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DOŻYNKI GMINNE
20 września 2015 r.

10.30  Zbiórka korowodu dożynkowego 
10.45  Przemarsz na plac dożynkowy – Rynek w Puchaczowie
11.00  Uroczysta Msza święta
12.00  Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości
12.30  Występ Orkiestry Dętej
13.15  Program artystyczny szkół
15.20  Występ zespołu „To My”
15.40  „Tyle słońca ...! Przeboje Anny Jantar”  w wykonaniu    
  Anny Żebrowskiej
16.40  Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej
18.00  Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych 
18.30  Kabaret Świerszczychrząszcz
20.00  Koncert gwiazdy wieczoru – Zespół „Piękni i Młodzi”
21.00  Taniec z ogniem
21.30 - 01.30 Zabawa  z zespołem „Brokat”

IMPReZy TOWARZysZące:
 

Wesołe miasteczko, wystawa rękodzieła i sztuki ludowej, wystawa płodów 
rolnych, degustacja potraw regionalnych

*** 
Turniej piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych w Puchaczowie



Fot.: Obchody 37 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Puchaczowie. „Jak co roku, w dniu 01 września  
pod pomnikiem pomordowanych w Puchaczowie odbył się zlot zuchów i harcerzy z terenu całej gminy,  

którzy złożyli hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej.”
                                                                                                                                                     /Z Kroniki Puchaczowa/

   Historia starej fotografii      Historia starej fotografii   

Na okładce: 
Dożynkowe impresje
Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Puchaczowie
Rodzinny Piknik w Torowoli-Kolonii
Uczestnicy kolonii w Zakopanem

Ostrówkowy rajd rowerowy pod hasłem „Szlakiem bocianich gniazd”
Wręczanie nagród podczas Gminnej Ligii Piłki Nożnej 2015 
Zwycięzcy Otwartych Mistrzostw w Siatkówce Plażowej
Obchody 37 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Puchaczowie (Historia starej fotografii)
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Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny

W drugiej połowie XIX wieku parafia Puchaczów należała do diecezji lubelskiej i wchodziła w skład dekanatu 

chełmskiego.

Do parafii przynależały wioski, które obecnie znajdują się w parafii Wola Korybutowa, Cyców i Nadrybie. Źródła 

kościelne wymieniają następujące miejscowości: osadę Puchaczów, folwark Puchaczów, Stara Wieś, Turo-

wola A i B, Brzeziny, Wesołówka, Szpica, Zawadów, Nadrybie, kolonie: Malinówka, Jasieniec, Albertów, Turowola, 

Podgłębokie, Janowica, Przymiarki, Zaróbka, Bogdanka, Stefanów, Nadrybie.

Pracowało tutaj wielu zacnych kapłanów. Z ksiąg metrykalnych dowiadujemy się, że na przestrzeni prawie 

200 lat, tj. w latach 1793-1997, było ich 21. Parafię obsługiwał zazwyczaj jeden ksiądz proboszcz, choć 

istnieje wzmianka o wikariuszu. Najdłużej posługę pełnił ks. Piotr Dutkowski, który w Puchaczowie przebywał 

aż 42 lata (1840-1882), w trudnych czasach powstania styczniowego i walki Polaków z rusyfikacją. Drugim 

kapłanem pod względem długości pracy duszpasterskiej był ks. Tadeusz Gryta. W Puchaczowie spędził 25 lat 

(1972-1997). Kolejnym kapłanem był ks. Józef Halliop, który pracował przez 24 lata  (1924-1948).

W pamięci mieszkańców osady jeszcze do lat 50-tych XX wieku zachował się przekaz ustny, który spisał 

przeor Adam Grot. Stanowi on cenne źródło informacji. W skróconej wersji brzmi następująco:  

„Ks. Feliks Leszczyński odnowił kościół wewnątrz, po nim nastał ks. Stefan Warszawski – sprawił ornat,  

ks. Marceli Dąbrowski zrobił dach gontowy na kościele, ks. Feliks Biały zbudował plebanię i sprawił ornat czer-

wony, ks. Ludwik Zaorski zrobił dach z blachy na kościele, dwie wieże na kościele, przybudował zakrystię, bramę, 

sprawił krzyż procesjonalny i naczynie do chrztu, ks. Józef Waśkiewicz odmalował kościół, ułożył posadzkę, 

sprawił grób wielkanocny, dał polichromię. Niczym nie zasłużyli się ks. Michał Kuczyński, ks. Piotr Tarkowski  

i ks. Jan Bakiera”.

Od redakcji

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował 
dziesiąty już raport z okresu 01 lipca – 31 sierpnia z które-

go wynika, że susza panuje we wszystkich województwach. 
Aż w 8, między innymi w lubelskim, suszę odnotowano  
we wszystkich gminach. Najgorsza sytuacja panuje w północ-
nych powiatach Lubelszczyzny, m.in. w bialskim, radzyńskim, 
parczewskim, lubartowskim i ryc-kim. Na tę chwilę straty 
sięgają w Polsce blisko 900 milio-nów złotych, ale rzeczywiste 
szkody są dużo poważniejsze, ich wartość może dojść do nawet 
1,5 miliarda złotych.Zapraszamy do lektury kolejnego numeru 
"Wieści",  w którym przeczytają Państwo m.in. o skutkach suszy 
2015 i rządowej próbie pomocy rolnikom. 

Darmowe ko-
lonie dzięki 
gminie
W dniach od 13 do 26 lipca 2015 r. 
dzięki staraniom i zaangażowaniu 
Wójta Gminy Puchaczów Adama 
Grzesiuka i współpracy 
z Polską Fundacją Wiejską w Lu-
blinie, dzieci z naszej gminy prze-
bywały na kolonii w Zakopanem. 

Dzieci bawiły się znakomicie na za-
jęciach integracyjnych, karate oraz 

tańcach. Odbyły też piesze wycieczki na 
Olczański Wierch, Gubałówkę oraz nad 
Morskie Oko. Nie zabrakło gier, zabaw, 
konkursów, dyskotek i ognisk. Uczestnicy 
kolonii zwiedzili Wielką i Małą Krokwię, 
Kaplicę na Jaszczurówce, Sanktuarium na 
Krupówkach i Cmentarz na Pęksowym 
Brzysku. Byli także w Muzeum Tatrzań- 
(cd. s. 2)

Dożynki po-
wiatowe już za 
nami
Tym razem gospodarzem Do-
żynek Powiatowych była gmina 
Spiczyn. 30 sierpnia tradycyjnie 
uroczystość rozpoczęła się koro-
wodem dożynkowym złożonym  
z władz i reprezentacji wszystkich 
gmin powiatu. 

W naszej delegacji znaleźli się m.in.: 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 

Grzesiuk, Sekretarz Gminy Puchaczów 
Katarzyna Wójcik-Kęcik, radni: Mieczy-
sława Skoczylas, Stanisław Brutt, Piotr 
Sarama, Stanisław Radko, Roman Gnyp 
i Marian Guzowski. W barwnym koro-
wodzie szły dzieci w strojach ludowych, 
panie z OSP Kolonia Turowola oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Brzezin, Ostrów-
ka i Puchaczowa, a także Stowarzyszenie 
Kobiet Gminy Puchaczów, które przygo-
towały na uroczystość piękne dożynkowe 
wieńce. (cd. s. 2)

Fot.: Delegacja gminy Puchaczów.
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(cd. ze s. 1) skiego Parku Na-
rodowego i złożyli wizytę gó-
ralowi w Murzasichle. Z żalem 
odjeżdżali z Zakopanego.

Kolonie po raz trzeci zor-
ganizowała Polska Fundacja 
Wiejska. W tym roku skorzy-
stało z nich 46 dzieci, których 
rodzic lub opiekun podlegał 
aktualnemu, pełnemu ubez-
pieczeniu w KRUS, potwier-
dzonemu aktualnym zaświad-
czeniem z instytucji. Całkowi-
ty koszt wyjazdu wynosił 1100 
zł. Rodzice z własnych portfeli 
dopłacali do kolonii tylko 350 
zł, koszt transportu w całości 
pokryła gmina, a resztę kwoty 
dofinansowywał KRUS.

– Wyjazd był dla dzieci, 
które prawie codziennie poma-
gają wypełniać gospodarskie 
obowiązki, przede wszystkim 
odskocznią od codziennych 
obowiązków. Dzięki koloniom 
zmieniły klimat, nawiązały 
nowe przyjaźnie i zwiedziły 
jeden z najpiękniejszych zakąt-
ków naszego kraju – komen-
tuje wydarzenie Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk.

Z letniego wypoczynku w 
Muszynie skorzystało także 
czworo uczniów szkół pod-
stawowych z naszej gminy. 
Warunkiem uczestnictwa w 
12-dniowym wyjeździe był 
dochód na jednego członka 
rodziny, który nie mógł prze-
kroczyć 456 zł netto. Kolonie 
były całkowicie bezpłatne,  
a organizowało je Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. Dzieci do 
wyjazdu kwalifikował Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pucha-
czowie.

T. Budzińska

Drodzy mieszkańcy Gminy Puchaczów,  
Szanowni Państwo,

Od pewnego okresu Gmina przeżywa trudności finansowe spo-
wodowane niskimi dochodami realizowanymi przez Lubelski Urząd 
Skarbowy. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt obowiązkowych wpłat 
na rzecz Skarbu Państwa tzw. Janosikowego w kwocie 2 979.874,00 zł 
w 2015 r. W efekcie na dzień 30.06.2015 r. zabrakło w budżecie 
Gminy ok. 2mln złotych. By niedopuścić  do pogłębiania się deficytu 
budżetowego, zdecydowałem o podjęciu szeregu działań oszczęd-
nościowych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych, jak również 
naszego życia codziennego. W okresie od 01.08 do 30.11.2015 r. w 
drodze porozumień ograniczyłem wynagrodzenia pracowników 
urzędu,  jak również jednostek organizacyjnych tzn. szkół, przed-
szkola, GOK, ZGK, OPS, GBP. Zdecydowałem również o wyłącze-
niu oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy w godz. 23.00-4.00. 
Według wyliczeń dokonanych przez pracowników Urzędu uzyskane 
w ten sposób oszczędności finansowe pozwolą zrównoważyć bu-
dżet Gminy w 2015 r. Tak trudna sytuacja finansowa dotknęła nas 
po raz pierwszy, myślę że w latach przyszłych już się nie powtórzy.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracowni-
kom za wyrozumiałość i rzeczowe podejście do tej jakże trudnej 
sytuacji. 

Państwa – mieszkańców Gminy Puchaczów chciałbym przeprosić 
za utrudnienia powstałe na skutek wprowadzonych oszczędności. 

Z poważaniem,
Adam Grzesiuk

Wójt Gminy Puchaczów

Darmo-
we kolo-
nie dzięki 
gminie

Dożynki 
powiatowe 
już za nami
(cd. ze s. 1) Na stoisku promo-
cyjnym naszej gminy przygo-
towanym przez Gminny Ośro-
dek Kultury znalazło się wiele 
wypieków i mięs, przepyszny 
smalczyk oraz pierogi. Jednym 
z przysmaków były wędliny tra-
dycyjne z Brzezin pochodzące  
z zakładu Bogdana Kota słyną-
cego z domowych smaków. 

Dekorację stoiska tworzyły 
głównie kompozycje z wikliny  
i wrzosów przygotowanych przez 
Karolinę Roczon z "Lawendowe-
go Centrum" w Ostrówku. Panie 
z Referatu Rozwoju Lokalnego 
i Promocji Gminy rozdawały 
uczestnikom imprezy broszury 
oraz gadżety promujące gminę. 
Wszystko prezentowało się bar-
dzo efektownie.

Dwie z 3 potraw wystawio-
nych do konkursu kulinarnego 
otrzymały główne nagrody. 
Zawijańce drożdżowe wykona-
ne przez Krystynę Magdziarz  
z KGW Bogdanka zajęły miejsce  
I, a pierś po cygańsku przygo-
towana przez Urszulę Pawlak 
z KGW Jasieniec uplasowała 
się na miejscu III.  W kategorii 
tradycyjne wieńce dożynkowe 
II miejsce przypadło KGW  
z Ostrówka, a wyróżnienie w 
kategorii wieńce nowoczesne 
powędrowało do Stowarzysze-
nia Kobiet Gminy Puchaczów.

W części artystycznej tra-
dycyjnie wystąpił  znany już 
wszystkim zespół "TO MY"  
z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie, który ma bardzo 
wielu wiernych fanów.  

Dziękujemy wszystkim  
za pomoc i wsparcie przy orga-
nizacji całego przedsięwzięcia, 
szczególnie zaś Paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich za wyko-
nanie wieńców i potraw oraz 
udział w korowodzie dożynko-
wym. Podziękowania należą się 
również lokalnym przedsiębior-
com, za wkład w przygotowanie 
stoiska, i dobrym duchom, któ-
rych nie wymieniono, a które 
miały wpływ na przygotowanie 
uroczystości.                         

Beata Sagan    

Czarny czwartek 
"Bogdanki"
25 sierpnia notowania "Bogdanki"na Giełdzie Papierów 
Wartościowych spadły o prawie 30 % na skutek wypo-
wiedzenia przez firmę Enea umowy na wieloletnie do-
stawy węgla zasilającego elektrownię w Kozienicach.

Jak poinformował rzecznik 
prasowy "Enea", węgiel z 

"Bogdanki" jest zbyt drogi w po-
rówaniu z paliwem dostępnym 
na rynku. 

Ekonomiści i giełdowi ana-
litycy przypuszczają, że ten chy-
ba nieprzypadkowy krach spo-
wodowany jest chęcią brutalne-
go przejęcia spółki przez jedną  
z wiodących firm na rynku 
energetycznym. 

Umowa o wartości ponad  
5 miliardów złotych, która mia-
ła obowiązywać strony do 31 
grudnia 2025 roku zostanie roz-
wiązana 01 stycznia 2018 roku. 
– Biorąc pod uwagę naszą wielo-
letnią umowę z "Eneą" jesteśmy 
otwarci na powrót do rozmów 

i szukanie porozumienia. Wie-
rzymy, że kompromis jest moż-
liwy – mówi Zbigniew Stopa, 
prezes LW „Bogdanka”. 

Tymczasem Artur Soboń, 
szef klubu PiS w Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego, zwrócił 
się do ministra skarbu Andrzeja 
Czerwińskiego o audyt podej-
rzewając potencjalne działania 
na szkodę przedsiębiorstwa 
przez zarząd spółki "Enea".

– Długofalowo zakup węgla 
po cenach rynkowych jest roz-
wiązaniem bardziej korzystnym 
dla spółki "Enea" i całej polskiej 
energetyki niż zakup subsydio-
wanego węgla po cenach niż-
szych od kosztów jego wydoby-
cia – dodaje Soboń.                     mr
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Mamy w funduszu 
436.960,88 zł
To może nie są zbyt duże pieniądze, ale pozwalają 
sołectwom na zrealizowanie niewielkich, lecz ocze-
kiwanych przez społeczność zadań – mówi Wójt 
Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk. – Sami miesz-
kańcy danej wsi najlepiej wiedzą, co i w jakim miej-
scu najbardziej jest im potrzebne. 

Przez cały lipiec przekazy-
wałem sołtysom informa-

cje o wysokości środków przy-
padających danemu sołectwu 
w ramach funduszu sołeckie-
go na 2016 r., które wynoszą 
łącznie 436.960,88 zł – dodaje 
A. Grzesiuk.

Przypominamy, że środki 
funduszu sołeckiego są niero-
zerwalną częścią budżetu gmi-
ny, tyle że jest ona przeznaczo-
na na zadania wskazane przez 
mieszkańców, a nie przez wój-
ta czy radę gminy. Aby więc 
konkretne zadania uchwalone 
przez zebranie wiejskie do sfi-
nansowania z funduszu so-
łeckiego zostały zrealizowane 
w następnym roku, najpierw 
muszą zostać zapisane w tzw. 
uchwale budżetowej gminy 
uchwalonej przez radę gminy 
na następny rok budżetowy 
(pokrywający się z rokiem ka-
lendarzowym).

Zbliżają się terminy zebrań 
wiejskich, podczas których 
mieszkańcy sołectw wcho-
dzących w skład gminy bez-
pośrednio zadecydują o tym, 
na co w ich sołectwie zostaną 
przeznaczone pieniądze. 

Wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z 
inicjatywy sołtysa, rady sołec-
kiej lub co najmniej 15 pełno-
letnich mieszkańców sołectwa. 
Powinien zawierać planowane 
przedsięwzięcia, szacunkowy 

W ramach funduszu so-
łeckiego w dalszym cią-
gu realizowane są przed-
sięwzięcia z 2015 roku: 

● Zakup profesjonal-
nych urządzeń gastrono-
micznych do doposaże-
nia zaplecza kuchennego 
w budynku wiejskim 
w Ostrówku, tj.: zmy-
warka, wózek kelnerski 
3-półkowy, frytkownica 
2-komorowa oraz 2 stoły 
robocze – 16.637,78 zł;

● Zakup szafy chłod-
niczej 2-komorowej do 
budynku wiejskiego w 
Ciechankach – 4.689,00 
zł;

● Zakup warnika do 
budynku OSP w miejsco-
wości Nadrybie-Wieś – 
300,00 zł;

● Doposażenie zaple-
cza kuchennego  
w budynku wiejskim  
w Bogdance w szafę 
chłodniczą pojedynczą  
i warnik – 3.000,00 zł;

● Ogrodzenie placu 
zabaw w Wesołówce – 
5.998,00 zł; 

● Zakup farby i im-
pregnatu do pomalowa-
nia altany i obrzeży w 
Albertowie – 711,01 zł;

● Zorganizowanie 
festynu rodzinnego w 
miejscowości Turowola-
-Kolonia:  zakup artyku-
łów spożywczych oraz 
usług zabawy dla dzieci 
(m.in. wynajęcie dmu-
chanych zjeżdżalni, ma-
lowanie twarzy itp.)  
– 3.545,00 zł; 

● Przeprowadzenie 
konserwacji klimatyzacji 
w budynkach wiejskich  
i OSP w miejscowo-
ściach: Zawadów, Ostró-
wek, Albertów, Turowola 
i Brzeziny – 2.952,01 zł;

● Malowanie przed-
nich i bocznych ścian 
elewacyjnych budynku 
wiejskiego w Albertowie 
– 11.900,02 zł. S. Biedacha

koszt ich realizacji oraz 
uzasadnienie. 

Oprócz przedstawionych 
wymagań ustawowych właści-
we jest, aby z wnioskiem so-
łectwa złożono protokół z ze-
brania wiejskiego, na którym 
został uchwalony (jako dowód 
prawidłowego jego zwoła-
nia i przeprowadzenia) oraz 
uchwała zebrania wiejskiego  
w sprawie przyjęcia uchwalo-
nego wniosku. 

W/w wnioski sołectw po-
winny być złożone przez soł-
tysów do wójta w terminie do 
dnia 30 września 2015 r., celem 
uwzględnienia ich w projekcie 
budżetu gminy. 

Sylwia Biedacha

Wysokość środków w ra-
mach funduszu sołeckie-
go na 2016 rok przypada-
jących na dane  sołectwa 
Gminy Puchaczów:

Albertów  – 29.768,27 zł
Bogdanka  – 18.537,73 zł
Brzeziny  – 28.444,14 zł
Ciechanki  – 36.486,97 zł
Pom Ciechanki  – 18.881,03 zł
Jasieniec  – 16.968,40 zł
Nadrybie-Ukaz. – 16.674,15 zł
Nadrybie-Dwór – 19.959,94 zł
Nadrybie-Wieś  – 24.324,65 zł
Ostrówek  – 30.945,27 zł
Puchaczów  – 45.657,75 zł
Stara Wieś  – 20.989,82 zł
Szpica  – 27.512,35 zł
Turowola  – 29.964,43 zł
Turowola-Kol. – 24.766,02 zł
Wesołówka  – 20.156,11 zł
Zawadów  – 26.923,85 zł

Piknik w 
Turowoli-
-Kolonii
Organizacją pikniku za-
jęła się Ochotnicza Straż 
Pożarna w Turowoli-
-Kolonii, która dzięki 
funduszowi sołeckiemu 
zapewniła jego uczestni-
kom wiele atrakcji. 

Wszystkich obec-
nych częstowa-

no pieczonymi kiełba-
skami oraz domowymi 
ciastami. Dzieci ugosz-
czone słodkościami mogły 
korzystać z dmuchanych 
zjeżdżalni oraz uczestniczy-
ły w konkurencjach sporto-
wych. Nie zabrakło pokazów 
strażackich, potańcówki oraz 
drobnych upominków ufun-
dowanych przez wójta gminy 
Puchaczów.               Agata Hałas

Zdrowo i 
smacznie
17 lipca w Brzezinach 
odbyły się warsztaty do-
tyczące zasad zdrowego 
żywienia, którym towa-
rzyszył pokaz kulinarny. 

Fachową wiedzą na temat ja-
kości jedzenia i jego wpływu 

na nasze zdrowie, formę i samo-
poczucie podzielili się eksperci: 
Edyta Szymaniak – dietetyk, 
oraz Kamil Kozieł – mistrz 
kuchni. Spotkanie zorganizował 
Lubelski Bank Żywności. 

W warsztatach uczest-
niczyło ok. 30 osób. Gości 
dopieszczono smakiem zdro-
wych, świeżych i ekologicz-
nych sałatek, chłodnika oraz 
orzeźwiającej lemoniady, ide-
alnych na letnie upały. 

Spotkanie zainicjowało 
nowy rodzaj aktywności, tzw. 
„działań towarzyszących” wpi-
sanych do Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.        Ewa Kaźmierczak
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Wokół nas

Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Puchaczów w 
Siatkówce Plażowej 2015
16 sierpnia 2015 roku na boiskach kompleksu Orlik 
2012 w Puchaczowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Puchaczów w Siatkówce Plażowej. 

Do rywalizacji przystąpiły 
cztery pary. Dwie reprezentu-
jące Gminę Puchaczów: Mro-
czek Adam – Wronowski Jakub 
i Suwała Piotr – Suwała Adam. 
Gminę Włodawa reprezento-
wali : Pędziński Jacek – Krynica 
Piotr, Gminę Milejów: Kowalski 
Damian – Zarzeczny Sławomir.

Od początku turnieju dało 
się zauważyć, że karty będą roz-
dawać pary przyjezdne. Pary na-
szej gminy dysponujące mniej-
szym doświadczeniem musiały 
uznać wyższość starszych za-
wodników z Włodawy i Milejo-
wa. Mecz decydujący o zwycię-
stwie w turnieju był bardzo za-
cięty. Pierwszy set wygrali siat-
karze z Włodawy 21:11. Drugi 
set padł łupem pary z Milejowa 
21:18. Do rozstrzygnięcia po-
trzebny był więc tie-break. Po-

czątek decydującego seta należał 
do pary Kowalski – Zarzeczny  
i mimo prowadzenia 10:6  
i 12:10, ostatecznie uległa parze 
z Włodawy Pędziński – Krynica 
14:16. W meczu o III miejsce 
para Suwała – Suwała pokona-
ła parę Mroczek – Wronowski  
i zapewniła sobie trzecie miejsce 
w turnieju. Zwycięzcy otrzymali 
statuetki i gadżety ufundowane 
przez gminę Puchaczów.

Klasyfikacja końcowa:
1. Pędziński Jacek – Krynica 
Piotr (Włodawa);
2. Kowalski Damian – Zarzecz-
ny Sławomir (Milejów);
3. Suwała Piotr – Suwała Adam 
(Puchaczów);
4. Mroczek Adam – Wronowski 
Jakub (Puchaczów).

Daniel Włodarczyk

Bezpłatne posiłki dla 
dzieci i gimnazjalistów
Jak co roku o tej porze przypominamy rodzicom o możli-
wości skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych posił-
ków dla dzieci na podstawie uchwały Rady Ministrów  
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wielo-
letniego programu wspierania finansowego gmin: „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Zmiany w Funduszu 
alimentacyjnym
Zaległe alimenty szkodzą nie tylko dzieciom, ale ude-
rzają również w budżety gmin wypłacające wierzy-
cielom pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Gmi-
ny domagają się od dłużników zwrotu wypłaconych 
pieniędzy, jednakże ściągalność w naszym kraju jest 
bardzo niska. 

Stąd też wynikają zmiany w 
Kodeksie Karnym, których 

celem jest zwiększenie ściągal-
ności alimentów oraz zmia-
na postawy osób uporczywie 
uchylających się od łożenia na 
własne dzieci. 

Dotychczas podmioty re-
alizujące ustawę z dnia 07 
września 2007 roku o pomo-
cy osobom uprawnionym do 
alimentów miały obowiązek 
wpisywania dłużników alimen-
tacyjnych oraz aktualizacji ich 
zadłużenia tylko w jednym, 
wybranym rejestrze. Nowe 
przepisy, które weszły w życie 
01 lipca 2015 r., nakładają obo-
wiązek zgłaszania uchylają-
cych się od płacenia alimentów 
do wszystkich działających na 
terenie Polski rejestrów BIG. 
W związku z tym banki, przed-
siębiorcy, telekomy zwracając 
się do któregokolwiek z biur – 
Big Infomonitor, KRD, KBIG, 
ERIF – będą mogły uzyskać in-
formację, który z potencjalnych 
klientów jest niewiarygodny 
finansowo. Zaleganie w reje-
strach BIG będzie skutkować 
odmową udzielenia pożyczki, 
kredytu, leasingu, dokonania 
zakupów na raty dłużnikom. 
Osoby te spotkają się także  
z utrudnieniami w dostępie 
do usług telekomunikacyjnych  
i multimedialnych (telefon w 
abonamencie, szerokopasmo-
wy dostęp do internetu, telewi-
zja kablowa i satelitarna), wy-
najmu nieruchomości (miesz-
kania, biura, magazyny, place), 
jak również zawierania umów z 
pracodawcami i innymi przed-
siębiorcami. Usunięcie danych 
z rejestru będzie możliwe tylko 
po całkowitej spłacie zobowią-
zań alimentacyjnych. W prze-
ciwnym wypadku informacja 
o zadłużeniu będzie widniała w 
rejestrach nawet do 10 lat.

ŚWIADCZENIA RODZIN-
NE I ALIMENTACYJNE

Przypominamy, że od 01 
sierpnia 2015 r. przyjmowane 
są wnioski z wymaganymi do-
kumentami o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy 01.10.2015-
30.09.2016.

Natomiast od 01 września 
2015 r. przyjmowane są wnio-
ski z wymaganymi dokumenta-
mi o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2015-2016.

Prawo do wypłaty świad-
czeń na dzieci kontynuujące 
naukę w szkole ponadgimna-
zjalnej od 01 września 2015 r. do 
31 października 2015 r. zależy 
od dostarczenia do 15 września 
2015 r. zaświadczenia (wysta-
wionego po 01 września 2015 r.), 
potwierdzającego fakt podjęcia 
lub kontynuacji nauki w szkole 
w roku szkolnym 2015/2016.

STYPENDIUM SZKOLNE
W okresie od 01 do 15 

września 2015 r. będą przyj-
mowane wnioski o przyzna-
nie stypendium szkolnego 
dla uczniów mieszkających 
na terenie gminy Puchaczów. 
Do wniosku należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodów netto 
uzyskiwanych przez członka 
rodziny w miesiącu sierpniu 
2015 r. Miesięczny dochód 
na członka rodziny nie może 
przekroczyć 456,00 zł netto 
(kryterium dochodowe w mie-
siącu wrześniu).

Ewelina Skoczylas-Madej

Aby otrzymać pomoc, należy 
spełnić ustawowe kryte-

rium dochodowe, które do 30 
września 2015 r. wynosi odpo-
wiednio 813 zł dla osoby samot-
nej i 684 zł na członka rodziny. 
Wsparcie udzielane jest dzie-
ciom – do czasu podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, uczniom 
do czasu zakończenia edukacji 
na poziomie ponadgimnazjal-
nym. 

Program przewiduje także 
możliwość przyznania pomocy 
osobom i rodzinom znajdują-
cym się w szczególnie trudnych 

sytuacjach życiowych – w for-
mie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościo-
wych. 

Szczególnej ochronie pod-
legają osoby samotne, w pode-
szłym wieku, chore i niepełno-
sprawne.

Osoby zainteresowane za-
praszamy do kontaktu z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, tel. 
81 75 75 068, e-mail: opspucha-
czow@op.pl

Ewa Kaźmierczak
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Nowi księża w parafii
Niedawno naszą parafię opuścił ksiądz proboszcz 
Zenon Bzdyrak. 18 lat posługi kapłańskiej w oczach 
parafian minęło bardzo szybko. Od początku swojej 
posługi ksiądz proboszcz sprawnie administrował 
parafią i godnie ją reprezentował. Dowodem jego 
zaangażowania są liczne dzieła i inwestycje powstałe 
za jego kadencji. Jednak życie człowieka jest ciągłą 
wędrówką, a w szczególny sposób jest nią życie ka-
płanów. 

jakąś swoją ideę, coś ubogaca. 
Kontynuując więc wspaniałą 
tradycję parafii Puchaczów, 
będę próbował utworzyć jesz-
cze jedną przedpołudniową 
Mszę św. z udziałem dzieci  
i młodzieży. Jeżeli będą sprzy-
jające okoliczności to w długiej 
perspektywie, chciałbym pod-
jąć się wielkiego wyzwania, tj. 
remontu wnętrza świątyni –
dodaje. 

Razem z księdzem pro-
boszczem przybył do nas 
Ksiądz Tomasz Fidecki, który 
objął stanowisko Wikariusza 
naszej parafii. Ksiądz Tomasz 
został skierowany do nas z pa-
rafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Lublinie.

Na nowej drodze kapłań-
skiej życzymy, aby księża czer-
pali radość z podejmowania 
trudnych wyzwań, nie znie-
chęcali się przeciwnościami 
i byli otoczeni serdecznymi 
przyjaciółmi, którzy nigdy nie 
zawiodą i zawsze będą wspie-
rać modlitwą.

Rozmawiała: Aleksandra Ukalska

Z tym większym więc od-
daniem i gorliwością 

pragniemy powitać naszego 
nowego Księdza Proboszcza 
Adama Siomaka w parafii. 
Ksiądz Proboszcz święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1999 
roku. Przybył do nas z Parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Świdniku Dużym. 
Niezwykle skromny, aczkol-
wiek chętny do pracy i działa-
nia na rzecz swoich parafian. 
Prywatnie interesuje się ję-
zykami obcymi, gra w szachy 
oraz lubi aktywnie spędzać 
czas jeżdżąc na rowerze oraz 
pływając. Pytany jak  czuje się 
u nas w parafii odpowiada: 

– W parafii Puchaczów 
czuję się częścią wielkiej ro-
dziny. Jest to dar bycia oczeki-
wanym i przyjętym, a zarazem 
jest to wyzwanie aby dobrze 
pełnić swoje zadania. Wiele 
osób zastanawia się, czy zajdą 
jakieś zmiany w parafii, a jeżeli 
tak to, jakie one będą. Zawsze 
jest tak, że następca  dodaje 
do otrzymanego dziedzictwa 

Zasłużona dla Woje-
wództwa Lubelskiego
Od 9 lat radni sejmiku wojewódzkiego przyznają hono-
rowe odznaki za zasługi dla województwa lubelskiego. 
Otrzymują je osoby i instytucje, które wybitnie przyczy-
niły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego 
rozwoju województwa. Na liście odznaczonych nie bra-
kuje  nazwisk posłów, polityków, dyrektorów teatrów, 
muzeów, duchownych, lekarzy czy dziennikarzy.

Podczas Dożynek Powiato-
wych w Kijanach, dnia 30 

sierpnia Wanda Kot, wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Ostrówku, otrzymała odznakę 
Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego. 

– Bardzo dziękuję panu 
Adamowi Grzesiukowi wójtowi 
Gminy Puchaczów i Jego naj-
bliższym współpracownikom 
za wytypowanie mojej osoby 
do tak zaszczytnego wyróż-
nienia. – Moją dewizą życiową 
było motto, które procentowało 
nawet po latach i do realizacji 
którego zachęcałam wiele osób: 
"Nie pytaj,  co ojczyzna może 
zrobić dla ciebie, pytaj: co ty 
możesz zrobić dla ojczyzny". W 
gminie Puchaczów i w powiecie 
łęczyńskim  spotkałam wielu  
zaangażowanych ludzi dzięki 
którym Nasza Mała Ojczyzna 
zmieniała i zmienia swoje ob-
licze. – komentuje przyznanie 
nagrody Wanda Kot. – Dzię-
kuję za uhonorowanie mnie 
odznaką Zasłużony dla Woje-
wództwa Lubelskiego – dodaje.

Pani Wanda zjednała 
środowisko całego obwodu 
szkolnego, dzięki czemu ro-
dzice wykonali wiele zadań 
społecznych, np. wykonali bo-
iska sportowe, pomogli przy 
zadrzewianiu otoczenia szko-
ły. Dzięki jej staraniom prze-
prowadzono kapitalny remont 
starego budynku szkolnego  
i rozbudowę szkoły o salę gim-
nastyczną, kuchnię, stołówkę 
oraz trzy sale dydaktyczne. 

Pani Wanda Kot to także 
zaangażowana działaczka spo-
łeczna. W latach 1984-1987 
była radną Rady gminy Pu-
chaczów, później ławnikiem 
Sądu Pracy w Lublinie. Była 
także radną powiatu i człon-
kiem Komisji oświaty w latach 

1998-2002. Wykazała wiele 
inicjatyw w organizowaniu  
i prowadzeniu drużyn zuchów 
i harcerzy jako instruktor ZHP.   
Od 48 lat jest członkiem Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego.  
Pełniąc funkcje związkowe, 
występowała w obronie praw 
pracowników i emerytów, brała 
udział w negocjacjach dodatku 
motywacyjnego dla nauczycie-
li z władzami samorządowy-
mi (udało się uzyskać 15 %), 
rozbudowała szeregi związ-
ku, pozyskując kilku nowych 
członków, brała czynny udział 
w akcjach protestacyjnych or-
ganizowanych przez ZG ZNP. 

Od 16 sierpnia 2012 r. pani 
Wanda przebywa na emery-
turze. Nadal współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Nasza 
Świetlica „Pomocna Dłoń” 
w Bogdance, w którym pełni 
funkcję Przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej.  Z ramienia 
w/w  Stowarzyszenia została  
wiceprzewodniczącą  Gmin-
nego Zespołu Interdyscypli-
narnego w Puchaczowie. Dziś 
współpracuje z drużyną zuchów  
i harcerzy ze szkoły w Ostrówku.

Za osiągnięcia w pracy 
zawodowej i społecznej pani 
Wanda Kot otrzymała szereg 
wyróżnień oraz nagród. 

Aleksandra Ukalska

Fot.:  Wanda Kot podczas uroczystego 
wręczania odznaki. 

Fot.: Proboszcz parafii  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puchaczowie 
– ksiądz Adam Siomak.
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Zakręć wodę!
1 kropla=

11.935 litrów 
rocznie

0,5 l

16 l

180 l 10 l / min.

rolnych w gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej – nie było w 2015 r. ubez-
pieczone od wystąpienia co naj-
mniej jednego z ryzyk: suszy, gra-
du, deszczu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, przy-
mrozków wiosennych, powodzi, 
huraganu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi lub lawiny. Wnioski o przy-
znanie pomocy trzeba składać do 
30 września 2015 r.

Inne formy pomocy
Prezes KRUS będzie mógł doko-
nać odroczenia terminu płatności 
bieżących składek i rozłożenia ich 
na dogodne raty na indywidual-
ny wniosek rolnika, który poniósł 
szkody spowodowane przez suszę. 
Ponadto, rolnicy będą mogli ubie-
gać się o zmianę  dotychczasowych 
warunków spłat należności z tytułu 
zadłużenia. Możliwe będzie także 
umarzanie w całości lub części bie-
żących składek.

Prezes Agencji Nieruchomo-
ści rolnych będzie mógł odroczyć  
i rozłożyć na raty płatności z tytułu 
umów sprzedaży i dzierżawy nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz udzielić ulg  
w czynszu.

Przewidziano także możliwość 
stosowania przez wójtów, burmi-
strzów lub prezydentów miast ulg 
w podatku rolnym.

Uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia. W zmienio-
nym rozporządzeniu określo-
no szczegółowe warunki przy-
znawania pomocy rolnikom  
i producentom rolnym, którzy 
ponieśli straty z powodu su-
szy. Znowelizowane rozporzą-
dzenie ma obowiązywać  
od 11 września 2015 roku.

Źródło: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uchwała w sprawie ustanowienia programu 
pomocy dla rolników i producentów rolnych, 
którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rol-
nych lub działach specjalnych produkcji rolnej, 
spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r.
Rada Ministrów podjęła w poniedziałek uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu pomocy dla rolników, którzy ponieśli 
straty w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem suszy 
– poinformowała na konferencji prasowej premier Ewa Ko-
pacz. Realizowany będzie program pomocowy dla rolników 
i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane 
przez suszę w gospodarstwach rolnych lub działach specjal-
nych produkcji rolnej. Na jego realizację zabezpieczono  
w tegorocznym budżecie państwa 450 mln zł.

Skutki suszy 2015
– Straty spowodowane w uprawach przez suszę są coraz 
większe. W tej chwili szacunki mówią już o kwocie prze-
kraczającej miliard złotych – powiedział minister rolnictwa 
Marek Sawicki. Minister zaznaczył, że są to na razie wyniki 
komisji, z których spłynęły protokoły. Jaka będzie ostateczna 
kwota, trudno w tej chwili ocenić. Marek Sawicki przyznał, 
że przewidziana w budżecie na pomoc kwota 450 milionów 
złotych nie zadowala rolników.

Wicepremier Janusz Piecho-
ciński ostrzega, że gospodar-

cze i społeczne skutki tegorocznej 
suszy będą odczuwalne także w 
przyszłym roku. – Przed nami jesz-
cze w dalszym ciągu bardzo nieko-
rzystne prognozy – wskazał Piecho-
ciński, nazywając tegoroczną suszę 
katastrofalną. – Jej konsekwencje 
będą nie tylko bolesne dla wsi, rol-
ników i konsumentów w tym roku, 
ale przełożą się w wymiarze gospo-
darczym i społecznym na rok przy-
szły – ocenił.

Szef resortu rolnictwa powie-
dział, że dalsza pomoc uzależniona 
jest od stanowiska Komisji Europej-
skiej. Przypomniał, że złożył w Bruk-
seli wniosek o pomoc dla polskich 
producentów bydła mlecznego  
i mięsnego na kwotę 816 milionów 
euro.

Przypomnijmy, że zarówno 
przedstawiciele Krajowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych, jak i Izb Rolniczych, zwró-
cili się do rządu o jak najszybsze 
ogłoszenie stanu klęski żywiołowej  
z powodu panującej od wielu ty-
godni suszy. Susza dotknęła przede 
wszystkim 8 grup i gatunków roślin: 
zbóż jarych, zbóż ozimych, krze-
wów owocowych, truskawek, roślin 
strączkowych, rzepaku i rzepiku, ty-
toniu i warzyw gruntowych.

Rolnicy domagali się więc zwol-
nienia z płacenia składek KRUS za 
drugie półrocze, umorzenia podat-
ku rolnego z jego rekompensatą 
dla samorządów ze strony rządu, 
dopłat do każdego hektara użytków 
rolnych i zniesienia kar za nadpro-
dukcję mleka.

Szacuje się, że straty w zbo-
żach jarych mogą sięgać nawet 50 
procent. Ministerstwo rolnictwa 
wyjaśnia, że jakiekolwiekdecyzje w 
sprawie będa zapadać dopiero na 
początku września, gdy z wszyst-
kich komisji spłyną raporty. 

Tymczasem w wielu gminach 
nie powołano komisji, ponieważ 
wojewodowie opierają się na infor-
macjach Instytutu Upraw Nawoże-
nia i Gleboznawstwa w Puławach. 
Jeżeli nie stwierdził on, że w danym 
rejonie jest susza, wojewoda nie 
ma podstaw do powołania komisji. 

W ramach programu Agencja 
Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa będzie udzielać 
pomocy w formie dopłat do opro-
centowania kredytów preferencyj-
nych przeznaczonych na wznowie-
nie produkcji w gospodarstwach 
rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej znajdujących się 
na obszarach, na których powsta-
ły szkody w wyniku suszy. Agencja 
może też udzielać poręczeń lub 
gwarancji spłaty tych kredytów.

Warunki udzielenia pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy bę-
dzie dołączenie przez kredytobior-
cę do wniosku o udzielenie kredytu 
preferencyjnego protokołu z osza-
cowania szkód, potwierdzonego 
przez wojewodę.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie również 
udzielać pomocy w wysokości mak-
symalnie 800 zł na 1 ha owocują-
cych drzew i krzewów owocowych 
oraz maksymalnie 400 zł na 1 ha 
pozostałych upraw rolnych. Kwo-
ta pomocy będzie pomniejszona  
o 50 proc., w przypadku gdy co naj-
mniej 50 proc. powierzchni upraw 

Sami rolnicy podważają metodolo-
gię przyjętą przez instytut do szaco-
wania skutków suszy. Raporty nie 
uwzględniają m.in. zasobów wod-
nych w glebie, poziomu wód grun-
towych czy kontynuacji posuchy po 
okresie zimowym.

Możemy mieć zatem szczęście, 
bo wojewoda lubelski Zarządze-
niem nr 230 powołał komisję ds. 
szacowania szkód w gospodar-
stwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej w gminie 
Puchaczów. Tym samym rolnicy, 
którzy ponieśli straty w uprawach 
rolnych, mogli składać oświad-
czenia o szacowanie strat do 07 
września 2015 r. Dane dotyczą-
ce upraw powinny być zgodne  
z wnioskiem o dopłaty składane do 
ARiMR.

25 sierpnia po posiedzeniu rzą-
du szef resortu rolnictwa Marek Sa-
wicki oświadczył, że rząd nie ogłosi 
stanu klęski żywiołowej. 

– Nie będę prosił o wprowa-
dzenie stanu klęski żywiołowej, 
bo przyniosłoby to konsekwencje 
polityczne. Wybory parlamentarne 
byłyby przesunięte o sześć miesięcy 
– stwierdził w TVN24 wicepremier 
Janusz Piechociński. 

Wedle prawa w ciągu 90 dni od 
dnia zakończenia stanu klęski ży-
wiołowej nie mogą odbyć się żadne 
wybory ani referenda.                                    

mr

Fot. Nie tylko podczas suszy powinniśmy oszczędzać życiodajną wodę.
Jej nadmierne zużycie zwiększa koszty utrzymania gospodarstwa domowego.
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Razem tworzymy 
LSR Polesie
Planowanie rozwoju lokalnego i strategiczne nim za-
rządzanie jest działalnością właściwą dla demokracji 
i gospodarki rynkowej. Dotyczy kluczowych proble-
mów społecznych i gospodarczych. Ich rozwiązywa-
nie przekracza ramy czasowe kadencji władz samo-
rządowych czy zmiennych tendencji gospodarczych. 

Szlakiem Bocianich 
Gniazd
22 lipca siedmioro uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w 
Ostrówku, troje absolwentów z dwójką opie-
kunów wyruszyło na wakacyjną przygodę szla-
kiem bocianich gniazd.

Samorząd lokalny, we współ-
pracy z samorządem woje-

wódzkim i z administracją rzą-
dową, a także z podmiotami 
gospodarczymi i instytucjami 
pozarządowymi powinien 
określać długoterminowe inte-
resy gminy i regionu – uniwer-
salną strategię.

Nad taką właśnie koncep-
cją działania zmierzającego 
do długotrwałego i zrówno-
ważonego rozwoju pracowali 
wspólnie 20 sierpnia 2015 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Puchaczowie przedstawicie-
le Urzędu gminy, szkół, Przed-
szkola, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, radni, sołtysi, lokalni 
przedsiębiorcy oraz mieszkań-
cy gminy.

Lokalna Strategia Rozwoju 
(LSR) jest dokumentem, który 
stanowi podstawę działań po-
dejmowanych przez Lokalną 
Grupę Działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.
Istota LSR polega na wska-

zaniu kierunków rozwoju,  
a zasadniczym celem pracy 
nad strategią jest poszukiwanie  
i zdefiniowanie tych kierunków.

Realizacja strategii ma 
przyczynić się do poprawy ja-
kości życia na obszarach wiej-
skich m.in. przez wzrost aktyw-
ności lokalnych społeczności 
oraz stymulowanie powstawa-
nia nowych miejsc pracy.

Podczas warsztatów doty-
czących planowania kolejnego 
okresu programowania zana-
lizowano słabe strony, szanse, 
zagrożenia i niedoskonałości 
wizji z poprzednich lat, które 
będą rozwiązane w kolejnym 
okresie programowania. Wy-
pracowane kierunki rozwoju 
pozwolą na zaspokojenie po-
trzeb i poprawę jakości życia 
mieszkańców obszaru LGD 
Polesie.                  

Agata Hałas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza 
pierwszą edycję konkursu na wybór zadań  
z zakresu edukacji ekologicznej do dofinan-
sowania w 2016 roku.

Dofinansowanie  
do zadań z zakresu 
                  edukacji

Trasa wyczerpującego raj-
du rowerowego, liczącego 

w sumie 130 km i trwającego 
4 dni, przebiegała m.in. przez 
Szpicę, Jasieniec, Zawadów, 
Brzeziny, Bogdankę, Albertów, 
Nadrybie, Piaseczno, Pucha-
czów, Turowolę i Ciechanki,  
a zakończyła się, podobnie 
jak rozpoczęła – pod szkołą w 
Ostrówku. 

36-stopniowy upał, kurz  
i piaszczyste polne drogi spra-
wiły, że wyprawa była prawdzi-
wą lekcją przetrwania. Okaza-
ła się też wspaniałą lekcją przy-
rody. Ustalono m.in., że w tym 
roku naszą gminę zamieszkuje 
92 młodych boćków. 

Organizatorem rajdu była 
Elżbieta Szwed. 

Marta Stefańska

W konkursie mogą uczest-
niczyć w szczególności: 

jednostki samorządu teryto-
rialnego wszystkich szczebli 
oraz ich jednostki organiza-
cyjne posiadające osobowość 
prawną, szkoły, przedszkola 
i inne placówki oświatowe 
(za pośrednictwem organów 
prowadzących),  państwowe 
instytucje i urzędy działające 
statutowo na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje spo-
łeczne, stowarzyszenia i fun-
dacje, których celem statuto-
wym jest ochrona środowiska 
mające swoją siedzibę lub od-
działy na terenie województwa 
lubelskiego, jednostki i za-
kłady budżetowe (państwowe  
i samorządowe) oraz jednost-
ki naukowo – badawcze, je-
żeli prowadzą działalność w 
zakresie ochrony środowiska,  
osoby prawne, których jednym  
z zadań statutowych jest m.in. 
działalność oświatowo-wycho-
wawcza (dotyczy szkół i placó-
wek niepublicznych). 

Planowane do dofinanso-
wania przedsięwzięcia mogą 
dotyczyć  dodatkowej (poza-
programowej) edukacji ekolo-
gicznej prowadzonej w przed-
szkolach, szkołach podstawo-
wych, gimnazjach, szkołach 
średnich oraz wyższych, eduka-
cji nieformalnej prowadzonej 
w formie wykładów, prelekcji, 
przedsięwzięć artystycznych  
i konkursów, wydawania publi-
kacji o tematyce ekologicznej, 
innych form propagowania in-
formacji i wiedzy o stanie śro-
dowiska i możliwościach jego 
poprawy.

Każdy z podmiotów ubie-
gających się o dofinansowanie 

może złożyć tylko jeden wnio-
sek, w którym ujmie zadania  
o różnorodnym charakterze.

Podstawą do rozpatrzenia 
zadań jest złożenie wniosku 
do 30 września 2015 r. w sie-
dzibie WFOŚiGW w Lublinie, 
ul. Spokojna 7, tel. (81) 532 17 
64 lub przesłanie go na adres 
internetowy.

Regulamin konkursu oraz 
formularz wniosku znajdują 
się na stronie internetowej: 
www.wfos.lublin.pl w zakładce 
Obsługa beneficjentów. Można 
je otrzymać również w sekre-
tariacie Funduszu i biurach 
terenowych w godz. 7.30-15.30  
(od poniedziałku do piątku). 

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 
roku.      Barbara Pacek-Jaśkiewicz
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Gminna Liga Piłki 
Nożnej 2015
Na przełomie maja i czerwca 2015 roku na trzech 
boiskach „Orlik 2012” w Nadrybiu, Ostrówku  
i Puchaczowie rozegrano mecze Gminnej Ligi Piłki 
Nożnej Szkół Podstawowych. Do rywalizacji przy-
stąpiło sześć drużyn ze szkół w Nadrybiu, Ostrówku 
i Puchaczowie, podzielonych na dwie kategorie wie-
kowe: U-10 i U-12. 

jęła SP w Nadrybiu z ośmioma 
punktami, trzecie miejsce SP 
w Ostrówku z pięcioma punk-
tami. 

Po ostatnim turnieju 
wszystkie drużyny otrzymały 
puchary, a najlepsi zawodnicy 
nagrody indywidualne z rąk 
Sekretarz Gminy Puchaczów 
Katarzyny Wójcik-Kęcik.

Tegoroczna Gminna Liga 
Piłki Nożnej była drugą edy-
cją tych rozgrywek. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
Urzędu gminy w Puchaczowie, 
animatorów sportu i nauczy-
cieli wychowania fizycznego 
około 80 chłopców z gminy 
mogło rywalizować w spor-
towej atmosferze w ulubionej 
przez siebie dyscyplinie spor-
towej – piłce nożnej.

Daniel Włodarczyk 
 

Każda z drużyn podczas ligi 
rozegrała sześć spotkań, 

podczas których gromadziła 
punkty, które decydowały o 
końcowej klasyfikacji.

W kategorii U-10 (chłopcy 
urodzeni w 2005 roku i młod-
si) zwyciężyła SP w Puchaczo-
wie, która zgromadziła jede-
naście punktów. Drugie miej-
sce przypadło SP w Ostrów-
ku – osiem punktów, trzecie 
miejsce z siedmioma punk-
tami zajęła SP w Nadrybiu.  
W kategorii U-12 (chłopcy 
urodzeni w 2003 i 2004 roku) 
zwyciężyła również SP w Pu-
chaczowie. Chłopcy z Pucha-
czowa odnieśli cztery zwycię-
stwa, jeden raz zremisowali 
i ponieśli jedną porażkę gro-
madząc w sumie trzynaście 
punktów. Drugie miejsce za- Mali mistrzowie w Za-

wadowie
We współczesnym społeczeństwie informacyjnym 
język towarzyszy nam na każdym kroku i dlatego 
istotne jest poprawne i logiczne posługiwanie się nim. 

Przez cały rok szkolny  
uczniowie klas II-III ze 

Szkoły Filialnej w Zawado-
wie zmagali się z językiem 
polskim, przystępując do XI 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego ,,Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” i VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego ,,Z ortogra-
fią na co dzień” zorganizowa-
nych przez Centrum Edukacji 
Humanistycznej „Logos”. Ich 
celem było propagowanie kul-
tury językowej wśród dzieci  
i młodzieży oraz wyrabianie 
w uczniach nawyku językowej 
dociekliwości poznawczej. 

Zadaniem uczniów na po-

szczególnych etapach zmagań 
było np. takie przeredagowa-
nie tekstu, aby wypowiedź 
spełniała kryterium popraw-
ności językowej lub kryterium 
poprawności ortograficznej.

Decyzją jury konkursu 
wyróżnienia otrzymali: w XI 
Ogólnopolskim Konkursie 
Polonistycznym ,,Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” Łu-
kasz Wróbel z klasy III i Ar-
kadiusz Matysiak z klasy II,  
a w Ogólnopolskim Konkursie 
Polonistycznym ,,Z ortografią 
na co dzień” Łukasz Wróbel  
i Hubert Lechowski – trzecio-
klasiści. 

Ewa Kołomyjska

Atrakcje w Wesołówce
O tym, że współpraca Kół Gospodyń Wiejskich z 
OSP układa się świetnie, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. To dlatego po raz kolejny w Weso-
łówce zorganizowano moc atrakcji dla dzieci.

Dzięki współpracy KGW 
z Wesołówki i OSP  

z Ostrówka dzieci poznały wy-
posażenie wozu strażackiego  
i obejrzały symulację wypadku 
drogowego i działań ratowni-
ków. Dzięki uprzejmości Ka-
rola Szubartowskiego podczas 
pokazu wykorzystano wrak 
samochodu. Następnie dzie-
ci uczestniczyły w różnych 
grach i konkurencjach, m.in.: 
rzucaniu do celu, skakaniu 
przez linę, przeciąganiu liny, 
skokach w workach, malowały  
włosy i buzie dzięki pomocy 

pań z GOK-u w Puchaczowie,  
a młodsze pociechy stworzyły 
piękne prace plastyczne. Po 
atrakcjach na świeżym powie-
trzu na dzieci czekał słodki 
poczęstunek i loteria fantowa.

Na koniec imprezy zorgani-
zowano ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Każde dziecko od-
chodząc do domu otrzymało 
paczkę z niewielkim upomin-
kiem i słodyczami. Organizator-
ki dziękują wszystkim za pomoc 
i zapowiadają kolejne imprezy.

Przewodnicząca KGW 
Adriana Szubartowska

Zabawa w teatr 
Zabawa w teatr z przedszkolakami to jedna z najcie-
kawszych form pracy, wpływająca na wszechstronny 
rozwój dziecka. Opanowanie nawet krótkiego tekstu 
ćwiczy pamięć. Występ przed publicznością nawet 
najbardziej nieśmiałemu dziecku pozwala zapano-
wać nad tremą – dodaje pewności siebie.  
A zaczarowany świat teatru, w wymiarze bajkowym, 
rozwija wyobraźnię. 

Dzieci odkrywają dzięki 
niej swoje możliwości i 

umiejętności, pokonują sła-
bości – lęk czy nieśmiałość, 
zacieśniają więzi przyjaźni, 
uczą się współpracy w grupie 
i odpowiedzialności za siebie 
i innych. 

W tym roku nasze przed-
szkole było organizatorem 
XV Powiatowego Przeglądu 
Teatrzyków, w którym udział 
wzięło 12 grup teatralnych z 
terenu naszego powiatu. Prze-
gląd odbył w się 18 czerwca w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Puchaczowie. Honorowy pa-
tronat nad przeglądem objął 
Starosta Powiatu Łęczyńskiego 
Roman Cholewa i Wójt Gminy 
Puchaczów Adam Grzesiuk.

Pani dyrektor powitała 
znakomitych gości i wręczy-

ła podziękowania sponsorom 
za ufundowanie upominków 
dla dzieci. Prezentację multi-
medialną z okazji Jubileuszu 
15-lecia Przeglądu przedsta-
wiła Magdalena Frydrych.  
Przegląd poprowadził Le-
szek Gęca. Przedszkolaki  
z grup 6-latków „Misiaczków” 
i „Krasnali” pod kierunkiem 
Kamili Kociuby i Beaty Tar-
czyluk wystąpiły z inscenizacją 
„Piotruś Pan”. Dzieci, jak za-
wodowi aktorzy, fantastycznie 
wcieliły się w grane postacie. 
Za profesjonalizm publiczność 
nagrodziła je wielkimi brawa-
mi. Mali aktorzy w nagrodę 
za występ otrzymali statuetkę 
ufundowaną przez starostę, 
upominki oraz słodką niespo-
dziankę. 

Kamila Kociuba



BiBliotekaPoleca

Todd Burpo – „Niebo istnieje... Naprawdę!" 

Colton Burpo cudem zdrowieje po nagłej operacji. Ale nikt się nie 
spodziewał tego, co przeżył, w czasie gdy leżał na operacyjnym stole.  

Z opisu wyjątkowej historii o podróży małego chłopca do nieba i z powro-
tem wynika, że 4-latek opuścił ciało podczas zabiegu. Z rozbrajającą nie-
winnością Colton opowiada o spotkaniach z członkami rodziny, którzy już 
dawno odeszli z tego świata, opisuje Jezusa i anioły, oraz twierdzi, że Bóg 
jest „bardzo, bardzo duży” i naprawdę nas kocha. Historia ta ukazuje miej-
sce, które czeka na nas wszystkich, gdzie, jak mówi Colton, „nikt nie jest 
stary i nikt nie nosi okularów”. 
Niebo istnieje... naprawdę!” na zawsze zmieni sposób, w jaki myślisz o wieczności.
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Niezamożni, 
młodzi i eme-
ryci otrzymają 
darmową po-
moc prawną
01 stycznia 2016 r. wej-
dzie w życie ustawa  
o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, która przewi-
duje bezpłatną pomoc 
prawną dla osób nieza-
możnych, młodych do 
26. roku życia, seniorów, 
którzy ukończyli 65 lat, 
kombatantów, wetera-
nów, posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny i ofiar 
klęsk żywiołowych.

Pomoc będą świadczyć w 
stosownych punktach ad-

wokaci lub radcy prawni na 
podstawie umowy zawartej  
z powiatem, który będzie mógł 
także powierzyć prowadzenie aż 
połowy punktów na jego terenie 
organizacjom pozarządowym. 

Osoby, które zgłoszą się po 
pomoc prawną, uzyskają sto-
sowne informacje z zakresu 
prawa pracy, prawa cywilne-
go, prawa podatkowego, spraw 
administracyjnych, rozpoczy-
nania działalności gospodar-
czej oraz spraw rodzinnych. 
Realizacja założeń zawartych 
w ustawie będzie możliwa 
poprzez utworzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Ponadto ustawa zakłada 
działania edukacyjne zmie-
rzające do zwiększenia świa-
domości prawnej społeczeń-
stwa, dotyczące w szczególno-
ści upowszechniania wiedzy  
o możliwościach dostępu do 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej, prawach i obowiązkach 
obywatelskich, działalności 
krajowych i międzynarodo-
wych organów ochrony praw-
nej, mediacji oraz sposobach 
pozasądowego rozwiązywania 
sporów oraz możliwościach 
udziału obywateli w konsulta-
cjach publicznych i w procesie 
stanowienia prawa.

Ewa Kaźmierczak

Kolejna edycja konkursu  
"Mój las"
Drodzy uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Puchaczowie! Jeżeli kogoś interesuje przyroda  
i lubi pisać, zachęcam go do wzięcia udziału  
w 29 edycji  ogólnopolskiego konkursu „Mój las”. 

Do końca października na-
leży napisać pracę do 10 

stron maszynopisu na temat: 
„Las miejscem pracy, wypo-
czynku i ostoją dzikiej przy-
rody.” Należy ją wzbogacić ilu-
stracjami, fotografiami, rysun-
kami (jak kto woli) i wykonać 
okładkę. Praca nie może ważyć 
więcej niż pół kilograma. 

W roku szkolnym 2014/15 
I miejsce w województwie  
i wyróżnienie na etapie ogól-
nopolskim zajął Czarek My-
dlak, który 02 czerwca na 
podsumowaniu konkursu w 
Domu Technika NOT w War-
szawie odebrał nagrodę w po-
staci aparatu fotograficznego. 
II miejsce w województwie 
zajęła Ola Marcińczak, a wy-
różnienie Dominika Grzesiuk. 
Regulamin konkursu znajduje 
się na stronie www.sitlid.pl . 

Jeżeli ktoś nie ma talen-
tu pisarskiego i plastycznego, 
może zacząć przygotowania 
do 17 edycji ogólnopolskiego 
konkursu wiedzy o Poleskim 
Parku Narodowym. Elimina-
cje szkolne odbędą się zimą, a 
etap okręgowy wiosną. Jednak 
aby osiągnąć w zmaganiach  
sukces, już teraz należy powoli 
przyswajać sobie informacje  
o naszym Poleskim Parku. In-
formacje o poprzednich eta-

pach, w tym regulamin, można 
znaleźć na stronie Poleskiego 
Parku Narodowego. W roku 
szkolnym 2014/15 laureatką 
etapu ogólnopolskiego tego 
konkursu została Milena Mi-
kołajewska. 

Nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratuluję, a kolej-
nych zachęcam do poszerze-
nia swojej wiedzy przyrodni-
czej w nowym roku szkolnym 
2015/16. 

Opiekun LOP  
i konkursów przyrodniczych

Celina Michalska 

Fot.: Laureacji konkursu "Mój las" Czarek 
Mydlak, Ola Marcińczak i Dominika 
Grzesiuk. 

Wakacje 
z GOK-
-iem
Przez cały lipiec 
na terenie GOK-u 
gminni animatorzy i 
instruktorzy tworzyli 
przyjazną przestrzeń 
dla ponad czterdzie-
ściorga dzieci, które 
codziennie uczestni-
czyły na terenie pla-
cówki i poza nią w 
licznych atrakcjach. 

Niezależnie od pogody 
prowadziliśmy zajęcia 

ruchowe, muzyczne i plastycz-
ne – informuje Beata Sagan 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie. – Naj-
większym powodzeniem cie-
szyły się wyjazdy. Zorganizo-
waliśmy wycieczkę rowerową 
nad jezioro Piaseczno, do par-
ku linowego w Ciechankach, 
kina i Aquaparku. Wychodzi-
liśmy także na pizzę – dodaje 
pani dyrektor. 

Dużym powodzeniem cie-
szyły się dmuchańce, które 
były sprowadzane do Parku 2 
razy oraz zajęcia sportowe na 
orlikach.

Na zakończenie wakacji 
tradycyjnie odbyło się poże-
gnalne ognisko. Więcej in-
formacji z przebiegu wakacji  
z GOK można znaleźć na stro-
nie internetowej www.pucha-
czowgok.pl.             

Aleksandra Ukalska



Biuletyn

Co w gminie piszczy...
Rozmowa z Zofią Bachenek, radną 
gminy Puchaczów.
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URZąd GMINy PUchacZóW
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00, tel. (81) 757 50 12  
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl

Zofia Bachenek
Radna gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów    

Biuro Rzeczy Znalezionych w Łęcz-
nej, mieszczące się w pokoju 214 
Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej, informuje, że w jego zasobach 
znajdują się rzeczy znalezione na 
terenie powiatu łęczyńskiego (naj-
więcej rowerów). Jeżeli zagubiłeś 
jakąś rzecz, sprawdź czy nie znajdu-
je się w Biurze Rzeczy Znalezionych 
pod numerem telefonu (81) 752-
64-92, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6:50-14:50, lub oso-
biście przychodząc do pokoju 214 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

– Co skłoniło Panią, by 
zostać radną?

– Moja kandydatura na 
funkcję radnej nie do końca 
wywodziła się z moich oso-
bistych ambicji, lecz z próśb 
mieszkańców Puchaczowa. 
Podejrzewam, że stało się tak 
dzięki zaufaniu, jakim darzą 
mnie wyborcy i które zdoby-
łam, piastując niegdyś stano-
wisko dyrektora GOK-u w Pu-
chaczowie. Mieszkańcy, zado-
woleni z wyników mojej pracy, 
do dziś wspominają wspólne 
osiągnięcia, wierzą i mają na-
dzieję, że mogę coś zmienić, 
za co im serdecznie dziękuję. 
Całym sercem będę dążyć do 
spełnienia ich oczekiwań.

– Czy ma Pani do zapro-
ponowania mieszkańcom Pu-
chaczowa coś nowego?

– Owszem. Moim zda-
niem na przestrzeni dwudzie-
stu kilku lat w Puchaczowie 
zmieniło się niewiele, a więc 
moją propozycją są zmiany. 
Wybudowanie ścieżek rowero-
wych ucieszyłoby niejednego 
mieszkańca, a w szczególno-
ści młodzież i dzieci. Moim 
marzeniem, jak i wyborców, 
jest wybudowanie basenu przy 
Zespole Szkół w Puchaczo-
wie, który z pewnością będzie 
atrakcyjnym obiektem sporto-
wym, zarówno dla dzieci, jak i 
dorosłych z naszej i sąsiednich 
gmin, co więcej – przysłu-
żyłoby się poprawie zdrowia 
mieszkańców oraz promocji 
gminy Puchaczowa w regionie. 

Jako radna mojego okręgu 
wyborczego będę usilnie sta-
rała się zmodernizować kładkę 
poprowadzoną nad Kanałem 
Wieprz-Krzna, to jest wybu-
dowanie podjazdów na wózki 
dziecięce, inwalidzkie, rowe-
ry oraz poprawę stanu tech-
nicznego poręczy i schodów. 
Wniosek ten zgłosiłam już 

na poprzednich sesjach Rady 
gminy i mam nadzieję na jego 
pozytywne rozpatrzenie.

Wiele inwestycji możemy 
zaproponować i gminie, i jej 
mieszkańcom, jednak należy 
wziąć pod uwagę fakt, że reali-
zacja każdego projektu zależy 
głównie od zasobności i kon-
dycji finansowej gminy, która 
w ostatnim czasie znacznie się 
pogorszyła. 

– Na jakie jeszcze proble-
my powinna zwrócić uwagę 
Rada gminy?

– Przede wszystkim powin-
na słuchać ludzi i współpraco-
wać z nimi, ponieważ my, wła-
śnie Rada gminy, jesteśmy po 
to, aby pełnić funkcję zgodnie 
z oczekiwaniami i dla dobra 
lokalnego społeczeństwa. Mu-
simy mu pomagać, zaspokajać 
zbiorowe potrzeby wspólnoty, 
a więc bez próśb oraz wsparcia 
wyborców nasze zaangażowa-
nie spełzłoby na niczym. Rada 
gminy powinna troszczyć się 
o wygodę życia mieszkańców, 
która nie byłaby możliwa bez 
ładu przestrzennego, utrzy-
mania w dobrym stanie dróg, 
ulic, mostów, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej 
oraz zapewnienia porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli.

– Czego zatem, zdaniem 
Pani, najbardziej brakuje 
mieszkańcom Puchaczowa  
i okolic?

– Najczęściej spotykam 
się z niezadowoleniem miesz-
kańców odnośnie małej licz-
by sklepów. Faktem jest, że w 
samym centrum Puchaczowa 
znajduje się jeden sklep, co 
skutecznie ogranicza nam wy-
bór i zmusza do wydawania 
większej ilości pieniędzy. Uwa-
żam, że Puchaczów, jako nie 
mała przecież miejscowość, 
nie powinna być w ten sposób 

ograniczana. Większość z nas 
zgodnie uważa, że zjawisko 
monopolizacji, które wiąże się 
z brakiem cen konkurencyj-
nych, nie powinno mieć miej-
sca w gospodarce wolnoryn-
kowej, w XXI wieku. Dlatego 
też oczywistym jest, że miesz-
kańcom gminy bardzo zależy, 
aby w Puchaczowie powstał 
supermarket oraz targowisko.

– Znamy już kwoty, które 
zasilą fundusz sołecki. Pu-
chaczów w 2016 roku będzie 
miał do rozdysponowania 
kwotę 45.657,75 zł. Jakie 
są plany?

– Uważam, że w roku 
2016 powinniśmy skupić się 
między innymi na poprawie 
stanu technicznego sprzętu w 
siłowni i uzupełnieniu rolet 
dziennych w Zespole Szkół w 
Puchaczowie, utrzymaniu po-
rządku i czystości na terenie 
miejscowości, w tym: popra-
wie estetyki wyglądu centrum, 
wymianie piachu, konserwacji 
i odnowy sprzętu na placach 
zabaw. Jednakże sam sposób 
rozdysponowania tych środ-
ków finansowych, czyli przy-
pisania konkretnych kwot 
konkretnym zadaniom powi-
nien być wynikiem wspólnego 
porozumienia radnych, sołty-
sów, Rady sołeckiej, a przede 
wszystkim odpowiedzią na  
głos miejscowej społeczności.

Rozmawiała: Redakcja
30 sierpnia 2015 r.

IX SESja
27 SIERPNIa  2015 RoKU

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

Uchwała w sprawie powołania Rady 
społecznej działającej przy Gminnym 
ośrodku Zdrowia Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej 
w Puchaczowie 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie powołania Zespołu opiniu-
jącego kandydatów na ławników do 
Sądu Rejonowego w Lublinie 

Uchwała w sprawie powołania doraź-
nej Komisji Statutowej 

Uchwała w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2015 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Łęczyńskiego 
na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1716 L – utwar-
dzenie pobocza” 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Wójta Gminy Puchaczów 

Uchwała w sprawie ustalenia wysoko-
ści diet dla przewodniczących organów 
wykonawczych sołectw z terenu Gminy 
Puchaczów 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany Miejscowego Planu zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy 
Puchaczów 

Uchwała w sprawie ustalenia wyso-
kości diet dla Radnych Rady Gminy 
Puchaczów 
                                     opracowała:  
                                        Mieczysława Maśluch
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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

Powyższy rozkład jazdy 
autobusów 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

Od miesiąca września 
wznowione zostają  
wszystkie zajęcia:  

wokalne, muzyczne,  
taneczne, plastyczne  

oraz teatralne dla dzieci  
i młodzieży. 

Rozpoczną się również 
ZAJęCIA ZUMBY  

dla mieszkańców gminy 
Puchaczów.

Wszystkich zaintereso-
wanych prosimy  

o kontakt z instruktorami 
lub placówką. 

Szczegółowe informacje 
zamieszczane są  

na stronie internetowej 
placówki:

GMINNy ośRodEK 
ZdRoWIa SP ZoZ  
W PUchacZoWIE
LEKaRZE PRZyjMUjący W RaMach 
PRoGRaMU ZdRoWoTNEGo dLa 
MIESZKańcóW GMINy PUchacZóW:
kardiolog M. Skórski: środa, diabe-
tolog B. Wdowiak-Barton i M. Ko-
walczyk:  2 razy w miesiącu – co drugi 
wtorek, neurolog A. Grochowska: drugi 
piątek miesiąca, chirurg naczyniowy  
J. Rybak: raz w miesiącu – piątek. 
LEKaRZE MEdycyNy RodZINNEj:
Dzikowski Sławomir: pon.,  czw. 8.00-
12.00, śr. 8.00-13.30, wt. 12.30-18.00, 
pt. 8.00-12.30; Małocha-Gieroba 
Ewa: pon., czw. 12.00-18.00, wt., śr., 
pt. 8.00-14.00; Gajewski Robert: pon. 
8.00-13.00, wt. 8.00-12.30, śr. 13.30-
18.00, czw. 8,00-13,30, pt. 12.30-18.00 
Radomska Karolina: pon., pt. 14.00-
18.00; Radko Katarzyna: śr. 14.00-
18.00; Rakszewska Tamara: wt., czw. 
14.00-18.00. LEKaRZE SToMaToLo-
dZy: Jasielska Maria: codziennie od 
7.30-16.00; Szymańska-Żołądek Lu-
cyna pon. 10.30-18.00; GINEKoLoG: 
Kondracka Beata: pon. i pt. 15.00. 
LEKaRZ MEdycyNy PRacy: Lalak 
Marek czw. 15.00. LEKaRZE REhaBI-
LITaNcI: Zaborek Sławomir: pierwszy 
poniedziałek miesiąca – od 16.00; Chi-
bowski Tomasz: ostatni czw. miesiąca 
– od 14.00. RadIoLoG: Dzida Monika:  
śr. 14.00-16.00.

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

Serwis
kolektorów
Beneficjentów projektu „Odnawial-
ne źródła czystej energii w Gminie 
Puchaczów – montaż kolektorów 
słonecznych” informujemy,  
że na gminnej stronie internetowej 
w zakładce – SOLARY W GMINIE 
PUCHACZÓW jest możliwość bez-
pośredniego zgłoszenia usterki, 
awarii instalacji solarnej. 

Należy wybrać opcję serwisu, 
gdzie po podaniu podstawo-

wych danych i opisu zgłoszenia, 
kierujemy je do firmy wykonaw-
czej, która po uprzednim uzgod-
nieniu dogodnego terminu, wysy-
ła serwisanta. 

Istnieje również możliwość 
zgłoszenia awarii osobiście w Urzę-
dzie gminy, budynek USC, pok. nr 5 
lub pod nr tel. (81) 757 51 95.

Darmowe badania dla mieszkań-
ców obszarów wiejskich 
Ponad 1000 osób w województwie 
lubelskim zostanie przebadanych 
w ramach pilotażowego Programu 
Przesiewowych Badań Zdrowot-
nych dla Mieszkańców Obszarów 
Wiejskich. 

Program startuje 14 września 
i potrwa do 23 października 

2015 roku. Jest odpowiedzią na 
sygnały o utrudnionym dostępie 
rolników do badań diagnostycz-
nych i specjalistycznych. 

Codziennie w godzinach 9-17 
w 30 wybranych miejscowościach 
województwa lubelskiego stanie 
mobilny gabinet usg, w którym 
będą przeprowadzane badania 
USG jamy brzusznej i tarczycy.

Program skierowany jest do 
rolników i członków ich rodzin, 
którzy są ubezpieczeni w KRUS 

lub pobierają z KRUS świadczenia 
emerytalne bądź rentowe.

Aby wziąć udział w bada-
niach, należy zarejestrować się, 
wybierając numer bezpłatnej in-
folinii (tel. 800 177 333). Każdy 
zgłaszający się otrzyma wyczer-
pujące informacje dotyczące sa-
mych badań, jak i sposobu przy-
gotowania się do nich. 

Warunkiem udziału w bada-
niach jest dostarczenie w dniu 
badania do mobilnego gabinetu 
USG aktualnego zaświadczenia  
o podleganiu ubezpieczeniu bądź 
ustalonym prawie do emerytury 
lub renty z KRUS.

Po przeprowadzonym bada-
niu każdy otrzyma wyniki oraz 
kierunkowe informacje dotyczące 
dalszego postępowania.

W województwie lubelskim 
planowane jest przebadanie ok. 
1.140 osób (dziennie ok. 38 pa-
cjentów). Badania są bezpłatne, 
ale liczba miejsc ograniczona, 
dlatego warto już teraz na nie się 
zgłosić.

Szczegółowych informacji 
udzielają placówki terenowe 
KRUS, oddział regionalny KRUS w 
Lublinie, ul. Droga Męczenników 
Majdanka 12, tel. (81) 746 31 91.

W najbliższym czasie mobilny 
gabinet będzie stacjonował:

16 września – w Piaskach 
17 września – w Ludwinie 
23 września – w Uścimowie 
24 września – w Łęcznej 
25 września – w Niemcach 
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Po sąsiedzku z...
księdzem Zenonem

Regionalia

Ksiądz Zenon Bzdyrak urodził się w czerwcu 1951 roku pod Jano-
wem Lubelskim. W 1969 roku rozpoczął studia w Seminarium Du-
chownym w Lublinie, a ukończył je z tytułem mgr. teologii. Wkrót-
ce potem wyruszył na 17-letnią misję do Zambii. Po przyjeździe 
do Polski w roku 1997 trafił wprost do Puchaczowa i aż do czerw-
ca tego roku obejmował w miejscowej parafii probostwo. Cichy, 
skromny i dotknięty chorobą przekazał swe obowiązki następcy.

Fot.: Ksiądz Zenon Bzdyrak odprawiający Mszę świętą podczas dożynek w pucha-
czowskim Parku – sierpień 2014 roku.

– Chciałabym, aby przy-
pomniał Ksiądz swe doświad-
czenia sprzed przyjazdu do 
Puchaczowa, bo nie wszyscy 
wiedzą, zwłaszcza najmłodsi 
mieszkańcy gminy, że przeżył 
Ksiądz fascynującą zawodową 
przygodę na Czarnym Lądzie.

– Miło jest po kilkunastu 
latach popatrzeć z nostalgią  
w przeszłość. O pracy na mi-
sjach myślałem w czasie stu-
diów w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Moja praca 
magisterska dotyczyła Kościoła 
partykularnego [diecezjalnego – 
przyp. red.] na misjach. Kościół 
od wieków głosi Dobrą Nowinę 
o zbawieniu, ale służy człowie-
kowi także edukacją, świadcze-
niem pomocy medycznej czy 
szpitalnej. Nie miałem właściwie 
wielkiego wyobrażenia na temat 
pracy misyjnej. Miałem nato-
miast pragnienie poświęcenia 
się tym, którzy czekają na Ewan-
gelię i do których nie dociera 
cywilizacja. 

Udało mi się spełnić to 
wielkie marzenie na pracy 
misyjnej w Zambii w diecezji 
Mbala-Mpika, gdzie spędziłem 
lata 1980-1997.

– Jak Ksiądz wspomina 
ten czas?

– W pierwszych miesią-
cach pobytu w Afryce przede 
wszystkim poznawałem miej-
scowy język – cibemba-bantu, 

a także kulturę i miejscowe 
obyczaje. Dużym zaskocze-
niem był dla mnie optymizm 
ludzi i to, że pomimo wielkiej 
biedy byli radośni, gościnni, 
nie martwili się o przyszłość.

W parafii Chilonga spo-
tkałem współbraci, Białych 
Ojców z Holandii. Ten czas 
wspominam jako trudny – 
miałem właściwie nikły kon-
takt z rodziną, listy szły do 
mnie miesiącami, dlatego czas 
strasznie się dłużył, mimo 
licznych obowiązków. Dzień 
pracy zaczynał się o 5.00 rano 
słuchaniem radia BBC, po to-
alecie, o 6.30 odprawiano Eu-
charystię. Zwykle liturgia była 
bardzo uroczysta, trwała do 2 

godzin. Śpiewy, tańce uwiel-
biające Boga i zaangażowanie 
wiernych było czymś rado-
snym i umacniającym wiarę. 
Potem zajmowała mnie praca 
w kancelarii parafialnej i inne 
obowiązki. Często wyjeżdża-
łem do odleglych nawet o 150 
km od misji kaplic. W sumie 
było ich 40. Trasę pokony-
wałem zazwyczaj pieszo, idąc 
wiele kilometrów przez busz, 
przechodząc rzeki, w których 
nie brakło czyhających na ży-
cie krokodyli. 

Wróciłem do Polski w 1997 
r. Pamiętam do dziś  język ci-
bemba. Jeszcze kilka razy od-
wiedziłem ten piękny kraj, je- 
go wspaniałych mieszkańców 

i misjonarzy. Ponieważ by-
łem z tym fragmentem świata 
szczególnie związany, zawsze 
wspomagałem modlitewnie  
i materialnie tych, którzy mają 
większe potrzeby niż my sami.

– A jak będzie wspominał 
Ksiądz swą posługę w Pucha-
czowie?

– Wspominam ją oczywi-
ście z dumą. Wspólnymi siła-
mi wiele udało się zrobić, jeśli 
chodzi o sprawy tak duchowe, 
jak i materialne. Zawsze rado-
wała mnie oprawa Mszy świę-
tych oraz obecność wiernych 
na niedzielnych Eucharystiach 
z racji świąt, uroczystości i in-
nych okazji.

W ciągu mej posługi wielu 
wspaniałych i zdolnych kapła-
nów gościło w naszej parafii, 
głosząc Słowo Boże czy też 
sprawując sakramenty święte. 
Ja sam pragnąłem prowadzić 
życie skromne, pamiętając  
o słowach z Ewangelii, że słu-
gami nieużytecznymi jesteśmy. 

Cieszy mnie to, że parafia 
tak wypiękniała. Mam tutaj na 
myśli zabytkową świątynię, jej 
piękne posadzki, ławki, konfe-
sjonały, wspaniałe organy, od-
nowioną elewację, ogrodzenie 
czy też powiększenie i ogro-
dzenie cmentarza. Wiele trudu 
i kosztów pochłonął dom pa-
rafialny: dach, elewacja, ogrze-
wanie. Poczynione inwestycje 
sprawiały i mnie osobiście,  
i parafianom wiele radości,  
a przecież wiemy wszyscy, że bez 
ich starań i zaangażowania wiele 
z nich nie miałoby miejsca. 

Dziś parafia w Puchaczo-
wie jest w dobrej kondycji, 
również finansowej.

Obecnemu księdzu pro-
boszczowi Adamowi Siomako-
wi i księdzu Tomaszowi Fidec-
kiemu z serca życzę owocnej 
pracy i wielu Łask Bożych.

Wszystkim zaś parafianom 
bardzo serdecznie dziękuję za 
18 lat pięknej i owocnej współ-
pracy. Zapewniam o modli-
twie i bardzo o nią proszę. 

Rozmawiała:
Barbara Ukalska


