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Redaktor naczelny Małgorzata Rodziewicz

Na dochód parafii Puchaczów na przełomie XIX i XX wieku  składały się m.in.: datki indywidualne  

i zbiorowe, ofiary za udzielenie sakramentów chrztu, małżeństwa, nabożeństwa pogrzebowe,  

opłata za miejsce na cmentarzu zwane pokładnym. Ofiary przeznaczano głównie na zakup oliwy, świec, 

bielizny i sprzętu liturgicznego, a w miesiącach jesiennych i zimowych na oświetlenie kościoła.  

Ofiarodawcami większych sum byli najczęściej gospodarze z Puchaczowa, np. Walery Gregorowicz  

przekazał na świątynię aż 100 rubli.

Pieniądze, jakimi dysponowała kasa parafialna, przeznaczano na pensję służby kościelnej: przeora, 

organisty i kościelnego, a także na utrzymanie budynków plebańskich. Oprócz gruntownych remon-

tów w kościele przeprowadzano drobne naprawy, wstawiano zamki, drzwi, zainstalowano nową ambonę. 

W 1910 roku wykonano grób wielkanocny i szopkę bożonarodzeniową. Z pieniędzy wpływających  

za pokładne cmentarne remontowano ogrodzenie i utrzymywano porządek.

Z kasy parafialnej łożono rónież na utrzymanie seminarium duchownego i kościoła katedralnego.  

Co roku w grudniu obowiązkowo wpłacano na prenumeratę rosyjskiej gazety rządowej – "Lubelskich 

Gubernialnych Wiadomości". Parafia puchaczowska włączała się w  również w działalność charytatyw-

ną. Prowadzono zbiórki dla niewidomych czy żołnierzy rannych w wojnie rosyjsko-japońskiej.  

Organizowano także pielgrzymki do miejsc świętych:  do Ostrowa i kilkakrotnie do Częstochowy. 

 Od redakcji

Szanowni Czytelnicy! Jak co roku o tej porze oddajemy  
w Państwa ręce wydanie samorządowe biuletynu. 

Powiało wiosną i to nie tylko w pogodzie: zaplanowano 
racjonalny budżet, ustalono stawki podatków na rok 2016, 
zgłoszono inicjatywy do realizacji w ramach funduszu so-
łeckiego. Pojawiło się zielone światło dla długo wyczekiwa-
nej inwestycji w gminie – basenu w Puchaczowie. Najwięk-
szą jednak zmianą, która wejdzie w życie już we wrześniu 
tego roku, będzie reorganizacja jednostek oświatowych  
w gminie podyktowana zmianami w prawie oświatowym.

Życzymy Państwu udanej lektury!

Przymiarka 
do budowy 
krytego ką-
pieliska
W połowie roku ogłoszony zo-
stanie przetarg na budowę ba-
senu w Puchaczowie. Jak infor-
muje wójt, kryte kąpielisko ma 
mieć 6 torów o długości 24,99 
metra, rwącą rzekę oraz brodzik 
dla maluchów. W obiekcie ma 
znaleźć się także siłownia oraz 
jacuzzi.

Plany budowy basenu w gminie poja-
wiły się kilka lat temu, jednak dopiero 

w tym roku rzeczywiście mogą się po-
wieść. 

– Inwestycja może pochłonąć aż 20 
milionów złotych – twierdzi wójt (cd. s. 2) 

Mamy budżet 
na 2016 rok 
W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada 
Gminy Puchaczów przyjęła Uchwa-
łą XIV/104/15 budżet Gminy  na 
2016r. 

Zaplanowano dochody w wysokości 
30.755.459 zł, z czego dochody z ty-

tułu podatków i opłat lokalnych stanowić 
będą 28.417.979 zł, subwencja oświatowa 
6.981.729 zł, dotacje celowe na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami 
– 1.470.703 zł.

Planuje się zrealizować wydatki w 
wysokości 32.434.303,61 zł, z czego 
4.902.839,76 zł stanowią wydatki inwe-
stycyjne, m.in. budowa sieci kanaliza-
cyjnej dla miejscowości: Albertów, We-
sołówka, Ciechanki (Sufczyn) (cd. s. 2),  

Ekstradodatki 
w "Bogdance"
Górnicy z lubelskiej kopalni obok 
miesięcznej pensji otrzymają eks-
tra dodatek w wysokości 2,5 proc. 
średniego wynagrodzenia z 2013 r. 
To ok. 200 zł na głowę każdego z 4,6 
tys. zatrudnionych, co oznacza, że 
średnia wypłata w spółce wyniesie 
w lutym ok. 7,4 tys. zł brutto (cd. s. 2). 
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Aktualności

Biblioteka w Puchaczo-
wie ma własne logo
Dzięki uprzejmości Marty Grabowskiej, jednej  
z uczennic Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Ja-
giellończyka w Łęcznej, Biblioteka w Puchaczowie 
od nowego roku ma własny logotyp. 

Marta uczy się w II klasie 
Technikum Organizacji 

Reklamy utworzonej w "Ja-
giellończyku" dwa lata temu. 

Ambicją nauczycieli na 
tym kierunku jest to, by prace 
wychodzące z pracowni re-
klamy służyły m.in. rozwojowi 
lokalnej społeczności.

– Logotyp powstał w ra-
mach zajęć z projektowa-
nia grafiki użytkowej, które 
prowadzi pani Małgorzata 
Rodziewicz. Wspólnie z nią 
przeanalizowaliśmy znaki 
firmowe naszych bibliotek 
w powiecie. Okazało się, że 
większość takowych nie ma 
– informuje zdolna drugokla-

sistka. – Praca nad logotypem 
trwała około tygodnia. Cieszę 
się, że znak będzie służył tak 
wyjątkowej instytucji. Oby jak 
najdłużej i jak najlepiej. – do-
daje Marta.

Uczennica "Jagiellończy-
ka" podarowała znak w no-
worocznym prezencie, za co 
jej i szkole serdecznie dzięku-
jemy.                                             GBP

(cd. ze s. 1) Adam Grzesiuk – Pla-
nujemy ją sfinansować dzięki 
różnym źródłom. Z programu 
"Lemur", zajmującego się budo-
wą energooszczędnych budyn-
ków użyteczności publicznej, 
gmina chce pozyskać 2,3 milio-
na złotych. Po kolejne 5 milio-
nów będziemy aplikować do Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego, w ramach odnawialnych 
źródeł energii. Natomiast pozo-
stałe 12 milionów będzie wkła-
dem własnym gminy. Zastana-
wiamy się nad wypuszczeniem 
obligacji lub negocjowaniem  
z wykonawcą długiego termi-
nu płatności – dodaje wójt, któ-
ry jednak zastrzega, że dokład-
ne koszty będą znane dopiero 
po przetargu.

Basen będzie funkcjono-
wał przy Zespole Szkół, w kom- 
pleksie sportowym z halą oraz 
orlikami. Plany zakładają, że 
przed południem będą z nie-
go korzystały przedszkolaki. 
Gmina ma wykupić lekcje pły-
wania dla młodzieży szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych.  
W godzinach popołudniowych 
aż do późnego wieczora kąpie-
lisko będzie ogólnodostępne 
na zasadach komercyjnych.

Plan budowy zakłada 
szybkie rozstrzygnięcie prze-
targu, aby zwycięska firma 
już w tym roku weszła na plac 
budowy. Prace potrwają dwa 
lata. – Pierwsze hop do wody 
przewidujemy pod koniec 
2019 roku – dodaje wójt. nem

Przymiarka 
do budowy kry-
tego kąpieliska

(cd. ze s. 1) Turowola-Kolonia, 
Turowola – etap I z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Pucha-
czowie – etap II: Modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Puchaczów 
– 3.100.000 zł; rozbudowa bu-
dynku remizy strażackiej w 
Szpicy – 300.000 zł, budowa 
oświetlenia ulicznego w Pu-
chaczowie przy ulicy Górniczej 
– 95.000 zł, budowa oświetle-
nia drogowego w Nadrybiu 
Dwór – 74.849,94 zł, wykonanie 
wiaty przystankowej z zatoczką 
w Albertowie – 50.000 zł, wy-
konanie chodnika w Ostrówku 
– 54.000 zł, wykonanie chod-
nika przy drodze krajowej nr 
82 (począwszy od Starej Wsi w 
stronę Wesołówki), jak również 
budowa nowego budynku UG 
w Puchaczowie i basenu przy 
Zespole Szkół w Puchaczowie. 
Zaplanowano również pomoc 
finansową dla powiatu łęczyń-
skiego w wysokości 400.000 zł 
na przebudowę drogi powia-
towej nr 2014 L w Turowoli i 
na wykonanie chodnika w Cie-
chankach przy drodze powia-
towej nr 1809 L.

Wydatki na zadania bieżą-
ce zaplanowano w wysokości 
27.531.463,85 zł. Przeznaczone 
są m.in. na realizację zadań  z 
zakresu oświaty i wychowania 
13.589.326,00 zł. Zabezpieczo-
no środki m.in. na realizację 
projektu „Poprawa warunków 

Mamy budżet na 
2016 rok 

edukacji przedszkolnej w Gmi-
nie Puchaczów – utworzenie 
przedszkola w Ciechankach  
i Nadrybiu” w kwocie 170.000 zł, 
pomoc społeczną – 2.219.288 
zł; drogownictwo – 441.500,55 
zł; bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową w 
wysokości 418.336,16 zł; go-
spodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska – 1.252.000 zł. 
Uwzględniono też wydatki 
na realizację zadań profilak-
tycznych i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narko-
manii – 227.584,03 zł, a także 
gospodarki mieszkaniowej – 
697.321,09 zł.

Istotny wpływ na wyso-
kość wydatków bieżących 
gminy ma wpłata subwencji 
równoważącej (tzw. janosiko-
wego) do budżetu państwa w 
wysokości 1.317.720 zł.

W budżecie zaplanowano 
również środki na:

– realizację zadań w ra-
mach Funduszu Sołeckiego: 
436.934,61 zł;

– dotację dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Pu-
chaczowie do 1 m3 wody i ście-
ków: 762.767 zł;

– dotacje podmiotowe dla 
Gminnego Ośrodka Kultury: 
530.000 zł i Biblioteki Gminnej: 
225.000 zł.

Barbara Marcinek  
Skarbnik Gminy Puchaczów

Ekstradodatki w 
"Bogdance"
(cd. ze s. 1) Jak tłumaczy dyrek-
tor biura zarządu spółki, po-
nadprzeciętna wypłata wynika 
z porozumienia podpisanego 
ze związkami zawodowymi, 
które wnioskowały o wypłatę,  
na początku tego miesiąca. 

Jak oceniają analitycy gieł-
dowi, koszty jednorazowego 
podniesienia średniego wy-
nagrodzenia w skali spółki nie 
będą duże (jednorazowy koszt 

rzędu kilkunastu milionów zło-
tych) i nie zachwieją kondycją 
finansową kopalni. Mimo to 
decyzja zarządu jest dla ana-
lityków kontrowersyjna, bo-
wiem ceny węgla na świecie 
spadają. Decyzja może ozna-
czać umacnianie się pozycji 
związków w kopalni, podobnie 
jak na Śląsku, lub luzowanie 
wcześniejszej twardej polityki 
zarządu.                                     nem
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Sołectwo Albertów
Remont budynku wielofunkcyjne-
go oraz konserwacja klimatyzacji w 
sali, zakup pomocy dydaktycznych 
do szkoły, remont i naprawa braku-
jących elementów na placu zabaw 
oraz odmalowanie ogrodzenia  
i urządzeń placu zabaw, naprawa 
urządzeń sportowych w siłowni, 
dostęp do świadczeń medycz-
nych specjalistycznych, a także 
utrzymanie porządku na placu 
zabaw oraz wokół altany – kwota 
29.742,00 zł. 

Sołectwo Bogdanka
Remont ogrodzenia wokół budyn-
ku wiejskiego, dostęp do świad-
czeń medycznych specjalistycz-
nych oraz utrzymanie czystości 
wokół budynku wiejskiego i na 
placu zabaw – kwota 18.537,73 zł. 

Sołectwo Brzeziny
Remont i doposażenie zaplecza 
kuchennego w budynku OSP, za-
kup namiotu z wyposażeniem, 
geodezyjne wznowienie granic do 
pól, utrzymanie czystości na placu 
zabaw oraz dostęp do świadczeń 
medycznych specjalistycznych – 
kwota 28.444,14 zł.

Sołectwo Ciechanki Pom
Wykonanie ogrodzenia budynku 
OSP i oświetlenia ulicznego, zakup 
namiotu z wyposażeniem, uszycie 
strojów dla KGW, a także dofinan-
sowanie do świadczeń medycz-
nych specjalistycznych – kwota 
18.881,03 zł.

Sołectwo Ciechanki 
Zakup namiotu i zestawu nagła-
śniającego, wyposażenie zaplecza 
kuchennego, budowa chodnika, 
remont dróg oraz remont pomiesz-
czenia gospodarczego i zakup 
drzwi do OSP, konserwacja urzą-
dzeń na placu zabaw, utrzymanie 
porządku i czystości przy budynku 
OSP, biblioteki i na terenach gmin-
nych, a także dostęp do świadczeń 
medycznych specjalistycznych – 
kwota 36.486,97 zł.

Sołectwo Jasieniec
Wykonanie zadaszenia nad tarasem 
przy budynku wiejskim, zakup krze-
seł, dostęp do świadczeń medycz-
nych specjalistycznych oraz utrzy-
manie czystości i porządku przy 
budynku wiejskim na placu zabaw  
i boisku – kwota 16.968,40 zł.

Sołectwo Nadrybie Ukazowe
Utwardzenie i remont drogi gmin-
nej, a także dostęp do świadczeń 
medycznych specjalistycznych – 
kwota 16.674,15 zł.

Sołectwo Nadrybie Dwór
Kontynuacja rozpoczętego oświe- 
tlenia ulicznego przy drodze gmin-
nej, utrzymanie siłowni a także do-
stęp do świadczeń medycznych spe-
cjalistycznych – kwota 19.959,94 zł.

Sołectwo Nadrybie Wieś 
Remont dróg gminnych, dostęp 
do świadczeń medycznych specja-
listycznych oraz utrzymanie czy-
stości przy budynku OSP – kwota 
24.324,65 zł.

Sołectwo Ostrówek
Wykonanie projektu chodnika i od-
wodnienia, geodezyjne wskazanie 
dróg, doposażenie OSP, konserwacja 
klimatyzacji, remont dróg wiejskich, 
uszycie strojów ludowych dla dzieci, 
a także dostęp do świadczeń me-
dycznych specjalistycznych – kwota 
30.945,27 zł.

Sołectwo Puchaczów
Organizacja zabawy rodzinnej, kon-
serwacja i wymiana piachu oraz 
doposażenie siłowni, udostępnienie 
darmowego internetu mieszkań-
com sołectwa, a także dostęp do 
świadczeń medycznych specjali-
stycznych – kwota 45.657,75 zł.

Sołectwo Stara Wieś
Dofinansowanie do świadczeń me-
dycznych specjalistycznych, organi-
zacja festynu, wykonanie ogrodze-
nia placu zabaw, oraz utrzymanie 
porządku na placu zabaw i konser-
wacja kosiarki – kwota 20.989,82 zł.

Sołectwo Szpica
Remont pomieszczeń w budynku 
wiejskim, remonty dróg, geodezyj-
ne wskazanie granic dróg, doposa-
żenie siłowni, utrzymanie urządzeń 
spalinowych, zakup kosy spalinowej  
i piachu na plac zabaw oraz dostęp 
do świadczeń medycznych specja-
listycznych, jak również utrzymanie 
porządku na placu zabaw i na boisku 
– kwota 27.512,35 zł.

Sołectwo Turowola
Remont dróg wiejskich, konserwacja 
klimatyzacji, drobne naprawy w po-
mieszczeniach budynku OSP, utrzy-
manie urządzeń, przeznaczenie 
środków na świadczenia medyczne  
 specjalistyczne, a także utrzymanie 
czystości i porządku na placu zabaw 
– kwota 29.964,43 zł.

Sołectwo Turowola Kolonia
Wykonanie dokumentacji i projektu 
oświetlenia, doposażenie jednostki 
OSP, organizacja festynu rodzinne-
go, utrzymanie urządzeń, zakup 
trawy, dostęp do świadczeń me-
dycznych specjalistycznych, a także 
utrzymanie czystości i porządku 
na placu zabaw i boisku – kwota 
24.766,02 zł.

Sołectwo Wesołówka
Remont i utrzymanie budynku 
wiejskiego, wskazanie geodezyjne 
granic dróg, dostęp do świadczeń 
medycznych specjalistycznych oraz 
utrzymanie czystości w obrębie bu-
dynków wiejskich i na placu zabaw 
– kwota 20.156,11 zł.

Sołectwo Zawadów
Wyposażenie zaplecza kuchennego, 
zakup pomocy dydaktycznych do 
szkoły, dostęp do świadczeń me-
dycznych specjalistycznych, utrzy-
manie świetlicy wiejskiej, zakup 
kosy spalinowej z wyposażeniem 
oraz utrzymanie czystości na pla-
cu zabaw i koło świetlicy – kwota 
26.923,85zł

Przygotowała:
Sylwia Biedacha

Fundusz sołecki w 2016
Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona  
w budżecie gminy na rok 2016 wynosi 436.934,61zł.  
W ramach funduszu zgłoszono do realizacji następujące 
zadania:

Odnawial-
ne źródła 
energii 
2016-2017
Zakończono nabór 
ankiet związanych z 
montażem kolektorów 
słonecznych i ogniw 
fotowoltanicznych.

W związku z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców 

energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, gmina Pucha-
czów będzie składała wniosek 
o dofinansowanie w zakresie 
montażu zestawów kolektorów 
słonecznych oraz montażu insta-
lacji fotowoltaicznych do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie 
– działanie 4.1: Wsparcie OZE 
objęte Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie odnosił się 
do montażu zestawów kolek-
torów słonecznych wykorzy-
stywanych do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej oraz 
paneli fotowoltaicznych prze-
znaczonych do produkcji ener-
gii elektrycznej w budynkach 
należących do osób fizycz-
nych, zamieszkujących na te-
renie gminy Puchaczów.

W lutym zakończono nabór 
ankiet do udziału w wyżej wy-
mienionych projektach. Przewi-
dywany okres realizacji przed-
sięwzięcia to lata 2016-2017. 
Wszelkie informacje o dalszym 
postępowaniu będą zamiesz-
czane na stronie interneto-
wej gminy: www.puchaczow.
lubelskie.pl oraz dostępne w 
Urzędzie Gminy Puchaczów w 
Referacie Rozwoju Lokalnego  
i Promocji Gminy, budynek USC, 
pokój nr 5, tel. (81) 757.51.95.

Nabór wniosków na montaż 
zestawów kolektorów słonecz-
nych to kontynuacja wcześniej-
szej edycji projektu zrealizowa-
nego w gminie w roku 2015. Sfi-
nansowano go z 85% udziałem 
środków pochodzących z RPO 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013. Zamontowa-
nowówczas aż 535 zestawów 
kolektorów.      

Katarzyna Janiuk
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Wokół nas

Dobroć 
daje życie
Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie.
/H. Sienkiewicz/

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom zaangażowa-

nym w Akcję "Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę" w 2015 roku.  
W szczególności dziękuję właści-
cielom sklepów, w których od-
bywały się zbiórki darów, a byli 
to: Anna i Marek Niwińscy – PHU 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
w Puchaczowie, Alina Franczak – 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy  
w Albertowie, Renata Steć 
– FHU w Zawadowie, Grze-
gorz Kursa – Sklep Spożywczy  
w Ostrówku, Leszek Gil – FHU w 
Ciechankach.

Słowa podziękowania skła-
dam dyrekcji placówek oświa-
towych: Małgorzacie Marcinek 
– Szkoła Podstawowa im. Boha-
terów Armii Krajowej w Ostrów-
ku wraz z filiami w Zawadowie 
i w Ciechankach, Marii Paryle 
– Szkoła Podstawowa im. Jana 
i Kazimierza Bogdanowiczów  
w Nadrybiu, Elżbiecie Bedlińskiej 
–Zespół Szkół w Puchaczowie.

W sposób szczególny dzię-
kuję naszym DARCZYŃCOM – 
wszystkim, którzy wsparli akcję  
i podzielili się z potrzebującymi. 

Łącznie zebrano 207 kg da-
rów, z których przygotowano 
paczki dla 42 rodzin wymagają-
cych wsparcia.

Serdecznie dziękujemy!!
Ewa Kaźmierczak  

Szef sztabu Akcji PDPZ  
w Puchaczowie

Nowe udogodnienia dla rodzin 
wielodzietnych

Placówki oferujące 
zniżki w powiecie 
łęczyńskim:

Edukacja: 
☑ "Leader School" Barbara 

Sławińska, ul. Szkolna 6, 
Łęczna

Łączność i Komunikacja: 
☑ Salon "Play", Al. Jana 

Pawła II 99, Łęczna
☑ Salon "Play", ul. Targowa 

21/1, Łęczna
☑ "T-Mobile" S.A., Al. Jana 

Pawła II 99, Łęczna 

Usługi/Finanse: 
☑ PKO BP, Oddział 1 w 

Łęcznej, ul. Szkolna 6
☑ Agencja PKO BP, ul. 

Chełmska 40, Cyców
☑ Agencja PKO BP, ul. Par-

tyzancka 11, Milejów
☑ Agencja PKO BP, Al. Jana 

Pawła II 95/A, Łęczna
☑ Agencja PKO BP, ul. Tar-

gowa 23, Łęczna
☑ Bank Zachodni WBK,  

Placówka Partnerska w 
Łęcznej, ul. Targowa 5

Transport/Stacje Paliw:
☑ Stacja Paliw "Orlen", Dą-

browa 35C
☑ "LOTOS", Al. Jana Pawła II 

93, Łęczna.

Od stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać znoweli-
zowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Nowe przepisy dają możliwość 
Radzie Gminy – w drodze 

uchwały – zwolnienia w całości 
lub w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
rodziny wielodzietne, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 
Przypominamy, że Karta Dużej 
Rodziny to system zniżek i dodat-
kowych uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. 
Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego  korzystania z oferty in-
stytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych czy księgarni na terenie 
całego kraju. Posiadanie Karty 
ułatwia  więc dużym rodzinom 
dostęp do rekreacji oraz obniża 
koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Ro-
dziny zapewnia zniżki przy zaku-
pie jedzenia i kosmetyków, odzie-
ży i obuwia, książek, zabawek 
oraz paliwa.  Obniża także koszty 
rachunków za usługi telekomu-
nikacyjne czy bankowe.  Pozwala 
na tańsze przejazdy pociągami  

i komunikacją publiczną  w wy-
branych miejscowościach.

Karta przysługuje niezależ-
nie od uzyskiwanych dochodów 
rodzinom z co najmniej trójką 
dzieci: w wieku do ukończenia 18 
roku życia; w wieku do ukończe-
nia 25 roku życia, w przypadku 
gdy dziecko uczy się w szkole lub 
szkole wyższej; bez ograniczeń 
wiekowych, w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili skła-
dania wniosku rodzina spełniała 
ww. warunki. Jeśli w chwili skła-
dania wniosku rodzina nie ma na 
utrzymaniu co najmniej trojga 
dzieci spełniających wymienio-
ne wyżej warunki, Karta Dużej 
Rodziny nie będzie przysługi-
wała żadnemu z jej członków.

Aby otrzymać Kartę Dużej 
Rodziny należy złożyć wnio-
sek w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Puchaczowie, ul. 
Tysiąclecia 8. 

Ewa Kaźmierczak 

Kolędowanie w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Puchaczowie 
Dzielenie się pięknem i darami serca, to wspaniałe 
przesłanie dla wszystkich tych, którzy nie są obo-
jętni na los drugiego człowieka. 

Dlatego tradycyjnie już od 
kilku lat w okresie świą-

tecznym grupa wokalna "TO 
MY" pod opieką instruktora 
Krzysztofa Zgórskiego od-
wiedziła Zakład Opiekuńczo- 
-Leczniczy w Puchaczowie. 

Blisko godzinny koncert, 
podczas którego dziewczęta 
wykonały około dwudziestu 
kolęd i pastorałek wywołał  
u podopiecznych zakładu 
wiele wzruszeń. 

Krzysztof Zgórski

„Tłusty czwartek” w Bi-
bliotece w Ciechankach
Tłustoczwartkowe spotkania stały się tradycją w 
bibliotece w Ciechankach. Po raz kolejny zgroma-
dzili się miłośnicy biblioteki, by wspólnie  z pra-
cownikami placówki świętować ten dzień. W tym 
roku było to już piąte jubileuszowe spotkanie.

Tematem przewodnim te- 
gorocznego spotkania by- 

ły tradycje, obrzędy, zwy-
czaje i zabawy zapustne. 
Krótko przedstawiono histo-
rię tłustego czwartku oraz 
kusaków. Omówiono m.in. 
takie obrzędy zapustne jak: 
wkupne do bab, ścinanie 
mięsopusta, ścięcie śmierci – 
Jedlińskie kusaki, podkurek. 
Z zabaw zapustnych przy-
pomniano zebranym, co to 
znaczy zabijanie grajka i pija-
ka, topienie bałwana, podko-
ziołek. Następnie uczestnicy 

spotkania wspólnie wspo-
minali zapamiętane obrzędy  
i zabawy kusakowe. 

Na zakończenie pani Ma-
rianna Szponar przeczytała 
wiersz „W małym kościółku”  
i bajkę „Siedem wieprzów do-
stał gospodarzem został” wła-
snego autorstwa. 

Rozmowa  przy kawie, de-
gustacji pączków upłynęła w 
miłej i serdecznej atmosferze.

Dziękujemy Karolowi Ste-
fańczukowi za wykonanie 
zdjęć.

Monika Ciężkowska



Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Punkt jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 

8.00 – 12.00 (prowadzony 
przez Powiat Łęczyński), i w 
godzinach 13.00 – 17.00 (pro-
wadzony przez Polską Funda-
cję Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego 
„OIC Poland”). 

Nieodpłatna pomoc 
prawna przysługuje oso-
bie fizycznej, która:  1) w 
okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się  
o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej otrzymała 
świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie Ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej i wo-
bec której nie wydano decyzji  
o zwrocie nienależnie pobra-
nego świadczenia, albo: 2)  
posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny na podstawie Usta-
wy z dnia 05 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny, albo: 
3) uzyskała zaświadczenie, 
o którym mowa w Ustawie 
z dnia 24 stycznia 1991 r.  
o kombatantach oraz nie-
których osobach będących 
ofiarami represji wojennych  
i okresu powojennego, albo: 
4) posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego,  
o którym mowa w Ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o weteranach działań poza 
granicami państwa, albo: 5) 
nie ukończyła 26 lat, albo: 6)  
ukończyła 65 lat, albo: 7) zna-
lazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty w wyniku 
wystąpienia klęski żywioło-
wej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej.

Prawo do nieodpłat-
nej pomocy prawnej przy-
sługuje osobie, która: 1) 

przedłoży oryginał lub odpis 
decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej, 
lub zaświadczenie o udzie-
leniu świadczenia, o którym 
mowa w art. 106 ust. 2 Usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (m.in. 
praca socjalna, poradnictwo, 
interwencja kryzysowa); 2) 
przedłoży ważną Kartę Du-
żej Rodziny, o której mowa 
w Ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodzi-
ny; 3) przedłoży zaświadcze-
nie, o którym mowa w Usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 
r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących 
ofiarami represji wojennych  
i okresu powojennego; 4) 
przedłoży ważną legitymację 
weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego,  
o którym mowa Ustawie  
z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o weteranach działań poza 
granicami państwa; 5) przed-
łoży dokument stwierdzający 
tożsamość; 6) złoży oświad-
czenie, że zachodzi co naj-
mniej jedna z okoliczności 
wymienionych powyżej.

Nieodpłatna pomoc 
prawna obejmuje: 1) poin-
formowanie osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiąz-
kach; 2) wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu praw-
nego; 3) udzielenie pomocy 
w sporządzeniu projektu 

pism w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłą-
czeniem pism procesowych  
w toczącym się postępowa-
niu przygotowawczym lub 
sądowym, i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo- 
-administracyjnym; 4) spo-
rządzeniu projektu pism  
o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, rad-
cy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.  

Nieodpłatna pomoc 
prawna nie obejmuje spraw: 
podatkowych związanych  
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej; z zakresu 
prawa celnego, dewizowe-
go, handlowego; związanych  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności.

Ewa Kaźmierczak 

(źródło: www.powiatleczynski.pl; 
Ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
o nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz edukacji prawnej  
– Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna  
w Powiecie Łęczyńskim
Od 04 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Powiecie Łęczyńskim 
rozpoczęły działalność punkty prowadzone przez Powiat Łęczyński, oraz 
wyłonioną w konkursie ofert organizację pozarządową Polską Fundację 
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Oba punkty 
mieszczą się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszi-
ca 9, I piętro, pokój nr 18. 

Owoco-
wy zawrót 
głowy
Urząd Gminy Pucha-
czów z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w 
Puchaczowie nawiązał 
współpracę z Agencją 
Rynku Rolnego w War-
szawie, w wyniku czego 
do mieszkańców gminy 
trafiło ok. 40 ton jabłek 
objętych rosyjskim em-
bargo. 

To owoce zakupione od 
polskich sadowników, w 

których uderzyło rosyjskie 
embargo, rozdawane za dar-
mo potrzebującym w całym 
kraju. 

Otrzymane w ramach 
bezpłatnej dystrybucji owoce 
przeznaczone są do spożycia 
i stanowią uzupełnienie ilości 
normalnie kupowanych. Ilość 
przekazanych jabłek była 
uzależniona od liczby osób 
w rodzinie. Akcja spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.

Ewa Kaźmierczak

Od redakcji: Na początku 
sierpnia premier Federacji Ro-
syjskiej Dmitrij Miedwiediew 
nakazał przygotować rozsze-
rzoną listę krajów, przeciwko 
którym Rosja wprowadziła em-
bargo na produkty spożywcze.

Rozporządzeniem nr 560 
wprowadzono zakaz wwoże-
nia towarów dodatkowo ze 
Stanów Zjednoczonych, kra-
jów UE, Albanii, Australii, Is-
landii, Kanady, Liechtensteinu, 
Norwegii i Czarnogóry. Wśród 
podlegających zakazowi pro-
duktów znalazły się kiełbasy  
i inne produkty przetwórstwa 
mięsnego, ryby i owoce morza, 
owoce, warzywa, mięso mro-
żone i świeże.

Ogółem od 06 sierpnia na 
terenie Rosji zniszczono ponad 
597 ton produktów żywnościo-
wych. W Internecie dużą popu-
larnością cieszą się filmiki po-
kazujące m.in. niszczenie przez 
buldożery tuszek gęsi.
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ROZWóJ gOSPODARSTW
"Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” (typ operacji 
„Premie dla młodych rolników”) – 
marzec 2016 r. 

„Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” (typ ope-
racji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”) – marzec 2016 r. w nastę-
pujących obszarach: 1) racjonaliza-
cja technologii produkcji, wprowa-
dzania innowacji, zmiany profilu 
produkcji, zwiększenia skali produk-
cji,   poprawy jakości produkcji lub 
zwiększenia wartości dodanej pro-
duktu (obszar d) oraz 2) produkcji 
prosiąt, produkcji mleka krowiego 
oraz hodowli bydła (obszar a, b i c).

„Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów” 
– czerwiec 2016 r. 

„Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych i 
katastrof oraz wprowadzanie 
odpowiednich środków zapo-
biegawczych” (typ operacji „In-
westycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. 
Termin uzależniony od wystąpienia 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof.

„Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” (typ 
operacji „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach 
Natura 2000”) – marzec 2017 r. 

„Pomoc na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej na rzecz 
rozwoju małych gospodarstw (typ 
operacji „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”) – I kwartał 2017 r. Ter-
min uzależniony od przebiegu pro-
cesu akredytacji Agencji Płatniczej. 

„Płatności na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospo-
darstwo innemu rolnikowi” (typ 
operacji „Płatności dla rolników 
przekazujących małe gospodar-
stwa”) – I kwartał 2017 r. – termin 
uzależniony od przebiegu procesu 
akredytacji Agencji Płatniczej. 

WZMACNiANiE PRZEDSięBiOR-
CZOśCi
"Wsparcie inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój” (typ operacji 
„Przetwórstwo i marketing produk-
tów rolnych”) – nabór dla rolników, 
będących osobami fizycznymi, do-
mowników lub małżonków tych 
rolników – lipiec 2016 r. 

„Wsparcie inwestycji w two-
rzenie i rozwój działalności po-
zarolniczej” (typ operacji „Rozwój 
przedsiębiorczości – rozwój usług 
rolniczych”) – październik 2016 r. 

„Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” (typ 
operacji „Przetwórstwo i marke-
ting produktów rolnych”) – nabór 
wniosków obejmujący również 
wsparcie budowy nowych zakła-
dów przetwórczych w 4 sektorach 
przetwórstwa (mięsa, mleka, owo-
ców i warzyw, zbóż) – po akceptacji 
zmian do PROW 2014-2020 przez 
KE – listopad 2016 r. 

„Pomoc na rozpoczęcie po-
zarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” 
(typ operacji „Premie na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej”) –  
I kwartał 2017 r. Termin uzależniony 
od przebiegu procesu akredytacji 
Agencji Płatniczej 

ROZWóJ TERyTORiALNy 
"Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” (typ 
operacji „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”) – terminy naboru 
wniosków uzależnione od decyzji 
samorządów województw o ogło-
szeniu naboru (nabory ogłoszone 
przez część SW). 

„Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, moder-
nizacją i dostosowywaniem rol-
nictwa i leśnictwa” (typ operacji 
„Scalanie gruntów”) – marzec 2016 
r. Terminy naboru wniosków uza-
leżnione od decyzji SW.

„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” – czerwiec 
2016 r. – terminy naboru wniosków 
uzależnione od decyzji Lokalnych 
Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu 
naboru 

„Wsparcie inwestycji w two-
rzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury, i powiązanej 
infrastruktury” (typ operacji „In-
westycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów”) 
– lipiec 2016 r. – terminy naboru 
wniosków uzależnione od decyzji 
SW o ogłoszeniu naboru 

„Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” 
(typ operacji „Gospodarka wodno–
ściekowa”) – sierpień 2016 r. –termi-
ny naboru wniosków uzależnione 
od decyzji SW o ogłoszeniu naboru 

„Wsparcie badań i inwestycji 
związanych z utrzymaniem, od-
budową i poprawą stanu dzie-
dzictwa kulturowego i przyrod-
niczego wsi, krajobrazu wiejskie-
go i miejsc o wysokiej wartości 
przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społecz-
no–gospodarczych oraz środków 
w zakresie świadomości środowi-
skowej” (typ operacji „Ochrona za-
bytków i budownictwa tradycyjne-
go”) oraz poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepsza-
nie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultu-
ry, i powiązanej infrastruktury” 
(typ operacji „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicz-
nej”) – kwiecień 2017 r. – terminy 
naboru wniosków uzależnione od 
decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

 
TRANSFER WiEDZy i iNNOWACJi
„Transfer wiedzy i działalność in-
formacyjna” – listopad 2016 r. 

„Wsparcie korzystania z us- 
ług doradczych” (typy operacji 
„Świadczenie kompleksowej po-
rady dla rolnika” oraz „Świadczenie 
kompleksowej porady dla właści-
ciela lasu”) – listopad 2016 r. 

„Wsparcie dla szkolenia do-
radców” – listopad 2016 r. 

„Współpraca” – listopad 2016 
r. Termin uzależniony od przebiegu 
procesu akredytacji Agencji Płatni-
czej 

WSPARCiE JAKOśCi PRODUKCJi
„Wsparcie działań informacyj-
nych i promocyjnych realizowa-
nych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym” 
– czerwiec 2016 r.

„Wsparcie na przystępo-
wanie do systemów jakości” – 
grudzień 2016 r.                    ARiMR

PROW 2014-2020
Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów 
wsparcia z PROW 2014-2020, a w całym 2016 roku 
będzie ich 16. Poniżej zamieszczamy harmonogram 
wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku.Potrąco-

no szopa
29 stycznia o godz 
17.50 w okolicy skrzy-
żowania na DK 82 w 
Albertowie potrącono 
szopa.

Zwierzę przetrącił prawdo-
podobnie samochód. Przy-

były na miejsce lekarz wetery-
narii zastał szopa o obniżonej 
świadomości, z zaburzeniami 
równowagi. Po odłowieniu 
zwierzę przewieziono do ga-
binetu w Brzezinach. Badanie 
ogólne wykluczyło złamania. 
Zwierzęciu podano płyny na-
wadniające i leki. 

Po 24 godzinach zwierzę 
zaczęło się powoli przemiesz-
czać, a w kolejnej dobie uwol-
niło się samodzielnie z klatki. 
01 lutego interwencję zgłoszo-
no w UG. Szop został przewie-
ziony do Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt w Wojciecho-
wie.                            Piotr Biełuszka

Od redakcji: Szopy pojawiły 
się w Polsce w latach 30-tych XX 
wieku. Spotykane na wolności naj-
pierw musiały ją odzyskać, pierw-
sze osobniki pochodziły bowiem  
z hodowli.

Jego obecność w ekosyste-
mie zawsze oznacza kłopoty – to 
doskonały łowca i sprytny zło-
dziej: jego głównym pokarmem 
są drobne zwierzęta, m.in. płazy, 
ryby, raki, ślimaki, owady, padli-
na, a także różne owoce i nasio-
na, zwłaszcza orzechy, borówki 
i maliny. Uwielbia ptasie jaja  
i młode w gniazdach, które zręcz-
nie podbiera łapami. Jest w za-
sadzie wszystkożerny. W Polsce 
utrudnia próby przywracania 
gatunków ginących, np. głusz-
ców, jarząbków i cietrzewi. W jego 
obecności zagrożone są też kuraki 
leśne, duże dziuplaki, drozdy, ptaki 
siewkowe, wodne i wodno-błotne. 
Szopy lubią sąsiedztwo człowieka. 
Ale uwaga, mogą  roznosić wście-
kliznę i pasożyty, m.in. groźne ni-
cienie.
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Nowa ustawa o zmianie 
Ustawy o systemie oświa-

ty z dnia 29 grudnia 2015 roku, 
która weszła w życie 23 stycz-
nia 2016 roku, podtrzymuje 
obowiązek przekształcenia 
oddziałów przedszkolnych 
istniejących w szkołach w 
przedszkola, z tym że w czasie 
odsunięto ostateczny termin 
wykonania tych zmian do dnia  
01 września 2019 r. 

Biorąc pod uwagę podjęte 
już w gminie działania w celu 
optymalnej realizacji tych wy-
mogów, wójt gminy jesienią 
2015 r. kilkakrotnie spotykał 
się z dyrektorami placówek 
oświatowych, aby wypraco-
wać rozwiązanie, które byłoby 
odpowiednie, przede wszyst-
kim dla uczących się dzieci 
i przyszłych wychowanków 
przedszkoli, a także dla rodzi-
ców i budżetu gminy. 

W wyniku spotkań po-
wstała koncepcja reorgani-
zacji gminnych placówek 
oświatowych, której realiza-
cja nastąpi z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 
2016-2017.   

W północnej części gminy 
powstanie Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Nadrybiu, w 
skład którego będzie wcho-
dzić przedszkole zaplanowane 
na pobyt około 40 przedszko-
laków (powstanie ono z prze-
kształcenia dotychczasowego 
oddziału przedszkolnego) oraz 
szkoła podstawowa. W central-
nej części gminy Puchaczów 
pozostanie bez zmian istnie-
jący Zespół Szkół w Pucha-
czowie oraz szkoła filialna w 
Albertowie. Tak jak dotychczas 
funkcjonować również będzie 
Przedszkole w Puchaczowie. 

Największa zmiana na-
stąpi w południowej części 
gminy Puchaczów. Po wie-
lu analizach oraz po ocenie 
merytorycznej i finansowej 
podjęto decyzję o utworzeniu 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ostrówku składające-
go się ze szkoły w Ostrówku 
z oddziałem przedszkolnym 
i przedszkolem w Ciechan-
kach na około 70 przedszko-
laków. Oznacza to, że dzieci  
z oddziałów przedszkolnych 
z Zawadowa i Ostrówka będą 
uczęszczać do Przedszkola 
w Ciechankach, a klasy I-III 
szkoły filialnej z Ciechanek 
przeniesione będą do szkoły 
w Ostrówku.

Społeczność lokalna w 
Ciechankach nie będzie pozba-
wiona budynku oświatowego, 
ponieważ zmiana jego prze-
znaczenia (na budynek  przed-
szkola) nie spowoduje de facto 
żadnych zmian. Będzie to nadal 
ośrodek życia kulturalnego, 
spełniający oczekiwania rodzi-
ców, dzieci i mieszkańców tej 
miejscowości. 

Należy także podkreślić, 
że Szkoła Podstawowa w 

Ostrówku jest idealnie zlo-
kalizowana i doskonale wy- 
posażona zarówno pod 
względem lokalowym, jak  
i dydaktycznym. Jest gotowa 
na przyjęcie uczniów ze szko-
ły filialnej w Ciechankach: 
ma niezbędną liczbę sal lek-
cyjnych, nowoczesną halę 
sportową, kompleks boisk 
sportowych „Orlik”, stołówkę 
szkolną, świetlicę oraz wła-
sne dwa autobusy szkolne, 
co zapewnia sprawne funk-
cjonowanie placówki. 

Stworzenie kilku przed-
szkoli na terenie gminy, 
czynnych również w ferie  
i wakacje, będzie korzystne 
nie tylko dla dzieci i dla ro-
dziców pracujących, ale tak-
że dla tych, którzy chcieliby 
podjąć pracę. 

W związku z dużymi 
kontrowersjami Wójt Gminy 
Adam Grzesiuk spotkał się  
z rodzicami dzieci uczęszcza-
jących do szkoły w Ciechan-
kach, Zawadowie, Ostrówku 
oraz wystosował powiada-
miające pismo wyjaśniające 
sytuację oświaty do wszyst-
kich mieszkańców Ciechanek. 

Korzystając z możliwości 
pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych na re-
alizację zadań związanych z 
dostosowaniem placówek 
przedszkolnych do wymo-
gów przepisów, gmina złoży-
ła wniosek o dofinansowanie 
do RPO Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020 
Działanie: 13.5 Infrastruktura 
Przedszkolna pt. "Poprawa 
warunków edukacji przed-
szkolnej w gminie Puchaczów 
– utworzenie Przedszkola 
w Ciechankach i Nadrybiu”. 
Jest to jeden projekt, który 
obejmuje kompleksowe roz-
wiązanie – powstanie przed-
szkoli w Ciechankach oraz 
Nadrybiu. 

Działania gminy podyk-
towane są koniecznością za-
bezpieczenia odpowiedniej 
ilości miejsc w przedszkolach 
na terenie gminy wszyst-
kim dzieciom. Uwzględnia-
ją także zmiany dotyczące 
sześciolatków, a wynikające 
z ostatniej zmiany Ustawy 
o systemie oświaty w roku 
szkolnym 2016-2017 i dzieci 
młodszych w kolejnych la-
tach. Gmina musi respekto-
wać przepisy ustawy zmie-
niającej Ustawę o systemie 
oświaty odnoszące się do 
funkcjonowania oddziałów li-
czących mniej niż 7 uczniów. 
W szkołach filialnych, z uwagi 
na małą liczbę dzieci, funk-
cjonują klasy łączone, co nie 
jest korzystne – nie sprzyja 
bowiem ich rozwojowi oraz 
nie spełnia wymogów nowo-
czesnej edukacji na miarę XXI 
wieku.     

Katarzyna Wójcik-Kęcik
Sekretarz Gminy Puchaczów

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw nakładała obo-
wiązek dokonania przekształcenia istnie-
jących oddziałów przedszkolnych  
w przedszkola do dnia 01 września 2016 
roku. Oznacza to, że dzieci w wieku 3-6 
lat będą mogły uczęszczać tylko do 
przedszkola. W takim wypadku samorzą-
dy były zmuszone ustalić nową sieć szkół 
i przedszkoli. 

Reorganizacja jednostek 
oświatowych w gminie
Reorganizacja jednostek 
oświatowych w gminie
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Zabawa karnawałowa
Tańce, śpiewy i konkursy, te atrakcje towarzyszyły uczniom 
szkoły Filialnej w Ciechankach 03 lutego. Na sali przystro-
jonej balonami i serpentynami tłoczno było od księżniczek, 
zorro, kotów, spajdermenów i batmanów. Pojawiła się także 
Indianka, kowbojka oraz didżeje. 

Niech żyje bal...
23 stycznia br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II od-
był się bal gimnazjalny A.D.2016.

Zabawa rozpoczęła się od 
pociągu, który poprowa-

dziły wychowawczynie każ-
dej klasy. Następnie dzieci 
wzięły udział w konkursie ta-
necznym z balonami. Kolejną 
atrakcją był konkurs ,,Mam 
talent", w którym uczniowie 
prezentowali swoje talenty 
wokalne i taneczne. Także po-
jawił się talent malarski, ilu-
zjonistyczny oraz gry na per-
kusji. Każdy, kto odważył się 
wystąpić otrzymał nagrodę. 

W końcu przyszedł czas 
na wyczekiwanego przez 

dzieci Świętego Mikołaja, 
który mimo wiosennej aury 
był, jak co roku niezawodny  
i pojawił się z ogromnym 
workiem prezentów. 

Każde dziecko podcho-
dząc do Mikołaja otrzymy-
wało paczkę, jednak najpierw 
musiało odpowiedzieć na 
zadane pytanie. Wszyscy po-
radzili sobie bardzo dobrze  
i odchodzili z prezentem. Za-
bawa choinkowa, jak co roku 
minęła w atmosferze radości 
i tańców. 

Marta Stefańska

wany przez uczniów polonez 
oraz część artystyczna, przed-
stawiająca życie szkoły z przy-
mrużeniem oka.

Uczestnicy balu entuzja-
stycznie oceniają imprezę, na 
której znakomicie bawili się 
przy muzyce DJ-a. Nie zabra-
kło też pysznego poczęstun-
ku, o który zadbali czuwający 
nad przebiegiem imprezy 
licznie przybyli rodzice.

Tegoroczny bal gimnazjal-
ny przeszedł już do historii 
szkoły, ale pozytywne  wra-
żenia na długo pozostaną w 
pamięci uczestników i orga-
nizatorów tej ważnej uroczy-
stości.                           O. Szafran

Uroczystość ta wpisała się 
na stałe w tradycję naszej 

szkoły: 100 dni przed pierw-
szym ważnym egzaminem w 
swoim życiu uczniowie bawią 
się i świętują wspólnie z ro-
dzicami i nauczycielami.

Bal gimnazjalny to istotne 
wydarzenie w życiu młodzie-
ży i ich rodziców, któremu to-
warzyszy wzruszenie i duma. 
Podniosłość tej uroczystości  
podkreślają swą obecnością 
zaproszeni przedstawiciele 
lokalnych władz, podzięko-
wania młodzieży dla dyrekcji 
szkoły, nauczycieli i rodziców. 
Ważnym punktem wieczoru 
jest efektownie zaprezento-

5 lutego 2016 r. w Szko-
le Filialnej w Zawadowie 

uroczystość uświetniła obe- 
cność dostojnych gości: Adama 
Grzesiuka – Wójta Gminy 
Puchaczów, Mariana Guzo-
wskiego – radnego Rady Gmi-
ny, choć najważniejszymi i naj-
bardziej oczekiwanymi przez 
dzieci byli tego dnia ich dziad-
kowie. 

Radosne dzieci zaprezen-
towały ,,Dzień Babci i Dziadka  
z Jasiem i Małgosią". 

Druga część uroczystości 
przebiegała również w scenerii 
bajkowej – była podsumowa-
niem projektu edukacyjnego 
"Poznajemy świat książki", reali-
zowanego w klasach 0-I. 
W NADRyBiU
W Nadrybiu ta miła uroczystość 
odbyła się 21 stycznia i utrzy-
mana została w konwencji ,,Bie-
siady z Babcią i Dziadziem”. 

Na scenie pojawiały się 
dzieci przebrane w ludowe 
stroje, śpiewające przyśpiewki 

melodyjne i wpadające w ucho 
piosenki, które doskonale zna-
ne są właśnie najstarszemu po-
koleniu – dziadków. 
W PRZEDSZKOLU
22 stycznia 2016 roku przed-
szkolaki gościły swoich najbliż-
szych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Puchaczowie. Se-
niorzy obejrzeli wspólnie  
przedstawienie "Czerwony Kap- 
turek". Aktorami niezwykłej in-
scenizacji byli rodzice biorący 
udział w innowacji pedago-
gicznej "Teatr Rodzica", którzy 
z wielkim zaangażowaniem 
wcielili się w role. 

Wspaniałą, magiczną at-
mosferę śpiewu i tańca za- 
kończył poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. 

We wszyskich placówkach 
kochane Babcie i ukochani 
Dziadkowie zostali obdarowani 
pięknymi upominkami.

Ewa Kołomyjska
Marlena Choma

Ewa Bochra

Dzień Babci i Dziadka 
uroczysty w całej gminie
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości... 

Zimą w gOK-u
Z okazji ferii GOK przygotował ofertę, z której 
w tym roku skorzystała rekordowa, bo blisko 
80-osobowa grupa dzieci. 

Nie zabrakło zajęć muzycz-
nych, plastycznych, foto-

graficznych – jednym słowem 
każdy znalazł coś dla siebie. 
Dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach „Odkrywamy Świat 
Kuchni” i wyjazdach do kina 
na premiery znanych bajek. 

Spotkanie noworoczne
W piątek 08 stycznia odby-
ło się spotkanie noworocz-
ne, podczas którego grupa 
teatralno-wokalna przed-
stawiła spektakl „Opo-
wiastka o Magii Świąt”. 

Przedstawienie w pięknej 
scenografii przy dźwięku 

kolęd wprowadziło widownię 

w świąteczny klimat. Autorką 
widowiska i opiekunką grupy 
teatralnej jest Justyna Abra-
mik, instruktor muzyki. 

Z tej okazji rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny „Pory roku: 
Zaczarowana Zima”, którego 
koordynatorką była Magdale-
na Dylewska, instruktor pla-
styki. Wystawę pokonkursową 
można oglądać w galerii GOK 
do końca lutego. 

Spotkanie Noworoczne 
zakończyło się szampanem, 
słodyczami oraz życzeniami 
na rozpoczęty już 2016 rok. 

Zapraszamy do naszej fo-
togalerii, w której znajdują się 
zdjęcia z obu wydarzeń.

Magdalena Dylewska

Fot. Bal gimnazjalistów rozpoczął podniosły i uroczysty polonez.



BiBliotekaPoleca

Theresa Revay – „Na drugim brzegu Bosforu" 

Topowieść o młodej kobiecie, poznającej gorzki smak niezależ-
ności i swobody w zbuntowanej Turcji, która stoi u wrót nowocze-

snego świata. Jest listopad 1918. Stambuł znajduje się pod oku-
pacją Aliantów, zwycięzców Wielkiej Wojny. Leyla Hanim to młoda 
małżonka Selima, sekretarza sułtana Mehmeta VI. Jej teściowa 
oczekuje, że będzie żyła w poszanowaniu pradawnych tradycji. 
Leyla, zachęcona przez brata, angażuje się w walkę, pomimo stra-
chu przed nieznanym i na przekór mężowi. Przełomowym momen-
tem będzie spotkanie z berlińskim archeologiem Anatolia staje się 
sceną zakazanej miłości.
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Wesołówka dzieciom
Światełek blask, roztocza czar, radośnie dzieci ba-
wią się. Wesoły śmiech, taneczny krok, korowód 
osób trwa. Dzwoneczków dźwięk przybliża się Mi-
kołaj jedzie to. Prezentów moc przyniesie nam,  
bo nasze święto jest.

Pieskie 
życie bez 
tajemnic
"Pies zawsze wiernym 
przyjacielem człowie-
ka" – pod takim hasłem 
odbyło się spotkanie 
drugoklasistów  z leka-
rzem weterynarii   
w Szkole Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w 
Puchaczowie.

Po raz kolejny w  spotkaniu 
uczestniczył doktor Piotr 

Biełuszka. Lekarz wyjaśniał 
dzieciom, na czym polega 
jego praca, oraz uświadamiał, 
że zwierzęta, tak jak ludzie, 
też chorują. Omówił zasa-
dy prawidłowego żywienia 
pupili, rasy psów oraz w jaki 
sposób należy dbać o ich hi-
gienę. P. Biełuszka przyniósł 
do szkoły podstawowy sprzęt 
lekarski, dzięki czemu dzieci 
przez moment mogły wcielić 
się w rolę lekarza i poczuć się 
jak prawdziwy weterynarz. 

Uczniowie brali aktywny 
udział w spotkaniu zadając 
mnóstwo pytań. Każde dziec-
ko dostało próbkę pokarmu 
dla psa lub kota. Na zakoń-
czenie Pan Piotr zaprosił nas 
do swojego gabinetu, który 
mieści się w Brzezinach oraz 
wręczył dzieciom mikołaj-
kowe słodkości.  Serdecznie 
dziękujemy  za tak  owocne 
spotkanie.            Krystyna Śledź

                                                                                                                                              

Kulig w Al-
bertowie
Zimowa pogoda służy 
aby na świeżym powie-
trzu spędzać jak naj-
więcej czasu.  
W związku z tym 21 
stycznia 2016r. na-
uczyciele Szkoły Filial-
nej w Albertowie we 
współpracy z rodzicami 
uczniów zorganizowali 
kulig. 

Trasa biegła polnymi i leś- 
nymi duktami w Alberto-

wie. Każdy uczestnik mógł 
ogrzać się przy ognisku  
i upiec kiełbaskę. Następnie 
zadowoleni, pełni wrażeń  
z uśmiechem na twarzy wró-
ciliśmy do szkoły. 

                 A. Krępecka

Ekologia w Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Ar-
mii Krajowej w Ostrówku
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku nie pozostaje obojętna wobec pro-
blemów zagrożenia ekologicznego. 

Już od 20 lat realizujemy 
zadania Alertu Ekologicz-

no-Zdrowotnego. Prowadzi-
my liczne działania na rzecz 
ochrony przyrody i kształto-
wania środowiska. Do lokal-
nego społeczeństwa kieruje-
my ulotki informujące o skut- 
kach spalania śmieci w do-
mowych piecach. Od wielu 
lat prowadzimy zbiórkę na-
krętek, baterii, makulatury  
i tonerów. Każdego roku 
przystępujemy do Ogólno-
polskiej Akcji „Sprzątanie 
Świata”. Często gościmy my-
śliwych, w ramach współ-
pracy z kołem łowieckim. Co 
roku organizujemy spotkania 
z policjantem, lekarzem, pie-
lęgniarką, dietetykiem, wete-
rynarzem, strażakiem. Prowa-
dzimy szkolenia z udzielania 
pomocy przedmedycznej.   
Z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocy zapra-
szani  goście przybliżają 
dzieciom polskie tradycje 
związane ze świętami. W 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wesołówce z udziałem 

sponsorów zorganizowała 
zabawę choinkową dla dzieci  
z naszej miejscowości. 

Uroczystość zaszczycił 
swą obecnością Święty Mi-
kołaj, który przywiózł dużo, 
nawet bardzo dużo upomin-
ków.

Choreografię i układy ta-
neczne opracowała i prowa-
dziła Beata Tarczyluk, której 

organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania. 

Bardzo serdecznie dzię-
kujemy Romanowi Kotowi – 
sołtysowi wsi Wesołówka, za 
duży wkład i zaangażowanie 
w organizowaniu tej wspa-
niałej uroczystości.

Organizatorzy:
Lucjan Podleśny  

 Prezes OSP w Wesołówce  
oraz 

Roman Kot

okresie wczesnowiosennym 
zwracamy szczególną uwagę 
środowiska uczniowskiego 
na zagrożenia wynikające  
z wypalania traw. Prowadzi-
my również badanie czystości 
wody w rzece Mogielnica me-
todą biologiczną oraz bada-
nie czystości powietrza me-
todą porostową. Nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej or-
ganizują Gminny Turniej Eko-
logiczno-Sportowy, w którym 
biorą udział uczniowie z tere-
nu gminy Puchaczów. 

Wymienione działania  
stanowią tylko część naszej 
działalności ekologiczno-
-zdrowotnej. Komisja konkur-
sowa V Edycji Powiatowego 
Alertu Ekologiczno-Zdrowot-
nego wysoko oceniła nasze 
działania, przyznając nam 168 
pkt i III miejsce oraz nagrodę 
600 zł. Otrzymaliśmy również 
nagrodę ufundowaną przez 
gminę Puchaczów.  Czujemy 
się docenieni  i  usatysfakcjo-
nowani.                   Maria Baryła



Biuletyn

Co w gminie piszczy...
Podajemy obowiązujące w gminie
w roku 2016 podatki

Wieści z sesji
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XIII sesja
16 gRudNIa  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 Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2016r 

Uchwała w sprawie Gminnego Progra-
mu przeciwdziałania narkomanii  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2015 

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Fi-
lialnej w Bogdance podporządkowanej 
Szkole Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Puchaczowie wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół w Puchaczowie 

XIV sesja
30 gRudNIa  2015 Roku

 
Uchwała w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej 

Uchwała w sprawie uchwalenia budże-
tu gminy na rok 2016 

XV sesja
18 StycZniA  2016 RokU

 
Uchwała w sprawie zamiaru prze-
kształcenia Szkoły Podstawowej im. 
Jana i kazimierza Bogdanowiczów w 
nadrybiu poprzez likwidację oddziału 
przedszkolnego. 

Uchwała w sprawie utworzenia Przed-
szkola w nadrybiu 

XVI sesja
20 StycZniA  2016 RokU

 
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Filialnej w ciechankach, pod-
porządkowanej organizacyjnie Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Armii 
krajowej w ostrówku. 

Uchwała w sprawie utworzenia Przed-
szkola w ciechankach.   
                                      
                                                                        Opracowała:                                                                   
                                                   Mieczysława Maśluch 

URZąd GMiny  
PUchAcZów
poniedziałek – piątek  

godziny pracy: 
07.00-15.00 

tel. (81) 757 50 12  
www.puchaczow.pl 

e-mail:  
puchaczow@lubelskie.pl

 i PodAtek leśny:  42,1894 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 uległa zmianie. Cena skupu żyta ustalona 

komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. wynosi 53,75 zł za 1 dt.
  Uchwałą Rady gminy Puchaczów obniżona została na rok 2016 do 20 zł za 1 dt (dt – decy-

tona).
według komunikatu Prezesa GUS podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 134,375 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 84,375 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 – 0,89 zł od m2 powierzchni

• pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub od elektrowni 
wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł 
od 1m2 powierzchni

• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudo-
wę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni

2. od BUdynków lUB ich cZęści:
• mieszkalnych: 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-

nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,86 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym: 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

• związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,68 zł z 1 m2 powierzchni 
użytkowej

• od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 Usta-
wy 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 płatny jest w dwóch 
ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do  
15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podatków od środków transportowych  
za 2016 rok pozostały na poziomie roku 2015.

   GMinne PodAtki w 2016 RokU



Informator

RoZkŁAd JAZdy ŁęcZnA – 
PUchAcZów – ZAwAdów
Z ZAwAdowA: 6.05 ; 7.05 ; 
9.10 ; 11.40 ; 13.45 ; 14.45
Z ŁęcZneJ: 6.40 ; 8.35 ; 11.10 
; 13.00 ; 14.15 ; 15.30. odjazdy 
Puchaczów – Łęczna: 6.24 ; 
7.24 ; 9.30 ; 12.00 ; 14.05 ; 
15.05: odjazdy Puchaczów – 
Zawadów: 6.48 ; 8.43 ; 11.18 ; 
13.08 ; 14.23 ; 15.38. kursuje 
od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt

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+; 5.28S; 
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 
ŁęcZnA: dwoRZec AUtoBU-
Sowy 
do cycowa: 9.00a; 2.00a; 
14.55a; 18.00a. a – nie kursuje w 
niedziele i święta
ŁęcZnA: dwoRZec  
AUtoBUSowy)
do cycowa (przez Puchaczów): 
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: dwoRZec
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

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
15-02.2016 r. 

Ferie zimowe: zajęcia i wyjazdy  
skierowane do dzieci w wieku 
szkolnym. 

11.03.2016 r. 

Uroczysty Dzień Kobiet w gminie

Atrakcją podczas obchodów Dnia Ko-
biet będzie niewątpliwie zawodowy 
pokaz tańca towarzyskiego. Tańczyć 
będą: Dawid Michalak i Mira Kaspruk 
oraz Michał Lemieszek i Dominika 
Gola – pary taneczne międzynarodo-
wej klasy tanecznej „S” w stylu laty-
noamerykanskim i standardowym, 
laureaci wielu prestiżowych nagród.
To m.in. Mistrzowie Okręgu Lubelskie-
go, Vicemistrzowie Polski, zdobywcy 
Pucharu Polski. Reprezentowali Polskę 
na arenie międzynarodowej  
na największych turniejach świata  
w Anglii, Holandii, Francji, Niemczech, 
Słowacji, USA. Zapraszamy!

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

Zmiany  
w formula-
rzach zwią-
zanych ze 
szkodami 
górniczymi
od dnia 05 lutego 2016 r. 
przedsiębiorca lubelski 
węgiel „Bogdanka” S.A. 
w Bogdance wprowadził 
zmiany w formularzach 
wniosków dotyczących 
zgłaszania szkód górni-
czych. 

Zmiany dotyczą Wniosku o na-
prawienie szkód w gruntach 

oraz uprawach oraz Wniosku  
o naprawienie szkód w obiektach 
budowlanych.

w odniesieniu do wniosku  
o naprawienie szkód w gruntach 
i uprawach wspomniane zmiany 
polegają na:

1. Obowiązkowym załączeniu 
do w/w wniosku aktualnego (nie 
starszego niż 3 miesiące) wypisu  
z rejestru gruntów poświadczają-
cego charakter własności/włada-
nia wnioskodawcy.

2. Złożeniu w/w wniosku w 
momencie wystąpienia szkody 
(np. podtopienia), jednak nie póź-
niej niż na 4 tygodnie przed datą 
planowanego zbioru.

w odniesieniu do wniosku  
o naprawienie szkód w obiektach 
budowlanych wspomniane zmia-
ny polegają na:

Obowiązkowym załączeniu 
do w/w wniosku aktualnego (nie 
starszego niż 3 miesiące) wypisu z 
rejestru gruntów poświadczające-
go charakter własności/władania 
wnioskodawcy. 

druki wniosków  
są dostępne na stronie  

internetowej:  
www.lw.com.pl  

w banerze „likwidacja 
Szkód Górniczych”  

oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy Puchaczów  

(budynek USc pok.3)

Opłaty 
śmieciowe
Urząd Gminy w Pucha-
czowie przypomina, że 
opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi należy uiszczać raz 
na kwartał, w wysokości 
wskazanej w zawiado-
mieniu o zmianie stawki  
z kwietnia 2015 r. lub 
w deklaracji. Gmina nie 
wystawia faktur ani ra-
chunków z tego tytułu.

Stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami w 2016 roku wyno-

szą: 
– 6 zł miesięcznie od osoby, je-

żeli odpady zbierane są w sposób 
selektywny 

– 14 zł miesięcznie od osoby, 
jeżeli odpady zbierane są w spo-
sób nieselektywny.

Opłaty należy wpłacać w na-
stępujących terminach:
* za I kwartał:  do 15 marca
* za II kwartał:  do 15 maja
* za III kwartał:  do 15 września
* za IV kwartał:  do 15 grudnia

opłaty za gospodarowanie 
odpadami można uiszczać u inka-
senta (sołtysa swojej miejscowo-
ści) lub przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Pucha-
czów w BS ŁęcZnA o/PUchA-
cZów nr: 66 8693 0006 0000 
0172 2003 0003.

Przypominamy, iż w przy-
padku zmiany danych, będących 
podstawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (zmiany 
stawki, ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość – narodziny dziec-
ka, zmiana miejsca zamieszkania, 
zgon itp.), właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany złożyć u wójta 
gminy Puchaczów korektę dekla-
racji w terminie 14 dni od dnia na-
stąpienia zmiany.

W przypadku zmiany wła-
ściciela nowy właściciel składa 
pierwszą deklarację ze wskaza-
niem ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość oraz sposobem 
zagospodarowania odpadów. Po-
przedni właściciel powinien „za-
mknąć” konto, składając w urzę-
dzie tzw. deklarację zerową, by od 
momentu sprzedaży/przekazania 
nieruchomości nie naliczać opłat 
na jego nazwisko.
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Po sąsiedzku z...
Andrzejem Miturą

Regionalia

,,Są ludzie, którzy nie zawsze są blisko, ale zawsze są bliscy naszemu sercu’’.
Tymi słowami pozwolę sobie określić Pana Andrzeja Miturę, człowieka szczęśliwego  
i spełnionego. Pan Andrzej jest prezesem Stowarzyszenia działającego na terenie  
gminy Puchaczów od stycznia 2005 roku. Od 2008 roku nosi ono nazwę ,,Nasza 
Świetlica – Pomocna Dłoń’’, a jej działania koncentrują się wokół problemów dzieci. 
Daje im wiele, nie oczekując nic w zamian. Sam mawia, że jest jedno słowo, którym 
wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą – wzajemność, która, w jego przypadku, 
polega na tym, że widzi radosne i beztroskie dzieci, mogące spełniać swoje marzenia. 

Urodziłem się w Międzyrzecu 
Podlaskim, a więc od początku 

jestem związany z woj. lubelskim. 
Ukończyłem szkołę, w której uczyłem 
się budowy okrętów. Później przez 17 
lat pracowałem w kontroli (rewizja 
gospodarcza), ale zawsze pasjonowa-
ły mnie rajdy z młodzieżą. I tak wylą-
dowałem w szkole jako nauczyciel. 
Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Kielcach. Pracując w szkole, 
prowadziłem także świetlicę dla dzie-
ci z rodzin niewydolnych. Dlatego też 
rozpocząłem swoją przygodę ze Sto-
warzyszeniem, która trwa do dzisiaj. 

– Czym faktycznie zajmuje się 
stowarzyszenie?

– Stowarzyszenie powstało w 
kwietniu 1992 r. po likwidacji tzw. 
Społecznych Komitetów Przeciwalko-
holowych i przyjęło nazwę Lubelskie 
Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe. 
Jak nazwa wskazuje, jego działalność 
koncentrowała się już wówczas na 
środowisku nadużywającym alkohol, 
a szczególnie na dzieciach dotknię-
tych tym problemem. W tamtych cza-
sach to była największa i najgroźniej-
sza patologia. Dzisiaj  zagrożeń mamy 
o wiele więcej: alkohol, narkotyki i do-
palacze, przemoc domową i ubóstwo. 

– Co skłoniło Pana do utwo-
rzenia stowarzyszenia i zakładania 
świetlic na terenie naszej gminy?

– Prawdę mówiąc, inicjatywa wy-
szła ze strony gminy. Dopiero później 
dowiedziałem się, że to zasługa Ani 
Walczuk, która ciągle szturmowała 
Urząd Gminy, by coś zrobić z wałęsają-
cymi się „prawie bezpańskimi” dzieć-
mi. Od dawna prowadziliśmy świetli-
cę w Łęcznej finansowaną przez PCPR 
i to Pani Dejko, ówczesna dyrektor 
PCPR, poleciła nasze Stowarzyszenie. 
Tak powstała jako pierwsza świetlica 
w Bogdance (01 stycznia 2005 r.), jesz-
cze w tym samym roku we wrześniu 
powstała świetlica w Ostrówku, a póź-
niej kolejne.

– Wszystko, co Pan robi dla in-
nych, wymaga ogromnej pracy i po-

święcenia. Czy zadania realizowane 
sprawiają Panu satysfakcję, a może 
wywołują inne uczucia?

– Największe zadowolenie jest 
wtedy, gdy uda się pozyskać tyle 
środków, by zrealizować założone za-
dania. Osobiście bardzo cieszy mnie 
fakt wyjazdu dzieci na długie dalekie 
wycieczki, np. do Trójmiasta, w Góry 
Świętokrzyskie, do Zakopanego – 
tam nasze dzieci zdobyły nawet au-
tograf Małysza – czy w Góry Stołowe. 
Bez nas te dzieci nigdy w życiu nie 
mogłyby zobaczyć tych miejsc, czy 
też sprawdzić, czy woda w Bałtyku jest 
rzeczywiście słona.

Praca w szkole i praca w Stowa-
rzyszeniu są podobne, z tą różnicą, 
że w świetlicach można zobaczyć, jak 
dzieci faktycznie się cieszą z każdej 
najmniejszej rzeczy, tego że udało się 
coś zrobić. Więc to, co robię, sprawia 
mi wielką przyjemność, choć czasami 
mam już dość walenia w mur obojęt-
ności urzędniczej. Czasem myślę, że to 
właśnie urzędnicy powinni popraco-
wać, choć przez miesiąc w takiej świe-
tlicy, może inaczej by to wyglądało.

– Przypomina to trochę walkę  
z wiatrakami?

– Bardzo często. Wszelkie prze-
pisy i inne wytyczne, które nas obo-
wiązują, wydają ludzie z za biurka, nie 
mając pojęcia, jak czasem krzywdzą 
naszych podopiecznych. 

– Na jakie trudności napotyka 
Pan najczęściej i jak Pan sobie z nimi 
radzi?

– Największą trudnością jest: po 
pierwsze – brak pieniędzy; po drugie 
i trzecie – brak pieniędzy. Ile się trze-
ba natrudzić, by zdobyć jakiś sprzęt 
czy inne wyposażenie do świetlicy.  
A przecież to nie są rzeczy dla mnie 
czy opiekunów, ale sprzęt służący 
dzieciom. Jakie to szczęście, że mam 
zaradną kadrę, która sama działa, 
żeby zdobyć coś do swoich świetlic, 
często nakładem swojego wolnego 
czasu. Bo przecież na sukces każdego 
człowieka pracujemy wszyscy. Bo 

sukcesem jest to, że możemy poka-
zać nasze kroniki, nasze prace i po-
chwalić się nagrodami. My pracujemy 
na wsiach, często daleko od gminy 
– mamy kłopoty z dojazdami, a na 
wsiach nie ma ludzi, którzy mogliby 
fachowo zająć się taką formą pomo-
cy. Obowiązują nas określone rygory 
ustawowe, których nie mogę ominąć. 
Dzisiaj są już opiekunowie, którzy są 
dobrze przygotowani do takiej pracy, 
z głowami pełnymi pomysłów. Prze-
żyliśmy wiele kontroli z PCPR, gminy 
czy ROPS i zawsze wszystko było do-
brze.

– Czy może Pan powiedzieć, że 
osiągnął Pan sukces?

– Myślę, że jeśli ktoś powie, że 
osiągnął sukces, to chce pokazać swo-
ją wyższość. Jeśli osiągnę zamierzony 
cel, to natychmiast widzę, że przed 
nami jest następny, który trzeba osią-
gnąć.

– W takim razie, co jest Pana naj-
większym osiągnięciem?

– Chyba to, że w tak trudnych cza-
sach możemy prowadzić tyle świetlic 
i uatrakcyjnić czas tym wszystkim 
wychowankom, które naprawdę tego 
potrzebują. A jeśli pyta Pani o rzeczy 
tak trywialne jak nagrody, najważniej-
szą z przyznanych była nagroda mini-
sterialna (MPiPS). 

– Z pewnością to, co Pan robi 
na terenie gminy Puchaczów, to 
ogromne przedsięwzięcie dające 
innym radość. Czy lubi Pan sprawiać, 
aby inni, chociaż na chwilę, czuli się 
szczęśliwi?

– To oczywiste! Inaczej cała ta pra-
ca nie miałaby wartości. Sam byłem 
świadkiem, gdy chłopiec otrzymał 
paczkę w ramach programu „kurier 
od św. Mikołaja” a w paczce piłka i pięć 
kilo cukierków. Pisząc list o to właśnie 
prosił. Patrząc na takie listy wiemy, 
czego dzieciom w ich domach braku-
je. Może nam uda się to zrealizować  
i dać dzieciom radość. 

– Na co mogą liczyć dzieci od-
wiedzające świetlice?

– Codziennie zapewniamy dzie-
ciom  dożywianie. Zawsze pamiętamy 
o tradycjach, Wielkanocy czy Bożym 
Narodzeniu. Ważne dla nas święta to 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet  
i Dzień Matki. Tradycja nakazuje też 
topić Marzannę. Bierzemy udział w 
projektach Fundacji Wspomagania 
Wsi. Wykonujemy wiele ciekawych 
prac plastycznych. A latem organizu-
jemy wycieczki rowerowe i biwaki.

– Czy w tym natłoku obowiąz-
ków znajduje Pan czas na realizację 
swoich zainteresowań? 

– Mam wiele pasji. Dużo wędruję 
po Polsce, robiąc tysiące zdjęć. Potem 
trzeba je segregować, by można było 
coś z tego stworzyć. Z naszych wędró-
wek (bo często towarzyszy mi żona 
oraz brat z bratową ), tworzone są al-
bumy z opisami, później drukowane 
i oprawiane. Takich albumów napi-
sałem już kilka, w tym 2 o cerkwiach 
drewnianych i murowanych wschod-
niej Lubelszczyzny i Podkarpacia.  
Z wędrówek przywożę medale Złota 
Polska, co jeszcze bardziej wzboga-
ca moje zbiory. A czas? Ten musi się 
znaleźć. Zdjęcia przeglądam wieczo-
rami, czasem w sobotę i niedzielę, 
gdy pogoda szwankuje. W takich 
chwilach trudno mnie oderwać od 
komputera.

– Gdy na Pana patrzę widzę 
człowieka optymistycznego, zado-
wolonego z życia i pełnego pasji. 
Dlatego też proszę, aby Pan dokoń-
czył, a właściwie rozpoczął zdanie ,,...
więc jestem.’’

– Posłużę się tutaj cytatem: ,,Naj-
lepszym sposobem osiągnięcia szczę-
ścia jest rozsiewanie go wokół siebie’’. 
Myślę, że moje działania przyczyniają 
się do tego, że inni, chociaż na chwilę 
mogą poczuć się radośni i szczęśli-
wi. Dlatego też "Wykorzystuję to, co 
mam, robię to, co mogę, więc jestem", 
a możliwość spełniania marzeń spra-
wia, ze życie jest fascynujące.
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