Puchaczowie. W za-
mieszkanych nieruchomościach 
stawka może być liczona od oso-
by, wielkości powierzchni miesz-
kalnej lub zużytej wody. W naszej 

gminie najłatwiej i najsprawie-
dliwiej będzie ustalić stawkę od 
osoby. To największa i najbardziej 
istotna ze zmian tej ustawy. 

Celem tej zmiany jest przede 
wszystkim wprowadzenie se-
lektywnego zbierania odpadów 
komunalnych u źródła, czyli ich 
segregacja przy budynku (miesz-
kaniu) przez każdego z miesz-
kańców gminy, a przez to także 
zmniejszenie ilości odpadów ko-
munalnych przekazywanych na 
składowiska odpadów oraz cał-
kowite wyeliminowanie dzikich 
wysypisk, zmniejszenie zaśmie-
cania lasów, terenów rekreacyj-
nych, terenów przy drogach pu-
blicznych i placów użyteczności 
publicznej. 

Oznacza to, że właściciele 
nieruchomości zamieszkałych 
nie będą musieli zawierać umów 
na wywóz śmieci (odbieranie 
odpadów), a zawarte do tej pory 
umowy z ZGK Puchaczów powin-
ni rozwiązać do 01 lipca 2013 r. 

Od 01 lipca 2013 r. nadal od-
pady komunalne będzie wywoził 

przedsiębiorca zajmujący się taką 
działalnością, jednakże będzie 
to czynił na podstawie umowy 
zawartej z gminą, a nie na pod-
stawie dotychczasowych umów 
z poszczególnymi właścicielami 
budynków. Nasza gmina będzie 
zawierała tylko jedną obejmują-
cą cała gminę umowę na wywóz 
śmieci z przedsiębiorcą wyłonio-
nym w drodze przetargu. 

By wprowadzić ów system, 
radni muszą przyjąć 8 uchwał, 
między innymi zawierających 
nowy regulamin czystości, staw-
ki opłat, sposób ich rozliczania 
(miesięczny lub kwartalny), wzór 
deklaracji. Całą serię projektów 
Rada otrzyma jesienią 2012 r. 
Uchwały muszą być zgodne z 
Wojewódzkim Planem Gospo-
darki Odpadami, który sejmik 
województwa lubelskiego przyj-
mie do końca czerwca 2012 r. 

Po ustaleniu przez gminę 
stawki opłaty, Rada gminy bę-
dzie ustalała wzór deklaracji, jaką 

właściciele nieruchomości będą 
mieli obowiązek wypełnić oraz 
złożyć do urzędu. W deklaracji 
znajdą się informacje potrzebne 
do wyliczenia opłaty – właściciel 
nieruchomości wyliczy tę opłatę, 
a następnie będzie zobowiązany 
ją uiścić – na rzecz gminy – w wy-
sokości wynikającej z deklaracji. 
Kwota opłaty natomiast ma zo-
stać wpłacona w terminie usta-
lonym przez gminę w uchwale. 
Niezłożenie deklaracji lub nie-
dokonanie wpłaty w terminie 
określonym przez gminę (radę 
gminy) skutkuje naliczeniem od-
setek liczonych jak dla zaległości 
podatkowych (art. 21 § 1 pkt 1 
ordynacji podatkowej).

O wszystkich poczynaniach 
gminy w zakresie podatku śmie-
ciowego mieszkańcy będą infor-
mowani na bieżąco.

Barbara Pacek-Jaśkiewicz

Śmieciowa rewolucja
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EduPuchaczów

Gminny Ośrodek Kultury 
we współpracy z gminną 
Biblioteką Publiczną w Pu-
chaczowie 8 maja 2012 roku 
przeprowadziły gminne 
eliminacje do XXXI Małego 
Konkursu Recytatorskiego. 

Sześć osób zakwalifikowało 
się do eliminacji powia-

towych: Katarzyna Zarzycka 
(kl. II, Szkoła Podstawowa w 
Ostrówku), Angelika Myśliwiec 
(kl. VI, Szkoła Podstawowa w 
Ostrówku), Karolina Ukalska 
(kl. VI, Szkoła Podstawowa w 
Puchaczowie), Sara Kosina (kl. 
III, Szkoła Podstawowa w Nad-
rybiu), Emilia Jędruszak (kl. 
V, Szkoła Podstawowa w Nad-
rybiu), Roksana Szymczuk (kl. 
VI, Szkoła Podstawowa w Pu-
chaczowie).        GOK Puchaczów

Szkoła Podstawowa  
w Nadrybiu zajęła II 
miejsce w etapie woje-
wódzkim konkursu  
na „Projekt Edukacyjny 
Promujący Aktywne 
Uczestnictwo Rodziców 
w Realizacji Programu 
Edukacyjnego pt. Trzy-
maj Formę”. 

Projekt „Żyj zdrowo” reali-
zowano od 01 października 

2010 roku do 19 czerwca 2011 
roku. Obejmował zarówno 
działania nauczycieli, uczniów, 
rodziców oraz innych osób ze 
środowiska lokalnego i odno-
sił się do kształtowania postaw 
prozdrowotnych. 

Projekt zakończył się Ro-
dzinnym Piknikiem.

                  A. Sobiesiak

Drudzy  
w woje-
wództwie

Wspaniali
recytatorzy

W dniu 29 maja 2012 r. 
odbył się „Przegląd Lo-
kalnych Talentów Wo-
kalnych”. 

Celem konkursu organizo-
wanego w ramach pro-

jektu „Promocja Lokalnych 
Talentów – Rodzime Inwencje 
Twórcze” realizowanego przez 
GOK w Puchaczowie było wy-
łonienie uzdolnionych wokal-
nie. Wzięło w nim udział 65. 
uczestników. W skład jury, któ-
re bacznie przysłuchiwało się 
uczestnikom, wchodziły: J. Bar-
toszewska, I. Wit i B. Tuziemska.

Osoby wyróżnione w 
„Przeglądzie Lokalnych Talen-
tów Wokalnych” to: kategoria 
przedszkole: „Misiaczki” – M. 
Haraszczuk, W. Świderska, M. 
Styś i M. Golian; „Motylki” 
– A. Jędruszak, O. Jędruszak, 
Łukasz P.; kategoria klasy 1-3:  
1. G. Dziadko, chórek: A. 
Chryć, N. Pawlak, N. Horzępa, 
J. Kucybała, M. Gil; katego-
ria klasy 4-6: 1. K. Stacharska,  
2. K. Wiązek, 3. K. Ukalska; 
kategoria gimnazjum: 1. P. 
Krzyszczuk, 2. E. Zgórska. 

Uczestnicy wysłuchali kon-
certu Justyny Bartoszek, laure-
atki wielu konkursów gminnych 
i podopiecznej instruktorów 
GOK, dziś studentki UMCS wy-
działu artystycznego.           GOK

Aby uczcić 70. rocznicę 
przemianowania Związ-
ku Walki Zbrojnej  
na Armię Krajową Klub 
Historyczny im. Armii 
Krajowej działający przy 
Szkole Podstawowej  
im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku 
realizował projekt ,,Ar-
mia Krajowa – najwięk-
sza podziemna armia  
II wojny światowej”. 

Projekt miał rozbudzić u ucz- 
niów pamięć o przeszłości, 

pogłębić ich wiedzę historyczną 
oraz kształtować postawy pa-
triotyczne i obywatelskie. 

W ramach projektu prze-
prowadzono powiatowe kon-
kursy: wiedzy o AK, recytator-
ski ,,Poezja lat wojny i okupa-
cji” oraz plastyczny ,,Wojna w 
oczach dziecka”.

Zwycięzcy konkursu wie-
dzy o AK: w kat. klas II – III: 
I miejsce: F. Kot, K. Kursa 
SP Ostrówek, II miejsce: D. 
Spodar SP Ostrówek, III miej-
sce: K. Matysiak SP Ostró-
wek SF Zawadów, W. Kot SP 
Ostrówek, K. Jakubowska  SP 
Ostrówek. W kat. klas IV –VI: 
I miejsce: W. Witkowska SP  
Ostrówek, II miejsce: K. Sawic-
ki SP Cyców, M. Kłębukowski 
SP w Cyców, III miejsce: A. 

Wokalne 
talentyRodzeń SP Ostrówek, K. Tarka  

SP Ostrówek, M. Mikołajew-
ska SP Nadrybie.

29 maja 2012 roku odbył 
się konkurs recytatorski ,,Po-
ezja lat wojny i okupacji”. Ko-
misja nagrodziła: w kat. klas 
II – III: I miejsce: K. Kursa 
SP Ostrówek, II: W. Tarka SP 
Ostrówek SF Ciechanki, III 
– K. Romanek SP Ostrówek,  
I. Banasiak SP Puchaczów; w 
kat. klas IV – VI: I miejsce: M. 
Sochaczewska SP w Świersz-
czów, II – N. Skoczylas SP 
Cyców, J. Suryś SP Łysołaje, 
III – C. Grzesiuk SP Cyców, A. 
Myśliwiec SP Ostrówek.

Na konkurs plastyczny 
,,Wojna w oczach dziecka” 
wpłynęły 143 prace. Jury na-
grodziło: w kat. klas II – III: I 
miejsce: A. Chryć SP Nadry-
bie, K. Matysiak SP Ostrówek 
SF Zawadów, II – J. Barańska 
SP Ostrówek, N. Jedut SP Nad-
rybie, III – K. Romanek SP 
Ostrówek; w kat. klas IV – VI: 
I miejsce: K. Borys SP Pucha-
czów, II – W. Pełczyńska SP  
Ostrówek, III – N. Hałas SP 
Puchaczów.

Honorowy patronat nad 
konkursami objęli: Światowy 
Związek Żołnierzy AK Okręg 
Lublin, Starosta Powiatu Łę-
czyńskiego, Wójt Gminy Pu-
chaczów. 

Koordynatorem projektu 
była Małgorzata Marcinek. 

Szkoła Podstawowa w Ostrówku

Ale nie dla 20 uczniów  
z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Puchaczo-
wie, którzy naukę go-
dzą z działaniami  
na rzecz środowiska. 

W maju otrzymali nagro-
dy i dyplomy za wyjąt-

kową postawę i zaangażowa-
nie, uzyskując tytuł „Ekologa 
roku 2011/12”: z klasy 1a:  
Ż. Bartoszewska, B. Bronec-

Mali historycy

ka, P. Krzyszczuk, K. Kuriata, 
K. Lisowska, N. Miszczuk,  
P. Pawlak, D. Sarama, J. Tene-
rowicz, N. Wachnik; z klasy 1b: 
J. Wójcik, P. Pawlak; z klasy 2a: 
M. Pawlak, K. Romanek; z 2c: 
P. Krzyszczuk; z 3d: M. Kozieł, 
O. Kutyma, A. Górska; z 3b: K. 
Patejuk, J. Olejnik. 

W konkursie wiedzy bio-
logicznej I miejsce otrzymała  
K. Patejuk 3b i J. Wronowski 
1b; II – J. Olejnik 3b, P. Wa-
rzyszak 2b; III – Ł. Chabros 3c  
i K. Gabrelski 1b. 

W konkursie wiedzy „Pro-
filaktyka nowotworu piersi”  
I miejsce zajęła M. Ukalska 3c, 
II – A. Kutyma 3d, III miejsce 
K. Patejuk 3b. 

Kamila Romanek z 2a i Pa-
trycja Krzyszczuk z 1a wzięły 
udział w okręgowym etapie 
konkursu wiedzy o Poleskim 
Parku Narodowym. Kamila 
została laureatem konkursu  
i w czerwcu weźmie udział  
w etapie ogólnopolskim.

Organizatorem konkursów 
była Celina Michalska.          cm

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić



EduPuchaczów

Dziewiąty już raz Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich organizowało  
w dniach 08-15 maja 
2012 r. Tydzień Bibliotek.

Włączając się w obcho-
dy  święta pod hasłem  

„Biblioteka ciągle w grze”, na-
sza placówka zorganizowała 
spotkanie z młodym poetą 

Pracowity Tydzień Bibliotek

Są młodzi i ulalento-
wani. Mimo że w maju 
mierzyli się z egza-
minem maturalnym, 
egzamin z dojrzałości 
mają już dawno za 
sobą. 

– Pawle, jesteś mieszkań-
cem Puchaczowa i tegorocz-
nym maturzystą w miejsco-
wym liceum. Co Cię wyróżnia 
spośród kolegów i koleżanek? 

– Nie wszyscy moi równie-
śnicy piszą wiersze i opowia-
dania podobnie jak ja – odpo-
wiada, uśmiechając się Paweł 
Połodziuk. 

– Czy pamiętasz swój 
pierwszy tekst?

– Pierwszy wiersz zatytuło-
wany „Po prostu człowiek” po-
wstał we wrześniu 2009 roku. 
Od tego czasu napisałem około 
70. wierszy nigdzie dotychczas 
niepublikowanych. Dlatego też 
z ogromną radością przyjąłem 
zaproszenie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Puchaczo-
wie, która zorganizowała mój 
pierwszy oficjalny wieczór au-
torski.

– Kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z poezją?

– Szczerze mówiąc, trwa 
już 5 lat – odpowiada Diana 
Barańska, absolwentka Szko-
ły Podstawowej w Ostrówku, 
autorka tomiku „Wiersze”. – 
Początkowo pisałam do szu-

flady. W gimnazjum, a potem 
w liceum, dzięki zachętom  
polonistek, wzięłam udział  
w kilku konkursach poetyc-
kich. Ku mojemu zaskoczeniu 
wiersze otrzymały wyróżnienia  
i nagrody. Do pisania zachę-
cił mnie też poeta i krytyk li-
teracki Waldemar Michalski 
– członek Związku Literatów 
Polskich. Od dwóch lat uczest-
niczę jako wolontariuszka  
w Lubelskim Festiwalu „Mia-
sto Poezji”, który promuje po-
ezję, zachęcając do czytania  
i pisania. 

– Czym jest dla Ciebie po-
ezja?

– Poezja to lustrzane od-
bicie mojego wnętrza, duszy 
i marzeń. To właśnie pisanie 
wierszy pozwoliło mi uwierzyć 
w siebie. Twórczość literacka 
daje mi dużo radości w co-
dziennym życiu.

– Wydałaś wspaniały to-
mik wierszy. Jak postrzegają 
Cię znajomi?

– Wspierają mnie w reali-
zacji marzeń. To właśnie im 
zawdzięczam ilustracje oraz 
wydanie pierwszego tomiku.

– W maju przystąpiłaś do 
matury. Jakie masz plany na 
przyszłość?

– Pragnę studiować jeden 
z kierunków humanistycznych 
w Lublinie. Chciałabym wyje-
chać do Krakowa, tam miesz-
kać i pracować.        

Rozmawiały: 
Lucyna Kucharska,  

Anna Maciejak, GBP

Zdolni maturzyści

NIE PRZEJDę DO HISTORII

To pewne, nie przejdę do historii,
nie dostąpię tej życiowej glorii...
Nikt nie będzie o mnie pisał
na marmurowych tablicach.
Nikt nie postawi mi brązowego pomnika.
Nikt nie wspomni mnie
i o tego, co za życia robiłem.
Kogo może obchodzić, że byłem?
Na początku mej poetyckiej drogi
o byciu kimś wielkim marzyłem.
Jednak teraz wiem, że się przeliczyłem.
Nikt nie będzie czytał mych prac
w górnolotnych tomikach poezji...,
ponieważ nie ma w nich znacznej finezji.
Ponadto, takich jak ja są setki, tysiące...
To właśnie oni przejdą do historii
i zajmą miejsce w niej wakujące...

Paweł Połodziuk 
Puchaczów, 30 czerwca 2011 r.

Maj – Czer wiec 2012 r.                                     Nr 5(3/2012)    s.  9

Wojna
Ostatnio byłam na wojnie.Szłam chodnikiem do domu.Ludzie zabijali się spojrzeniami.

Mijałam ich.W duszy modliłam sięAby ani jedno spojrzenieNie trafiło we mnie.
Poczułam bezsilność.Trafili we mnieI ranna poszłam do domu.

Diana Barańska

Pawłem Połodziukiem, które 
odbyło się 11 maja 2012 roku 
o godz. 20.00.

Wieczór rozpoczęło przy-
bliżenie sylwetki autora, który 
zaprezentował swoją twór-
czość poruszającą trudny te-
mat życia we współczesnym 
świecie. Goście poruszeni 
twórczością Pawła zadawali 
liczne pytania dotyczące oko-
liczności powstawania wierszy. 

Nasi w 
Pieninach 
Legenda góralska głosi, 
że góry powstały dzięki 
diabłu, który pozazdro-
ścił Panu Bogu stwo-
rzenia świata, wziął do 
gęby glinę i sfrunął, aby 
popsuć dzieło stwórcy. 

Zobaczył go Pan Bóg i spra-
wił, że glina zaczęła po-

większać swą objętość. Diabeł 
bojąc się, że się udusi, zaczął ją 
wypluwać. Tak powstały wznie-
sienia. Górale powiadają, że ży-
cie w górach jest ciężkie, ziemia 
zamiast plonów rodzi kamienie. 

– Żeby się po nich poru-
szać, trzeba mieć dużo siły w 
nogach i rozbudowane płuca 
– twierdzą uczniowie Gimna-
zjum w Puchaczowie, którzy 
wraz z opiekunami spędzili 3 
dni, wędrując po grzbiecie Pie-
nin, wąwozie Homole i szczycie 
Trzech Koron (982 m. n.p.m.). 

Rekompensatą za żmudne, 
niełatwe podejścia były nie-
samowite krajobrazy: potoki  
z szumiącą wodą, której odgłos 
przypomina rzęsistą ulewę, lasy 
i, co może dziwić, połoniny, 
czyli tereny trawiaste, którym 
do niedawna groziło zarastanie 
przez krzewy i drzewa. Nie-
zwykłych emocji dostarczył 
wjazd kolejką krzesełkową na 
Palenicę (722 m.n.p.m), cieszy-
ły oczy urokliwe ruiny zamku 
w Czorsztynie i zamek w Nie-
dzicy, gdzie niegdyś więziony 
był zbójnik Janosik. Pieninom 
uroku dodaje Dunajec, pięk-
na, rwąca, dość płytka rzeka. 
Warto także zobaczyć zbiornik 
Czorsztyński o powierzchni ok. 
13 km2, mieszczący do 234,5 
mln m3 wody.            

Wycieczka była dofinanso-
wana ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie oraz Urzędu gminy 
Puchaczów w ramach Zadania 
z Zakresu Edukacji Środowi-
skowej „Chcemy zdrowo żyć  
w czystym środowisku.”       cm

Po dyskusji uczestnicy spo-
tkania zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

Spotkanie zakończyły po-
dziękowania od biblioteki oraz 
kwiaty.                                   

Gminna Biblioteka Publiczna



KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
W ramach lipcowych działań „Ak-
cja Wakacje 2012” GOK serdecznie 
zaprasza  do wzięcia udziału we 
wspólnych wyjazdach do kina, te-
atru, SPA w Nałęczowie, rajdach ro-
werowych, plenerach malarskich, 
grach i zabawach w terenie (np. 
podchody), ogniskach itp. Placów-
ka dysponuje i udostępni w tym 
czasie kawiarenkę internetową, 
stół do ping-ponga, jak również grę 
x-box. Zapraszamy również do zajęć 
poświęconych nauce gry na instru-
mencie, wokalnych i plastycznych.

W miesiącu lipcu GOK pracował 
będzie w godz. 10.00-20.00. Oferta 
wakacyjna znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu gminy i na ta-
blicy informacyjnej GOK.

Lipiec 2012 r. 
„Akcja wakacje 2012” – lipiec 2012 r.

Biuletyn

– Jest pani dyrektorem bi-
blioteki od września 1997 r. 
Czy może Pani powiedzieć 
naszym Czyletnikom, kiedy 
powstała Biblioteka w Pucha-
czowie i jak wygląda poziom 
czytelnictwa w naszej gminie?

– Biblioteka działa od 1958 
r., ma również filię w Ciechan-
kach Łańcuchowskich. Działal-
ność naszej instytucji finanso-
wana jest wyłacznie z budżetu 
gminy. Części funduszy prze-
znaczamy na zakup księgozbio-
ru, zapewniając tym samym 
czytelnikom dostęp do nowo-
ści wydawniczych, co skutkuje 
utrzymaniem wskaźników czy-
telnictwa na stałym, wysokim 
poziomie. Jesteśmy też bardzo 
zadowoleni, że nasza bibliote-
ka otrzymała wsparcie projektu 
„Wirtualne Powiaty” w postaci 
sprzętu komputerowego, który 
wykorzystamy już wkrótce do 
uruchomienia wypożyczalni 
elektronicznej. Ponadto uczest-
niczymy w Programie Bibliote-
ki Narodowej „Zakup Nowości 
Wydawniczych”, dzięki które-
mu pozyskujemy dodatkowe 
pieniądze na zakup książek. Od 
2010 r. uczestniczymy również 
w programie „Akademia Oran-
ge dla Bibliotek”, który zapewnia 
pokrycie kosztów związanych  
z dostępem do Internetu. 

– Czy zdradzi nam pani, ile 
pozycji liczy obecnie księgo-
zbiór i po jakie pozycje sięgają 
najczęściej mieszkańcy gminy?

– Pod koniec 2011 roku 
księgozbiory biblioteki i filii li-
czyły 18663 woluminów. Jeśli 
zaś chodzi o gusta naszych doro-
słych czytelników mogę śmiało 
powiedzieć, że są bardzo różne. 
Część sięga po książki z gatunku 
romansu, kryminału, inni wolą 
fantastykę. Cieszy nas, że coraz 
chętniej czytamy literaturę fak-
tu i biografie. Wśród autorów 
największym zainteresowaniem 
cieszą się obecnie: Lee Child, 
Harlan Coben, Camilla Läck-
berg, Andrzej Pilipiuk i Barbara 
Rybałtowska. Natomiast dzieci  
i młodzież najchętniej sięgają po 
książki Meg Cabot, Becci Fitz-
patrick, Barbary Park oraz Fran-

cesci Simon. Zdradzę również, 
że nasi najaktywniejsi czytelnicy 
w skali roku wypożyczają około 
60. książek.

– A czy wśród książek znaj-
dują się pozycje, które mają 
szczególną wartość?

– Tak, jednak jest to głównie 
wartość sentymentalna, gdyż 
posiadamy w swoich zbiorach 
książkę z pierwszym numerem 
inwentarzowym. Jest to „Kome-
dia ludzka” tom II Honoriusza 
Balzaca, a ponadto książki z de-
dykacjami autorów, z którymi 
odbyły się spotkania autorskie.

– W jaki sposób Biblioteka 
promuje czytelnictwo? 

– Przez cały rok mamy 
mnóstwo pracy. Obie placów-
ki pracują bardzo aktywnie, 
prowadząc liczne działania 
skierowane do najmłodszych, 
mające na celu wypracowanie 
nawyku czytania. Realizacji 
tych celów służą takie akcje 
jak choćby przeprowadzone w 
czerwcu „Czytanie łączy poko-
lenia”, do którego zaprosiliśmy 
znane osobistości. W ten spo-
sób oswajamy dzieci z książką 
i kulturą słowa pisanego. Or-
ganizujemy również konkursy, 
lekcje biblioteczne oraz spo-
tkania autorskie, w których co-
raz liczniej uczestniczą miesz-
kańcy gminy.

Rozmawiała: M. Rodziewicz

Co w gminie piszczy... 
Rozmowa z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej
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Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Puchaczowie,  
Anna Krzychowiec
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Puchaczowie, ul. Rynek 3
tel. 81 757 50 12

Gminny Ośrodek 
Zdrowia SP ZOZ  
w Puchaczowie

Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ 
w Puchaczowie wykonuje odpłatne 
badania ultrasonograficzne nowo-
czesnym aparatem USG ACUSION 
X 300.

Istnieje możliwość wykonania ba-
dania USG piersi za odpłatą 80,00 zł 
oraz USG tarczycy 50,00 zł. 

Badania wykonywane są w każdą 
środę od godz. 14:00. 

W najblizszym czasie Gminny 
Ośrodek Zdrowia planuje wykony-
wanie odpłatnych badań USG sta-
wów, badania doplerowskie naczyń 
oraz echa serca. 

Zapisy na badania w rejestracji 
Ośrodka Zdrowia, tel. 81 757 54 80.

Szczepienia dzieci  
– wtorek, środa 10.00-16.00.

Wspomnienie o...  
Stefanie Huczu

Dnia 9 maja 2012 roku w wieku  
76 lat odszedł od nas Stefan Hucz, 

wieloletni działacz społeczny gminy 
Puchaczów. 

 Przez 22 lata sprawował funkcję 
sołtysa sołectwa Puchaczów, 2 ka-
dencje (w latach 1994-2002) radnego 
gminy Puchaczów i członka komisji 
rolnictwa. 

Był osobą szczególnie wrażliwą na 
krzywdę ludzką, człowiekiem z inicja-
tywą, który podejmowane przedsię-
wzięcia realizował z wielkim zaanga-
żowaniem. W sytuacjach kryzysowych 
zawsze starał się rozsądnie i bez emo-
cji rozstrzygać spory, przekonując ludzi 
do słusznego celu. 

Dzięki staraniom, wysiłkom i za-
angażowaniu m.in. Stefana Hucza po-
wstała oczyszczalnia ścieków, Zespół 
Szkół w Puchaczowie, rozbudowano 
strażnicę OSP przy budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Puchaczowie, 
zmodernizowano Ośrodek Zdrowia 
oraz ulice Bogdanowicza, 1000-lecia  
i Skoczylasa. 

W pamięci przyjaciół Stefan Hucz 
pozostanie osobą wrażliwą na ludzką 
krzywdę, życzliwą i ciepłą.

– Wiele razy rozmawiałem z Nim 
nie jak z sołtysem, lecz człowiekiem  
o dużej wiedzy i bogatym doświadcze-
niu – wspomina Piotr Ślązak. 

Najbliżsi sąsiedzi zapamiętają Go 
jako oddanego męża, mądrego, wspie-
rającego ojca i kochającego dziadka. 

– Lubił spędzać wolny czas w gro-
nie rodziny, której pomimo pracy na 
rzecz życia społecznego, poświęcał 
dużo czasu. Był człowiekiem skrom-
nym, ciepłym, przyjaznym i takim też 
pozostanie w mojej pamięci – mówi 
ZofiaKlimkiewicz, najbliższa sąsiadka.

 Człowiek wielkiego serca, odda-
ny ludziom i swojej pracy, niezwykle 
szanowany i lubiany. Z pewnością bę-
dzie brakowało nam wszystkim jego 
cennych rad. Na pewno zamiętamy 
Go jako wspaniałego człowieka, wy-
bornego samorządowca. Wysokiego, 
starszego i siwowłosego pana, space-
rującego przez park z uśmiechem na 
twarzy.              Urząd gminy Puchaczów



Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 2 VII 1 VIII 3 IX

2. SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 3 VII 2 VIII 4 IX
3. OSTRÓWEK 4 VII 3 VIII 5 IX
4. CIECHANKI 5 VII 6 VIII 6 IX

5. ALBERTÓW 6 VII 7 VIII 7 IX

6.  WESOŁÓWKA, BRZEZINY 9 VII 8 VIII 10 IX

7.
BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ  
– PRZY BOGDANCE  
DO TARTAKU

10 VII 9 VIII 11 IX

8.

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

11 VII 10 VIII 12 IX

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

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

12 VII 13 VIII 13 IX

10.

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

13 VII 14 VIII 14 IX

10. STARA WIEŚ

11. TUROWOLA 16 V 16 VIII 17 IX

12. KOL. TUROWOLA 17 V 17 VIII 18 IX

Harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 20 VIII

2. ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA 
WIEŚ 21 VIII

3. KOL. CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA,
KOL. TUROWOLA 22 VIII

4. BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, 
NADRYBIE DWÓR 23 VIII

Harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych

PUCHACZÓW – ŁĘCZNA
6:40 (1-5 S), 7:05 (1-6 S), 8:15 
(1-6 S), 9:00 (1-5 S), 10:00 (1-6), 
11:25 (1-5), 11:55 (1-6), 12:55 
(1-5 S), 13:25 (1-6), 14:15 (1-5), 
14:55 (1-6), 15:45 (1-5), 16:30 
(1-6), 16:45 (1-5), 17:45 (1-5).

PUCHACZÓW – CYCÓW
6:00 (1-5), 6:30 (1-6), 7:25 (1-
6), 7:55 (1-5), 8:55 (1-6), 9:50 
(1-5), 11:10 (1-6), 12:00 (1-5), 
12:50 (1-6), 13:40 (1-5), 14:05 
(1-6), 14:50 (1-5), 15:35 (1-6), 
16:05 (1-5), 17:10 (1-5)
1-5 – kursuje w dni robocze od po-
niedziałku do piątku, 1-6 – kursuje 
od poniedziałku do soboty,  
s – kursuje do szpitala powiatowe-
go w Łęcznej

ODjAZDY ZE SZPITALA 
POWIATOWEGO W ŁĘCZ-
NEj NA DW. AUTOBUS.  
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, 
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 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok  
i I dzień Świąt Wielkanocnych,  
d.a. – dworzec autobusowy.

ODjAZDY Z DW. AUTOBUS. 
W ŁĘCZNEj DO SZPITAL 
POWIATOWY W ŁĘCZNEj

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), 2.30(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), 7.38(F), 
17.52 (F), 18.30(F), 19.10(F/6). 

ŁĘCZNA DWORZEC:   
KOMUNIKACjA PRYWATNA
CYCÓW, p. Puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A 5.50F 6.20E 6.35F 
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 sobotę pierwszy 
kurs do Lublina o 5.00, w 
niedzielę o 5.40. ŁYSOŁAjE 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. MILEjÓW p. Łańcu-
chów: 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. 
PIASECZNO p. Puchaczów, 
Bogdanka 9.15F, 10.50F. PU-
CHACZÓW p. Ludwin, Piasecz-
no: 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 – kursuje w soboty, S – kursuje  
w dni nauki szkolnej, – kursuje w dni 
robocze i soboty, B – nie kursuje w 
soboty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator

BiBliotekaPoleca
Mojżesz Froben, syn głuchoniemej kobiety ze szwajcarskiej wioski, 

dorasta przy akompaniamencie kościelnych dzwonów, wpra-
wianych w ruch przez jego matkę. Któregoś dnia odkrywa, że potrafi 
wyodrębnić dźwięki składające się na spiżowy koncert. Niezwykle 
czuły słuch, a także zadziwiająca barwa głosu zostaną docenione. Nim 
jednak stanie się słynnym Lo Svizzero śpiewakiem, pod którego spoj-
rzeniem omdlewały damy i który potrafił swoim głosem doprowadzić 
widownię do łez, sam zrozumie, co znaczy kochać. Debiut amerykań-
skiego autora to hołd złożony muzyce klasycznej i prawdziwej miłości.

Richard Harvell  „Dzwony ”
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Informator współtworzy Gminna Biblioteka Publiczna 

Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757-50-12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757-50-68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 757-73-40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757-50-40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757-50-16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757-51-88

TELEFONY ALARMOWE

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

WAŻNE TELEFONY
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– Niewielu z nas wie, jaką rolę 
spełnia dziś Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie.

– OPS jest gminną jednostką 
organizacyjną wykonującą zadania 
z zakresu pomocy społecznej. Naj-
ogólniej mówiąc, naszym zadaniem 
jest umożliwienie osobom i rodzi-
nom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są 
w stanie samodzielnie pokonać lub 
rozwiązać. Zadaniem pracowników 
socjalnych jest rozpoznawanie pro-
blemów, praca socjalna, przepro-
wadzanie wywiadów środowisko-
wych w celu oceny sytuacji rodziny 
oraz wnioskowanie o właściwe 
formy wsparcia. Współpracujemy  
z różnego typu instytucjami: szkoła-
mi, policją, kuratorami sądowymi, 
służbą zdrowia, stowarzyszeniami, 
jak również z sołtysami i radnymi.

– Kto korzysta z pomocy spo-
łecznej z terenu naszej gminy? 

– Ludzie starsi, chorzy, niepeł-
nosprawni, bezrobotni, matki sa-
motnie wychowujące dzieci, ludzie, 
którzy w jakiś sposób pogubili się 
w otaczającej rzeczywistości, osoby 
życiowo niezaradne. Ustawa o po-
mocy społecznej przewiduje przy-
znawanie świadczeń pieniężnych 
i niepieniężnych. Do pieniężnych 
zalicza się zasiłki celowe, tj. świad-
czenia o charakterze jednorazo-
wym, przyznawane dla zaspokoje-
nia konkretnej potrzeby, np. lecze-
nia, zakupu żywności, odzieży bądź 
opału, a także zasiłki okresowe lub 
stałe z tytułu niepełnosprawności. 
Udzielamy także pomocy na po-
krycie wydatków powstałych w wy-
niku zdarzenia losowego, np. poża-

ru, powodzi. Pomoc niepieniężną 
oferujemy w formie pracy socjalnej, 
poradnictwa. Świadczymy również 
usługi opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania klienta, pomoc rzeczo-
wą, pokrywamy koszty dożywiania 
dzieci w szkole i przedszkolu, co 
osobiście uważam za pomoc bar-
dzo wymierną i ważną. Aby otrzy-
mać wsparcie, należy spełniać kry-
terium dochodowe, które, zgodnie 
z naszą ustawą, wynosi 351 zł na 
osobę w rodzinie, lub 477 zł na sa-
motnie gospodarującego. 

– A co jeśli rodzina przekracza 
ten próg a potrzebuje natychmia-
stowej pomocy?

– W sytuacjach wyjątkowych 
takiej pomocy udzielamy, mimo 
że dochód przekracza ustawowe 
kryterium. Zależy nam na tym, by 
pomoc docierała do każdego po-
trzebującego i aby była skuteczna.  
Dzięki przychylności władz gminy 
staramy się dążyć do stałej poprawy 
jakości obsługi naszych mieszkań-
ców, choćby przez zmianę lokalu 
Ośrodka na bardziej funkcjonalny. 
Od 3 lat włączamy się w Ogólno-
polską Akcję Charytatywną „Po-
móż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
organizujemy spotkania wigilijne 
dla osób starszych i samotnych. Re-
alizujemy także program „PEAD”, 
polegający na dystrybucji żywno-
ści długoterminowej otrzymanej  
z Lubelskiego Banku Żywności. 
Poza tym od kilku lat Ośrodek re-
alizuje ze środków unijnych pro-
jekt „Spektrum możliwości”, dzięki 
któremu osoby bezrobotne bądź 
nieaktywne zawodowo podniosły 
lub uzupełniły swoje kwalifikacje 
i kompetencje społeczne, biorąc 

udział w szkoleniach i w kursach. 
Już sam udział w tym projekcie daje 
duże możliwości powrotu na rynek 
pracy. 

– Który z gminnych proble-
mów najbardziej Panią niepokoi? 

– Bez wątpienia problem opie-
ki nad ludźmi starszymi, samotny-
mi i chorymi. W powiecie nie ma 
domu pomocy społecznej, a osób 
starszych i niesamodzielnych w na- 
szej gminie przybywa. Zdarzają się 
też sytuacje, że najbliżsi członkowie 
rodzin, z różnych przyczyn, nie 
chcą bądź nie mogą opiekować się 
seniorami. Funkcjonujący w gmi-
nie od 2004 r. Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy nie zabezpiecza istnie-
jących potrzeb. Lista oczekujących 
jest długa. Takich potrzebujących 
obejmujemy usługami opiekuńczy-
mi, zabezpieczającymi podstawo-
we potrzeby, tj. robienie zakupów, 
przygotowanie posiłków, czynności 
porządkowe i pielęgnacyjne. Sta-
ramy się, aby były one świadczone 
na wysokim poziomie, tak aby jak 
najdłużej utrzymać seniora w jego 
środowisku naturalnym.

– W jaki sposób rozwiązują 
Państwo problemy beneficjentów 
systemu pomocy społecznej? 

– Głównie poprzez pracę so-
cjalną, stosując tzw. kontrakty 
socjalne. Pomoc finansowa jest 
bardzo ważna i niejednokrotnie ko-
nieczna, jednak świadczenia mate-
rialne powinny być jedynie uzupeł-
nieniem, a nie podstawą udzielanej 
pomocy. Okazuje się, że problemy, 
z którymi przychodzą do nas nasi 
klienci, są zwykle bardziej złożo-
ne, niż można by sądzić podczas 
pierwszego kontaktu. Kiedy zwra-
ca się z wnioskiem o udzielenie 
pomocy np. osoba bezrobotna, po 
dokładnym przeanalizowaniu sy-
tuacji okazuje się, że straciła pracę  
z powodu uzależnienia od alkoholu 
bądź przewlekłej choroby. Jednora-
zowy zasiłek czy nawet taki przy-
znany na okres 2. czy 3. miesięcy 
nie rozwiąże jej problemów.  

– Mam wrażenie, że pomoc 
społeczna ogromnie zmieniła się 
w ciągu ostatnich lat.

– Zdecydowanie. Zmienił się 
zarówno odbiorca pomocy spo-
łecznej, jak i sama pomoc społecz-
na. Klient, który dawniej oczekiwał 
głównie pomocy finansowej, wy-
maga teraz wsparcia nakierowa-
nego na pomoc pozamaterialną. 
Dzisiaj zdecydowana większość na-
szych klientów to wcale nie rodziny 
z pogranicza patologii. Każdego  

z nas może dotknąć problemem, 
który zwiększy ryzyko wykluczenia 
społecznego – sytuacja przemocy  
w rodzinie czy wypadek, a w konse-
kwencji niepełnosprawność, utrata 
pracy, utrudnione kontakty spo-
łeczne itd. Stąd i przed nami stoją 
zupełnie nowe zadania. Np. zmia-
ny w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie zaowocowały 
powołaniem Zespołu Interdyscy-
plinarnego, który od czerwca po-
dejmuje działania zmierzające do 
zmniejszenia zjawiska przemocy.  
Kilka miesięcy temu weszła też  
w życie ustawa o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej, za-
kładająca możliwość zatrudniania 
asystenta rodziny, wspierającego 
rodzinę w wypełnianiu jej funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz 
rozwiązywaniu codziennych pro-
blemów. 

Zauważam również potrzebę 
zmiany modelu pracy ośrodka po-
mocy społecznej w taki sposób, by 
dokonał się rozdział przyznawania 
i wypłaty świadczeń od pracy so-
cjalnej. Istnieje też uzasadniona po-
trzeba odbiurokratyzowania pracy 
pracownika socjalnego, tak aby 
mógł sprostać wyznaczonym celom 
oraz oczekiwaniom.

– Co sprawia Pani największą 
satysfakcję w codziennej pracy?

– Największą mam wtedy, gdy 
uda się załatwić wyjątkowo trudną 
sprawę, rozwiązać problem bądź 
gdy czasem ktoś się uśmiechnie  
i powie „dziękuję” albo „nie myśla-
łem, że w Ośrodku tak mi pomogą”.   

Rozmawiała: M. Rodziewicz

Stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej jest stanowiskiem urzędniczym. W maju 2009 r. 
wójt gminy Puchaczów ogłosił konkurs, do którego 
przystąpiła Ewa Kaźmierczak. Nie bez żalu poże-
gnała się ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Łęcznej – poprzednim miejscem pracy, z którym 
była związana 14. lat.

Niezwykle wrażliwa, pełna em-
patii, ciepła i życzliwości Ewa 
Kaźmierczak od 4. lat zajmuje 
stanowisko Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pucha-
czowie. 

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






