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

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Puchaczów i jego okolice były obszarem, gdzie żywe były tradycje narodowo-wyzwoleńcze. Świadczy o tym 

choćby aktywny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. W najbliższej okolicy doszło do starć mi-

litarnych.

Rosnące wśród Polaków nastroje niepodległościowe urzeczywistniły się również podczas wystąpień rewo-

lucyjnych w latach 1905-1907.  Rok 1905 zapoczątkował przemiany, które miały wpływ na kształt 

politycznego, społecznego i kulturalnego życia w Królestwie Polskim. Walka z carskim systemem wynarodo-

wienia i wolności dla Polaków, obok postulatów ekonomicznych robotników rolnych i fabrycznych, były głównymi 

celami rewolucji. Przyczyn wystąpień należy doszukiwać się przede wszystkim w złożonej sytuacji społeczno-

-ekonomicznej i politycznej, zaistniałej na początku XX wieku. Wojna rosyjsko-japońska, która pogorszyła stan 

majątkowy chłopów, wzbudziła nastroje narodowo-wyzwoleńcze całego społeczeństwa polskiego. Przegrana 

wojna z Japonią zmusiła zaborcę do zmiany polityki w kwestiach tworzenia polskich stowarzyszeń społecz-

nych, rolniczych i kulturalno-oświatowych.

Burzliwy przebieg rewolucji miał miejsce na Lubelszczyźnie. W latach 1905-1907 obszar ten znany był  

z licznych wystąpień chłopskich i robotników rolnych. Ogółem w Królestwie Polskim odnotowano 676  

wystąpień, w tym w guberni lubelskiej 212.

Od połowy marca 1905 roku pochody strajkujących robotników rolnych rozprzestrzeniły się na terenie ów-

czesnej gminy Puchaczów. Jak podają opracowania historyczne „14 marca  wyrusza z folwarku Brzeziny 

200 osobowa grupa chłopów, która udaje sie do folwarku Świerszczów gm. Cyców.  Po przerwaniu robót wspól-

Przy opłatku  
o Unii i wędzo-
nej kiełbasie
Spotkania opłatkowe ludowców 
to już tradycja w powiecie łęczyń-
skim. W ubiegłym roku to gmina 
Puchaczów gościła członków  
i sympatyków PSL, tegoroczny 
opłatek odbył się 02 lutego  
w Ludwinie. 

Spotkanie prowadzili: Wójt Gminy Lu-
dwin Andrzej Chabros i szef PSL po-

wiatu łęczyńskiego Roman Cholewa. 
Wśród gości pojawili się m.in.: Marszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof Het-
man, senator Józef Zając, poseł Henryk 
Smolarz, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju Marceli 
Niezgoda, Wicewojewoda Lubelski Ma-
rian Starownik. Lokalne władze repre-
zentowali: Przewodniczący Rady Powiatu 
Łęczyńskiego Andrzej Grzesiuk, wicesta-
rosta Kazimierz Radko, Wójt Gminy Cy-
ców Jan Baczyński vel Mróz, (c.d. na s. 2) 

Zwrot podatku 
akcyzowego
Rolnicy, którzy chcą odzyskać 
część kwoty wydanej na paliwo  
do maszyn rolniczych, mogą skła-
dać wnioski do wójta gminy Pu-
chaczów do 28 lutego 2014 r. Tego-
roczny limit zwrotu to 81,70 zł 
za każdy hektar użytków rolnych 
(c.d. na s. 2).

Od redakcji 
Szanowni Czytelnicy! Dzielimy się z Państwem 

dobrymi wieściami. Uchwalono budżet na rok 
2014 uwzględniający rozpoczęcie strategicznych 
dla rozwoju gminy inwestycji. Rozdysponowano 
środki funduszu sołeckiego, w którym znalazło się 
ponad 85 000 zł więcej niż w roku ubiegłym. Bę-
dziemy pozyskiwać środki zewnętrzne na zupełnie 
nowe projekty służące poprawie jakości życia na-
szych mieszkańców. W Państwa zasięgu są już m.in. 
solary dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Powiało wiosną również 
w podatkach. W tym roku każdy podatnik gminy 
z 1 ha przeliczeniowego zapłaci o 123,00 zł mniej 
podatku rolnego. Nasi mieszkańcy zwolnieni są  
z opłat z tytułu posiadania mieszkań, a właściciele 
gospodarstw rolnych, nabywając lub powiększając 
gospodarstwo, mogą skorzystać z ulgi udzielanej 
na 5 lat. I jeszcze jedna dobra wiadomość – mamy 
jedne z najniższych opłat w województwie lubel-
skim za odbiór nieczystości stałych i płynnych,  
a w 2014 r. przewidywana jest nawet obniżka ceny 
za m3 ścieków. 

Zapraszam do lektury 15 numeru biuletynu.

Fot. Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego 
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.
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Aktualności

Tydzień rozpocznie się uro-
czystością Dnia Kobiet,  

a do piątku będzie trwać re-
krutacja na zajęcia z różno-
rodnych dziedzin sztuki, tj.: 
zajęcia plastyczne, taneczne, 
wokalne oraz nauka gry na in-
strumencie (gitara, fortepian, 
akordeon, keyboard) – infor-
muje dyrektor GOK Beata Sa-
gan. – Terminy, częstotliwość 
oraz godziny zajęć postaramy 
się dostosować do potrzeb 
uczestników – dodaje. 

Od marca GOK przywraca 
poprzednie godziny urzędo-
wania – czynny będzie od 8.00 
do 20.00. Ponownie rusza tak-
że kawiarenka internetowa. 

Szczegółowy harmono-
gram proponowanych zajęć 
dostępny będzie na stronie 
internetowej Urzędu gminy  
i Gminnego Ośrodka Kultury. 

Zapraszamy do skorzysta-
nia z oferty wszystkich miesz-
kańców gminy Puchaczów.

nem

Życzliwa atmosfera to-
warzyszyła wszystkim 
przybyłym na spotkanie 
opłatkowe do Zespołu 
Szkół w Puchaczowie  
19 stycznia 2014 r. 

Na uroczystość przybyli: Sta-
rosta Powiatu Łęczyńskie-

go Adam Niwiński, Wójt Gmi-
ny Puchaczów Adam Grzesiuk, 
skarbnik gminy Barbara Marci-
nek, przewodnicząca Rady gmi-
ny Urszula Hucz, sekretarz gmi-
ny Jerzy Dębski, radni, dyrek-
torzy placówek oświatowych z 
terenu gminy. Ponad to przybyli: 

proboszcz parafii w Puchaczo-
wie ks. Zenon Bzdyrak, przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich, sołtysi oraz mieszkańcy 
gminy Puchaczów i inni goście. 

O świąteczny klimat zadba-
ły: Dorota Kubuśka-Adamiak, 
Dorota Ryć oraz Agnieszka 
Zgórska, które przygotowały 
piękną oprawę uroczystości  
w wykonaniu uczniów.

Spokanie było okazją do 
złożenia bożonarodzeniowych 
życzeń i wysłuchania koncertu  
kolęd i pastorałek. 

Organizatorem spotkania 
był Gminny Ośrodek Kultury 
w Puchaczowie.        A. Ukalska

Dni otwarte w Gmin-
nym Ośrodku Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, w związku 
z kończącym się remontem, wznawia swoją dzia-
łalność. W dniach 10 – 14 marca organizuje Dni 
Otwarte, podczas których odbędą się zajęcia pokazo-
we oraz nabór chętnych. 

(c.d. ze s. 1) Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk, Wójt 
Gminy Spiczyn Mirosław Krzy-
siak, Przewodniczący Rady 
gminy Ludwin Wojciech Szy-
mański oraz Burmistrz Łęcznej 
Teodor Kosiarski.

Podczas spotkania oprócz 
najserdeczniejszych życzeń 
świątecznych i noworocznych 
podsumowano działalność 
samorządową i polityczną w 
mijającym 2013 roku. Gospo-
darze oraz zaproszeni goście 
dyskutowali na temat dyna-
miki zmian, akcentując pra-
cę wykonaną przez Polskie 
Stronnictwo Ludowe na rzecz 
Lubelszczyzny. Przypomniano 
m.in. o sukcesach w segmen-
tach energetyki, infrastruktu-
ry drogowej oraz pozyskania 
środków unijnych.

Oprawę artystyczną spo-
tkania przygotował ludwiń-
ski Klub Seniora oraz zespół 
„Świerszczowianki”.

Opłatek ludowców był 
jak zwykle okazją do wymia-
ny poglądów. W kuluarach 
zachęcano do korzystania z 

programów unijnych wspiera-
jących rozwój obszarów wiej-
skich. Dyskutowano też na 
temat dość kontrowersyjnego 
dla większości rolników pro-
blemu wędzonej kiełbasy. 

Przypomnijmy, że we 
wrześniu w UE zaczną obowią-
zywać nowe normy dotyczące 
zawartości w produktach spo-
żywczych szkodliwych sub-
stancji pochodzących z pro- 
cesu wędzenia. A to z kolei 
może skutkować zniknięciem 
z rynku niektórych wyrobów  
i upadkiem części masarni.   

Jak zapewniał Minister 
Rolnictwa Stanisław Kalemba, 
zdecydowana większość pol-
skich wędlin spełnia te normy. 

– Obecnie trwają rozmowy 
branżowe i szkolenia, mające na 
celu zdrowie ludzi, ale również 
miejsca pracy i te wspaniałe 
produkty, które dają nam tak 
duże możliwości eksportu – do-
dał minister.                             nem

Przy opłatku o Unii  
i wędzonej kiełbasie

(c.d. ze s. 1) Jak poinformował 
Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, każdy rolnik chcą-
cy odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT.

W tym celu należy w ter-
minie od 01 lutego 2014 r. do 
28 lutego 2014 r. złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta wraz 
z fakturami VAT (lub ich ko-
piami), stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w 
okresie od 01 sierpnia 2013 r. 
do 31 stycznia 2014 r., bądź  
w drugim terminie – od 01 
sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 
2014 r. wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami), stanowią-
cymi dowód zakupu oleju na-
pędowego, w okresie od 01 lu-
tego 2014r. do 31 lipca 2014 r.  
w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku ak-
cyzowego w 2014 r. wynosi: 
81,70 zł x ilość ha użytków 
rolnych. Limit ustala się jako 
kwotę stanowiącą iloczyn 
stawki zwrotu podatku na  
1 litr oleju napędowego (0,95 
zł), liczby 86 oraz powierzch-
ni użytków rolnych, będących  
w posiadaniu lub współpo-
siadaniu producenta rolnego, 
określonej w ewidencji grun-
tów i budynków, według sta-
nu na dzień 01 lutego danego 
roku.

Pieniądze wypłacane będą 
w terminach: do 30 kwietnia 
2014 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym termi-
nie; do 31 października 2014 r.  
w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie, przelewem 
na rachunek bankowy podany 
we wniosku.                          

                                          nem

Zwrot podatku akcy-
zowego

Gminny opłatek 

Fot.: Uczestnicy gminnego opłatka w Zespole Szkół w Puchaczowie.  



Aktualności

Styczeń – Luty 2014 r.                                     Nr 15(1/2014)   s .  3

Sukces na Festiwalu 
Kolęd w Puławach
Po raz XIX na deskach Puławskiego Ośrodka Kultu-
ry w Domu Chemika w dniach 13-16 stycznia odby-
wało się wielkie kolędowanie. 

Przez 4 dni od rana do wie-
czora trwały intensywne 

przesłuchania. Jury oceni-
ło blisko 300 prezentacji w 
wykonaniu 1432 uczestników 
nie tylko z Puław i okolic. Na 
eliminacjach stawili się kolęd-
nicy z  Zielonej Góry, Janowa 
Lubelskiego, Annopola, Lubli-
na, Ryk, Zamościa, Kraśnika, 
Radomia, Puchaczowa, Lubar-
towa, Gniewoszowa, Poniato-
wej, Krasnegostawu, Opola Lu-
belskiego, Warszawy i Ostrow-
ca Świętokrzyskiego.

Naszą gminę reprezentowa-
li podopieczni Krzysztofa Zgór-
skiego z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie: w 
kategorii soliści dzieci w wie-

ku przedszkolnym – Martynka 
Styś, a dzieci ze szkół podsta-
wowych – Jakub Kucybała. 
W kategorii zespół w grupie 
wiekowej młodzieży szkol-
nej wystąpił zespół „To My”  
w składzie: Patrycja Krzysz-
czuk, Karolina Stacharska, Ka-
rolina Ukalska, Kinga Wiązek  
i Ewa Zgórska.

W niedzielę 19 stycznia 
2014 r. odbył się koncert lau-
reatów. Dla naszych reprezen-
tantów festiwal zakończył się 
ogromnym sukcesem, ponie-
waż wszyscy w swoich katego-
riach zajęli pierwsze miejsca.

Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Krzysztof Zgórski

Fot. M. Karolak: Zespół „To My” w składzie: Patrycja Krzyszczuk, Karolina Stachar-
ska, Karolina Ukalska, Kinga Wiązek i Ewa Zgórska.

W ramach projektu w 
Łęcznej przy al. Jana 

Pawła II 100 (na deptaku) 
działa cieszące się dużym zain-
teresowaniem Biuro Bezpłat-
nych Porad Obywatelskich. 
Mieszkańcy powiatu mogą 
również korzystać z interne-
towej e-kancelarii, udzielającej 
odpowiedzi na wszystkie oby-
watelskie zapytania.

Pracę profesjonalnych do-
radców, udzielających pomo-
cy zgłaszającym się osobom, 
wspierają wolontariusze – stu-
denci i absolwenci wydziałów 
prawa, a także aplikanci adwo-

Wszyscy mieszkańcy powiatu łęczyńskiego mogą ko-
rzystać z bezpłatnych porad obywatelskich w ramach 
projektu „Świadomy obywatel – bezpłatne poradnic-
two obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, 
lubartowskiego i miasta Lublin”.

kaccy i radcowscy. W szcze-
gólnie skomplikowanych spra-
wach interesanci umawiani  
są na spotkania ze specjalistą  
z określonej dziedziny prawa.

Projekt został objęty hono-
rowym patronatem Marszałka 
Województwa Lubelskiego 
Krzysztofa Hetmana i Posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Arkadiusza Bratkowskiego. 

MAM§PRAWO
ŚWIADOMy OByWATEL – BEZPŁATNE PORADy OByWATELSKIE

Będzie się 
działo
Gminny Ośrodek Kultu-
ry przy współpracy  
z Przedszkolem w Pu-
chaczowie przygotowuje 
się do obchodów  
Dnia Kobiet  
10 marca 2014 r. 

Uroczystość ta będzie 
bardzo wyjątkowa, a to 

dlatego, że odbędzie się już 
w nowych, świeżo wyremon-
towanych pomieszczeniach 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie.

W programie przewidzia-
no część artystyczną, wystawę 
plastycznych prac konkurso-
wych pt.„Kobieta” i wręczenie 
nagród jego laureatom. 

Nie zabraknie serdecznych 
życzeń, upominków oraz słod-
kiego poczęstunku.

Zapraszamy do wspólne-
go świętowania wszystkie Ko-
biety 10 marca 2014 r. o godz.  
10.00.

B. Sagan, GOK Puchaczów 

Graliśmy 
dla Kasi
Łęczyńska drużyna kobie-
cej piłki nożnej wyciągnęła 
dłoń do potrzebującej kole-
żanki.

W grudniu kontuzjowana 
zawodniczka „Górnika” 

Łęczna Katarzyna Daleszczyk 
przeszła skomplikowaną ope-
rację przeszczepu więzadeł. Na 
szczęście wszystko poszło po-
myślnie. Teraz Katarzynę czeka 
jeszcze kosztowna rehabilitacja.

Dla potrzebującej wsparcia 
Kasi grano i licytowano koszul-
ki i gadżety piłkarskie. Do akcji 
włączyła się i nasza gmina. Sa-
morząd Uczniowski Gimna-
zjum i Liceum w Puchaczowie 
zorganizował charytatywny 
mecz siatkarski, podczas które-
go zebrano 436 zł. Podczas tur-
nieju licytowano m.in. gadżety 
przekazane przez Urząd gminy. 

Drużyna piłkarska naszej 
gminy zajęła III miejsce w gru-
pie i uplasowała się na V pozy-
cji w klasyfikacji końcowej.        

Daniel Włodarczyk

Fot. M. Karolak: Martynka Styś. Fot. M. Karolak: Jakub Kucybała.

Biuro Bezpłatnych Porad 
Obywatelskich 

 al. Jana Pawła II 100 (deptak) 
 21-010 Łęczna, tel. 81 752 06 63  

e-kancelaria:  
leczna@poradyobywatelskie.pl
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Wokół nas

W tym roku widowisko dla 
mieszkańców Albertowa 

i kilku okolicznych wsi przygo-
towali nauczyciele ze Szkoły Fi-
lialnej w Albertowie- M. Kwa-
śnik, K. Kłosiewicz, M. Choma 
oraz rodzice dzieci uczęszcza-
jących do placówki.  W orsza-
ku kolędniczym można było 
spotkać wiele postaci, m.in. 
Króla Heroda, Anioła, Diabła, 
Śmierć, Pasterzy, Gospodynie, 
Cygana, Cygankę oraz Kozę. 
Rekwizyty, niezbędne kostiumy 
oraz oprawę muzyczną przy-
gotowali sami rodzice. Dzięki 
kolędnikom mieszkańcy mieli 
okazję usłyszeć nie tylko pięk-
ne kolędy, życzenia noworocz-

Hej! Kolęda, kolęda!
Okres Bożego Narodzenia  i Nowego Roku jest 
okazją do pielęgnowania wielu tradycyjnych pol-
skich zwyczajów, jak na przykład składania wizyt 
przez kolędników. 

ne, ale także zobaczyć  krótkie 
przedstawienie. Mieszkańcy 
bardzo ciepło przyjmowali 
swoich gości. Za swoje występy 
kolędnicy oprócz świątecznych 
smakołyków otrzymywali także 
pieniądze, które przeznaczo-
ne zostaną na potrzeby dzieci 
uczęszczających do Szkoły Fi-
lialnej w Albertowie.  

To już 5 takie kolędowanie 
we wsi Albertów, zatem można 
powiedzieć, że wpisało się w 
tradycję tego miejsca. Za rok 
kolędnicy znów spotkają się  
z mieszkańcami, będąc obiet-
nicą pomyślności, dobrobytu  
i szczęścia w Nowym Roku.

Nauczyciele SP w Albertowie

Zasłużyli na wdzięcz-
ność i szacunek

Sylwester w Albertowie
Tegoroczną zabawę sylwestrową przygotowali rodzi-
ce dzieci uczęszczających do szkoły Filialnej  
w Albertowie. 

Organizacją przyjęcia zajęli 
się państwo: A. i J. Ku-

riatowie, K. i S. Mroczkowie,  
B. i D. Broneccy, D. i L. Bru-
neccy oraz M. i P. Ciężkowscy. 

Sala pękała w szwach.  
Uczestnicy sylwestra bawili się 
przy muzyce zespołu „Cover”, 
a pyszne jedzenie przygotowa-

ła pani Ewa Gzik. Atmosfera 
w Albertowie była wyjątkowa, 
gościom dopisywał szampań-
ski nastrój. W miłej atmosfe-
rze, pokazem fajerwerków, po-
witano Nowy 2014 Rok. 

Dochód z imprezy prze-
znaczono na potrzeby dzieci ze 
SP w Albertowie.  Organizatorzy

Fot.: Inicjatorzy albertowskiego kolędowania: nauczyciele ze Szkoły Filialnej  
– M. Kwaśnik, K. Kłosiewicz, M. Choma z rodzicami wychowanków.  

01 i 16 stycznia 2014 
roku w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym  
w Puchaczowie odbyły 
się dwa wzruszające 
spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Na początku stycznia 2014 
r. zespół „To My” dzia-

łający w Gminnym Ośrodku 
Kultury wystąpił z koncertem 
kolęd. Jego członkinie zaśpie-
wały łącznie 14 kolęd i pasto-
rałek. Występ bardzo się podo-
bał i wywołał u podopiecznych 
placówki ogromne wzruszenie. 
Pomimo iż żadna z dziewcząt 
nie ma tam swojej babci, zo-
stały przyjęte ciepło i z dużą 
sympatią.

Od kilku lat tradycją 
GOK-u stało się robienie na 
oddziale dekoracji bożona-
rodzeniowej. Mamy nadzieję, 

że śpiewanie kolęd dla pod-
opiecznych również stanie się 
naszym zwyczajem.  

GOK Puchaczów

Niespodzianką dla pacjen-
tów placówki były od-

wiedziny dzieci z Przedszkola 
w Puchaczowie, które dwa 
tygodnie później wystawiły 
jasełka. 

Podczas spotkania nie oby-
ło się bez wspólnego śpiewania 
kolęd, życzeń i upominków 
przygotowanych przez dzieci 
pod opieką pani Ani Sadow-
skiej i Kasi Paluch. 

Dzieci nagrodzono grom-
kimi brawami, owocami oraz 
słodkościami.

Niewątpliwie wizyta dzieci 
w tym szczególnym dniu do-
dała otuchy, radości oraz cie-
pła podopiecznym oddziału, 
którzy nie kryli łez wzruszenia 
i zadowolenia.

Przedszkole w Puchaczowie

Wesoło w Wesołówce
W lutową sobotę świeżo wyremontowana remiza 
OSP w Wesołówce tętniła życiem. 

Wszystko za sprawą zabawy 
choinkowej dla dzieci. 

Na imprezie nie zabrakło Świę-
tego Mikołaja, który rozdawał 
wszystkim obecnym dzieciom 
prezenty. Pomogli mu w tym 
organizatorzy zabawy: Koło Go-
spodyń Wiejskich  w Wesołów-
ce, Ochotnicza Straż Pożarna z 

Wesołówki, Rada sołecka oraz 
sponsorzy: A. Niziołek i R. Kot. 
Po zabawie dla dzieci odbyła 
się impreza towarzyska dla do-
rosłych mieszkańców wsi. 

Danuta Brygała
Od redakcji: Podobne spotkanie 
odbyło się również w POM w Cie-
chankach.

Fot.: Uczestnicy zabawy choinkowej w Wesołówce.
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Na spacer... do Nadrybia
Zapraszamy Państwa do zapoznania się  
z ostatnią częścią historii Nadrybia. 

Sport w naszej gminie
Już drugi miesiąc mieszkańcy gminy Puchaczów 
mogą cieszyć się z sezonowego lodowiska „Biały 
Orlik” w Puchaczowie. Dziennie lodowisko od-
wiedza ok. 40-50 osób, a w ferie zimowe zaintere-
sowanie było jeszcze większe – informuje Michał 
Franczak, animator „Białego Orlika. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszy się wypożyczalnia 

łyżew, a w tym roku gmina za-
kupiła prawie 50 par nowych 
– dodaje.

Animatorzy postanowili 
wzbogacić ofertę lodowiska,  
podłączając nagłośnienie. Naj-
młodszych cieszą pingwinki 
do nauki jazdy, które pomaga-
ją w nauce utrzymania równo-
wagi na lodzie, a starszym za-
interesowanym służą również 
pomocą animatorzy. 

Ale lodowisko to nie jedy-
ny obiekt sportowy cieszący 
się zainteresowaniem miesz-
kańców. Od stycznia do marca 
chętni mogą korzystać z hali 
sportowej. Jak informuje jej 
opiekun, Agnieszka Caban, 
najczęściej trenują tu grupy 
zorganizowane, ale są też poje-
dyncze osoby, które dołączają 
do innych. Z informacji prze-
kazanych przez Kierownika 

Referatu Rozwoju Lokalnego  
i Promocji Gminy Katarzynę 
Janiuk wynika, że jest szansa, by 
już w marcu uruchomić orlika,  
o ile  pozwolą na to warunki 
atmosferyczne. Jak zapewniła 
pani kierownik, na wszystkich 
gminnych orlikach będą pra-
cowali animatorzy prowadzą-
cy zajęcia z różnych dziedzin  
i dyscyplin sportu.  

Przypominamy, że przez 
okrągły rok mieszkańcy naszej 
gminy mają dostęp do bezpłat-
nej siłowni mieszczącej się w 
Zespole Szkół w Puchaczowie. 

Wielokrotnie przypomina-
liśmy, że w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Puchaczowie 
prowadzone są zajęcia z ZUM-
By. Tym razem mieszkańcy 
Puchaczowa nie muszą za nie 
płacić – odbywają się bowiem  
w ramach środków z funduszu 
sołeckiego.                

Aleksandra Ukalska

Rok 2014 w gminie nale-
ży również do Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Puchaczowie w tym 

roku będzie realizować aż dwa 
projekty przy wsparciu fun-
duszy europejskich. Pierwszy 
to „Odnowienie Strażackiej 
Izby Pamięci w Puchaczowie”, 
który zakłada zakupienie wy-
posażenia meblowego, takich 
jak m.in.: gabloty, antyramy, 
witryny. Planuje się także re-
nowację sztandaru jednostki. 

Drugim z projektów będzie 
„Strażak w akcji i zabawie”, 

podczas którego odbędzie się 
festyn strażaki z ciekawymi 
atrakcjami. 

Jednostką, która również 
przystąpi do projektu, jest OSP 
Brzeziny. W ramach „Zakupu 
wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej w Brzezinach” zostanie 
doposażony budynek.

Ostatnim projektem reali-
zowanym przez Ochotniczą 
Straż Pożarną jest „Integracja 
społeczności lokalnej. Festyn 
strażacki – Ciechanki 2014”. 
Festyn będzie miał charakter 
otwarty i ogólnodostępny. 

Aleksandra Ukalska

„Strażak w akcji”  
i nie tylko

Po upadku powstania stycz-
niowego Jan Bogdanowicz 

został zmuszony do sprzeda-
nia reszty swoich posiadłości. 
Ziemie te nabyli, a wkrótce 
się na nich osiedlili, koloniści 
niemieccy. Wówczas ludność 
polska otoczona z jednej stro-
ny przez kolonistów, z drugiej 
przez Ukraińców zamieszku-
jących pobliską Kaniwolę, była 
uciskana pod względem gospo-
darczym i narodowościowym. 
Podtrzymywana jednak trady-
cją lat ubiegłych, nie straciła 
ducha narodowościowego.

Po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1918 roku chłopi z Nadry-
bia wyróżniali się świadomością 
społeczną. Brali czynny udział 
w akcjach protestacyjnych, któ-
re polegały m.in. na tym, że nie 
dostarczali do miasta płodów 
rolnych.

Mieszkańcy Nadrybia jako 
pierwsi na tym terenie założyli 
Kółko Rolnicze, na czele które-
go stanęli Brożek i Gąsiorowski. 
Sprowadzali oni nawozy, nasio-
na i narzędzia rolnicze.

W okresie okupacji hitle-
rowskiej koloniści niemieccy  
z Nadrybia zostali przesiedleni 
na teren województwa poznań-
skiego. 

Podczas okupacji hitlerow-
skiej Nadrybiacy nie chcieli 
oddawać kontyngentów, za co 
Niemcy ukarali ich, rekwiru-
jąc ze wsi całe bydło. Wielu 
mieszkańców przynależało do 
ugrupowań partyzanckich. Inni 
walczyli z wrogiem, ukrywając 
jeńców radzieckich lub Żydów. 
Wielu z nich, m.in. Michał 
Radko, Jan Gargol, Aleksandra 
Stachanowicz, przypłacili ten 
akt odwagi życiem.

W lipcu 1944 roku wieś 
Nadrybie została wyzwolona 
przez Armię Czerwoną i Ludo-
we Wojsko Polskie. Po okupacji 
hitlerowskiej pozostały we wsi 
tylko ruiny i zgliszcza. Likwido-
wanie śladów wojny wymagało 
milionowych nakładów finan-
sowych. Ludność jednak posta-
nowiła odbudować domostwa. 

Obok zaniedbanych zagród, 
gdzie mieszkali głównie ludzie 
chorzy i niedołężni, na prze-
strzeni lat rozwijało się budow-
nictwo nowe. Piękne, murowa-
ne domy mieszkalne i budynki 
gospodarcze zaopatrzone były 
coraz częściej w wodę i central-
ne ogrzewanie. 

W latach 50-tych obok  
budownictwa indywidualne-
go zaczęło rozwijać się również 
budownictwo użyteczności pu-
blicznej. Na uwagę zasługuje bu-
dowa remizy strażackiej podjęta 
w 1958 roku przez Kółko Rolni-
cze, na czele którego stał Michał 
Radko. Budowa trwała kilka lat i 
nie byłaby możliwa bez ofiarnej 
pomocy mieszkańców wsi w po-
staci czynów społecznych. Czte-
ry lata później powstała Ochot-
nicza Straż Pożarna, a otwarcie 
remizy nastąpiło w 1966 roku. 
Budynek służył nie tylko straża-
kom – służył spotkaniom miesz-
kańców, organizowano w nim 
także potańcówki.

Kolejno rozwijało się także 
budownictwo dla handlu wiej-
skiego. Na czele komitetu budo-
wy stanął ówczesny sołtys Ma-
rian  Gomaszewski. Od rodziny 
Zaborków zakupiono 10 arów 
ziemi, otrzymano plany, wyko-
pano fundamenty. Wszystkie 
prace niefachowe były wyko-
nane rękami mieszkańców wsi 
i dopiero wtedy GS zapewnił 
fachowców, którzy wybudowali 
sklep spożywczy.

Podbudowani sukcesami 
mieszkańcy pragnęli dalszego 
rozwoju Nadrybia. W 1976 roku 
na sesji sołtysów wspomniany 
Marian Gomaszewski poruszył 
sprawę budowy szosy wiodącej 
z Cycowa do Nadrybia. Droga 
ta dotychczas była nieprzejezd-
na. Roboty ziemne wykonano 
w czynie społecznym. I znów  
do pracy ruszyli mieszkańcy 
wspierani przez Gromadzką 
Radę Narodową. 

Przy pracy pomagała rów-
nież młodzież szkolna wraz  
z nauczycielami.        

Agnieszka Sobiesiak
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Oznacza to, iż gmina Pu-
chaczów przystępuje do 

realizacji przedmiotowej in-
westycji, której zadaniem jest 
montaż 500 zestawów solar-
nych w budynkach prywat-
nych w 17 sołectwach gminy 
Puchaczów.

Głównym celem przedsię-
wzięcia jest ochrona i poprawa 
stanu środowiska naturalnego, 
poprawa jakości i warunków 
życia mieszkańców oraz zwięk-
szenie atrakcyjności turystycz-
nej i inwestycyjnej gminy Pu-
chaczów poprzez zastosowanie 
nowoczesnej infrastruktury  
i technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.  

Wartość ogólna projektu  
wynosi 5  589  620,00 zł, przy 
czym dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  4  751  177,00 
zł, co stanowi 85 % wartości 
całego projektu.

Projekt  dotyczy montażu  
kolektorów płaskich na bu-
dynkach prywatnych.  W tym 

Będą solary w gminie Puchaczów
Z przyjemnością informujemy, że projekt gminy Puchaczów pod nazwą: „Odnawialne źró-
dła czystej energii w gminie Puchaczów – montaż kolektorów słonecznych” złożony do kon-
kursu nr 02/RPOWL/6.2/2012 w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, 
Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  znalazł  się  na liście projektów wybranych do 
dofinansowania. 

wypadku płyty kolektorów sło-
necznych powinny być zloka-
lizowane na połaci dachowej.  
W przypadku braku możli-
wości montażu kolektorów na 
dachu każdorazowo rozpatry-
wana będzie możliwość ich 
montażu na ścianie lub gruncie.

Projekt wyklucza i nie 
obejmuje dofinansowaniem 
budynków, w których prowa-
dzona jest działalność gospo-
darcza.

Z każdym mieszkańcem, 
który został zakwalifikowany 
do projektu, będzie podpisy-
wana umowa użyczenia nieru-
chomości (budynku mieszkal-
nego) oraz umowa określająca 
wzajemne zobowiązania stron 
pod względem organizacyj-
nym i finansowym, które za-
pewniają prawo do montażu 
zestawu solarnego na budynku 
prywatnym.

Warunkiem podpisania 
umów  jest dokonanie wpłaty 
na poczet gminnego fundu-
szu solarnego, tytułem wkła-
du własnego wnoszonego 
do projektu, jako udziału we 

współfinansowaniu instala-
cji.

Szacunkowy koszt monta-
żu zestawu solarnego należy 
wyliczyć na podstawie niżej 
zamieszczonej tabeli, przyj-
mując cenę jednej płyty ko-
lektora w wysokości 600,00 zł 
brutto. Powyższa cena może 
ulec zmianie po przeprowa-
dzeniu postępowania prze-
targowego na montaż insta-
lacji solarnych w gminie.

Instalacja solarna  przez 5 
lat (licząc od dnia zakończenia 
realizacji projektu) stanowi 
własność gminy Puchaczów 
użyczoną właścicielowi pose-
sji. Po 5 latach instalacja solar-

Ilość osób  
w budynku

Ilość płyt kolektorów 
słonecznych

1 1-3 2 płyty kolektorów

2 4- 5 3 płyty kolektorów

3 6– 9 4 płyty kolektorów

lp.

na zostanie bezplatnie przeka-
zana właścicielowi budynku.

Okres gwarancji na in-
stalację solarną wynosić bę-
dzie 5 lat od jej protokolar-
nego odbioru.

  Bezpośrednio po podpisa-
niu umowy o dofinansowanie 
projektu z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Lu-
belskiego zostanie rozpisany 
przetarg, który wyłoni Wy-
konawcę montażu zestawów 
solarnych na terenie Gminy 
Puchaczów.

Prace instalacyjne roz-
poczną się w II kwartale 
2014 roku.

Wszelkie informacje do-
tyczące projektu są udzielane 
w Referacie Rozwoju Lokal-
nego i Promocji Gminy  oraz  
pod numerami telefonów: 81 
7575195, 81 7575012 wew. 31.

Referat Rozwoju Lokalnego  
i Promocji Gminy Puchaczów

Fot.: Przykład instalacji solarów  
na dachu składu z narzędziami.
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Katarzyna Kołczewska „Kto jak nie ja?”

Anna nigdy nie chciała mieć dzieci. Nie lubiła ich, w zasadzie w ogóle 
jej nie interesowały. Ale kiedy w tragicznym wypadku ginie jej siostrze-

nica z mężem, okazuje się że Anna jest jedyną osobą, która może zająć 
się 3-letnią osieroconą Olą. Inaczej dziewczynka trafi do domu dziecka. 

Czy uzależniona od leków i alkoholu, borykająca się z traumą ko-
bieta zdobędzie się na heroizm, stawi czoło słabościom, lękom i demo-
nom przeszłości? Stawką jest szczęście dziecka, a w tej walce wszystkie 
chwyty – szantaż, manipulacja, przekupstwo – są dozwolone. I czy trzy-
latka będzie w stanie zaakceptować zupełnie nowe życie, na które nikt 
jej nie przygotował?

Celem tego przedsięwzięcia 
była przede wszystkim po-

pularyzacja tańców ludowych 
wśród młodzieży oraz pozna-
nie walorów artystycznych wy-
branych tańców regionu lubel-
skiego.

By zgłębić projektową te-
matykę, uczniowie zostali po-
dzieleni na grupy, w których 
przygotowywali informacje  
o poszczególnych tańcach, ta-
kich jak: mach, osa, cygan, po-
lka lubelska i walczyk lubelski. 
Dzięki zgromadzonym mate-
riałom wykonali gazetkę ścien-

ną oraz folder, który zawierał 
m.in. krótką charakterystykę 
tańca, opis stroju męskiego  
i kobiecego, ustawienie par, 
podstawowe kroki oraz słowa 
pieśni ludowej.

Ostatnim zadaniem projek-
tu była prezentacja i omówienie 
stroju wybranego tańca, cha-
rakterystycznych kroków i figur 
tanecznych. Niektóre kostiu- 
my wypożyczono z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczo-
wie. 

Opiekunem projektu była 
Edyta Grzebała.                     nem

We wrześniu 2013 r. 
dyrektor i nauczyciele 
wychowania fizycznego 
Gimnazjum w Puchaczo-
wie podjęli decyzję  
o przystąpieniu do pilo-
tażowej edycji programu 
edukacyjnego  
„WF z klasą”. 

Organizatorem projektu 
jest Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, a honorowy pa-
tronat sprawuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Minister 
Sportu i Turystyki oraz Mini-
ster Edukacji Narodowej. 

Podczas obrad Sportowego 
Okrągłego Stołu – debaty do-
tyczącej udoskonalenia zajęć 
sportowych i rekreacyjnych w 
szkole – uczniowie, nauczyciele 
i dyrekcja wspólnie analizowali 

różne formy aktywności fizycz-
nej mogące stać się przedmio-
tem projektu. Najczęściej poja-
wiające się pomysły to: zawody 
wspinaczkowe, szkolna liga 
piłki siatkowej i nożnej, wię-
cej zajęć wf, zwiększenie liczby 
zajęć pozalekcyjnych, większa 
aktywność uczniów na lekcjach 
wf (dzięki mniejszej liczbie 
zwolnień).

Do realizacji wybrano osta-
tecznie szkolną ligę piłki siatko-
wej dla dziewcząt i szkolną ligę 
piłki nożnej dla chłopców.

Wszystkie działania prze-
widziane do realizacji w ra-
mach projektu dokumentowa-
no na blogu szkoły prowadzo-
nym przez jego koordynatora. 

Zrealizowanie wszystkich 
zadań umożliwiło otrzymanie 
tytułu „WF z klasą”.          

Edyta Grzebała

Wf z klasą w Gimnazjum

Fot.: Drugoklasiści z Gimnazjum w Puchaczowie.

Tańce naszego regionu
Grupa uczniów z II klasy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Puchaczowie uczęszczająca na zajęcia artystyczne 
– tańce, wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Tań-
ce ludowe naszego regionu”. 

„Znani Niemcy – Angela Mer-
kel” (Weronika Chwil i Edyta 
Kochańska kl. VI). Pozostałe 
plakaty uczniów klasy V i VI 
zaprezentowano w formie wy-
stawy.

Zaproszeni uczniowie z kla-
sy IV SP w Nadrybiu, z kl. V SP 
w Puchaczowie i uczniowie kl. 
IV SP w Ostrówku z opiekuna-
mi uczestniczyli w niezwykłych 
warsztatach, podczas których 
uczyli się języka niemieckie-
go dzięki grom dydaktycznym 
oraz zabawom ruchowym. 

Spotkanie minęło szybko 
w miłej i radosnej atmosferze. 
Mamy nadzieję na kolejne wi-
zyty kolorowego volkswagena 
w naszej szkole.

                           Anna Tkaczyk

OGŁOSZENIE

Dnia 07 lutego 2014 r. 
do SP w Ostrówku ko-
lorowym samochodem 
przybyła Katarzyna Żu-
rawska – lektorka Goethe 
Institut. 

Projekt o nazwie „Deutsch-
-Wagen-Tour” od lat pro-

muje język niemiecki, moty-
wuje uczniów do nauki tego ję-
zyka oraz inspiruje nauczycieli 
do stosowania innowacyjnych 
metod nauczania.

Po uroczystym  powitaniu 
nagrodzono cztery uczennice 
za najciekawsze plakaty na te-
mat „Kraje niemieckojęzyczne 
– Liechtenstein” (Kamila Ma-
tysiak i Anna Mitrus kl.V) oraz 

Informujemy, że w dniach  
17-28 lutego 2014 r. Biblio-

teka będzie nieczynna z powo-
du przeprowadzki. Od dnia 03 

marca 2014 r. zapraszamy do 
siedziby GBP przy ul. Rynek 3.

Za utrudnienia przepra-
szamy.                                  GPB

Nauka niemieckiego  
to przyjemność!

Ilość osób  
w budynku

Ilość płyt kolektorów 
słonecznych

1 1-3 2 płyty kolektorów

2 4- 5 3 płyty kolektorów

3 6– 9 4 płyty kolektorów

Wokół nas
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Fot.: Uczestnicy projektu „Deutsch-Wagen-Tour”.



StawkI POdatKów 

OBOwIązujące w gmInIe Puchaczów w 2014 r.

I. POdateK leśny:  37,631 zł z 1 ha lasu

 II.  POdateK rOlny:  50,00 zł ha przeliczeniowego (według cen żyta: 20 zł za dt) 
w roku ubiegłym 20 zł za dt. Stawka podatku w stosunku roku minionego nie 
uległa zmianie. Cena skupu żyta ustalona komunikatem Prezesa GUS z dnia  
22 października 2013 r. wynosi 69,28 zł za 1 dt. uchwałą rady gminy Puchaczów 
obniżona została w roku 2013 do 20 zł za 1 dt (dt – decytona).

według komunikatu Prezesa guS podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wy-
nosi 173,20zł.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wg uchwały rady gminy Puchaczów 
wynosi 50,00 zł
KaŻdy POdatnIK naSzej gmIny z 1 ha PrzelIczenIOwegO  
PŁacI O 123,00 zŁ mnIej POdatKu rOlnegO w 2014 rOKu.

III. POdateK Od nIeruchOmOścI:

1. Od gruntów :
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-

sób zakwalifikowania 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-
lifikowanym 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 śrOdKów tranSPOrtOwych:
• Obowiązek ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właści-

cielami środków transportowych. Podatek od środków transportowych. Po-
datek od środków transportowych płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do 
czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i 15 września 
każdego roku. Stawki podatku od środków transportowych za 2014 rok po-
zostały na poziomie roku 2013.

Wokół gminnych podatków w 2014 roku

Stefania Staszczak,
 Inspektor ds. podatkowych 

Urzędu gminy Puchaczów

ulgi podatkowe,  
z których korzystają 
mieszkańcy gminy Pu-
chaczów:

Właściciele gospodarstw 
rolnych mogą skorzystać 
z ulgi z tytułu nabycia lub 
powiększenia gospodar-
stwa rolnego. Ulga udzie-
lona zostaje na wniosek 
podatnika na okres 5 lat.

Mieszkańcy gminy Pucha-
czów zwolnieni są z po-
datku od nieruchomości 
za budynki mieszkalne  
i gospodarcze osadowio-
ne na nieruchomościach, 
niestanowiące gospodar-
stwa rolnego.
Pomimo wprowadzanych 
zwolnień, właściciele bu-
dynków są sukcesywnie 
wzywani do złożenia sto-
sownych informacji  
o nieruchomościach.

miejsca, w których moż-
na opłacać gminne po-
datki:
Podatek można zapłacić 
u sołtysa wsi, w Banku 
Spółdzielczym  
w Puchaczowie, nie pono-
sząc opłaty bankowej, lub 
w każdym innym banku 
za opłatą, podając właści-
wy numer konta:  
66 86 93 0006  0000 0172 
2003 0003.

EKOgmina
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Biuletyn

W dniu 30 grudnia 
2013 roku Rada gminy 
Puchaczów przyjęła 
Uchwałą XL/269/13 bu-
dżet gminy na 2014 rok 

Wg założeń budżetu, do-
chody gminy sięgną 

32.191.802 zł, z czego docho-
dy z tytułu podatków i opłat 
lokalnych wyniosą 23.029.358 
zł, subwencja oświatowa – 
6.340.720 zł, dotacje celowe na 
realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie usta-
wami – 1.412.871 zł.

Planuje się zrealizo-
wać wydatki w wysoko-

ści 37.862.893 zł, z czego 
7.563.166 zł stanowią wydatki 
inwestycyjne, m.in.: budowa 
sieci kanalizacyjnej dla miej-
scowości Albertów, Weso-
łówka, Ciechanki (Sufczyn), 
Turowola-Kolonia, Turowo-
la – etap I wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Pu-
chaczowie – etap II (2.900.000 
zł), kontynuacja przebudowy 
budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Puchaczowie 
(300.000 zł), pomoc finanso-
wa dla powiatu łęczyńskiego 
na przebudowę dróg powia-
towych w miejcowoścach 
Turowola (droga nr 2014L)  
i Zawadów (droga nr 1809L) 
oraz budowę chodników w 

Założenia budżetu gminy 
na rok 2014

Ciechankach i Nadrybiu na 
łączną kwotę 1.027.000 zł, 
rozpoczęcie prac związanych  
z budową chodnika przy dro-
dze krajowej nr 82 oraz szereg 
innych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania bieżą-
ce zaplanowano w wysokości 
30.299.727 zł. Są to wydatki 
przeznaczone m.in. na: reali-
zację zadań z zakresu oświaty 
i wychowania – 13.021.977 zł, 
pomocy społecznej – 2.213.704 
zł, drogownictwa – 1.409.658 
zł, bezpieczeństwa publiczne-
go i ochrony przeciwpożaro-
wej – 672.210 zł, gospodarki 
komunalnej i ochrony 
środowiska – 2.407.425 zł, 
wydatki na realizację zadań w 

ramach profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narko-
manii – 209.500 zł, gospodarki 
mieszkaniowej – 850.143 zł.

W budżecie zaplanowano 
również środki na:

– realizację zadań w ra-
mach Funduszu Sołeckiego 
(583.986zł),

– dotację dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie do 1 m3 wody i ście-
ków (789.528 zł),

– dotacje podmiotowe dla 
Gminnego Ośrodka Kultury 
(470.000 zł) i Biblioteki Gmin-
nej (220.000 zł).

Barbara Marcinek,
Skarbnik gminy

Fundusz sołecki 2014
Ogólna kwota funduszu 
sołeckiego wyodrębnio-
na w budżecie gminy  
na rok 2014 wynosi ra-
zem 583.986,00 zł.  
w ramach funduszu 
zgłoszono do realizacji 
następujące zadania, 
których realizacja już się 
rozpoczęła:

Sołectwo albertów
Remont budynku wielofunkcyjnego 
– wykonanie cokołu i opaski z kostki 
brukowej, oraz zakup pomocy dydak-
tycznych, piachu, a także utrzymanie 
porządku na placu zabaw i wokół al-
tany.
Sołectwo Bogdanka
Wyposażenie zaplecza kuchennego, 
remont budynku wielofunkcyjnego, 
doposażenie placu zabaw, zakup ko-
siarki i kos spalinowych oraz utrzy-
manie porządku koło budynku wielo-
funkcyjnego i na placu zabaw. 
Sołectwo Brzeziny
Wykonanie projektu rozbudowy re-
mizy – powiększenie przybudówki 

konserwacja ogrodzenia remizy OSP, 
zakup piachu, wymiana uszkodzeń 
placu zabaw, a także utrzymanie na 
nim czystości.
 Sołectwo ciechanki 
Budowa chodnika, doposażenie si-
łowni, konserwacja kosiarki i podka-
szarki, odnowienie wiaty przystan-
kowej i wykonanie podłoża, zakup 
laptopa, głośników, piekarnika kon-
wekcyjnego dla Koła Gospodyń Wiej-
skich, strojów ludowych męskich, 
siatek osłonowych na boisko oraz do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w sprzęt i remont garaży, a także 
utrzymanie porządku i czystości przy 
budynku OSP i na terenach gminy.
Sołectwo ciechanki Kolonia
Budowa altany z grillem, wykonanie 
ogrodzenia budynku straży, wymiana 
oświetlenia w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz zakup kosy spa-
linowej.
Sołectwo jasieniec
Remont dróg gminnych, konserwacja 
urządzeń zabawowych, zakup piachu 
oraz utrzymanie w czystości i porząd-
ku przy budynku wiejskim i na placu 
zabaw.
Sołectwo nadrybie dwór
Utwardzenie placu z przeznaczeniem 
na parking, konserwacja siłowni  
i zakup środków czystości.

Sołectwo nadrybie ukazowe
Remont drogi gminnej – utwardze-
nie.
Sołectwo nadrybie wieś 
Remont drogi gminnej, zakup warni-
ka i altany oraz utrzymanie porządku 
i czystości koło budynku OSP.
Sołectwo Ostrówek
Utwardzenie terenu za budynkiem 
wiejskim z kostki brukowej, wypo-
sażenie zaplecza kuchennego w 
budynku wiejskim w piec konwek-
cyjno-parowy oraz doposażenie OSP 
w sprzęt.
Sołectwo Puchaczów
Dofinansowanie do zajęć „Zumby 
fitness”, udostępnienie darmowego 
Internetu dla mieszkańców, zakup 
mundurów galowych dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej, urządzeń 
zabawowych i urządzeń siłowych 
napowietrznych, wymiana piachu  
oraz konserwacja urządzeń zabawo-
wych, utrzymanie porządku i czysto-
ści na terenach gminnych.
Sołectwo Stara wieś
Wykonanie podbudowy z kostki bru-
kowej oraz zakup altany wraz z wypo-
sażeniem.
Sołectwo Szpica
Remont budynku OSP, zakup piachu 
oraz utrzymanie porządku na placu 
zabaw i na boisku.

Sołectwo turowola
Wyposażenie i remont zaplecza ku-
chennego, remont dróg wiejskich 
– wysypanie tłuczniem, zakup słup-
ków i siatek do gry w piłkę siatkową 
oraz utrzymanie czystości na placu 
zabaw.
Sołectwo turowola Kolonia
Wykonanie dokumentacji na oświe-
tlenie drogowe i na remont drogi 
gminnej, zakup umundurowania dla 
OSP, trawy, paliwa i farby, uzupełnie-
nie piachu i ziemi na placu zabaw i na 
boisku, a także utrzymanie czystości 
i porządku na terenie rekreacyjnym.
Sołectwo wesołówka
Budowa placu zabaw z przygotowa-
niem odpowiedniego podłoża, wy-
posażenie zaplecza kuchennego w 
budynku wiejskim, zakup środków 
czystości do siłowni oraz utrzymanie 
czystości i porządku w obrębie bu-
dynków wiejskich.
Sołectwo zawadów
Budowa altany z grillem oraz przygo-
towanie podłoża, zakup stołu bilardo-
wego i ksera do świetlicy wiejskiej, 
wyposażenie zaplecza kuchennego  
z chłodnię, uszycie strojów ludowych 
dla KGW oraz utrzymanie czystości  
na placu zabaw.

Sylwia Biedacha, 
Podinspektor ds. funduszy sołeckich



Biuletyn

urząd gmIny Puchaczów
poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00,  tel. (81) 757 50 12  

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

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Radnym gminy Puchaczów i człon-
kiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
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Stanisław radko
radny gminy Puchaczów,
członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu 

ul. lubelska 22
21-013 Puchaczów    

– W tym roku do klas pierw-
szych obowiązkowo uczęszczać 
będą 6-latki. Obowiązek szkolny 
dla dzieci 6-letnich wprowadziła 
ustawa z 2009 r. Przypomnijmy, 
że początkowo wszystkie 6-latki 
miały pójść do pierwszej klasy 
od 01 września 2012 r., w la-
tach 2009-2011 o podjęciu na-
uki mogli decydować rodzice. 
Sejm, chcąc dać samorządom 
dodatkowy czas na przygotowa-
nie szkół, przesunął ten termin 
o 2 lata, do 01 września 2014 r. 
W sierpniu tego roku Sejm zde-
cydował, że w 2014 r. obowiąz-
kiem szkolnym objęte zostaną 
tylko 6-latki urodzone w pierw-
szej połowie 2008 r. Czy Pan 
popiera pomysł, by dzieci tak 
wcześnie rozpoczynały naukę?

– W mojej opinii powinno 
odbyć się referendum w spra-
wie 6-latków. Przykro mi z tego 
powodu, że sejm odrzucił oby-
watelski projekt o referendum. 
Uważam, że dzieci sześcioletnie 
nie powinny rozpoczynać nauki 
w pierwszej klasie. Przyśpieszenie 
edukacji młodszych dzieci służy, 
moim zdaniem, względom eko-
nomicznym aniżeli ich dobru.

– Jak wynika z raportu NIK, 
polskie szkoły nie są przygoto-
wane na to rozwiązanie. Jak wy-
gląda sytuacja w gminie i w jaki 
sposób monitoruje ją Komisja?

– Dyrektorzy szkół i rady ro-
dziców są w trakcie  wypełniania 
ankiety „Przygotowanie mojej 
szkoły do przyjęcia sześciolat-
ków”. Jak na razie nie mamy żad-
nych sygnałów o nieprzygotowa-
niu szkół do przyjęcia 6-latków. 
Jeśli takie informacje napłyną,  
zostanie zwołane posiedzenie Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu, 
która zapozna się z problemem 
i będzie wnioskowała do Rady 
gminy o usunięcie ewentualnych 
uchybień.

– Jakie nakłady i inwestycje 
poczyniono, by dostosować pa-
nujące w placówkach warunki do 
wymogów reformy?

– W naszej gminie  nauka 
oraz  wychowanie dzieci i mło-
dzieży traktowane jest prioryte-
towo, dlatego szkoły są bardzo 
dobrze i stale doposażane w 

pomieszczenia i pomoce dy-
daktyczne. W większości szkół 
prowadzone są oddziały przed-
szkolne, dzięki czemu dzieci 
mają już dużo wcześniej kontakt 
z edukacją szkolną. Przeniesienie 
dziecka do szkoły w większości 
przypadków odbędzie się zatem 
płynnie, bez dużego stresu.

– Co Pan sądzi o nowych 
propozycjach pani minister Jo-
anny Kluzik-Rostkowskiej?

– Propozycje pani minister 
Kluzik-Rostkowskiej pozwolą 
lepiej przygotować szkołę do 
potrzeb młodszych dzieci, pod 
warunkiem że w ślad za nimi 
pójdzie wsparcie finansowe. Nie 
zapominajmy, że np. za nowe, 
darmowe podręczniki jedna-
kowe dla wszystkich na I etapie 
edukacji szkolnej, zapłacimy my 
wszyscy.

– Odejdźmy od tematu 6-lat-
ków. Jakie inwestycje obejmą w 
tym roku kalendarzowym Nad-
rybie?

– Przede wszystkim: budowa 
chodnika przy drodze powiatowej 
od ronda w kierunku Urszuli-
na, utwardzenie placu na działce 
gminnej nr 95/1 Nadrybie Dwór 
z przeznaczeniem na parking. 
Oprócz tego remonty nawierzch-
ni dróg gminnych w Nadrybiu, 
jak również budowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej 
w Nadrybiu Ukazowym. Zamie-
rzamy przebudować drogę po-

wiatową nr 1625 L i 2007 L Nad-
rybie Dwór w ramach programu 
wieloletniego. Zostanie zakupiona 
altana i warnik, który trafi na wy-
posażenie remizy.

– Który z gminnych proble-
mów uważa Pan za najpoważ-
niejszy i wymagający natychmia-
stowych działań?

– Problemem naszej gminy 
są  szkody górnicze  powodowa-
ne przez wstrząsy i osiadanie te-
renu  występujące na powierzch-
ni, brak profilaktyki budowlanej 
ze strony kopalni, nietermino- 
wa naprawa  uszkodzonych bu-

dynków. Kolejnym problemem 
jest ujęcie Albertowa Bogdanki  
i Nadrybia w studium do planu 
przestrzennego zagospodarowa-
nia, jako tereny zabudowy do li-
kwidacji. Dlatego między innymi 
utworzono zespół do współpracy  
z zakładem górniczym. 

W II kwartale 2013 r. na spo-
tkaniu zespołu i przedstawicieli 
kopalni przedstawiono optymal-
ne rozwiązania dla naszej gminy. 
Do dziś kopalnia nie zajęła stano-
wiska w tej sprawie.

Rozmawiała:  M. Rodziewicz
10 lutego 2014 r.

śmIecIOwe OPŁaty
W związku z licznymi telefonami i pytaniami o tzw. opła-

ty śmieciowe, przypominamy, że opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na 
kwartał, w wysokości wskazanej w deklaracji. Gmina nie wy-
stawia faktur ani rachunków z tego tytułu.

Opłaty należy wpłacać w następujących terminach:

•	 za   I kwartał: do 15 marca

•	 za  II kwartał: do 15 maja

•	 za III kwartał: do 15 września 

•	 za Iv kwartał: do 15 grudnia

Opłatę należy uiszczać u inkasenta (sołtysa swojej miejsco-
wości) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu gminy 
Puchaczów w BS ŁĘCZNA O/PUCHACZÓW nr: 

66 8693 0006 0000 0172 2003 0003.

Przypominamy, iż w przypadku zmiany danych, będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi (zmian stawki, ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość – narodziny dziecka, zmiana 
miejsca zamieszkania, zgon itp.), właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć u wójta gminy Puchaczów korektę 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku zmiany właściciela nowy właściciel składa 
pierwszą deklarację ze wskazaniem ilości osób zamieszkują-
cych nieruchomość oraz sposobu zagospodarowania odpa-
dów. Poprzedni właściciel powinien „zamknąć” swoje konto, 
składając w urzędzie tzw. deklarację zerową, by od momen-
tu sprzedaży/przekazania nieruchomości nie naliczać opłat 
na jego nazwisko. 

wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi są dostępne w refera-
cie rolnictwa, Ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(nr tel. 81 75 75 012 wew. 37) oraz na stronie interneto-
wej gminy Puchaczów w zakładce „śmieci po nowemu”.



KOmunIKacja 
Prywatna arS-tranS 
Puchaczów
do Łęcznej: 6.00 (d); 6.20 
(d,Sz.); 7.17 (A); 7.55 (s); 
9.20 (s,Sz.); 10.15 (A); 10.45 
(s); 12.15 (s,Sz.); 13.15 (A); 
13.55 (s); 15.25 (s); 16.05 
(A). 
do lublina: 7.17 (A); 10.15 
(A); 13.15 (A); 16.05 (A). 
do cycowa: 6.50 (d); 8.25 
(s); 9.05 (A); 10.10 (s); 11.40 
(s); 12.05 (A); 13.10 (s); 
14.30 (s); 15.00 (A); 16.30 
(s); 17.30 (s); 18.05 (A).
A – nie kursuje w niedziele  
i święta, d – w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, s – w 
dni nauki szkolnej, Sz – do szpi-
tala

SamOchOdOwe 
uSŁugI tranSPOrtO-
we wIeSŁaw PIąteK 
Puchaczów
do Łęcznej: 6.39* (1-6,U); 
7.04* (1-5U,S); 8.14* (1-
6,U); 8.39* (1-5,U,S); 9.49* 
(1-6,U); 11.14* (1-5,U,S); 
11.39* (1-6,U); 12.54* (1-
5,U,S); 13. 29 (1-5,U); 14.14 
(1-6,U,S); 14.54 (1-5,U); 
15.39 (1-6,U,S); 16.24 (1-
5,U); 16.44 (1-6,U,S); 17.44 
(1-5,U). 
do cycowa: 5.58 (1-6,U); 
6.28 (1-5,U,S); 7.23 (1-6,U); 
7.48 (1-5,U,S); 8.53 (1-6,U); 
9.48 (1-5,U,S); 10.53 (1-
6,U); 11.58 (1-5,U,S); 12.53 
(1-5,U); 13.38 (1-6,U,S ); 
14.03 (1-5,U); 14.48 (1-
6,U,S); 15.33 (1-5,U); 16.03 

nOwy rOzKŁad jazdy BuSów 

Informator

waŻne telefOny
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 752 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757 51 88
Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   081 752 15 82 lub 999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   081 752 72 10 lub 997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   081 752 75 30 lub 998
Pogotowie Gazowe   tel.   081 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   081 752 09 76
 

KalendarIum 
ImPrez gOK 
w PuchaczOwIe
Kalendarium gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie jest aktu-
alizowane na stronie internetowej 
gminy.

zumBa fItneSS  
tO najmOdnIejSza fOrma 

trenIngu Oraz InnOwacyj-

na metOda Łącząca fItneSS 

z tańcamI latynOSKImI.

Od 07 stycznia 2014 r. rozpoczę-
ły się bezpłatne zajęcia Zumby 
dla mieszkańców Puchaczowa. 
Prowadzone są w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie we wtorek i czwartek  
w godzinach od 19.00 do 20.00.

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do udziału w tych fanta-
stycznych zajęciach!
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gmInny OśrOdeK 
zdrOwIa SP zOz  
w PuchaczOwIe
dyŻury leKarSKIe 
w PrzychOdnI:
e. małocha-gieroba – l. pediatra 
pon. 8.00-15.00, wt., czw. 9.00-
16.30, śr. 10.30-18.00, pt. 8.00-
15.30; j. Kojder-mazur justyna 
– l. pediatra wt., czw. 16.00-18.00; 
S. dzikowski – l. medycyny ro-
dzinnej pon. – pt. 8.00-15.30; 
r. gajewski – l. medycyny ro-
dzinnej pon., pt. 14.00-18.00;  
e. Sawuła – l. stomatolog wt., śr., 
czw., pt. 7.00 – 14.30; l. Szymań-
ska-Żołądek – l. stomatolog pon. 
11.00-18.00, śr. 10.30-18.00, wt., 
czw., pt. 8.00-15.00; m. dzida 
– radiolog (także badania uSg) 
środa 14.00-16.00; B. Kondracka 
– l. ginekolog czw., 14.00-18.00,  
pt. 15.00-19.00; m. lalak – l. medy-
cyny pracy czwartek 15.00-17.00. 

Od 01 sierpnia 2013 roku kierownikiem 
Ośrodka zdrowia jest S. dzikowski.

tel. 81 757 54 80

PrzyŁącz SIę dO alcetel! 
alcetel to system teleinformatyczny, dzięki któremu gmina 
Puchaczów przekazuje mieszkańcom komunikaty ostrze-
gające o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, 
powiadamiające o awariach, przerwach w dostawie wody, 
bezpłatnych badaniach lekarskich itp. oraz komunikaty in-
formacyjne, np. o ważnych wydarzeniach kulturalnych or-
ganizowanych na terenie gminy. 
Koszty działania całego systemu ponosi gmina Puchaczów, 
a jedyny wydatek mieszkańców to jednorazowy koszt połą-
czenia telefonicznego lub wysłania wiadomości sms w celu 
zarejestrowania telefonu w bazie.

(1-6,U,S); 17.08 (1-5,U).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych,  

* – kursuje do szpitala w Łęcznej 

SamOchOdOwe  
uSŁugI tranSPOrtO-
we wIeSŁaw PIąteK

Łęczna
do cycowa (przez Pucha-
czów): 5.50 (1-6,U); 6.20 (1-
5,U,S); 7.15 (1-6,U); 7.40 1-5 
(U,S); 8.45 (1-6,U); 9.40 (1-
5,U,S);  10.45 (1-6,U); 11.50 
(1-5,U,S); 12.40 1-5,U); 13.30 
(1-6,U,S); 13.55 (1-5,U); 
14.40 (1-6,U,S); 15.25 (1-
5,U); 15.55 (1-6,U,S); 17.00 
(1-5,U).
Łęczna – Szpital: 6.47 (1-6,U); 
7.12 (1-5,U,S); 8.22 (1-6,U); 
8.47 (1-5,U,S); 9.57 (1-6,U); 
11.22 (1-5,U,S); 11.47 (1-
6,U); 13.02 (1-5,U,S).
1-5 – od poniedziałku do piątku, 
1-6 – od poniedziałku do soboty, 
U – nie kursuje w niedziele  
i święta, S – nie kursuje w okre-
sie wakacji i ferii szkolnych

KOmunIKacja Prywat-
na arS-tranS Łęczna
do cycowa: 6.40 (D); 8.15 
(S); 9.00 (a); 10.00 (S); 11.30 
(S); 12.00 (a); 13.00 (S); 14.20 
(S); 14.55 (a); 16.20 (D); 17.20 
(S); 18.00 (a).
a – nie kursuje w niedziele  
i święta, D – w dni robocze  
od poniedziałku do piątku, S – w 
dni nauki szkolnej oprócz świąt

tel. 81 757 53 45

By OtrzymywaĆ BezPŁatne KOmunIKaty 
z SyStemu alcetel

Komunikaty  
dla mieszkańców:

zadzwoń na podany 
numer stacjonarny

wyślij sms na numer

503 503 733 o treści:
Puchaczów 81 466 79 81 21013.1

Albertów 81 466 79 83 21013.3

Bogdanka 81 466 79 85 21013.5

Brzeziny 81 466 79 84 21013.4

Ciechanki 81 466 79 88 21013.8

Jasieniec 81 477 58 60 21013.10

Kolonia Ciechanki 81 477 58 62 21013.12

Kolonia Turowola 81 477 58 63 21013.13

Nadrybie Dwór 81 466 79 89 21013.9

Nadrybie Ukaz. 81 477 58 66 21013.16

Nadrybie Wieś 81 466 79 86 21013.6

Ostrówek 81 477 58 64 21013.14

Stara Wieś 81 477 58 67 21013.17

Szpica 81 477 58 65 21013.15

Turowola 81 466 79 87 21013.7

Wesołówka 81 466 79 82 21013.2

Zawadów 81 477 58 61 21013.11
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Regionalia

Po sąsiedzku 
z... Wójtem Gminy Puchaczów 
Adamem Grzesiukiem  
o minionym roku 2013 Fot.: Adam Grzesiuk, wójt gminy 

Puchaczów.

– Panie Wójcie, minął bar-
dzo intensywny, jeśli chodzi  
o gminne inwestycje, rok 2013. 

– Był to rok trudnych de-
cyzji i kluczowych, strate-
gicznych dla rozwoju gminy 
przedsięwzięć. Z Radą gminy 
Puchaczów oraz całym apa-
ratem administracyjnym ro-
biliśmy wszystko, aby reali-
zacja założeń budżetowych 
odbywała się bez zakłóceń  
i była jak najbardziej efek-
tywna. Założenia budżetowe  
w 2013 r. uwzględniały docho-
dy i przychody gminy, wydatki 
inwestycyjne oraz wydatki bie-
żące. Na dochody naszej gminy 
składają się głównie podatki,  
a wśród nich niezwykle waż-
ny podatek od nieruchomości  
z podziemnym uzbrojeniem 
kopalni, tzw. wyrobiskami 
górniczymi, i opłata eksploata-
cyjna. Dużą rolę w tej części 
budżetu ponownie odegrały 
pozyskane fundusze pomoco-
we, takie jak: RPO, PROW czy 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska. 

– Jaką dokładnie kwotę po-
zyskano z tych dotacji?

– W latach 2011, 2012  
i 2013 było to 23 214 787,06 zł. 
Kwota ta okazała się wystar-
czająca dla wszystkich zapla-
nowanych w gminie działań  
i inwestycji. Każdy rok przyno-
si nowe wyzwania, ale oznacza 
również intensywniejszą pracę 
nad dokończeniem projek-
tów wcześniej rozpoczętych. 
W taki właśnie sposób kom-
pleksowo zakończyliśmy bu-

dowę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach: Ciechanki, 
Ostrówek, Szpica, Zawadów  
i Jasieniec, gdzie wykonano 528 
włączeń do sieci kanalizacyjnej 
wraz z zainstalowaniem 610 
liczników pomiarowych wody 
zdalnie odczytywanych. Dzia-
łania te pozwoliły na osiągnię-
cie zakładanego wcześniej efek-
tu ekologicznego, polegającego 
głównie na zwiększeniu ilości 
usuniętych zanieczyszczeń oraz 
eliminacji uciążliwości źródła 
emisji tych zanieczyszczeń. 
Poza tym można w końcu pre-
cyzyjnie określić ilość ścieków 
wprowadzonych do sieci przez 
każde gospodarstwo domowe.

– Ogólny koszt budowy 
wymienionej przez Pana sieci, 
łącznie z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Puchaczowie, 
wyniósł 23 505 144,00 zł. 

– W tym miejscu chciałbym 
podkreślić, że po wykonaniu 
tego zadania osiągnęliśmy po-
nad 80% wskaźnik skanalizo-
wania powierzchni gminy, bez 
obciążenia mieszkańców jaki-
mikolwiek kosztami. 

– A co z pozostałymi 20 %?
– W planach na lata 2014-

2015 jest skanalizowanie Alber-
towa, Wesołówki i Kolonii Tu-
rowola oraz II etap rozbudowy 
oczyszczalni ścieków. 

– Które z inwestycji po-
chłonęły najwięcej środków?

– Gmina poniosła wielkie 
nakłady finansowe na popra-
wę bezpieczeństwa wszystkich 
jej mieszkańców. Opracowa-
ne wcześniej dokumentacje 

oświetlenia ulicznego po-
zwoliły na wykonanie oświe-
tlenia przy drodze krajowej 
w Starej Wsi, Brzezinach  
i Wesołówce oraz oświetlenia 
ulicznego w Zawadowie, Ko-
lonii Turowola i Starej Wsi.  
W sumie wydatki na projekty  
i budowę oświetlenia ulicznego 
zamknęły się kwotą 755 501,00 
zł. Nie mniejsze nakłady ponie-
śliśmy na budowę i moderni-
zację dróg gminnych i powia-
towych. Odbudowano drogę  
nr 2014 w Turowoli za kwotę 
499 849,00 zł oraz wyremonto-
wano drogi powiatowe nr 1809 
L i 2028 L w Ciechankach (z re-
montem chodnika) i w Ostrów-
ku za kwotę 1 231 476,00 zł. 

Nie mniej uwagi poświę-
camy rozwojowi oświaty, 
kultury i sportu. W 2013 roku 
wyremontowaliśmy budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki, który pochłonął 
934 286,36 zł. Powstało również 
kilka placów zabaw, siłowni, do-
posażono budynki wiejskie w 
sprzęt kuchenny i świetlicowy. 

Podobne działania czynili-
śmy dla potrzeb infrastruktu-
ry sportowej – mam na myśli 
konserwacje i bieżące remonty 
– oraz oświatowej. Przymie-
rzamy się między innymi do 
utworzenia filii przedszkola w 
Ciechankach, co , mam nadzie-
ję, ucieszy wszystkich rodziców.

– Wiemy, że dużą część 
budżetu pochłaniają wydatki 
bieżące gminy. 

– Wydatki gwarantują 
przede wszystkim utrzymanie 

szkół, Przedszkola, Urzędu gmi-
ny, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, GOK-u i Biblioteki. 
To również koszty utrzymania 
świetlic środowiskowych oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puchaczowie. W grupie tej 
mieszczą się wydatki w postaci 
opłat za energię elektryczną, dla 
potrzeb oświetlenia drogowego, 
budynków wiejskich i ich ogrze-
wania, jak również remontów. 

– Dość racjonalnemu za-
rządzaniu finansami gminy za-
wdzięczamy to, że od kilku lat 
opłaty za wodę i ścieki pozosta-
ją na niezmiennym poziomie.

– To fakt. Mamy jedne  
z najniższych opłat w woje-
wództwie lubelskim za odbiór 
nieczystości stałych i płynnych. 
Dodam jeszcze, że w 2014 r. 
przewidujemy nawet obniżkę 
ceny za m3 ścieków. Podobnie 
dzieje się w przypadku podatku 
rolnego transportowego i od 
nieruchomości. Nasi mieszkań-
cy zwolnieni są z opłat z tytułu 
posiadania mieszkań. 

Jestem dumny z każdej 
zmiany służącej poprawie stan-
dartów życia naszych miesz-
kańców. Efekty tych zmian, 
jak również ocenę racjonalnej 
polityki, widać w różnego ro-
dzaju niezależnych rankingach 
oceniających działalność samo-
rządów w Polsce: w kategorii 
najlepiej rozwijające się gminy w 
2012 roku uplasowaliśmy się na 
II, a w 2013 roku na III miejscu. 
To pozwala patrzeć z nadzieją w 
przyszłość, czego i sobie, i Pań-
stwu życzę!                M. Rodziewicz



Na okładce: 
Grupa 3-letnich „Biedronek” z Przedszkola w Puchaczowie

Historia starej fotografii: Uroczystości nadania Hufcowi Związku Har-
cerstwa Polskiego w Puchaczowie imienia ppłk. Stefana Skoczylasa 
we wrześniu 1979 r.

Jesienne inspiracje – fot. Karol Stafańczuk
Uczniowie ze Szkoły Postawowej w Ostrówku podczas przemarszu do 
kościoła pod wezwaniem św. Barbary na uroczyste obchody Święta 
Niepodległości w Łęcznej

1980 roku.  Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puchaczowie, 
mieszczący się w prywatnym domu /z Kroniki Puchaczowa/. 

PLANOWANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE  
Z UNII EUROPEJSKIEJ  

ORAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W GMINIE  
W LATACH 2014-2015

1. Odnawialne źródła czystej energii w gminie Pucha-
czów – montaż kolektorów słonecznych – ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na Lata 2007-2013, działanie 6.2. Energia przy-
jazna środowisku, Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta 
energia. Wnioskowana kwota: 4 571 177,00 zł

2. Budowa basenu przy Zespole Szkół w Puchaczowie; 
Planowana do pozyskania kwota: 18 000 000,00

3. Projekt realizowany w partnerstwie trójstronnym Pol-
ska  – Węgry – Słowacja w ramach grantów Międzynaro-
dowego Funduszu Wyszehradzkiego. Kwota dofinansowa-
nia: od 6 000 EUR w górę

4. Festyn rodzinny – Rodzinkowo 2014. Kwota do pozy-
skania: 12 042,38 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Osi IV LEADER, działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów 

5. Niech poznają nas inni – promocja walorów Gminy 
Puchaczów. Kwota do pozyskania: 12 040,00zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, działanie 413: 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projek-
tów

6. W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja imprez 
sportowych na kompleksach boisk sportowych w Gmi-
nie Puchaczów. Kwota do pozyskania: 6 236,18 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, działanie 
413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych pro-
jektów

7. Radość i zabawa – utworzenie placu zabaw w miej-
scowości Ciechanki.  Kwota do pozyskania: 24 841,62 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, działa-
nie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów.

1. 

   Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Inwestycje 2014.

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puchaczowie (1980).
Zimowe impresje.

Przez zabawę do nauki na lodowisku w Puchaczowie (fot. Daniel Włodarczyk)

Opracowała: Katarzyna Janiuk,
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego  
i Promocji Gminy Puchaczów

Gminny Ośrodek Zdrowia powstał w 1975 roku, zastępując Spółdzielnię Zdrowia. Niegdyś nie miał wła-

snego lokalu – mieścił się wówczas w wynajętym od rolnika budynku. Nigdy nie doszło do planowanej 

budowy nowego budynku przy pomocy WZGS.

Obecnie budynek finansowany jest przez ZOZ i zatrudnia 6 osób: lekarza ogólnego, stomatologa, 3 pielę-

gniarki i pomoc dentystyczną. Obsługuje około 4000 osób z promienia 8 km. Szczególną opieką otoczone są 

dzieci w wieku niemowlęcym, młodzież szkolna, pracownicy zakładów podległych i mieszkańcy z choro-

bami przewlekłymi.

Aktualnie lekarz ogólny przyjmuje średnio 35 pacjentów, czyli 175 tygodniowo. Najczęściej występujące 

w tym rejonie profilaktyczno-leczniczym choroby to: przewlekłe choroby gośćcowe, przewlekłe stany zapalne 

górnych dróg oddechowych, choroby układu krążeniowego, szczególnie choroba ciśnieniowa.

Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia nie zamyka się w działalności leczniczej. Należą do niej takie 

zadania jak: edukacja sanitarna (szkoły zdrowia, SKP, pomoc w działalności PCK), patronat nad dzieć-

mi nowo narodzonymi, opieka nad ludźmi starymi i przewlekle chorymi, współpraca z referentem UG  

do spraw opieki społecznej w sprawie pomocy materialnej, szczepienia ochronne wszystkich dzieci i mło-

dzieży do lat 18, współpraca ze wszystkimi środowiskami”.                           
              

                              
                   /Z Kroniki Puchaczowa  – informacja zapisana pod datą 1980/ 
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Puchaczów – Kronika

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE  
Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE PUCHACZÓW  

W LATACH 2012-2013 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Cie-
chanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec  w ra-
mach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, 
Kategoria i Gospodarka wodno-ściekowa. Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na 
lata 2077-013. Kwota dofinansowania: 14 954 994,57 zł

2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012”  w miejscowości 
Nadrybie. Kwota dofinansowania: 433 000,00 zł

3. Dożynki Gminne – Puchaczów 2012.  Kwota dofi-
nansowania: 17 180, 81 zł

4. Jarmark tradycji i kultury ludowej – Puchaczów 
2013. Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER, działanie 
413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów

5. Piknik Rodzinny 2013 – organizacja dwóch imprez 
sportowo-rekreacyjnych w gminie Puchaczów. Kwota 
dofinansowania: 4 552,55 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Osi IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

6. Odnawialne źródła czystej energii w gminie Pucha-
czów – montaż kolektorów słonecznych – ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na Lata 2007-2013, działanie 6.2. Energia 
przyjazna środowisku, Oś priorytetowa VI Środowisko 
i czysta energia. Wnioskowana kwota: 4 571 177,00 zł


