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Fot.: Kartka z zeszytu z wykrojami 
Janiny Cieplewskiej – członkini 
Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ostrówku. Rok 1961. 

Obecnie zeszyt znajduje się w rę-
kach pani Mieczysławy Skoczylas.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  
Mieszkańcom Gminy pragnę złożyć  

najserdeczniejsze życzenia  radości i wszelkiego dobra.
Radosnych, świątecznych chwil z rodziną i przyjaciółmi, zdrowia, pogody ducha, 

miłości i wiary, wzajemnej życzliwości oraz refleksji w tym pełnym zadumy,  
ale jakże radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie  

i napełnia nas nadzieją na dobre dziś i lepsze jutro.

Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 

Na okładce: 
Słoneczne dachy – montaż solarów w gminie Puchaczów.
Władze powiatowe i gminne podczas delegacji w Lachowiczach.
Bal gimnazjalny w Zespole Szkół w Puchaczowie oraz zaproszeni goście – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Kazimierz Radko z Wójtem Gminy Puchaczów Adamem Grzesiukiem (fot. D. Arciszewski).
Uczniowie Szkoły Filialnej w Ciechankach podczas uroczystego Dnia Babci i Dziadka (fot. Karol Stefańczuk).
Palmowy poranek w Szkole Filialnej w Ciechankach.
Kartka z zeszytu z wykrojami Janiny Ciepielewskiej (1961 rok).
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi (1986 rok).

W uroczystym nastroju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
wszystkim Mieszkańcom Gminy życzymy zdrowych,  

wesołych Świąt Wielkanocnych, obfitości Łask Zmartwychwstałego Chrystusa,  
niosących spokój, radość i wiosenny optymizm.  

Dni pełnych radości, nadziei i wzajemnej życzliwości. 
Niech te święta będą dla Państwa czasem odpoczynku w gronie  

najbliższych i źródłem energii tak bardzo potrzebnej w życiu codziennym.
 

Przewodnicząca Rady Gminy           Radni Gminy Puchaczów

                            Urszula Hucz

   Historia starej fotografii   

Fot.: Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Starej Wsi podczas jed-
nego z zebrań 18 lutego 1986 roku. 

Fot.: A. Sobiesiak.  
Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej  
przyznany Szkole Podstawowej   
im. Jana i Kazimierza Bogdano-
wiczów w Nadrybiu.
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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

Według zarządzenia z  lipca 1892 roku szkoła puchaczowska, jako leżąca na obszarze 

zamieszkałym przez ludność prawosławną, zatrudniała nauczyciela Rosjanina, który 

nie znał języka polskiego. Wyjątkowo, ze względu na przeważającą liczbę katolików, zezwolono 

na używanie języka polskiego w urzędzie gminy. Obie te sprawy bulwersowały mieszkańców, 

którzy uporczywie domagali się, aby zaistniałą sytuację wyjaśnić. Podobnie przedstawiała 

się sprawa w pozostałych szkołach gminy Brzeziny – w Ostrówku i Łańcuchowie, gdzie z po-

wodu braku uczniów zajęcia nie odbywały się od początku 1905 roku.

Zakaz nauczania języka polskiego w szkołach rządowych spowodował, że rodzice zorga-

nizowali tajne nauczanie. W latach 1906-1907, wskutek czynności straży ziemskiej, 

w powiecie chełmskim wykryto 14 nielegalnie działających szkół, w tym również na terenie 

gminy Brzeziny. W Puchaczowie znajdowała się w mieszkaniu miejscowego organisty. Zajęcia 

prowadziła jego córka Michalina Ligenza, która uczyła  języka polskiego i ojczystej historii. 

Szkołę zamknięto w 1906 roku. Sam organista prowadził nauczanie w Turowoli w domu Woj-

ciecha Skoczylasa. Również w sąsiednich wioskach organizowano tajne komplety.  

W Nadrybiu dzieci nauczał Wiktor Szymański, w Zalesiu Antoni Budzyński, a w Zawadowie 

Piotr Fiszbiszewski.

Od redakcji

Szanowni Czytelnicy! Znamy już założe-
nia budżetu zarówno gminy, jak i powiatu 

łęczyńskiego na rok 2015. Mam nadzieję, że 
ambitne i strategiczne inwestycje rozpoczną 
się już wkrótce, czego i sobie, i Państwu życzę. 

Budżet gminy 
na rok 2015 
uchwalony
W dniu 30 grudnia 2014 r.  
Rada gminy Puchaczów przyję-
ła Uchwałą nr IV/35/14 budżet 
gminy na 2015 rok. Planowa-
ne dochody ogółem wyniosą 
31.344.611 zł, z czego dochody  
z tytułu podatków i opłat lokal-
nych stanowić będą 24.479.792 zł, 
subwencja oświatowa 6.764.795 zł, 
 dotacje celowe na realizację za-
dań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami – 1.408.093 zł.

Planowane wydatki – to aż 33.066.503 
zł, z czego 7.145.433,63 zł stanowić bę- 

dą wydatki inwestycyjne, m.in.: mon-
taż kolektorów słonecznych jako odna-
wialnego źródła czystej energii (cd. s. 2) 

Budżet po-
wiatu przyjęty 
jednomyślnie
Radni podczas czwartej w tej ka-
dencji sesji Rady Powiatu w Łęcz-
nej, która odbyła się 30 stycznia 
2015 r. przyjęli uchwałę budże-
tową na 2015 rok (jednomyślnie) 
oraz Wieloletnią Prognozę Finan-
sową na lata 2015-2018.

Po stronie dochodów zaplanowano 
kwotę 50 786 720 zł, z tego dochody 

bieżące w kwocie 46 126 958 zł i dochody 
majątkowe w kwocie 4 659 762 zł. Wydatki 
ustalono na 50 786 720 zł, z tego wydatki 
bieżące w kwocie 45 917 248 zł i wydatki 
majątkowe w kwocie 4 869 472 zł.

W 2015 roku na inwestycje wydamy ze 
środków własnych ok. 1 500 000 zł (cd. s. 3),  

Gminne dopłaty 
do wizyt u leka-
rzy specjalistów 
W lutym 2015 roku wszedł w życie  
program zdrowotny obejmujący 
mieszkańców naszej gminy, który 
ma zwiększyć dostępność do spe-
cjalistycznych  świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie konsultacji 
chorób układu krążenia, cukrzycy 
oraz chorób układu nerwowego.  
(cd. s. 2)
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(cd. ze s. 1) w gminie Pucha-
czów – 4.538.507 zł, budowa 
sieci kanalizacyjnej dla miej-
scowości: Albertów, Wesołów-
ka, Ciechanki (Sufczyn), Turo-
wola-Kolonia i Turowola z roz-
budową oczyszczalni ścieków 
w Puchaczowie – 1.560.000 
zł; rozbudowa budynku remi-
zy strażackiej w Szpicy oraz 
budowa nowego budynku 
Urzędu gminy w Puchaczowie  
i basenu przy Zespole Szkół w 
Puchaczowie.

Wydatki na zadania bieżą-
ce mają zamknąć się w kwocie 
25.921.069,37 zł. Są to wydatki 
przeznaczone m.in. na reali-
zację zadań  z zakresu oświaty  
i wychowania – 11.334.230 zł, 
pomocy społecznej – 2.136.784 
zł; drogownictwa – 506.760 zł; 
bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożaro-
wej 494.000 zł; gospodarki 
komunalnej i ochrony środo-
wiska – 1.876.828 zł, wydatki 

na realizację zadań  w ramach 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jak 
również przeciwdziałania nar-
komanii – 184.561,07 zł, gospo-
darki mieszkaniowej – 592.450 
zł.

Warto przypomnieć, że 
istotny wpływ na wysokość 
wydatków bieżących gminy 
ma wpłata subwencji równo-
ważącej (tzw. janosikowego) 
do budżetu państwa, która w 
tym roku wynosi 2.979.874 zł.

W budżecie zaplanowano 
również środki na realizację 
zadań w ramach Funduszu 
Sołeckiego – 524.912,99zł,  
dotację dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Pucha-
czowie do 1 m3 wody i ścieków 
– 741.007 zł oraz na dotacje 
podmiotowe dla Gminnego 
Ośrodka Kultury – 480.000 zł, 
a także Biblioteki Gminnej – 
200.000 zł.

Barbara Marcinek

Budżet gminy na rok 
2015 uchwalony

Słoneczne dachy
Gmina Puchaczów realizuje projekt „Odnawialne 
źródła czystej energii w gminie Puchaczów – montaż 
kolektorów słonecznych”, w ramach którego zamon-
towano już ponad setkę ekologicznych instalacji.  

Dokładnie w 535 gospodar-
stwach domowych zostaną 

zamontowane zestawy kolekto-
rów słonecznych składające się 
z 2, 3 i 4 paneli słonecznych (w 
zależności od liczby mieszkań-
ców w budynku), służące do 
podgrzewania ciepłej wody. 

– Panele wypełnia glikol,  
zatem powinny pracować bez-
awaryjnie „naście” lat. W ra-
mach kontraktu wymusiliśmy, 
aby firma montująca instalacje 
objęła je 5-letnią gwarancją – 
informuje wójt Adam Grzesiuk.

Na terenie gminy pod 
okiem inspektora nadzoru z 
ramienia inwestora pracuje 6 
ekip. 

– W związku z dużym za-
interesowaniem montażem ko-
lektorów, gmina ogłasza nowy 
nabór. Przewidywany okres 

realizacji projektu to lata 2016-
2017 – dodaje. – Zainteresowani 
muszą złożyć stosowne doku-
menty, m.in. ankietę, deklarację 
dotyczącą udziału w projekcie, 
aktualny akt własności lub wy-
pis z rejestru gruntów, ksero do-
wodu osobistego w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 kwiet-
nia 2015 r. 

Informacji udziela Referat 
Rozwoju Lokalnego i Promo-
cji Gminy, budynek USC, po-
kój nr 5. Dokumenty można 
pobrać ze strony internetowej 
www.puchaczow.pl.

W przyszłym roku ruszą 
kolejne inwestycje – budowa 
basenu i nowej siedziby gminy 
przy udziale środków z pro-
gramu „Lemur”, realizowane-
go przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. K. Janiuk

Bogdanka „Kopalnią 
roku 2014”
W poniedziałek 23 lutego podczas XXIV gali Szko-
ły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie przyznano 
wyróżnienia dla najlepszych kopalń w Polsce. Tytuł 
„Kopalni roku 2014” po raz 11 otrzymał zasłużenie 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  

Jednak górnikom „Bogdan-
ki” daleko do euforii. Fatal-

na sytuacja finansowa śląskiej 
Kompanii Węglowej, sprzeda-
jącej węgiel po zaniżonych ce-
nach, odbija się przede wszyst-
kim na ich zarobkach – na 
początku roku zarząd Lubel-
skiego Węgla zawiesił bowiem 
możliwość dobrowolnej pracy 
w weekendy, co spowodowa-
ło, że do kieszeni przeciętne-
go pracownika kopalni trafia 
o 1000 zł mniej.

– Proponowane obecnie 
rozwiązania naprawcze dla 
Kompanii Węglowej biorą pod 
uwagę tylko jeden podmiot 
na rynku – właśnie Kompa-
nię Węglową. Spodziewająca 
się wsparcia publicznego KW 
sprzedaje obecnie węgiel poni-
żej kosztów jego wytworzenia, 
co uderza w pozostałe pod-
mioty na rynku, które działa-
ją na zasadach rynkowych, w 
tym „Bogdankę” – komentuje 
fakt  Zbigniew Stopa, Prezes 
Zarządu LW „Bogdanka” S.A. –  
Skupianie się tylko na sytuacji 
Kompanii Węglowej w naszej 
opinii jest błędem. W progra-

mie naprawczym należy brać 
pod uwagę całe polskie górnic-
two, w przeciwnym razie jego 
skutki dla branży mogą być 
katastrofalne, łącznie z utra-
tą miejsc pracy w kopalniach, 
działających znacznie efek-
tywniej niż Kompania Węglo-
wa. Warto też wspomnieć, że 
wspieranie jednego przedsię-
biorcy może budzić wątpliwości 
natury prawnej jako niedozwo-
lona pomoc publiczna. Komisja 
Europejska musiałaby uznać 
wsparcie KW za dopuszczalne, 
a naszym zdaniem – z punktu 
widzenia przepisów unijnych 
– trudno znaleźć uzasadnie-
nie dla takiego rozstrzygnięcia 
– dodaje prezes, jednocześnie  
zaprzeczając  spekulacjom do-
tyczącym zaprzestania wydo-
bycia węgla również w piątki.

Władze koplani zawiado-
miły Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów o po-
dejrzeniu dumpingu. Jak in-
formuje Agnieszka Majchrzak 
z biura prasowego Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów pismo wpłynęło  
i jest obecnie analizowane.  m.r.

W ramach rocznego progra-
mu przyjmować będą lekarze 
specjaliści, m.in.: kardiolog dr 
M. Skórski (raz w tygodniu), 
diabetolog – endokrynolog dr 
B. Wdowiak-Barton (raz w ty-
godniu), neurolog dr A. Gro-
chowska – (2 razy w miesiącu) 
oraz chirurg naczyniowy dr  
J. Rybak (1 raz w miesiącu).

Inicjatorem programu jest 
wójt gminy Adam Grzesiuk. 
– Myśl o wsparciu mieszkań-
ców gminy zrodziła się w mo-
jej głowie już dawno temu.  

W ubiegłym roku poczynili-
śmy wstępne przymiarki do 
jego realizacji, a od stycznia fi-
nansujemy go w 80 % z budżetu 
gminy. Postałe 20%, czyli mniej 
więcej 15-20 zł, dopłaci pacjent 
– informuje A. Grzesiuk. 

Programowe zadania re-
alizuje Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 
Partyzantów 9, w Puchaczowie. 
Informacje o programie udzie-
lane są w rejestracji i pod nu-
merem telefonu (81) 75 75 480.

                Krzysztofa  Kowalska

Gminne dopłaty do wizyt 
u lekarzy specjalistów
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Fot.:  Od lewej: Andrzej Chabros, Adam Grzesiuk i Roman Cholewa podczas Jubileuszu 
75-lecia Rejonu Lachowickiego.

(cd. ze s. 1) w tym na remonty 
ok. 5 km dróg powiatowych 
kwotę ponad 3 150 000 zł,  
z czego wkład z naszego bu-
dżetu to 1 100 000 zł. Dzięki 
porozumieniu z władzami 
gmin naszego powiatu uzy-
skaliśmy dodatkowe wsparcie  
w kwocie 1 250 000 zł, a z Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
800 000 zł – informuje Starosta 
Łęczyński Roman Cholewa. 

Dzięki tym środkom zre-
alizujemy następujące zadania:
1. Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 1625L i 2007L Kaniwo-
la – Nadrybie – Wólka Cycow-
ska, Etap II (tzw. schetynów-
ka), 1 700 mb. 
2. Modernizacja drogi powia-
towej Nr 2003L Ziółków - Ka-
rolin – Witaniów, 2 600 mb.
3. Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2028L w m. Ostrówek 
Kolonia, 500 – 600 mb.
4. Przebudowa drogi powia-
towej Nr 2006L wraz z prze-
budową skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 2005L w m. Lu-
dwin Kolonia.
5. Przebudowa skrzyżowania 
drogi gminnej Nr 105288L  
w m. Ostrówek z drogą powia-
tową Nr 2028L.
6. Budowa opaski chodniko-
wej w ciągu drogi powiatowej 
nr 1564L w m. Charlęż.
7. Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1565L Kijany – Nowa 
Wólka.

Ponadto wśród wydatków 
majątkowych na przedsięwzię-
cia powiatu ujęte w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
realizowanych w 2015 roku 
znalazły się m.in.:
1. Zakup ciągnika w leasingu 
operacyjnym – 40 830 zł –
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęcznej.
2. Zakup ciągnika w leasingu 
operacyjnym wraz z oprzyrzą-
dowaniem – 85 000 zł – Zarząd 
Dróg Powiatowych w Łęcznej.
3. Zakup samochodu dostaw-
czego na potrzeby statutowe 
szkoły – 25 000 zł – Zespół 
Szkół Górniczych w Łęcznej.
4. Zakup samochodu dostaw-

czego na potrzeby statutowe 
szkoły – 40 000 zł – Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem.

Dużą grupę wydatków w 
budżecie powiatu stanowią rów-
nież wydatki na oświatę i edu-
kacyjną opiekę wychowawczą. 
Na ten cel zaplanowano kwotę 
19 481 359 zł. Kolejną znaczą-
cą pozycję w budżecie stanowią 
wydatki na pomoc społeczną  
w kwocie 4 211 260 zł.

Podczas sesji dokonano 
zmian w składzie stałych Ko-
misji Rady Powiatu w Łęcznej 
oraz ustalono skład Komisji 
Rewizyjnej. 

źródło: www.powiatleczynski.pl

Budżet powiatu na 2015 
rok przyjęty jednomyślnie

Obecny skład Komisji:

1. Komisja budżetu: przewodni-
czący – Zdzisław Niedźwiadek, 
członkowie: Roman Cholewa, 
Andrzej Grzesiuk, Grzegorz Ku-
czyński, Adam Niwiński.
2. Komisja ochrony zdrowia  
i spraw socjalnych: przewodni-
czący – Halina Romanek, człon-
kowie: Piotr Jastrzębski, Bożena 
Kornatka, Małgorzata Więcław-
ska-Siwek, Paweł Wójciki.
3. Komisja oświaty: przewodni-
czący – Andrzej Grzesiuk, człon-
kowie: Jan Baczyński vel Mróz, 
Roman Cholewa, Bożena Kornat-
ka, Krystyna Wiśniewska.
4. Komisja kultury, kultury fizycz-
nej, sportu, turystyki i młodzieży: 
przewodniczący – Paweł Wójcicki, 
członkowie: Zdzisław Niedźwiadek, 
Adam Niwiński, Paweł Woliński.
5. Komisja rozwoju obszarów 
wiejskich i ochrony środowi-
ska:  przewodniczący – Urszula 
Stefańczuk, członkowie: Szymon 
Czech, Krzysztof Zaborowicz.
6. Komisja ds. bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony konsumenta: 
przewodniczący – Grzegorz Ku-
czyński, członkowie: Roman Cho-
lewa, Krystyna Wiśniewska.
7. Komisja rozwoju gospodar-
czego: przewodniczący – Krzysz-
tof Zaborowicz, członkowie: 
Jan Baczyński vel Mróz, Szymon 
Czech, Piotr Jastrzębski.
8. Komisja rewizyjna: przewodni-
czący – Małgorzata Więcławska-
-Siwek, zastępca przewodniczące-
go – Grzegorz Kuczyński, sekretarz 
– Urszula Stefańczuk, członkowie: 
Adam Niwiński, Paweł Wójcicki, 
Krzysztof Zaborowicz.

Podczas wizyty podpisano 
umowę partnerską z Rejo-

nem Lachowickim, która przy-
czyni się do wspólnej realizacji 
projektów w ramach dostęp-
nych programów finansowa-
nych z funduszy Unii Europej-
skiej uwzględniających zada-
nia dotyczące kultury, nauki, 
turystyki, promocji regionów, 
ochrony środowiska natural-
nego, a także kontakty i wy-
mianę doświadczeń w zakre-
sie administracji i samorządu 
lokalnego.

W ramach międzynarodo-
wej współpracy podejmowa-
ne będą inicjatywy na rzecz 
rozwoju regionów, zasobów 

ludzkich i poprawy jakości 
życia. Będzie to też okazja  
do rozwoju współpracy in-
stytucjonalnej, czyli wymiany 
doświadczeń z zakresu pracy 
administracji samorządowej.

Polska delegacja uczest-
niczyła również w Jubileuszu 
75-lecia Rejonu Lachowickie-
go. Z tej okazji  Selmanowich 
Wiachaslau – Przewodniczący 
Lachowickiego Rejonowego 
Komitetu Wykonawczego ode-
brał z rąk Starosty Powiatu Łę-
czyńskiego Romana Cholewy, 
Wójta Gminy Puchaczów Ada-
ma Grzesiuka oraz Wójta Gmi-
ny Ludwin Andrzeja Chabrosa 
listy gratulacyjne.                   nem

Będziemy współpraco-
wać z Rejonem Lacho-
wickim na Białorusi
W dniach 15-17 stycznia 2015 r. delegacja gminy 
Puchaczów, gminy Ludwin oraz starostwa w Łęcznej  
na specjalne zaproszenie władz Rejonu Lachowickie-
go odwiedziła Lachowicze w Republice Białorusi. 

Bezpłatny kurs – operator wózków widłowych

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza na bezpłatny kurs „Operator 
wózków jezdniowych”, który organizowany jest w Łęcznej. Jeśli je-

steś mikroprzedsiębiorcą lub pracujesz w mikroprzedsiębiorstwie – 
zgłoś się do NAS !

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Kolejne tury kursu od-
bywa ją się w dniach: 30.03.2015, 13.04.2015,  20.04.2015, 27.04.2015 
w godz. 15.30-20.30, 04.05.2015, 11.05.2015, 18.05.2015 w godzinach 
15.30-20.30. Podczas kursu zapewniamy: materiały szkoleniowe, wy-
żywienie, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, pokrywamy także 
koszt egzaminu UDT. Służymy pomocą w wypełnianiu dokumentów 
zgłoszeniowych.

Zapisy i informacje: Łęczna, al. Jana Pawła II 95, tel. (81) 752.22.66,  
e-mail: leczna@lfr.lublin.pl. Szczegółowe informacje: www.lfr.lublin.pl.
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Wokół nas

Nowe dowody osobiste 
Od niedzieli 02 marca obowiązują nowe dowody osobiste, m.in. bez adre-
su zameldowania. Wchodzące w życie zmiany we wzorze dowodu osobi-
stego to zapowiedź nowego podejścia państwa do obsługi obywateli. 

Były premier Donald Tusk 
przez dwie kadencje obie-

cywał budowę e-państwa i e-ad-
ministracji, w której obywatel 
załatwi sprawę bez wychodzenia  
z domu. Obiecywał też zniesie-
nie obowiązku meldunkowego, 
który przez wielu traktowany 
był jako relikt PRL. Te zapowie-
dzi powoli zaczynają się mate-
rializować.

Co się zatem zmieni? 
– Nowy dowód nie będzie 

zawierał już informacji o ad-
resie zameldowania, kolorze 
oczu i wzroście. Zniknie tak-
że skan podpisu posiadacza 

dokumentu – wyjaśnia Mał-
gorzata Woźniak, rzecznik 
prasowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Zmieni się 
fotografia na dokumencie –
będzie taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. 
Dowód zyska też nowe zabez-
pieczenia przed fałszerstwami.

Nowy dowód jak dotych-
czas będzie ważny przez 10 lat 
od momentu jego wydania. 
Wyjątkiem są dowody wyda-
wane dzieciom poniżej 5 roku 
życia. Jak do tej pory wyrobie-
nie dowodu będzie darmowe. 
Co ważne, Polacy nie będą 

musieli masowo wymieniać 
dokumentów na nowe. „Stare” 
dowody zachowują ważność 
do upływu ich terminu.

Dużym ułatwieniem bę-
dzie możliwość złożenia wnio-
sków o ich wyrobienie i odbiór 
w dowolnym urzędzie gminy 
w Polsce. Do tej pory było to 
tylko możliwe w miejscu sta-
łego zameldowania. Wniosek 
można złożyć również drogą 
elektroniczną, logując się na 
platformie ePuap.

Nowy wzór dowodów 
wprowadzono z kilku powo-
dów. Co roku aż 400 tys. Pola-

ków musiało wymieniać doku-
ment tylko z powodu zmiany 
miejsca stałego zamieszkania. 
W praktyce mało przydatne 
do identyfikacji obywatela były 
m.in. jego cechy szczególne, bo 
dziś np. popularne są soczewki 
kontaktowe zmieniające kolor 
oczu.

W nowym dowodzie nie 
będzie też podpisu obywatela. 
W związku z tym, że wnioski 
o jego wydanie będzie można 
składać elektronicznie, urząd 
nie będzie pobierał próbki ory-
ginalnego pisma, tylko dosta-
nie jego skan, który przesyłany 
tą drogą może okazać się mało 
czytelny.

Źródło:  
http://wyborcza.biz/bizne-

s/1,100896,17490689,Od_1_marca_
nowe_dowody_osobiste__Bez_ad-
resu_zameldowania_.html#ixzz3T-

1gxYxyl      

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puchaczowie jak 

co roku aktywnie uczestniczył  
w Ogólnopolskiej Akcji Cha-
rytatywnej „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”.                                                                

W ramach akcji prowadzo-
nej przez Sztab nr 198 działa-
jący w Ośrodku udało się ze-
brać: 100 kg żywności długo-
terminowej (mąka, makaron, 
cukier), 9 kg słodyczy, 3 kg 
odzieży, 11 kg zabawek oraz  
3 kg środków czystości. 

Dary zbierane były w ra-
mach zbiórek stacjonarnych 
w: Zespole Szkół w Puchaczo-
wie, Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Armii Krajowej w 
Ostrówku, Szkole Filialnej w Za-
wadowie, Szkole Filialnej w Cie-
chankach, Szkole Podstawowej  

im. Jana i Kazimierza Bogdano-
wiczów w Nadrybiu, PHU Skle-
pie Spożywczo-Przemysłowym  
w Puchaczowie Pani Anna Ni-
wińska, Sklepie Spożywczo- 
Przemysłowym w Albertowie.

W ramach akcji odbyła się 
także „Wielka Uliczna Zbiórka 
Darów” w PHU Sklepie Spo-
żywczo-Przemysłowym  przy-
ul. Lubelskiej 25.

– Wszystkie dary zebrane 
podczas akcji przekazaliśmy  
31 rodzinom z dziećmi, wśród 
których są rodziny wielodzietne, 
niepełne i będące w trudnej sy-
tuacji materialnej – mówi Ewa 
Kaźmierczak Kierownik OPS w 
Puchaczowie.  – Ludzie wciąż nas 
pozytywnie zaskakują. Potrzeba 
dzielenia się z innymi jest jedną 
z największych wartości naszych 
trudnych czasów. Dlatego też 
serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom w imieniu ob-
darowanych rodzin. Jesteśmy 
wdzięczni za okazane wsparcie, 
szlachetność i życzliwość – doda-
je pani kierownik. 

OPS Puchaczów

130 kg darów w rękach 
31 potrzebujących ro-
dzin
Tyle marzeń jest na świecie 
Czy się spełnią? 
Trzeba wierzyć…
Bo od Ciebie tak naprawdę,  
bo od Ciebie to zależy…

                          /Ewa Dados/

Wcześniej czeka ich wie-
logodzinna intensywna 

nauka, liczne powtórki i wresz-
cie, pod koniec kwietnia – eg-
zaminy. 

24 stycznia uczniowie mo-
gli o tym na chwilę zapomnieć, 
uczestnicząc w balu gimna-
zjalnym. Było to możliwe 
dzięki ich rodzicom, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Puchaczowie 
Elżbiecie Bedlińskiej, Wice-
dyrektor Gimnazjum Iwonie 
Modzelewskiej oraz wsparciu 
pracowników szkoły, szczegól-
nie wychowawczyń: klasy III 
a – Celiny Michalskiej, III b – 
Marioli Hołodyn, III c – Marty 
Szydłowskiej, a także Edycie 
Grzebale, która przygotowała z 
uczniami poloneza. 

Uroczystość uhonorowa-
li swoją obecnością: Sekretarz 
Powiatu Łęczyńskiego Kazi-
mierz Radko, Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk, 
skarbnik gminy – Barbara Mar-
cinek, przewodnicząca Rady 
gminy – Urszula Hucz, wice-
przewodniczący Rady gminy 
– Karol Zabłotny – z osobami 

towarzyszącymi, przewodni-
cząca Rady rodziców – Boże-
na Szafranek, Dyrektorzy SP  
z Ostrówka – Małgorzata Mar-
cinek i wicedyrektor Jarosław 
Burkiet, wicedyrektor SP w Pu-
chaczowie – Bożena Warzyszak 
oraz licznie zebrani rodzice  
i absolwenci. 

W części artystycznej ucz- 
niowie wcielili się na krót-
ko w role nauczycieli, żartu-
jąc z ich przywar, a następnie 
przedstawili typy uczniów,  
z którymi codzienna praca pe-
dagogów nie jest łatwa: wred-
niak rzadki, ściągacz pospolity, 
maruda lekcyjna czy żarłacz 
wszystkożerny to tylko nielicz-
ne z nich. Nie obyło się, jak to 
na balu, bez pysznego menu 
i tańców przy rytmach orkiestry.

Mam nadzieję, że ten bal 
zapisał się w pamięci uczniów 
i ich rodziców, a samym gim-
nazjalistom dodał energii, któ-
rą spożytkują teraz na przygo-
towania do egzaminów gimna-
zjalnych. 

Powodzenia! 
Celina Michalska

Bal gimnazjalistów
Wydawać by się mogło, że uczniowie klas III dopiero 
co weszli w mury szkoły, tymczasem jeszcze niespeł-
na 2 miesiące i będą je opuszczać. 
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Celem współpracy jest z jed-
nej strony umożliwienie 

studentom uczelni praktycz-
nej nauki zawodu, jak również 
przeprowadzanie wspólnych 
badań rozwiązujących trud-
ne problemy pojawiające się  
w Zakładzie podczas eksplo-
atacji ujęć wody, sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków oraz 
urządzeń towarzyszących.

W 2011 roku Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Pucha-
czowie rozpoczął współpracę  
z Katedrą Zaopatrzenia w Wodę 
i Usuwania Ścieków Wydziału 
Inżynierii Środowiska Politech-
niki Lubelskiej. 

Celem przyjazdu było zapo-
znanie studentów z zasadami 
funkcjonowania i eksploatacją 
gminnej oczyszczalni ścieków. 
Trzygodzinny wykład z tech-
nologii oczyszczalnia ścieków 
wraz z prezentacją obiektów  
i urządzeń oczyszczalni popro-
wadził Dyrektor Zakładu – Ar-
tur Choma, za który otrzymał 
podziękowania. 

Zajęcia wyjazdowe i wy-
kłady nie są jedyną formą ko-
operacji pomiędzy Zakładem 
Gospodarki Komunalnej a Wy-
działem Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Lubelskiej. W 
ramach współpracy pomiędzy 
instytucjami powstały prace in-
żynierskie: „Analiza strat wody 
w sieci wodociągowej eksplo-
atowanej przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Pucha-
czowie” (rok 2011), „Koncep-
cja zagospodarowania osadów 
ściekowych dla oczyszczalni 
ścieków w Puchaczowie” (rok 
2011), których promotorem 
był  mgr inż. Artur Choma, 
oraz prace magisterskie: „Oce-
na możliwości współpracy wo-
dociągu Wesołówka z sieciami 

zewnętrznymi” (rok 2014)  oraz 
„Koncepcja modernizacji sieci 
wodociągowej na podstawie 
analizy hydraulicznej w pro-
gramie Epanet” (2014). W roku 
2014 w 10 numerze branżowe-
go czasopiśma "INSTAL" ukazał 
się artykuł M. Iwanek, B. Ko-
walskiej,  D. Kowalskiego oraz 
A. Chomy "Analiza strat wody  
w sieci wodociągowej eksploato-
wanej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Puchaczowie.

Corocznie studenci Poli-
techniki Lubelskiej, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie a także innych uczelni, 
również nie technicznych, od-
bywają w Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej w Puchaczowie 
praktyki studenckie.

Dyrekcja Zakładu oraz 
pracownicy są otwarci na sta-
łą współpracę z instytucjami 
naukowo – badawczymi oraz 
uczelniami, ponieważ zagadnie-
nia i problemy związane z pracą 
w branży wodociągowo – kana-
lizacyjnej wymagają niekiedy 
naukowego do nich podejścia  
i rozwiązania. Cieszymy się 
również, że możemy podzielić 
się swoją wiedzą i doświadcze-
niem w eksploatacji przygoto-
wując studentów do wykonywa-
nia pracy.                         

Artur Choma

Mój czas podzielił się na 
dwie części/W jednej ży-

ję/A w drugiej tęsknię/Pierwsza 
pędzi/Druga stoi w miejscu – 
napisła Pani Maria w wierszu 
„Czas podzielony”, poetka, 
prozatorka, plastyczka, miło-
śniczka fotografii, wiceprezes 
Łęczyńskiego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury i Sztuki 
PLAMA. Jest współautorką cy-
klu „Łęczyńskie Wspomnienia” 
składającego się z 6 tomów po-
wstałych na podstawie wspo-
mnień mieszkańców Łęcznej  
i okolic, pisuje też do „Merku-
riusza Łęczyńskiego”.  W listo-
padzie 2014 r. zainaugurowała 
cykl spotkań „Poeci są wśród 
nas”, dla piszących pragnących 
zaistnieć w tomiku poetyckim.

Spotkanie było okazją do 
poznania nowych tekstów pi-
sarki oraz refleksyjnej dyskusji 
na temat miłości, którą zain-
nicjowała, czytając fragmenty 
wierszy z tomiku „Ich portret 

– moja twarz”. I właśnie ten to-
mik, z pamiątkową dedykacją, 
trafił do rąk uczestników spo-
tkania. 

Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa fotografii członków 
nieformalnej grupy „Ruch Fo-
tograficzny” z Ciechanek –
Konstancji Patejuk, Katarzyny 
Gil i Karola Stefańczuka. 

Serdecznie zapraszamy do 
oglądania wystawy zdjęć w bi-
bliotece w Ciechankach.

Filia Biblioteki w Ciechankach

Współpracujemy z Po-
litechniką Lubelską
Grupa 40 studentów studiów magisterskich 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Lubelskiej z opiekunem dr. inż. Grzegorzem 
Łagódem w ramach przedmiotu „Eksploatacja 
obiektów stacji uzdatniania wody i oczyszcza-
nia ścieków” odwiedziło oczyszczalnię ścieków 
w Puchaczowie. 

Ten wyjątkowy, romantycz-
ny wieczór postanowiło 

spędzić w Albertowie  ponad 
80 par, które znakomicie ba-
wiły się przy muzyce zespołu 
„Vern”. Organizatorów swoją 
obecnością zaszczyciła Dyrek-
tor ZS w Puchaczowie Elżbieta 
Bedlińska z mężem. 

Rada Rodziców, jak za-
wsze, mogła też  liczyć na po-
moc Grona pedagogicznego ze 
Szkoły Filialnej w Albertowie, 
a szczególne podziękowania 
należą się paniom: Małgo-
rzacie Kwaśnik, Krystynie 
Kłosiewicz, Annie Krępeckiej 

Charytatywny Bal 
Walentynkowy
W sobotę, 14 lutego w Albertowie, odbył się 
Charytatywny Bal Walentynkowy, organizo-
wany przez Radę Rodziców Szkoły Filialnej 
w Albertowie. 

oraz Agnieszce Mydlak, któ-
re osobiście zaangażowały się  
w pomoc rodzicom. 

Cały dochód z balu prze-
znaczono na potrzeby Szkoły 
Filialnej w Albertowie, jest  
to bowiem miejsce, które łą-
czy i integruje nie tylko dzieci  
i rodziców, ale całą lokalną 
społeczność. 

Wierzymy, że zebrane w 
ten sposób środki finansowe 
ułatwią realizację zaplanowa-
nego przez szkołę na ten rok 
kalendarza imprez kultural-
nych               

Beata Wiechnik

Fot.: Oczyszczalnia w Puchaczowie.

Spotkanie z Marią 
Kieres-Kramek
W tegorocznym tłustoczwartkowym spotkaniu bi-
blioteka w Ciechankach gościła panią Marię Kieres-
-Kramek. 

Fot.: Maria Kieres-Kramek.
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Fot.: Plakat promujący Program 
PROW 2015-2015. Źródło: ARiMR.

W dniu 12 grudnia 2014 
roku Komisja Europejska 
zatwierdziła Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020, na cele którego 
przeznaczone zostanie 
ponad 13,5 mld euro.

Głównymi założeniami 
przyjętego programu są: 

poprawa konkurencyjności 
polskiego rolnictwa, zrówno-
ważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi oraz działania 
ukierunkowane na ochronę 
środowiska i klimatu. W ra-
mach PROW 2014-2020 reali-
zowanych będzie 15 działań.  

Wśród nowych instrumen-
tów wsparcia przeznaczonych 
dla rolników znajdują się: 
Rolnictwo ekologiczne, pro-
mujące produkcję żywności  
o specyficznych wymaganiach 
jakościowych; Inwestycje w 
gospodarstwach na obsza-
rach Natura 2000, ułatwiający 
rozwój godpodarstw na obsza-
rach o podwyższonych wyma-
ganiach środowiskowych; In-
westycje w gospodarstwach na 
obszarach OSN, prowadzących 
hodowlę zwierząt na wyposa-
żenie w urządzenia do składo-
wania nawozów naturalnych; 
Rozwój usług rolniczych, w 
którym dotowane są usługi na 
rzecz rolnictwa; Restruktury-
zacja małych gospodarstw, 
premia na inwestycje w gospo-
darstwach o niewielkiej wiel-
kości ekonomicznej; Płatności 
dla rolników przekazujących 
małe gospodarstwa, wsparcie 
dla rolników przekazujących 
trwale całe gospodarstwo rolne 
na rzecz innego rolnika.

Kontynuowane będą zna-
ne już beneficjentom z PROW 
2007-2013: Modernizacja go- 
spodarstw rolnych – czyli 
wsparcie inwestycji poprawia-

Pomoc finansowa Unii  
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich  na lata 2014-2020

jących konkurencyjność go-
spodarstw rolnych, Premie dla 
młodych rolników, którzy nie 
ukończyli 40 roku życia, mają-
cych odpowiednie kwalifikacje 
i rozpoczynających działalność 
rolniczą.

W ramach PROW 2014- 
-2020 przewidziano środki na 
rozpoczęcie i prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, tworzenie 
i fukcjonowanie grup produ-
cenckich oraz doradztwo rolni-
cze. Wdrożony zostanie również 
program rolno-środowiskowo-
-klimatyczny i program zalesie-
niowy, ponadto, jak w poprzed-
nim PROW-ie, zabezpieczone 
zostały środki na płatności dla 
gospodarstw położonych na te-
renach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW). 

Szczegółowe informacje na 
temat w/w działań i programów 
znajdują się na stronach inter-
netowych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol.gov.pl) oraz Agencji Re- 
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl), 
jak również w Oddziałach Re-
gionalnych i Biurach Powiato-
wych Agencji.

               Izabella Chabros
Kierownik Biura Powiatowe-

go ARiMR w Łęcznej

W najbliższym czasie pla-
nowane są także bez-

płatne szkolenia z zakresu 
technologii produkcji, płatno-
ści bezpośrednich, rolnośro-
dowiskowych i ekologicznych. 
Wszystkich zainteresowanych 
rolników zapraszamy do udzia-
łu w projekcie – harmonogram 
szkoleń dostępny będzie na 
stronie internetowej LODR 
w Końskowoli:  www.wodr.
konskowola.pl oraz na stronie 
gminy Puchaczów.

Jak co roku wnioski o przy-
znanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośred-
niego składa się do kierownika 
biura powiatowego Agencji, 
właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania albo siedzibę 
rolnika. Można je składać oso-
biście, listownie lub w formie 
elektronicznej – za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie 
ARiMR, w terminie od dnia 
15 marca – do 15 maja oraz w 
terminie 25 dni kalendarzo-
wych, tj. do 9 czerwca 2015 r. 
(kwota płatności, do której rol-
nik byłby uprawniony będzie 
pomniejszana o 1% za każdy 
dzień roboczy opóźnienia). Dla 
każdej działki ewidencyjnej za-
deklarowanej we wniosku nale-
ży dołączyć załączniki graficzne 
z wyrysowanymi działkami rol-
nymi.

Należy pamiętać, że wszel- 
kie zmiany i braki formalne (na-

wet po wezwaniu), będzie moż-
na uzupełnić tylko do 9 czerwca. 

W 2015 r. rolnik może 
ubiegać się o wsparcie bez-
pośrednie z tytułu: jednolitej 
płatności obszarowej (JPO) 
oraz płatności za zazielenie-
nie; płatności dodatkowej 
(od 3 do 30 ha); płatności dla 
młodych rolników; dobrowol-
nego wsparcia powiązanego  
z produkcją: płatności do po-
wierzchni uprawy: buraków 
cukrowych, konopi włók-
nistych, roślin wysokobiał-
kowych, ziemniaków skro-
biowych, owoców miękkich 
(truskawek lub malin), pomi-
dorów, lnu, chmielu, płatności 
do bydła, krów, owiec, kóz; 
płatności niezwiązanej do ty-
toniu.

Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Łęcznej zajmuje 
się wypełnianiem wniosków                                          
o dopłaty bezpośrednie, rolno-
środowiskowe, rozliczaniem 
podatku VAT, prowadzeniem 
kursów: chemizacyjnych, kom- 
bajnistów; przeprowadzamy 
również atestację opryskiwa-
czy.

Informacji na temat do-
płat udziela Zespoł Doradztwa 
Rolniczego w Łęcznej, ul. Jana 
Pawła II 95, III piętro, pokój 
301-303, tel. (81) 752.12.20. 

Anita Gębka                                                                                                     
Kierownik Zespołu Doradztwa

     Rolniczego w Łęcznej

Szkolenia dla rolników
Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej wraz  
z ARiMR BP w Łęcznej, w ramach przygotowania 
rolników do tegorocznej kampanii wnioskowej, zor-
ganizował w lutym cykl szkoleń informacyjnych  
z zakresu nowego systemu dopłat bezpośrednich, 
wypełniania wniosku obszarowego i wybranych 
działań PROW 2014-2020. 

BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY  
KURS ZAWODOWY DLA ROLNIKÓW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy  

dla rolników z kwalifikacji R.03. – prowadzenie 
produkcji rolniczej, który uprawnia m.in.  

do ubiegania się o dotacje unijne. Szczegóły pod 
numerem telefonu: (81) 757 00 43
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Fot.: Gospodyni spotkania Małgorzata 
Marcinek z zaproszonymi gośćmi.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć
16 lutego uczennice klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie 
zakończyły udział w projekcie „Profilaktyka nowotworu piersi”. W naszej 
placówce realizujemy to zadanie już 11 rok z rzędu i uczestniczą w nim 
wszystkie gimnazjalistki.

Uhonorowani Złotym Me-
dalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej
Dnia 27 lutego 2015 roku podczas uroczystych ob-
chodów V rocznicy nadania imienia Szkoła Podsta-
wowa  im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów  
w Nadrybiu otrzymała Złoty Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej. 

To polskie odznaczenie cy-
wilne nadawane przez Prze-

wodniczącego Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
osobom lub jednostkom orga-
nizacyjnym za szczególne za-
sługi w upowszechnianiu idei 
pamięci narodowej oraz wyróż-
niającą się działalność związaną 
z upamiętnianiem miejsc walk  
i męczeństwa Narodu Polskiego, 
a także opiekę nad tymi miejsca-
mi. 

Odznaką medalu jest meta-
lowy krążek o średnicy 32 mm. 
Na awersie pole podzielone jest 
regularnymi ośmioma wypu-
kłymi promieniami, a pośrod-
ku umieszczony jest w złotym 
obrzeżu na tle z czarnej emalii 
znak przedstawiający od góry 
pionowo dwa srebrzyste mie-
cze grunwaldzkie skierowane 
ostrzem w dół. U dołu widnie-

je znicz z trzema płomieniami  
z czerwonej emalii. Na rewer-
sie umieszczony jest tłoczony 
napis w czterech wierszach: 
„RADA OCHRONY  PAMIĘ-
CI WALK   I MĘCZEŃSTWA”.                                                                  
Medal zawieszony jest na je-
dwabnej wstążce koloru czer-
wonego z 5 pionowymi bia-
łymi paskami na przemian  
z 4 paskami czerwonymi.          

Udekorowanie sztandaru 
oraz odczytanie aktu nadania 
nastąpiło z rąk Wicewojewo-
dy Lubelskiego pana Maria-
na Starownika, który  w swo-
im przemówieniu  podkreślił 
wielką rangę  tego wydarzenia. 
Przypomniał, że zadaniem 
szkoły jest wychowywać mło-
dych ludzi w duchu patrioty-
zmu, uczyć miłości do Ojczy-
zny, poszanowania starszych 
pokoleń oraz  zaszczepiać  w 

sercach szacunek do symboli  
i pamiątek narodowych. Pamięć  
o przodkach powinna być 
wciąż żywa, a fakt, że szkoła dba  
o wzrastanie młodzieży w du-
chu patriotyzmu, przynosi  za-
szczyt całej gminie. 

Ten dzień był wyjątkowy 
dla całej społeczności szkolnej, 
a podniosła atmosfera udzieli-
ła się każdemu, kto był obecny 
podczas uroczystości. Otrzy-
many przez nas medal potwier-
dził, że doceniono nasz wysiłek 
wkładany w kultywowanie war-
tości patriotycznych.                                                      

Agnieszka Sobiesiak

                                                                            

To naprawdę ważne zagad-
nienie, ponieważ zwraca 

dziewczętom uwagę na potrze-
bę obserwacji własnego ciała  
i w razie konieczności szybkie-
go reagowania na pojawiające 
się problemy. Profilaktyka jest 
najlepsza, bo z leczeniem, każ-
dy wie, że już trudniej. 

Na pierwszych zajęciach, 
które prowadzę uczennice 
oswajają się ze słowem "piersi", 
bo chociaż każda je posiada, to 
nie każda je w pełni akceptuje 
i swobodnie się o nich wypo-
wiada. Często z tego powodu 
nastolatki się garbią. Młodzi 

ludzie pełni są jeszcze kom-
pleksów, więc staram się im 
uświadomić, że najważniejsze 
jest zdrowie, dbałość o siebie, 
akceptacja swojego wyglądu  
i radość z życia, a nie na przy-
kład wielkość piersi. 

Kolejne 2 spotkania prowa-
dzone przez pielęgniarkę Annę 
Borucką są dla dziewcząt źró-
dłem informacji na temat bu-
dowy i nieprawidłowości piersi, 
sposobów na ich pielęgnację, 
oraz metod samoobserwacji i 
samobadania. Celem projektu 
jest zachęcenie dziewcząt do 
dbania o piersi, aby w razie nie-

prawidłowości wcześnie je wy-
kryć i wyleczyć. 

Aby zdobyte wiadomości 
utrwalić tradycyjnie zorgani-
zowałam konkurs wiedzy „Pro-
filaktyka nowotworu piersi”.  
I miejsce zajęły: Patrycja Grzy-
waczewska i Ewelina Choma  
z 3a, II miejsce Angelika Myśli-
wiec z 3a i Klaudia Steć z 3b, III 
miejsce Anita Grzesiuk z kl. 3b. 

Serdecznie gratuluję! Na-
grody dla zwyciężczyń ufun-
dował Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Nauczy-
cieli „Solidarność”. 

Celina Michalska

Wielka-
nocnie w 
Ostrówku 
Dyrekcja i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej  
w Ostrówku zorgani-
zowali warsztaty wiel-
kanocne, by przybliżyć 
dzieciom tradycję wy-
konywania palm, pisa-
nek, stroików i koszycz-
ków wielkanocnych. 

Pani Mieczysława Skoczylas  
reprezentująca Koło Go-

spodyń Wiejskich w Ostrówku 
stworzyła dla dzieci wielka-
nocne zajączki i kurczaki z ziół 
i zboża. Pani Iwona Kałużna, 
sołtys wsi Brzeziny, przybliży-
ła wykonywanie palm i opo-
wiadała dzieciom o zbiorach 
ziół i kłosów zbóż.  W pro-
ces tworzenia wielkanocnych 
palm, koszyczków i stroików 
zaangażowali się także przyby-
li goście: Jolanta Hankiewicz-
-Ikwanty – mieszkanka Łęcz-
nej, palmiarka z tradycjami, 
Prezes  Stowarzyszenia ,,Ama-
zonki’’ Anna Wróbel i członki-
nie Stowarzyszenia: Małgorza-
ta Kędzierska oraz Honorata 
Woch. 

Uczniowie brali czynny 
udział w układaniu ziół i ko-
lorowych traw w jedną całość. 
Warsztatom towarzyszyła ra-
dosna, świąteczna atmosfera.

           Mieczysława Skoczylas

Fot.: Awers medalu przyznanego Szko-
le Podstawowej w Nadrybiu.
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Ferie z GOK-iem
Zimowa przerwa upłynęła bardzo szybko pod znakiem 
świetnej zabawy z około 40 dzieci. Najważniejsze z artakcji 
to wyjazd do kina na film „Pingwiny z Madagaskaru” oraz 
wyprawa do Teatru im. Hansa Christiana Andersena na 
spektakl pt. „Czerwony Kapturek”.

Radosnym wydarzeniem oka- 
zał się również „Dzień Ba-

śniowy”, podczas którego mogli-
śmy obejrzeć przepiękną bajkę 
pt.” Jaś i Małgosia”; w wykona-
niu pracowników Przedszkola 
w Puchaczowie. Wspólnie z 
przedszkolakami bawiliśmy się 
w różne zabawy i tańce, któ-
rych motywem przewodnim 
były znane bajki i baśnie. Był to 
bardzo wesoły i pełen niezapo-
mnianych wrażeń dzień, za co 
dziękujemy wszystkim Paniom 
z Zaprzyjaźnionego Przedszkola. 

Aktywnie spędzaliśmy czas 
na hali sportowej Z w Pucha-
czowie, grając w piłkę nożną  
i siatkową, bawiąc się balonami, 
próbując sił we wspinaczce oraz 
zawodach sportowych.  

W drugim tygodniu ferii w 
pubie "Universe" w Puchaczowie 

Mimo zimy, LOP-owcy 
wciąż aktywni
Jesienią wychodziliśmy na zajęcia terenowe, gdzie 
rozpoznawaliśmy rośliny i porosty, sprzątaliśmy Pu-
chaczów, ale zima zatrzymała nas w murach szkoły. 
Jednak i tu nie nie próżnowaliśmy.  

Aż 102 uczniów spośród 226 
uczęszczających do nasze-

go Gimnazjum angażowało się 
w różne działania. Kto najwię-
cej, okaże się pod koniec maja, 
kiedy zostaną podliczone punk-
ty i kilkunastu gimnazjalistów 
otrzyma tytuł Ekologa '2015. 

Gimnazjalistom z Pucha-
czowa przypominam, że nadal 
można wykonywać postery 
dotyczące ochrony polskich 
kręgowców i ciągle prowadzi-
my zbiórkę zużytych baterii. 
Ponadto można wziąć udział w 
pięciu szkolnych konkursach: 
„Wiedzy o Poleskim Parku Na-
rodowym” (możliwość przej-
ścia do etapu okręgowego), 
multimedialnym i wiedzy na 
ten sam temat „Moje środowi-
sko przyrodnicze”, fotograficz-
nym „Wiosenne kwiaty”  oraz 
plastycznym „Ulotka o oszczę-
dzaniu wody”. Terminy wy-
konania to marzec i kwiecień. 
Regulaminy dostępne u opie-
kuna LOP Celiny Michalskiej. 

Tymczasem gratuluję zwy-
cięzcom konkursów, które 
niedawno zostały zakończone: 

Olimpiada wiedzy biologicz-
nej: I miejsce w szkole Patry-
cja Grzywaczewska i Milena 
Mikołajewska z 3a oraz udział 
w etapie okręgowym, II m-ce 
Seweryn Mydlak 2a, 3 m-ce 
Mikołaj Kołtunik 2b; Konkurs 
„Zielnik dendrologiczny”:  
1 miejsce: Natalia Mitura 1c, 
Weronika Witkowska 3c, II 
miejsce: Sebastian Wiak 1a, 
Adrian Roczon 3b, III miejsce: 
Daria Gregorowisz 1b, Kinga 
Niewolska 2b; Konkurs wiedzy 
biologicznej „Olimpus”: I miej-
sce w szkole- Mikołaj Kołtunik 
2b, II miejsce – Krzysztof Tar-
ka 2b, Patrycja Grzywaczew-
ska 3a, a III –Seweryn Mydlak 
2a, Mikołaj Chodoń 3a.

Wkrótce wznowimy wy-
cieczki terenowe, wykonamy 
badania chemiczne lokalnych 
wód, a na IV i V planowany 
jest happening w Puchaczowie 
oraz impreza ogólnoszkolna 
pod hasłem „Lokalne środowi-
sko przyrodnicze podziwiam, 
szanuję, poznaję.” Pozdrawiam 
miłośników przyrody.

                    Celina Michalska

własnoręcznie przygotowaliśmy 
pizzę oraz lepiliśmy pierogi pod 
okiem specjalistów. Odwiedzili-
śmy też Magik Park w Lublinie  
i byliśmy w kinie, oglądając pe-
rypetie sympatycznego misia 
Paddingtona. Ostatni dzień ferii 
był szczególny, ponieważ ogar-
nęło nas walentynkowe szaleń-
stwo, które udzieliło się również 
odwiedzonym przedszkolakom. 
Jako że impreza odbyła się za-
raz po tłustym czwartku, nie 
zabrakło pączków i ciasteczek  
w kształcie serduszek. 

Było to nasze ostatnie spotka-
nie podczas tych ferii i jednocze-
śnie dzień pełen wrażeń. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom, 
rodzicom, Paniom i dzieciakom 
z Przedszkola w Puchaczowie 
za współpracę i świetną zabawę.               
                           GOK Puchaczów

Dzień Myśli Braterskiej – 
co to takiego?
22 lutego na leśnych polanach Europy i obu Ameryk, 
na stepach Azji i pustyniach Afryki, na australijskiej 
sawannie płoną ogniska skautów. To Thinking Day  –  
– Dzień Myśli Braterskiej. 

Jest on nie tylko pamiątką 
urodzin założyciela tej naj-

większej światowej organizacji 
młodzieżowej, Roberta Baden-
Powell'a. Jest to również dzień, 
kiedy inaczej niż zwykle patrzy-
my na bliźnich. W karuzeli życia 
często zapominamy lub też nie 
dostrzegamy ich sygnałów. Ta 
chwila zadumy przy ognisku, w 
ciszy lasu lub przy kominku, w 
gronie przyjaciół pomaga zrozu-
mieć i uświadomić sobie czego 
tak naprawdę żądamy od życia, 
na nowo stawiamy sobie cele.

„Złączeni węzłem brater-
skiej miłości”, wspominamy 
wspólnie przeżyte dni wielkiej 
skautowej przygody, swoją 
służbę dla bliźnich i ojczyzny i 
to jak realizujemy w codzien-
nym życiu Testament Pierw-

szego Skauta, który odszedł 
na niebieskie polany w Afryce,  
u stop góry Kilimandżaro.

23 -24 stycznia oraz 21 -22 
lutego harcerze z 2 Drużyny 
Harcerskiej „Triera” z zuchami 
z „Leśnej Gromady” zorganizo-
wali biwaki, doskonalili umie-
jętności w grach terenowych  
i przygotowali część artystycz-
ną poświęconą przyjaźni. W 
licznych wierszach, scenkach, 
piosenkach oraz złotych my-
ślach i przysłowiach wspólnie 
pokazali, jaka przyjaźń być po-
winna, jak ją utrzymać i jaką 
wielką wartość ma każda przy-
jaźń w życiu człowieka.

Z harcerskim pozdrowie-
niem i życzeniami wszystkiego 
najlepszego,

Drużynowa Elżbieta Szwed

Palmowy poranek
To był wyjątkowy marcowy poranek dla 
uczniów Szkoły Filialnej w Ciechankach. 

Przybyły, bowiem do nas 
Panie Jolanta Hankiewicz-

-Ikwanty, Iwona Kałużna oraz 
Maria Chróścik niosąc ze sobą 
ogromne ilości kolorowych 
traw, które posłużyły do wyko-
nania palm. Wszyscy ucznio-
wie wraz ze swoimi rodzicami 
po krótkim instruktarzu przy-
stąpili do pracy. 

Warsztatom towarzyszy-
ła radosna atmosfera, każdy 
starał się, aby jego palma była 
najpiękniejsza. Panie, które 
prowadziły zajęcia przybyły 

na zaproszenie Anny Walczuk 
– wychowawczyni z oddziału 
przedszkolnego.  Dziękujemy 
za możliwość zapoznania się 
ze sztuką tworzenia jednego 
z symboli  Świąt Wielkanoc-
nych.                    Marta Stefańska
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Francine Rivers "Most przeznaczenia"

Hollywood lata 50-te XX w. Lena Scott jest najgorętszą wschodzącą gwiazdą 
srebrnego ekranu od czasu Marilyn Monroe. Niewielu zna jej prawdziwe 

imię - Abra. Jeszcze węższe grono wie, jaką cenę zapłaciła, żeby w końcu po-
czuć się kimś.Dla Kaznodziei Ezekiela Freemana, Abra na zawsze pozostanie 
małą dziewczynką, która skradła jego serce tej nocy, kiedy znalazł ją, kwilące-
go noworodka, pod mostem na obrzeżach miasteczka Haven. Zeke i jego syn, 
Joshua - najbliższy przyjaciel Abry - obserwują jak wyrasta ona na egzotyczną 
piękność. Jednak Zeke wie, że okoliczności towarzyszące jej narodzinom po-
zostawiły w jej sercu głęboką ranę, ranę, która czyni ją podatną na wdzięki 
niegrzecznego chłopca, który obietnicą miłości zwabia ją do „Fabryki Snów”. 
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Kochani 
seniorzy
W dniach 21-23 
stycznia 2015 roku 
do Przedszkola w Pu-
chaczowie zawitały 
uśmiechnięte Babcie  
i Dziadkowie. 

Z okazji ich święta przed-
szkolaki zaprezentowały 

umiejętności wokalne i recy-
tatorskie, dostarczając zebra-
nym wielu wzruszeń. Gru-
pa „Smerfów” wprowadziła 
wszystkich w zimowy nastrój, 
dzieci przebrane w stroje bał-
wanków śpiewały, tańczyły 
i recytowały wierszyki. Bie-
dronki i Misiaczki przedsta-
wiły baśń „Królowa Śniegu”,  
a Słoneczka „W krainie bajek”. 
Żabki wyraziły swoją miłość 
wierszem, piosenką i tańcem,  
a grupa Krasnali zaprosiła 
gości do podwodnego świata 
„Małej Syrenki”. Zakończe-
nie spotkania to poczęstunek 
okraszony upominkami wyko-
nanymi własnoręcznie. 

Przedszkole w Puchaczowie

dzieci uczestniczyły w zabawie 
ruchowej. Z uśmiechem na bu-
ziach i na wesoło interpretowa-
ły wiersz gimnastyczny. 

Następnie dzieci pracowa-
ły w grupach. Uczniowie kl. I 
przyporządkowywały tytuły ba-
jek do ilustracji, zaś przedszko-
laki miały za zadanie pogru-
pować ilustracje do danej bajki  
i odgadnąć jej tytuł. Z pracą tą 
dzieci świetnie sobie poradziły 
i na zakończenie wspólnie roz-
wiązały krzyżówkę.

Za zaangażowanie i wspa-
niałą pracę dzieci otrzy-
mały zakładki do książek  
i lizaki, zaś uczniowie wręczyli 
bibliotekarkom podziękowanie.

Filia Biblioteki w Ciechankach

Poznali budowę książki
29 stycznia 2015 r. w Filii Biblioteki w Ciechankach 
odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów kl. I  
oraz oddziału przedszkolnego ze Szkoły Filialnej 
w Zawadowie. 

Jak dbać  
o zdrowie? 
Odpowiedź na to py-
tanie znają doskonale 
uczniowie Gimnazjum 
w Puchaczowie. Udo-
wodnili to podczas kon-
kursu pod tym samym 
tytułem.

Najlepsi okazali się: Weroni-
ka Chwil z klasy 1c, Miko-

łaj Kołtunik z klasy 2b, Milena 
Mikołajewska z klasy 3a. Miej-
sca II otrzymali: Joanna Kot  
i Wiktoria Jamińska z 1b, Krzysz-
tof Tarka z 2b i Karolina Jasiel-
ska z 3c. Miejsca III zajęli: Ola 
Mil z 1c, Joanna Zabłotna z 2b 
oraz Adrian Roczon z klasu 3b. 

Laureaci, czyli W. Chwil, M. 
Kołtunik i K. Jasielska, repre-
zentowali Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Puchaczowie w po-
wiatowym konkursie wiedzowo-
-sportowym „Trzymaj formę”,  
gdzie zajęli drużynowo II miej-
sce, podobnie jak w konkursie na 
plakat i prezentację multimedial-
ną, którą przygotowała Adrianna 
Kapała z 2a.                C. Michalska

Dzień i noc
W ramach Innowacyjne-
go Startu Edukacyjnego 
04 marca w Szkole Filial-
nej w Ciechankach odby-
ła się lekcja "Dzień i noc", 
w której uczestniczyli 
rodzice oraz nauczyciele 
obserwujący zajęcia. 

Uczniowie oprócz trady-
cyjnych kart korzystali 

z tabletów i platformy multi-
medialnej iseprojekt.pl, dzie-
ki którym obejrzały animację 
dotyczącą obrotu Ziemi wokół 
Słońca i multimedialną koloro-
wankę. Na lekcji nie zabrakło 
aktywizujących metod naucza-
nia, dzieci m.in. przeobraziły 
się w naszą planetę oraz Słoń-
ce i prezentowały w tej formie 
rodzicom to, czego się dowie-
działy. 

Lekcja była ciekawym do-
świadczeniem zarówno dla 
dzieci jak i ich rodziców, którzy 
mieli możliwość oglądać swoje  
pociechy pracujące w grupie  
i indywidualnie przy pomocy 
najnowocześniejszych pomocy 
naukowych.            M. Stefańska

Byli bezkon-
kurencyjni
XX Festiwal Kolęd Pu-
ławy 2015 wychowanko-
wie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie 
z pewnością będą mile 
wspominać. 

Podczas koncertu finałowego, 
który odbył się 01 lutego, 

przyznano aż 4  nagrody i wy-
różnienia dzieciom i młodzieży 
pracującym w GOK-u pod kie-
runkiem Justyny Bartoszek oraz 
Krzysztofa Zgórskiego.

W tegorocznej edycji Festi-
walu wzięło udział  1596 osób, 
a przesłuchania trwały aż 5 dni. 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Puchaczowie reprezentowa-
li: Martynka Haraszczuk, Ja-
kub Kucybała, Martynka Styś, 
Weronika Wojczuk oraz zespół 
"TO MY" w składzie: Patrycja 
Krzyszczuk, Karolina Stachar-
ska, Karolina Ukalska, Kinga 
Wiązek i Ewa Zgórska. 

Podopiecznych pani Justyny 
i pana Krzysztofa zaproszono na 
koncert laureatów, wśród któ-
rych znaleźli się: Martynka Styś 
(I nagroda) i Weronika Wojczuk 
(wyróżnienie) – grupa wieko-
wa szkoły podstawowe klasy   
I-III; Jakub Kucybała (II na-
groda) – grupa wiekowa szko-
ły podstawowe klasy   IV-VI;  
i zespół wokalny  "TO MY" (II 
nagroda) – grupa wiekowa mło-
dzież szkolna.

Serdecznie gratulujemy  ar-
tystom oraz ich opiekunom, ży-
cząc dalszych sukcesów.     GOK 

Na początku zajęć dzieci 
utworzyły pociąg i zwie-

dziły bibliotekę. Bibliotekarka 
opowiedziała o księgozbiorze, 
zapoznała z regulaminem bi-
blioteki i wypożyczania oraz 
zasadami poprawnego zacho-
wania w bibliotece. Następnie 
dzieci otrzymały „wizytówki 
książek” i wpisały na nie swoje 
imię. 

Po wysłuchaniu wiersza 
poświęconego bibliotece dzie-
ci obejrzały prezentację mul-
timedialną o budowie książki. 
W trakcie oglądania prezenta-
cji każde dziecko miało przed 
sobą książkę i odnajdywało 
poszczególne elementy bu-
dowy książki. W czasie lekcji 

Fot.: K. Stefańczuk. 23 stycznia święto-
wano także w SP w Ciechankach.



V SESJA
26 LUTEGO 2015 ROKU

Na sesji Rada gminy podjęła następują-
ce uchwały, które w pełnym brzmieniu 
dostępne są z załącznikami w BIP na 
stronie internetowej gminy Puchaczów:

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

Uchwała w sprawie zatwierdze-
nia planu pracy Komisji rewizyjnej 
Rady gminy Puchaczów na 2015 r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLIX/14 Rady gminy Puchaczów 
z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Puchaczów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 r. 

Uchwała w sprawie  ustanowienia ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego. 

Uchwała w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowej dla budże-
towego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Puchaczowie na 2015 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspiera-
nia Rodziny na lata 2015-2017. 

Uchwała w sprawie  przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Pu-
chaczów na lata 2015-2020. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
taryf ZGK w Puchaczowie za zbioro-
we  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  na tere-
nie gminy Puchaczów za okres od  
01 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r. 

Uchwała w sprawie wyboru meto-
dy  ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawek tej opłaty. 

Uchwała w sprawie określenia kry-
teriów w pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego w przypadku 
uzyskania równorzędnych wyników 
w pierwszym etapie oraz w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, innych form wychowania przed-
szkolnego, prowadzonych przez gminę 
Puchaczów, przyznania tym kryteriom 
liczby punktów, określenia dokumen-
tów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów.

Przygotowała: M. Marcinek

Biuletyn

Co w gminie piszczy...
16 listopada 2014 roku wybraliśmy nowe wła-
dze gminy. Znamy również ostateczne składy 
osobowe poszczególnych komisji w Radzie 
gminy VII kadencji oraz nowo wybranych soł-
tysów i Rady sołeckie.

Wieści z sesji
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Skład komisji: 
Komisja Budżetu i Finansów:
Andrzej Klimek – przewodni-
czący
Mieczysława Skoczylas
Karol Zabłotny
Tadeusz Nowakowski
Szczepan Kanoniuk

Komisja Oświaty Kultury 
i Sportu:
Stanisław Radko – przewodni-
czący
Mieczysława Skoczylas
Karol Zabłotny
Zofia Bachenek
Leszek Gil

Komisja Szkód Górniczych 
i Ochrony Powierzchni:
Tadeusz Nowakowski – prze-
wodniczący
Andrzej Niziołek
Stanisław Radko
Stanisław Brutt
Szczepan Kanoniuk

Komisja Strategii i Rozwoju 
Gminy:
Marian Guzowski – przewod-
niczący
Mieczysława Skoczylas 
Roman Gnyp
Zofia Bachenek
Piotr Sarama

Komisja Rolnictwa:
Stanisław Brutt – przewodni-
czący
Marian Guzowski 
Stanisław Radko 
Leszek Gil 
Edward Szurek 

Komisja Rewizyjna:
Roman Gnyp – przewodni-
czący
Andrzej Niziołek
Tadeusz Nowakowski
Edward Szurek
Piotr Sarama

Sołtysi i Rada Sołecka: 
Albertów:
Sołtys:  Bronecka Barbara
Rada sołecka: Franczak Elż-
bieta, Walkowski Jan, Kuriata 
Agnieszka, Adamczuk Marzena, 
Kanoniuk Szczepan

Bogdanka
Sołtys: Bartoszek Włodzimierz
Rada sołecka: Mikołajewska 
Aneta, Grządka Henryka, Ga-
brelski Ryszard, Styś Lucjan,
Gabrelska Teresa.

Brzeziny:
Sołtys: Kałużna Iwona
Rada sołecka: Walczuk Anna, 
Szacoń Adam, Gała Kajetan, 
Lipiński Marek, Nowakowski 
Tadeusz

Ciechanki
Sołtys: Olender Grzegorz
Rada sołecka: Caban Anna,
Zaborowicz Krzysztof,
Anna Onyszko, Cyfra Andrzej, 
Trubalski Józef.

Ciechanki Kolonia
Sołtys: Barbara Ciepielewska
Rada Sołecka: Henryk Kot, 
Jacek Siepsiak, Bogumił Gajosz.

Jasieniec
Sołtys – Dariusz Chapuła
Rada sołecka: Patrycja Grze-
siuk, Wojciech Jakubczak, Jerzy 
Paśnik, Dorota Zając, Małgo-
rzata Łuczyńska.

Nadrybie Dwór
Sołtys: Zaborek Barbara
Rada sołecka: Brzozowiec An-
drzej, Macioszek Sławomir,
Główka Mieczysław.

Nadrybie Ukazowe
Sołtys: Gil Agnieszka
Rada sołecka: Szurek Andrzej,
Szurek Tomasz, Ostapiuk Mał-
gorzata.

Nadrybie Wieś
Sołtys: Środek Henryka
Rada sołecka: Wojtas Anna,
Radko Roman, Rutkowski Ka-
zimierz.

Ostrówek 
Sołtys : Kazimierz Zabłotny
Rada sołecka: Marek Ciepie-
lewski, Sylwester Kot, Walde-
mar Kot, Roman Sokołowski, 
Krzysztof Kot.

Puchaczów
Sołtys: Choduń Agnieszka
Rada sołecka: Łapa Andrzej, 
Tatarczak Beata, Gała Sylwia,
Hawryluk Janina, 
Ślązak Piotr

Stara Wieś
Sołtys: Krystyna Tomczak
Rada sołecka: Jerzy Woźniak, 
Wacław Grzesiuk, Swietłana 
Marcinek, Ewa Marcinek.

Szpica
Sołtys: Kazimierz Jerzy Zabłot-
ny
Rada sołecka: Kazimierz Za-
błotny s. Antoniego, Kazimierz 
Wiśniewski, Sławomir Rosiński, 
Kazimierz Duda.

Turowola
Sołtys: Andrzej Szurek
Rada sołecka: Józef Chróścik, 
Andrzej Borys, Sławomir Zdyń, 
Ewa Walaszek, Ryszard Choł-
dzyński.

Turowola Kolonia
Sołtys: Małgorzata Kutyma
Rada sołecka: Dorota Kanady, 
Bartłomiej Pondel, Mateusz 
Woźniak.

Wesołówka 
Sołtys: Roman Kot
Rada sołecka: Chapuła Piotr, 
Jachimczuk Grzegorz, Jaroszek 
Paweł, Marcinek Halina, Nizio-
łek Edyta.

Zawadów 
Sołtys: Krzysztof Duda
Rada sołecka: Przemysław Wa-
silak, Andrzej Brzozowiec, Ta-
deusz Mazurkiewicz, Grzegorz 
Malinowski, Grzegorz Kociuba.

URZĄD GMINY PUCHACZÓW
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

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

Fot.: K. Stefańczuk. Wybory sołtysa  
i Rady sołeckiej w Ciechankach.
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Informator

SAMOCHODOWE USŁU-
GI TRANSPORTOWE 
WIESŁAW PIĄTEK 

PUCHACZÓW
Do Łęcznej: 6.03S+; 
06.33E+; 7.03 S+; 07.33E+; 
08.03S+; 8.33E; 9.03S+; 
9.43E+; 10.03S; 11.08E+; 
11.43S+; 12.28E+; 13.38S; 
14.23S; 14.58E+; 15.28S; 
16.03E; 16.38S; 17.38E; 
18.23S. 

Do Cycowa: 5.27S; 5.57E; 
6.27S; 6.57E; 7.27S; 7.57E; 
8.27S; 8.52E; 9.27S; 10.07E; 
10.57S; 11.37E; 12.37S; 
13.37E; 14.12S; 14.47S; 
15.22E; 15.47S; 16.27E; 
17.27S.

S – kursuje w dni nauki szkolnej
E – kursuje od poniedziałku  
do soboty oprócz świąt
+ – kursuje do szpitala  
w Łęcznej 

KOMUNIKACJA PRY-
WATNA ARS-TRANS

ŁĘCZNA: DWORZEC 
AUTOBUSOWY 
Do Cycowa: 9.00a; 12.00a; 
14.55a; 18.00a.
a – nie kursuje w niedziele  

i święta

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW 

SAMOCHODOWE  
USŁUGI TRANSPORTO-
WE WIESŁAW PIĄTEK

ŁĘCZNA: DWORZEC  
AUTOBUSOWY)

Do Cycowa (przez Pucha-
czów): 5.20S, 5.50 E; 6.20S; 
6:50S; 7.20S; 7.50 E; 8:20S, 
8.45E, 9:20S, 10:00E, 10:50S, 
11:30E, 12:30S, 13:30E, 
14:05S, 14:40S, 15:15E, 
15:40S, 16:20E, 17:20S

SZPITAL ŁĘCZNA: DWO-
RZEC
7:10, 7:35, 8:16, 9:31, 11:21, 
12:01, 13:10, 13:41, 14:43, 
15:23, 18:39.

SZPITAL ŁĘCZNA –  
– MILEJÓW – JASZCZÓW
6:17, 7:25, 7:47, 8:29, 10:31, 
11:28, 12:56, 13:23, 13:55, 
14: 46, 15:33, 17:38, 19:13

Nowy rozkład jazdy autobu-
sów obowiązuje  

od 01 marca 2014 roku.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   81 757 50 12
Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   81 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   81 752 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   81 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   81 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   81 757 51 88
Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   81 752 15 82  lub  999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   81 752 72 10  lub  997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   81 752 75 30  lub  998
Pogotowie Gazowe   tel.   81 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   81 752 09 76
 

KALENDARIUM 
IMPREZ GOK 
W PUCHACZOWIE
Kwiecień 2015

Spotkanie Wielkanocne

Kwiecień 2015

Wiosenny Rambit – Turniej Między- 
szkolny

Maj 2015

XXIX Mały Konkurs Recytatorski – 
– eliminacje gminne

Maj 2015 

Majówka z Kołami Gospodyń 
Wiejskich
GOK serdecznie zaprasza na "Gimna-
stykę dla każdego". Jak sama nazwa 
wskazuje, to zajęcia sportowe dla 
wszystkich – niezależnie od wieku, 
płci czy kondycji fizycznej. Jest to ide-
alne rozwiązanie dla chcących zadbać 
swoje zdrowie i samopoczucie. Uczest-
nictwo w zajęciach poprawia kondycję 
oraz sprawność ogólną. 
Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się 
Gminnym Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie na sali widowiskowej w każdy 
czwartek w godz. 18.15-19.15. 

GMINNY OŚRODEK 
ZDROWIA SP ZOZ  
W PUCHACZOWIE
LEKARZE MEDYCYNY RODZIN-
NEJ: Dzikowski Sławomir: pon., 
śr., czw., pt. 8.00-14.00, wt. 
12.00-18.00; Małocha-Gieroba 
Ewa: pon., wt, śr., pt. 8.00-15.00, 
czw. 12.00-18.00; Radomska 
Karolina: pon., pt. 14.00-18.00; 
Radko Katarzyna: śr. 14.00-
18.00; Rakszewska Tamara: 
wt., czw. 14.00-18.00. LEKARZE 
STOMATOLODZY: Jasielska 
Maria: pon. 8.00-10.30, czw. 
7.30-15.30, pt. 7.30-16.00; Sza-
wuła Edyta: wt. 7.30-17.00, śr. 
8.30-18.00; Szymańska-Żołądek 
Lucyna pon. 10.30-18.00; GINE-
KOLOG: Kondracka Beata: pon. 
i pt. 15.00. LEKARZ MEDYCYNY 
PRACY: Lalak Marek czw. 15.00. 
LEKARZE REHABILITANCI: Za-
borek Sławomir: pierwszy po-
niedziałek miesiąca – od 16.00; 
Chibowski Tomasz: ostatni czw. 
miesiąca 14.00. RADIOLOG: Dzi-
da Monika: śr. 14.00-16.00.

Tel. 81 757 54 80Tel. 81 757 53 45
www.puchaczowgok.pl

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

1900 numerów w systemie
Od niespełna 2 lat na terenie gminy funkcjonuje sys-
tem teleinformatyczny Alcetel. 

Dzięki niemu mają Państwo 
możliwość otrzymywania 

wiadomości – na telefon sta-
cjonarny w formie głosowej, na 
telefon komórkowy w formie 
komunikatów sms o charakterze 
informacyjnym (zebrania wiej-
skie, ważne wydarzenia gmin-
ne, powiatowe, akcje itp.) lub 
ostrzegawczym (niebezpieczne 
zjawiska meteorologiczne). 

W systemie zarejestrowano 
ponad 1900 numerów telefonów 
i wciąż można się do niego przy-
łączyć. Korzystanie z systemu 
jest bezpłatne – koszty funk-
cjonowania systemu ponosi 
gmina Puchaczów, osoba zain-

teresowana ponosi tylko koszt 
rejestracji w systemie (jest to 
koszt wysłania wiadomości 
sms lub połączenia telefonicz-
nego). Zarejestrowane numery 
nie są i nie będą wykorzystywa-
ne do celów marketingowych: 
nie będą otrzymywali Państwo 
tą drogą reklam, numery tele-
fonów nie są przekazywane in-
nym podmiotom. Rejestracja 
w systemie jest bardzo prosta, 
wystarczy zadzwonić lub wy-
słać sms według wskazówek w 
tabeli. Wyrejestrowanie z sys-
temu jest tak samo proste jak 
zarejestrowanie i możliwe w 
każdej chwili.      Marek Grzesiak
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Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i wybranych sklepach.  
Dwumiesięcznik ukazuje się w styczniu, marcu, maju, lipcu, wrześniu i listopadzie.  
Redakcja przyjmuje podpisane imieniem i nazwiskiem materiały do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Po sąsiedzku z...
gminnymi podatkami

Regionalia

Śmieciowe 
opłaty
Urząd Gminy w Pucha-
czowie przypomina,  
że 16 marca 2015 r. mi-
nął termin zapłaty I raty 
opłaty śmieciowej. Staw-
ka opłaty w I kwartale 
2015 r. nie uległa zmia-
nie, więc mieszkańcy  
są zobowiązani do pono-
szenia opłaty zgodnie  
ze złożonymi deklaracja-
mi. 

Zadeklarowaną wysokość 
kwartalnej opłaty za gospo-

darowanie odpadami komu-
nalnymi należy uiścić u inka- 
senta (sołtysa swojej miejsco-
wości) lub przelewem na ra-
chunek bankowy Urzędu gmi-
ny Puchaczów w BS Łęczna O/
Puchaczów nr: 66 8693 0006 
0000 0172 2003 0003.

Stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi ule-
gnie zmianie w II kwartale 2015 r. 
Po wejściu w życie nowych stawek 
każdy, kto złożył deklarację otrzy-
ma pisemne zawiadomienie o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki opłaty  
i danych podanych w deklaracji.  
W takim przypadku właściciel nie-
ruchomości nie jest zobowiązany 
do złożenia nowej deklaracji i uisz-
cza opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu.

Stawki opłat, które będą obo-
wiązywały od II kwartału 2015 
roku, roku wynoszą:

– 6 zł miesięcznie od osoby, 
jeżeli odpady zbierane są w spo-
sób selektywny z kompostowa-
niem frakcji ulegającej biodegra-
dacji na własne potrzeby

– 8 zł miesięcznie od osoby, 
jeżeli odpady zbierane są w spo-
sób selektywny bez kompostowa-
nia frakcji ulegającej biodegrada-
cji na własne potrzeby

– 14 zł miesięcznie, jeżeli od-
pady zbierane są w sposób niese-
lektywny.

I. PODATEK LEŚNY:  41,55 zł z 1 ha lasu

 II. PODATEK ROLNY:  50,00 zł ha przeliczeniowego (według cen żyta: 20 zł za dt) 
Stawka podatku w stosunku roku minionego nie legła zmianie. Cena skupu żyta ustalona 
komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. wynosi 61,37 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 wynosi 153,42 zł. 
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 103,42 ZŁ MNIEJ 
PODATKU ROLNEGO.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

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

lifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od m2 powierzchni
• pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub od elektrowni 

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 mieszkal-

nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,00 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
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 właścicielami 

środków transportowych. Podatek od środków transportowych. Podatek od środków 
transportowych płatny jest w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku po-
datkowego w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podatku od 
środków transportowych za 2015 rok pozostały na poziomie roku 2014.

   GMINNE PODATKI W 2015 ROKU

Obowiązujące w gminie Puchaczów stawki podatku  
w 2015 roku nie zmieniły się w stosunku do minionego roku.
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Fot.: Kartka z zeszytu z wykrojami 
Janiny Cieplewskiej – członkini 
Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ostrówku. Rok 1961. 


Obecnie zeszyt znajduje się w rę-
kach pani Mieczysławy Skoczylas.


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  
Mieszkańcom Gminy pragnę złożyć  


najserdeczniejsze życzenia  radości i wszelkiego dobra.
Radosnych, świątecznych chwil z rodziną i przyjaciółmi, zdrowia, pogody ducha, 


miłości i wiary, wzajemnej życzliwości oraz refleksji w tym pełnym zadumy,  
ale jakże radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie  


i napełnia nas nadzieją na dobre dziś i lepsze jutro.


Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk 


Na okładce: 
Słoneczne dachy – montaż solarów w gminie Puchaczów.
Władze powiatowe i gminne podczas delegacji w Lachowiczach.
Bal gimnazjalny w Zespole Szkół w Puchaczowie oraz zaproszeni goście – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Kazimierz Radko z Wójtem Gminy Puchaczów Adamem Grzesiukiem (fot. D. Arciszewski).
Uczniowie Szkoły Filialnej w Ciechankach podczas uroczystego Dnia Babci i Dziadka (fot. Karol Stefańczuk).
Palmowy poranek w Szkole Filialnej w Ciechankach.
Kartka z zeszytu z wykrojami Janiny Ciepielewskiej (1961 rok).
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi (1986 rok).


W uroczystym nastroju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
wszystkim Mieszkańcom Gminy życzymy zdrowych,  


wesołych Świąt Wielkanocnych, obfitości Łask Zmartwychwstałego Chrystusa,  
niosących spokój, radość i wiosenny optymizm.  


Dni pełnych radości, nadziei i wzajemnej życzliwości. 
Niech te święta będą dla Państwa czasem odpoczynku w gronie  


najbliższych i źródłem energii tak bardzo potrzebnej w życiu codziennym.
 


Przewodnicząca Rady Gminy           Radni Gminy Puchaczów


                            Urszula Hucz


   Historia starej fotografii   


Fot.: Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Starej Wsi podczas jed-
nego z zebrań 18 lutego 1986 roku. 


Fot.: A. Sobiesiak.  
Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej  
przyznany Szkole Podstawowej   
im. Jana i Kazimierza Bogdano-
wiczów w Nadrybiu.





