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Rok 2015 jest wyjątkowy dla nas wszystkich. Obchodzimy 
bowiem 25. rocznicę odrodzonego Samorządu Terytorialnego 
w Polsce. Na terenie całego kraju organizowane są liczne uro-
czystości, będące wyrazem wdzięczności dla osób, które two-
rzyły i na co dzień budują ideę samorządności. Ten wspaniały 
jubileusz świętowaliśmy także w naszej gminie, w towarzystwie 
obecnych i byłych Radnych, Sołtysów, Pracowników oraz zapro-
szonych gości, w tym najwyższych władz wojewódzkich z Panem 
Wojewodą Wojciechem Wilkiem na czele. O uroczystościach 
przeczytają Państwo na kolejnych stronach „Kuriera”.

W pierwszych dniach czerwca wziąłem udział w wojewódzkich 
obchodach 25. lecia Samorządności, które odbyły się w prze-
pięknej scenerii Zamku Lubelskiego. Zostałem wówczas uhono-
rowany Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, 
nadanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Dyplo-
mem Uznania Wojewody Lubelskiego. Wyróżnienia te były dla 
mnie miłym zaskoczeniem, a jednocześnie wyraźnym sygnałem, 
że moja działalność jest dostrzegana i pozytywnie oceniania 
przez samorząd wojewódzki. Napawa mnie to optymizmem 
i daje ogromną energię do dalszej pracy.

W weekend 13 i 14 czerwca w naszej gminie już po raz pią-
ty zagościło Święto Truskawki. Od początku swojego istnienia 
nasze wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, a te-
goroczną edycję śmiało można określić jako rekordową. Niespo-
tykana dotąd liczba gości, stoisk, sponsorów oraz osób i podmio-
tów zaangażowanych w organizację imprezy świadczy dobitnie, 
że Święto Truskawki stało się solidną marką i naszą wizytówką, 
rozpoznawalną w szerokich kręgach powiatu, województwa 
a nawet kraju. Dziękuję wszystkim osobom, jednostkom, fi rmom 
i stowarzyszeniom, które swoją pomocą przyczyniły się do nasze-
go wspólnego sukcesu. Zachęcam do lektury obszernej relacji ze 
Święta, którą znajdą Państwo na łamach tego wydania. 

17 czerwca w towarzystwie mojego zastępcy Pana Norberta 
Staszaka oraz Kierownika Referatu Promocji Pana Kamila Lewan-
dowskiego uczestniczyłem w uroczystej gali, która odbyła się 
w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej k. Warszawy. Wrę-
czano wówczas wyróżnienia w I edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Z największą dumą 
i radością informuję, że nasza jednostka znalazła się w gronie 29 
laureatów, będąc jedynym urzędem nie tylko z powiatu, ale i ca-
łego województwa lubelskiego. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” 
jest dowodem profesjonalizmu, zaangażowania w codzienne 
obowiązki i oddania pracowników gminy, a także potwierdze-
niem, że wyznawane przeze mnie zasady uczciwości, przejrzy-
stości i otwartości wobec mieszkańców przynoszą efekty. W tym 
miejscu pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy Puławy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. To dzięki 
Waszej postawie możemy cieszyć się z tego presti żowego wyróż-
nienia.

Koniec czerwca to czas najbardziej wyczekiwany przez naj-
młodsze pokolenie mieszkańców naszej gminy, co ma oczywi-
sty związek z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem 
wakacyjnego wypoczynku. Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim dyrektorom, pedagogom i pracownikom placówek 
oświatowych, a także rodzicom, za codzienny trud wkładany 
w wychowanie dzieci i młodzieży. Uczniom zaś, życzę udane-
go i bezpiecznego wypoczynku, pełnego pozytywnych wrażeń 
i chwil, które na długo staną się pięknymi wspomnieniami. Pra-
gnę szczególnie pogratulować naszym „prymusom”, którzy za 
wybitne wyniki w nauce zostali uhonorowani Nagrodą Wójta 
Gminy. Niech Wasza postawa będzie dla pozostałych wzorem 
i motywacją do nauki i zdobywania jak najlepszych ocen.  

Decyzją Biskupa Radomskiego ks. bp Henryka Tomasika 
swoją posługę kapłańską w parafi i pw. św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej zakończył ks. wikariusz Karol Kwiatkowski. Skła-

Oddając w Państwa ręce kolejny, obszerny numer „Kuriera 
Gminy Puławy”, mam poczucie pozytywnych zmian, które za-
szły w naszej gminie w ostatnim czasie. Zaangażowanie i dobra 
energia płynąca od Was – naszych mieszkańców, a także mery-
toryczna rozmowa i współpraca dla dobra naszej gminy skut-
kują wieloma wspaniałymi wydarzeniami, które miały miejsce 
w minionych miesiącach. O wielu z nich przeczytają Państwo na 
kartach niniejszego numeru, choć ze względu na ich ogrom, nie 
jesteśmy w stanie opisać wszystkich. Ja zwrócę Państwa uwagę 
na zaledwie kilka, które dla mnie miały znaczenie szczególne.

Z końcem kwietnia, szeregi pracowników Urzędu Gminy Pu-
ławy opuścili wspaniali, zasłużeni urzędnicy, którzy po wielu 
latach służby odeszli na emeryturę. Pani Wiesława Pyda - Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Elżbieta 
Pyszczak - inspektor do spraw meldunkowych i ewidencji lud-
ności, Pani Teresa Woszczek - Sekretarz Gminy oraz Pan Tade-
usz Jarzyna - inspektor do spraw drogownictwa. Kilka tygodni 
później,  do tego grona dołączył Pan Jan Gutkowski – inspektor 
do spraw obrony cywilnej. 

Przejście na emeryturę dla jednych oznacza koniec drogi za-
wodowej i wycofanie się z aktywności społecznej. Dla innych 
zaś to dopiero początek prawdziwej aktywności, szansa by le-
piej i pełniej wykorzystać dany od losu czas. Jestem przekonany, 
że Państwo będziecie potrafi li nadmiar czasu dobrze i efektyw-
nie wykorzystać, podtrzymując rozwijane latami dobre stosun-
ki w otoczeniu, zarówno zawodowym, jak i społecznym. Przed 
Wami jeszcze wiele wyzwań. Liczę na to, że zechcecie nadal być 
osobami aktywnymi, wrażliwymi i pracowitymi. Dziękując raz 
jeszcze za wieloletnią, owocną współpracę, życzę Państwu do-
brego zdrowia i wytrwałości w kroczeniu nową życiową drogą.

W naszym gronie powitaliśmy troje nowych pracowników. 
Pan dr Tomasz Włodek objął stanowisko Kierownika GOPS, 
Pani Aleksandra Zakrzewska zajęła się sprawami drogownic-
twa, a Pani Ewelina Ott o wzięła pod swoją opiekę sprawy z za-
kresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochotniczych 
straży pożarnych.  Życzę Państwu, aby codzienna, niełatwa i od-
powiedzialna praca dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców 
była zawsze doceniana i owocowała ludzką życzliwością i przy-
chylnością. Życzę także, aby Wasz wysiłek i profesjonalizm był 
zawsze źródłem osobistej satysfakcji.

Zmiany kadrowe nastąpiły nie tylko wśród pracowników na-
szej gminy. W ostatnim czasie na emeryturę odszedł Pan Ry-
szard Płecha, który przez wiele lat zasłużył się na stanowisku 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy. Z serca dziękuję za wspa-
niałą  i owocną współpracę, życząc jednocześnie wiele zdrowia 
i pomyślności na nowym etapie życia. Od kilku tygodni obo-
wiązki Nadleśniczego pełni Pan Paweł Cieślak, któremu życzę 
wiele wytrwałości i sukcesów na nowym stanowisku, licząc na 
kontynuowanie dobrej współpracy z Gminą Puławy.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 
Szanowni Państwo! 

Wyremontowane pomieszczenia nowej siedziby fi lii Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoakdiowie

Rozbudowa budynku szkolnego w Górze Puławskiej

Wyremontowane pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gołębiu

GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE
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gospodarowania odpadów komunalnych, co spowodowało 
konieczność podniesienia przez Radę Gminy opłat dla miesz-
kańców (szersza informacja na ten temat znajduje się w tym 
numerze „Kuriera”). 

W ostatnim czasie miały miejsce kontrole zrealizowanych 
przez Gminę Puławy inwestycji, na które uzyskane zostało 
wsparcie fi nansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Mam tutaj na myśli „Utworzenie 
placu zabaw w miejscowości Niebrzegów”, „Budowę świetli-
cy wiejskiej w miejscowości Klikawa” oraz „Remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Gołąb”. Z przyjemnością informuję, że 
w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i braku za-
strzeżeń co do prawidłowości realizacji i rozliczenia powyższych 
zadań, środki fi nansowe z przyznanej w ramach PROW pomocy 
w łącznej kwocie ponad 285 tys. zł zostały przekazane na konto 
gminy.

Zakończyła się również procedura zmiany jednostkowej miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puła-
wy w zakresie przeznaczenia terenu pod budowę boiska sporto-
wego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gołębiu.

Kończąc wątek inwestycyjny, pragnę zwrócić Państwa uwagę 
na ważną kwesti ę, która może wywoływać zbędne nieporozu-
mienia i niepotrzebne emocje. Niejednokrotnie sygnalizujecie 
Państwo problem złego stanu technicznego wałów przeciwpo-
wodziowych, dróg czy chodników, a także przerastającej trawy, 
która wymaga wykoszenia. Proszę pamiętać, że choć miejsca 
te leżą na terenie naszej gminy, to nie w każdym przypadku są 
one własnością gminy, a co za tym idzie – w przypadkach wa-
łów i dróg wyższej kategorii niż gminna, moje możliwości reago-
wania są mocno ograniczone. Nie oznacza to przysłowiowego 
„umycia rąk” od problemu, a wręcz przeciwnie. Zawsze stanow-
czo interweniuję u właściwych organów o podjęcie niezwłocz-
nych działań, jednak niezależnie od ilości wysłanych pism, czy 
wykonanych telefonów, ostateczną decyzję zawsze podejmuje 
zarządca danego terenu. 

Wciąż trwający okres letniego wypoczynku to czas, w którym 
naszą gminę licznie odwiedzają goście i turyści. Pragnę Państwa 
serdecznie pozdrowić, życząc udanego wypoczynku, wśród 
pięknych, nadwiślańskich zakątków Gminy Puławy. Miejsca, 
których nie można ominąć, będąc w naszych stronach przybliżą 
Państwu liczne publikacje promocyjne, w tym najnowsza mapa 
krajoznawczo-turystyczna. Zachęcam do odwiedzenia naszej 
strony internetowej (www.gminapulawy.pl) oraz śledzenia na-
szych profi li na facebooku (www.facebook.com/owocnienadwi-
sla) i Instagramie (www.instagram.com/gminapulawy). Będąc 
na bieżąco, nie ominą Państwo ważnych informacji i wydarzeń.

e-mail: krzysztof.brzezinski@pulawy.gmina.pl
www.krzysztofb rzezinski.pl, www.gminapulawy.pl
tel. 81 889 05 25

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 
1530 po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu telefonicznie 
lub osobiście w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.

dam Księdzu serdeczne podziękowania za wieloletnią, owocną 
współpracę, życzę obfi tości łask Bożych, wytrwałości i odwagi 
w realizowaniu wyznaczonych celów oraz opieki Świętej Trójcy, 
która patronuje księdza nowej parafi i w Białobrzegach.

Najważniejszą sprawą, o której pragnę wspomnieć jest za-
kończenie naszej niemal pięcioletniej batalii w sprawie 
Mostu na Wiśle im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Dziś 
mogę z dumą odpowiedzieć, że walkę, w którą od początku za-
angażowałem się całymi siłami i sercem wygraliśmy! Wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja br. otworzył nareszcie 
możliwość przekazania „starego mostu” pod zarząd wojewódz-
twa lubelskiego. Długą drogę, którą przebyłem wspólnie z Pań-
stwem i moimi współpracownikami, opisałem w odrębnym ar-
tykule. Zapraszam do jego wnikliwej lektury. 

„GMINA PUŁAWY – OWOCNIE NAD WISŁĄ” to hasło odno-
szące się również do efektywnego realizowania inwestycji przez 
samorząd gminny. W dniu 30 kwietnia br. podpisana została 
umowa z wykonawcą rozbudowy budynku Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska. Warto tutaj 
zaznaczyć, że w wyniku przygotowanego przez pracowników 
Urzędu Gminy wniosku, inwestycja ta znalazła się na uchwalo-
nej przez Sejmik Województwa Lubelskiego liście podstawowej 
projektów przewidzianych do dofi nasowania w ramach Woje-
wódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Lubelskiego, do tego z najwyższym procentowym 
wskaźnikiem uzyskanej pomocy fi nansowej spośród wszystkich 
zgłoszonych projektów. Tego samego dnia podpisana została 
umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Roz-
budowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Go-
łębiu. Obydwie umowy zostały zawarte w siedzibach szkół, 
w obecności licznie zgromadzonej młodzieży, grona nauczyciel-
skiego oraz rodziców.

Zakończona została modernizacja pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej w Leokadiowie z przeznaczeniem na gminną 
bibliotekę oraz prace remontowe w strażnicy OSP w Gołębiu.  

Rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe na wyko-
nanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 
w miejscowościach Bronowice, Janów, Kajetanów i Gołąb (ul. 
Błotna). Po wydaniu przez Starostę Powiatu Puławskiego po-
zwolenia na budowę, ogłoszony został przetarg na przebudowę 
ul. Polnej w Gołębiu, opracowywana jest również dokumenta-
cja projektowa przebudowy ul. Podwale w Górze Puławskiej. Do 
Marszałka Województwa Lubelskiego został złożony wniosek 
o dofi nansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Janowie. 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykona-
ne już zostało koszenie poboczy dróg gminnych, w trakcie 
realizacji są zaś remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją as-
faltową przy użyciu grysów dolomitowych, jak również syste-
matycznie poprawiana jest przejezdność dróg gruntowych przy 
użyciu kruszywa łamanego (tzw. tłucznia) oraz gruzu betonowe-
go rozkruszonego.

Budowane są nowe linie oświetlenia drogowego w miej-
scowościach Kolonia Góra Puławska, Jaroszyn oraz Góra Puław-
ska (ul. Wąwozowa, Leśna i Kościelna), ponadto trwają prace 
projektowe dotyczące oświetlenia w miejscowościach Maty-
gi i Niebrzegów. Jak okazało się po rozstrzygnięciu przetargu, 
w którym swoje oferty złożyło aż 9 dostawców, koszty energii 
elektrycznej dla Gminy Puławy i gminnych jednostek organi-
zacyjnych przez najbliższe półtora roku będą nieco niższe od 
dotychczasowych. Niestety wyższe będą koszty odbioru i za-

Życzę miłej lektury

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy

Informacja na temat planowanej przebudowy 
skrzyżowania dróg w Górze Puławskiej

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy

Jako Wójt Gminy Puławy, od począt-
ku mojej kadencji podejmowałem sze-
reg działań mających na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
dróg wojewódzkich – ulic Janowieckiej 
i Kozienickiej z drogą gminną – uli-
cą Radomską w miejscowości Góra 
Puławska. Przypominam, że zgodnie 
z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych: 
„Budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona skrzyżowań dróg róż-
nej kategorii, wraz z drogowymi obiek-
tami inżynierskimi w pasie drogowym 
oraz urządzeniami bezpieczeństwa 
i organizacji ruchu, związanymi z funk-
cjonowaniem tego skrzyżowania, na-
leży do zarządcy drogi właściwego dla 
drogi wyższej kategorii”. 

W związku z powyższym, podczas 
szeregu spotkań i konferencji związa-
nych ze sprawą nałożonego na Gminę 
Puławy obowiązku utrzymania części 
starego mostu na Wiśle oraz blisko 
9 km odcinka dawnej drogi krajowej 
Nr 12, zwracałem również uwagę na 
konieczność przebudowy skrzyżowa-
nia w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym z udziałem 

pieszych. Specjaliści z zakresu ruchu 
drogowego stanowczo wykluczali moż-
liwość budowy ronda, sugerują nato-
miast wykonanie sygnalizacji świetlnej. 
Jednak szacunkowe koszty wykonania 
takiej przebudowy znacznie przekra-
czały możliwości fi nansowe budżetu 
gminy, zaś ze strony zarządcy dróg 
wyższej kategorii, tj. Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie, brak było 
jednoznacznej deklaracji co do sfi nan-
sowania inwestycji.

Sytuacja uległa zmianie po wydaniu 
w dn. 26 maja 2015 r. przez Trybu-
nał Konstytucyjny wyroku, w którym 
stwierdzono, że dokonana w dużej 
mierze na skutek aktywności Gmi-
ny Puławy, zmiana ustawy o drogach 
publicznych jest w całości zgodna 
z Konstytucją. Znowelizowana usta-
wa umożliwia Radzie Gminy Puławy, 
w terminie 90 dni od wejścia ustawy 
w życie, podjęcie uchwały o pozbawie-
niu dawnego odcinka drogi krajowej 
Nr 12 wraz z mostem na Wiśle katego-
rii drogi gminnej – ten odcinek drogi 
z mocy ustawy zostanie wówczas zali-
czony do kategorii dróg wojewódzkich. 

Wobec tej nowej sytuacji praw-
nej, w dn. 11 czerwca 2015 r.
doszło do spotkania, (w siedzibie Urzę-
du Gminy Puławy) przedstawicieli Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 
i Gminy Puławy, podczas którego usta-
lono, że jeżeli gmina w ramach współ-
pracy z samorządem województwa, 
opracuje dokumentację projektową 
i przekaże ją ZDW w Lublinie, istnieje 
realna szansa na pokrycie kosztów ro-
bót budowlanych w całości z budżetu 
województwa lubelskiego, ponieważ 
ul. Radomska (obecnie droga gminna) 
również będzie miała status drogi wo-
jewódzkiej. 

W efekcie ww. działań, już na pierw-
szej po tym spotkaniu sesji Rady 
Gminy Puławy, tj. w dniu 16 czerwca 
2015 r., na mój wniosek radni podjęli 
uchwałę o udzieleniu województwu 
lubelskiemu pomocy rzeczowej w po-
staci opracowania dokumentacji pro-
jektowej przebudowy skrzyżowania 
wraz z zainstalowaniem sygnalizacji 
świetlnej. W lipcu zaś Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Lublinie wydał warunki 
techniczne do opracowania projektu 
budowlanego, została również zawar-
ta umowa pomiędzy Gminą Puławy 
a ZDW określająca zasady współpracy 
na etapie wykonywania dokumentacji. 

Mam nadzieję, że po opracowaniu 
projektu budowlanego i przekaza-
niu go ZDW w Lublinie, w budżecie 
województwa lubelskiego zostaną 
zabezpieczone środki na wykonanie 
tej inwestycji, która w istotny sposób 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy oraz innych 
osób korzystających ze skrzyżowania 
w Górze Puławskiej.
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Podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Puławy Radni wy-
dali opinię m.in. w następujących sprawach:

• oddalili do opinii Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Leokadiów 
wniosek o rozpoczęcie procedury zmiany przeznaczenia 
terenów w rejonie Leokadiowa z rolnych na usługowe,

• pozytywnie zaopiniowali zmianę w planie fi nansowym 
Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 
z wydatków bieżących na podwyżkę wynagrodzeń pra-
cowników o 10%,

• negatywnie zaopiniowali wniosek o przekazanie dla 
Gminnego Ośrodka Kultury środków w wysokości 12 tys. 
zł na organizację koncertów.

• pozytywnie zaopiniowali wniosek Rady Sołeckiej i Sołty-
sa Tomaszowa o wsparcie fi nansowe organizacji festynu 
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

• negatywnie zaopiniowali wniosek sołtysów o zwiększenie 
kwoty diety do 120,00 zł, podtrzymując swoje stanowisko 
za utrzymaniem dotychczasowej kwoty 100,00 zł.

• pozytywnie wypowiedzieli się za zawarciem umowy uży-
czenia lokalu od IUNG w Sadłowicach na cele świetlicy 
wiejskiej dla mieszkańców Sadłowic i Kolonii Góra Puław-
ska.

• negatywnie zaopiniowali wniosek mieszkańców Góry Pu-
ławskiej w sprawie budowy boiska do gry w plażową piłkę 
siatkową.

• przekazali do ponownego rozpatrzenia wniosek miesz-
kańców Sosnowa w sprawie budowy placu zabaw, wska-
zując potrzebę wyjaśnienia kwesti i własności gruntu.

• pozytywnie zaopiniowali wniosek o wykupienie działek 
pod rozbudowę ujęcia wody w Gołębiu za kwotę brutt o 
73 tys. zł.

• oddalili do prac nad budżetem gminy na 2016 r. kwesti ę 
wykonania niezbędnych prac w przedszkolu w Górze Pu-
ławskiej.

• pozytywnie zaopiniowali podanie o dofi nansowanie ze 
środków budżetu gminy remontu komina w Szkole Pod-
stawowej w Opatkowicach za kwotę 12 tys. zł.

• pozytywnie zaopiniowali wniosek o dofi nansowanie 
w kwocie 12,5 tys. zł wykonania projektu i dokumenta-
cji technicznej przebudowy sali w Szkole Podstawowej 
w Bronowicach.

• negatywnie zaopiniowali prośbę dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Borowej oraz mieszkańców miejscowości 
w sprawie zamontowania piłkochwytów na boisku przy 
szkole.

• negatywnie zaopiniowali pismo Stowarzyszenia Inicjatyw 
Samorządowych SIS o włączenie się gminy w fi nansowa-
nie bezpłatnego poradnictwa prawnego.

• pozytywnie zaopiniowali pismo OSP Skoki-Borowa w spra-
wie udzielenia pomocy fi nansowej w kwocie 5700,00 na 
zakup materiałów sanitarno-budowlanych do remontu 
toalety zewnętrznej i budynku świetlicy.

Redakcja

Średnia frekwencja w Gminie Puławy w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich wyniosła 47,20%. Najwyższą fre-
kwencję odnotowano w Obwodzie nr 1 – Góra Puławska 
(54,79%), a najniższą w Obwodzie nr 4 - Wólka Gołębska, 
Niebrzegów, Nieciecz (38,40%).

Średnia frekwencja w Gminie Puławy w drugiej turze wy-
borów prezydenckich wyniosła 53,78%. Andrzej Sebasti an 
Duda zwyciężył we wszystkich, spośród 9 obwodów głoso-
wania na terenie gminy.

Opracowanie na podstawie danych 
Państwowej Komisji Wyborczej

Kamil Lewandowski (RN)

Wyniki wyborów na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
na terenie Gminy Puławy

Pierwsza tura:

Druga tura:

L.p. Imię i nazwisko 
kandydata

Liczba 
oddanych 
głosów

Wynik 
wyborczy (%)

1 Duda Andrzej Sebasti an 2027 44,58%

2 Kukiz Paweł Piotr 1007 22,15%

3 Komorowski Bronisław Maria 995 21,88%

4 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 176 3,87%

5 Jarubas Adam Sebasti an 88 1,94%

6 Ogórek Magdalena Agnieszka 77 1,69%

7 Palikot Janusz marian 73 1,61%

8 Braun Grzegorz Michał 40 0,88%

9 Kowalski Marian Janusz 30 0,66%

10 Wilk Jacek 30 0,66%

11 Tanajno Paweł Jan 4 0,09%

L.p. Imię i nazwisko 
kandydata

Liczba 
oddanych 
głosów

Wynik 
wyborczy (%)

1 Duda Andrzej Sebasti an 3398 66,82%

3 Komorowski Bronisław Maria 1687 33,18%

W drugim kwartale 2015 r. odbyły się 2 sesje Rady Gminy 
Puławy, podczas których Radni podjęli następujące uchwały:

• VI/24/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określe-
nia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puła-
wy – szczegółowe informacje znajdują się w artykule pt. 
„Eko-wieści”.

• VI/25/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Puławy” – na realizację programu, obejmującego opiekę 
nad zwierzętami bezdomnymi, zmniejszenie ich populacji 
oraz edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt przeznaczono kwotę 70 000,00 zł.

• VI/26/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Pu-
ławy na lata 2015-2020” – z treścią przyjętego przez Radę 
Gminy dokumentu można zapoznać się m.in. na naszej 
stronie internetowej www.gminapulawy.pl w zakładce 
„ochrona środowiska”.

• VI/27/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy.

• VI/28/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Puławy w miejscowości 
Łęka i Góra Puławska – plan obejmuje działki o numerach 
ewidencyjnych 229, 230, i 376 w Łęce oraz działki o nu-
merze 434/7 w Górze Puławskiej.

• VI/29/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Puławy w miejscowości 
Zarzecze – plan obejmuje działki o numerach ewidencyj-
nych 34/2, 34/3, 35/5, 36/4, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, poło-
żonych w obrębie Zarzecze.

• VI/30/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na rok 2015.

• VI/31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wielo-
letniej prognozy fi nansowej.

• VII/32/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego za 2014 rok.

• VII/33/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udziele-
nia Wójtowi Gminy Puławy absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu gminy za rok 2014 – więcej w artykule pt. 
„Wójt Gminy Puławy z absolutorium”.

• VII/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na rok 2015.

• VII/35/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udziele-
nia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w po-
staci opracowania dokumentacji technicznej (projekto-
wo - kosztorysowej) na „Przebudowę skrzyżowania dróg 
wojewódzkich - ulic Janowieckiej i Kozienickiej z ulicą 
Radomską w miejscowości Góra Puławska, wraz z zain-

stalowaniem sygnalizacji świetlnej” – więcej w artykule 
pt. „Informacja na temat planowanej przebudowy skrzy-
żowania dróg w Górze Puławskiej”.

• VII/36/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wielo-
letniej prognozy fi nansowej.

• VII/37/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Puławy - w granicach 
miejscowości Gołąb – wprowadzona zmiana umożliwi 
realizację w przyszłości inwestycji, obejmującej budowę 
gminnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego i rekre-
acyjnego z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojaz-
dową.

• VII/38/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – więcej in-
formacji w artykule pt. „Eko-wieści”.

• VII/39/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powoła-
nia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do Sądu Rejonowego w Puławach.

• VII/40/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVI/127/08 Rady Gminy Puławy z dnia 25 
stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Puławy 
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażające-
go Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach osi LEADER.

• VII/41/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustale-
nia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady 
Gminy Puławy – radni ustalili wysokość diet w następu-
jących kwotach: 950,00 zł/miesiąc dla Przewodniczące-
go Rady Gminy, 200,00 zł za udział radnego w sesji Rady 
Gminy, 200,00 zł za udział radnego w posiedzeniu stałych 
i doraźnych komisji powołanych przez Radę Gminy Puła-
wy, 220,00 zł dla Przewodniczącego Komisji za udział w jej 
obradach.

• VII/42/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie za-
rządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso – do pełnienia funkcji inkasentów, 
u których w Urzędzie Gminy można uiszczać opłaty skar-
bowe od czynności administracyjnych, zostały wyznaczo-
ne Pani Teresa Maj (pok. 101), Pani Joanna Długosz (pok. 
9) oraz Pani Małgorzata Szewczyk (pok. 212).

• VII/43/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Puławy 
z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Stra-
tegii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mia-
sta Puławy na lata 2014-2020.

• VII/44/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 
kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-
2020”.

Z działalności Rady Gminy Puławy
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• 25.10.2012 r. - złożenie w Sejmie poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 
1031);

• 6.11.2012 r. - złożenie w Sejmie poselskiego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1032);

• 23.11.2012 r. - złożenie w Sejmie poselskiego projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(druk nr 1033);

• 3.12.2012 r. - wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa 
Brzezińskiego na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego 
w Lublinie (treść wystąpienia zamieszczona w broszurze 
informacyjnej pt. Informacja na temat „Starego Mostu” 
i dawnego odcinka drogi krajowej nr 12 w Gminie Puławy, 
wydanej przez Urząd Gminy Puławy, a także w Kurierze 
Gminy Puławy, nr 13);

• 27.12.2012 r. - III. konferencja w Urzędzie Gminy Puławy 
(zob. Kurier Gminy Puławy, nr 13);

• 8.02.2013 r. - złożenie w Sejmie poselskiego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1219) 
– pos. sprawozdawca – J. Żaczek (w uzasadnieniu podano 
– jako główny motyw - przykład Gminy Puławy);

• 26.02.2013 r. - wystąpienie  Wójta Gminy Puławy Krzysz-
tofa Brzezińskiego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego, Stałego Zespołu Roboczego ds. Infra-
struktury;

• 21.03.2013 r. -  wystąpienie  Wójta Gminy Puławy Krzyszto-
fa Brzezińskiego na posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów Miast, Starostów, Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego (Zembo-
rzyce Dolne k/Lublina);

• 7.05.2013 r. - wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa 
Brzezińskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruk-
tury, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych 
(druk nr 1219);

• 24.07.2013 r. - wspólne posiedzenie sejmowej Komisji In-
frastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu projektów zmian 
wadliwych rozwiązań ustawy o drogach publicznych (druki 
sejmowe nr 1031, 1032 oraz 1033), na którym przykład 

Gminy Puławy i „starego mostu” na Wiśle został podnie-
siony przez posła sprawozdawcę Marka Łapińskiego jako 
istotny motyw projektowanych zmian prawa;

• 5.11.2013 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego do Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie 
wystąpienia ze Związku – w proteście przeciwko inicjatywie 
Związku w sprawie niepodpisywania przez Prezydenta RP 
nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 13 września 
2013 r.;

• 4.02.2014 r. - spotkanie kilkunastoosobowej delegacji wój-
tów i burmistrzów z całego kraju z Olgierdem Dziekońskim 
– Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie 
ustawy o drogach publicznych;

• 4.02.2014 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego;

• 4.02.2014 r. - pismo 14 wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów (w tym Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego) 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego, sporządzone na konferencji w Łubowie;

• 28.02.2014 r. - stanowisko Rady Gminy Puławy skierowane 
do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz parlamentarzy-
stów Ziemi Lubelskiej;

• 14.03.2014 r. - odpowiedź MIiR;
• 16.03.2015 r. - Konferencja w Pobiedziskach k/Poznania, 

na której kilkunastu przedstawicieli gmin i miast (w tym 
Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński) podpisało apel do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych. Apel ten został włączony do akt 
sprawy Kp 2/13, jako stanowisko gmin i miast.

• 12.05.2015 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego do Trybunału Konstytucyjnego;

• 12.05.2015 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego do Andrzeja Dery – posła na Sejm RP – repre-
zentującego Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym;

• 18.05.2015 r. - pismo Biura Trybunału Konstytucyjnego 
o przekazaniu pisma z 12.05.2015 r. składowi orzekające-
mu;

• 26.05.2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Dzień 18 listopada 2008 oraz 26 maja 2015 r. to daty, 
które wyznaczają granice wielkiej batalii o „stary most” na 
Wiśle. To była także moja batalia. Być może najtrudniejsza 
w całej mojej działalności publicznej. 18 listopada 2008 r. 
58% tego obiektu wraz z ponad ośmiokilometrowym od-
cinkiem dawnej drogi krajowej nr 12 zostało przekazane 
Gminie Puławy. W deszczowe popołudnie 26 maja 2015 
r., o godz. 15.00, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok 
korzystny dla Gminy Puławy – utrzymując zmianę prawa, 
która daje Gminie Puławy doskonałą możliwość przenie-
sienia „starego mostu” oraz dawnej „12-ki” na samorząd 
województwa. 

Stawką w tej walce były dziesiątki milionów złotych, które 
– w najbliższych latach – pochłonęłoby utrzymanie i remont 
tego obiektu. Koszt ten ponieśliby mieszkańcy Gminy Puła-
wy. Była to sytuacja dramatyczna.

Mam ogromną satysfakcję, że cała ta batalia rozpoczęła się 
12 grudnia 2011 r. w Gminie Puławy. Tego dnia zorganizowa-
łem konferencję z udziałem wielu przedstawicieli zaintere-
sowanych gmin oraz miast. Wówczas to, stąd właśnie, po-
płynął mocny sygnał do parlamentu i rządu, że tak dalej być 
nie może. Potem nastąpiła lawina pism, telefonów, spotkań, 
rozmów, wystąpień w przeróżnych gremiach, w tym w Pała-
cu Prezydenckim oraz w Sejmie, a także w gremiach woje-
wódzkich. W rezultacie, z inicjatywy posła Jarosława Żaczka 
powstał projekt zmiany wadliwego prawa. Projekt ten odwo-
ływał się wprost do sytuacji Gminy Puławy. Zostały złożone 
także inne projekty, które znalazły swój fi nał w ustawie z 13 
września 2013 r., zmieniającej wadliwe rozwiązania ustawy 
o drogach publicznych. Niestety Prezydent RP zaskarżył tę 
nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji 
wejście w życie korzystnych dla Naszej Gminy przepisów za-
wisło na kilkanaście miesięcy pod znakiem zapytania. Dopie-
ro orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2015 r.  
spowodowało podpisanie ustawy przez Prezydenta. Stało się 
to 12 czerwca 2015 r.

Pragnę Państwa zapewnić, że w tym czasie wykorzysta-
łem wszystkie dostępne możliwości szlachetnego lobbingu 
w interesie Naszej Gminy. Byłem inicjatorem wielu ze wska-
zanych powyżej wydarzeń, w każdym uczestniczyłem z mak-
symalnym zaangażowaniem, korzystając z profesjonalnych 
analiz i sugesti i moich współpracowników z Urzędu Gminy. 
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że przykład 
„starego mostu” i Gminy Puławy stał się sztandarem w tej 
walce.  Zwieńczeniem tych wysiłków były dwa pisma, które 
(niemal w przeddzień rozprawy przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym) skierowałem do posła Andrzeja Dery, który w imie-
niu Sejmu RP bronił korzystnych dla nas przepisów oraz do 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Moja aktywność została odnotowana w trakcie wielogo-
dzinnej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, uczest-
nicy postępowania przywoływali bowiem kilkakrotnie moje 
wystąpienia, jako poparcie korzystnej dla Naszej Gminy ar-
gumentacji.

Żeby nie być gołosłownym, zamieszczam poniżej chrono-
logiczne zestawienie poszczególnych działań, które ilustrują 
moją aktywność w tej sprawie. 

Pełne zestawienie zawierające także odesłania do materia-
łów źródłowych tj. skanów wybranych pism, kluczowych dla 
Naszej Gminy fragmentów nagrania rozprawy przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym, a także linki do stron internetowych 
znajdziecie Państwo w artykule zamieszczonym na stronie 
gminy www.gminapulawy.pl  

Zachęcam Państwa do wnikliwej lektury.

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy

Wykaz działań Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzeziń-
skiego w sprawie „starego mostu” na Wiśle
• 18.11.2008 r. - przekazanie Gminie Puławy przez GDDKiA 

dotychczasowego odcinka drogi krajowej nr 12 od km 
551+220 do granicy administracyjnej Miasta Puławy w km 
560+209; 

• 30.11.2011 r. - wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa 
Brzezińskiego na XII sesji Rady Powiatu Puławskiego;

• 12.12.2011 r. - I. konferencja w Gminie Puławy; wystąpie-
nie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego;

• 13.12.2011 r. - pytanie w sprawach bieżących Jarosława 
Żaczka - posła na Sejm RP –  skierowane do Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

• 15.12.2011 r. - interpelacja pos. J. Żaczka do MTBiGM;
• 16.12.2011 r. -  odpowiedź Radosława Stępnia – podsekre-

tarza stanu w MTBiGM na pytanie w sprawach bieżących 
pos. J. Żaczka;

• 5.01.2012 r. - odpowiedź MTBiGM na interpelację pos. J. 
Żaczka;

• 13.01.2012 r. - pismo Małgorzaty Sadurskiej – posła na 
Sejm RP – do MTBiGM;

• 1.02.2012 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego oraz Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla 
do Genowefy Tokarskiej – posła na Sejm RP, Przewodniczą-
cej Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego;

• 2.04.2012 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego do Marszałka Województwa Lubelskiego;

• 20.04.2012 - odpowiedź Jacka Sobczaka – Członka Zarządu 
Województwa Lubelskiego;

• 23.04.2012 r. - II. Konferencja w Urzędzie Gminy Puławy; 
wystąpienie Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego;

• 22.06.2012 r. - pismo Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brze-
zińskiego oraz Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla 
do Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubel-
skiego;

• 19.07.2012 r. - odpowiedź Jacka Sobczaka – Członka Zarzą-
du Województwa Lubelskiego;

Gmina Puławy - tutaj wszystko się zaczęło...
Nasza niemal pięcioletnia batalia w tzw. sprawie „starego mostu” na Wiśle zakończona sukcesem
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NOWY TERMIN UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPO-
DAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 lipca 2015 r. opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi należy uiszczać w terminie 
do 20 – tego dnia miesiąca,  którego dotyczy obo-
wiązek ponoszenia opłaty.

Oznacza to, że termin wniesienia opłaty za mie-
siąc lipiec upływa dnia 20 lipca 2015 r. Analogicznie 
za miesiące kolejne termin mija 20 - tego dnia da-
nego miesiąca.

W dalszym ciągu opłatę należy uiszczać na indy-
widualne rachunki bankowe, przypisane właścicie-
lowi nieruchomości.

Opłatę nadal można uiścić za kilka miesięcy 
z góry.

Przypominamy, iż opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi uiszcza się za osoby faktycz-
nie  zamieszkujące nieruchomość, a nie zameldo-
wane!

Każda osoba zamieszkująca nieruchomość  na 
terenie Gminy (w tym także dzieci) powinna być 
uwzględniona w deklaracji dotyczącej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości lub inne podmioty 
władające nieruchomością.

Ponadto każda zmiana dotycząca ilości osób 
zamieszkałych tj. wyprowadzka, zgon, narodziny 
itp. powinna być zgłoszona w ciągu 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany w postaci złożenia deklaracji 
korygującej.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do po-

siadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów, 
z uprawnionym podmiotem (z fi rmą wpisaną do rejestru działalności re-
gulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym 
przez Wójta Gminy Puławy). 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady ko-
munalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, 
urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, 
sklepy, hotele pensjonaty itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na 
cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą właściciele 
nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową, umowę na wywóz 
odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność go-
spodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych 
z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gmin-
nym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospo-
darczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właści-
ciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumento-
wania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 
1399 z późn. zm.).

Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy sprawuje 
Wójt. W jego imieniu upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Puławy 
mogą w ramach przeprowadzanych kontroli żądać okazania ww. doku-
mentów.                     Małgorzata Szewczyk (UGP)

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE PUŁAWY

Miesiąc VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

Rodzaj odbieranych 
odpadów

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

zm
ie

sz
an

e 
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

zm
ie

sz
an

e 
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

zm
ie

sz
an

e 
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

zm
ie

sz
an

e 
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

Zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
SZ

KŁ
O

zm
ie

sz
an

e
su

ro
w

co
w

e
PO

PI
Ó

Ł

Anielin 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Borowa 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Borowina 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Bronowice 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Dobrosławów 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Gołąb 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Góra Puławska 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Janów 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Jaroszyn 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Kajetanów 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Klikawa 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Kochanów 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Kol. Góra Puławska 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Kowala 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Leokadiów 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Łęka 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Matygi 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Niebrzegów 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Nieciecz 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Opatkowice 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Pachnowola 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Piskorów 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Polesie 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Sadłowice 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Skoki 28 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24 28
Smogorzów 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Sosnów 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14
Tomaszów 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Wólka Gołębska 21 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17 21
Zarzecze 14 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10 14

Rok 2014 2015

Dwa lata funkcjonowania nowego 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za nami.

1 lipca 2015 r. minęły dwa lata funk-
cjonowania nowego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 
30 czerwca br. zakończyła się kolejna 
umowa zawarta z Wykonawcą na od-
bieranie odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Puławy.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie 
ilościowe odpadów komunalnych ode-
branych od mieszkańców w okresie od 
1 lipca 2014 r. do  30 czerwca 2015 r. 
z terenu Gminy Puławy:

Ponadto od 1 stycznia 2014 r. 
mieszkańcy Gminy oddają też odpa-
dy problemowe, powstające w go-
spodarstwach domowych do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Wśród odpadów przekazywa-
nych do PSZOK największą część sta-
nowią odpady remontowe i budowla-
ne, których w okresie 1 lipca 2014 do 
30 czerwca 2015 r. dostarczono ok. 83 
tony.

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPO-
DAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL-
NYMI

Od 1 sierpnia 2015 r. obowiązują 
nowe stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nierucho-
mości, na których zamieszkują miesz-
kańcy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
Rada Gminy określając stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, bierze pod uwagę: liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną 
gminę, ilość wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów komunalnych, kosz-
ty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 6r ust. 2 wspomnianej 
ustawy z pobranych opłat gmina po-
krywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, które obejmują koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, 

odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych;

• tworzenia i utrzymywania punk-
tów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych;

• obsługi administracyjnej tego sys-
temu;

• edukacji ekologicznej w zakre-
sie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi.

Po rozstrzygnięciu kolejnego już, 
trzeciego, przetargu na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Puławy, a także po dokonaniu 
szczegółowej analizy kosztów gospo-
darowania odpadami komunalnymi, 
podjęto decyzję, że podwyżka opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest konieczna. 

Na zwiększenie wysokości opłat 
mają wpływ głównie koszty odbioru 
odpadów, które w stosunku do kwoty 
zaproponowanej w pierwszym prze-
targu, obecnie wzrosły już o niemalże 
76%. Ponadto od 1 stycznia 2015 r. 
miała miejsce także podwyżka stawek 
za zagospodarowanie odpadów w Za-
kładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Puławach. Pod uwagę 
wzięto również ilość wytwarzanych 
na terenie Gminy odpadów oraz inne 
koszty składające się na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami. Ponieważ dotychczasowe 

stawki nie wystarczają na pokrycie 
obecnych kosztów systemu gospo-
darowania odpadami, Rada Gminy 
Puławy uchwaliła w dniu 16 czerwca 
2015 r. następujące stawki za odbiór 
odpadów komunalnych: 8,00 zł/oso-
bę/miesiąc (jeżeli odpady będą odda-
wane w sposób selektywny) i 16,00 zł/
osobę/miesiąc (jeżeli odpady nie będą 
zbierane, i oddawane w sposób selek-
tywny). 

Eko-wieści

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPI-
SÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZY-
STOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Organem uprawnionym do kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach na terenie Gminy 
Puławy jest Wójt Gminy Puławy. Wójt 
jako organ kontrolny upoważnia do 
przeprowadzenia kontroli pracowni-
ków Urzędu Gminy Puławy. Zgodnie 
z art. 9v ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 z późn. zm.) wójt może wy-
stąpić z wnioskiem do właściwego 
miejscowo komendanta Policji o po-
moc, jeżeli jest to niezbędne do prze-
prowadzenia czynności kontrolnych. 
Zakres kontroli obejmuje przestrze-
ganie przepisów ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
oraz Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Puławy, 
w szczególności:
• przestrzeganie zasad segregacji od-

padów komunalnych,
• wyposażenie nieruchomości w po-

jemniki służące do gromadzenia od-
padów komunalnych,

• wyposażenie nieruchomości w nu-
mer porządkowy posesji,

• wykonywanie innych obowiązków 
określonych w ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
i w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Puławy.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy, 

kto nie wykonuje obowiązków wymie-
nionych w ustawie i określonych w 
regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy podlega karze 
grzywny.

Rodzaj odebranych 
odpadów

Masa odebra-
nych odpadów 
[w tonach]

Zmieszane odpady komu-
nalne 1024,66

Popiół 240,54

Szkło i opakowania ze szkła 127,58

Odpady opakowaniowe 
i inne frakcje zbierane 
w sposób selektywny 
(tj. tworzywa sztuczne, 
papier, tektura, odpady 
opakowaniowe itp.)

183,71

Odpady wielkogabarytowe 41,50

Zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny 6,18

Opony 9,95

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone i środki 
ochrony roślin

2,10
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Przypominamy, iż w miesiącu sierpniu 2015 r. przyjmowane 
będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 
wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Referat Podatkowy

W dniu 14 kwietnia br. w Bronowicach miał miejsce 
pożar budynku gospodarczego i znajdującego się w nim 
inwentarza. Ogień pochłonął drewnianą konstrukcję 
dachu wraz z pokryciem oraz drewniane stropy. Zginęło 
także ponad 800 szt. drobiu, a zniszczeniu uległy 2 tony 
zboża oraz znaczne ilości słomy i siana. Straty oszacowano 
na kwotę 70000 zł.

W imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pragnę 
przekazać informację dotyczącą zbiórki publicznej na „Pożar 
w Bronowicach”:

• 19 kwietnia br. w godz. 7.30 - 18.20 prowadzono kwestę 
przed kościołem w Górze Puławskiej, w wyniku której 
zebrano 3 707,98 zł

• W dniu 26 kwietnia br. prowadzono zbiórkę  w dwóch 
miejscowościach:

• w Wysokim Kole po mszach o godz. 9.00 i 12.00 zebrano: 
1 329,62 zł 

• w Gołębiu po mszach o godz. 9.30 i 12.00,  zebrano 
1 087,39 zł

• na sesji Rady Gminy Puławy  w dniu 21.04.2015 zebrano 
167 zł

• Nie wpłynęły żadne indywidualne przelewy bankowe 
z przeznaczeniem na pogorzelców. Jeśli ktoś dokonał 
przelewu na podane konto ChSCh bez dopisku „Pożar 
w Bronowicach”, to istnieje możliwość dokonania korekty 
i przekierowania datku dla pogorzelców po dostarczeniu 
bankowego potwierdzenia takiej wpłaty do organizatora 
zbiórki - tel. 663 931 061.

• Łączna zebrana suma 6 291,99 zł została zgodnie 
z wymogami prawa wpłacona na zatwierdzone konto 
zbiórki publicznej i została w całości udostępniona 
poszkodowanej przez pożar rodzinie. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na zakup silosu do magazynowania zboża. 

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność ofi arodawcom za 
tak wielką szczodrość i współczucie okazane w tych dniach. 
Z serca dziękujemy wolontariuszom, którzy zaangażowali się 
w przeprowadzenie zbiórki poświęcając bezinteresownie 
swój czas i środki. Podziękowania kierujemy także 
do duszpasterzy – gospodarzy w/w parafi i za wielką 
przychylność i zagrzewanie wiernych do ofi arności.

Anna Karpeta

Kierownik Filii w Puławach
Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna

Wynik zbiórki na 
„Pożar w Bronowicach”

Informacje podatkowe

Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź 
paragon” to kolejna, rozszerzona od-
słona kampanii paragonowej resortu 
fi nansów prowadzonej  dotychczas 
pod hasłem „Weź paragon”.

Akcja ma na celu zachęcenie kon-
sumentów nie tylko do brania para-
gonów jak to miało miejsce w latach 
poprzednich, ale także do sprawdza-
nia prawidłowości paragonów wyda-
wanych z kas fi skalnych. Bowiem zda-
rza się, że obok paragonów fi skalnych, 
które są dowodem zakupu i podstawą 
reklamacji, sprzedawcy wystawiają 
też paragony niefi skalne, które nie 
powinny być przekazane kupującemu 
jako dowód zakupu.

Zarówno niewydawanie paragonów 
fi skalnych jak i wydawanie parago-
nów ale niefi skalnych ma negatywny 
wpływ nie tylko na kondycję całego 
społeczeństwa, które jest  odbiorcą 
usług fi nansowanych przez państwo, 
takich jak edukacja czy bezpieczeń-
stwo, ale również na uczciwą konku-
rencję w poszczególnych branżach. 
Dlatego akcja kierowana jest zarówno 
do konsumentów jak i do przedsię-
biorców.

To konsumenci otrzymują paragony 
i mają możliwość ich sprawdzenia tzn. 
czy wartość podatku, która z reguły 
jest pobierana od konsumenta jest 
faktycznie ujawniona na prawidło-
wym, fi skalnym paragonie. Pamiętaj-

my bowiem, że to konsument płaci 
podatek w cenie towaru lub usługi. 
Niewydanie paragonu lub wydanie 
paragonu ale niefi skalnego powodu-
je, że zapłacony przez konsumenta 
podatek nie zawsze trafi a do budżetu, 
a niejednokrotnie do „kieszeni” nie-
uczciwego sprzedawcy.

Akcja tym samym wspiera przedsię-
biorców, którzy uczciwie funkcjonują 
na rynku, służy rozwijaniu postaw 
uczciwej i równej konkurencji, elimi-
nując z rzeczywistości gospodarczej 
nieuczciwe zachowania sprzedawców 
oraz szarą strefę.

Przykładem branży, w której zjawi-
sko wydawania paragonów niefi skal-
nych jest szczególnie zauważalne, jest 
gastronomia. Jako paragon funkcjo-
nuje tu często tzw. rachunek lub para-
gon kelnerski.

Często spotykaną sytuacją w punk-
tach sprzedaży jest próba wydawania 
potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą 
jako paragonu. Wydruk z karty, stano-
wiący dowód zapłaty kartą płatniczą 
lub kredytową nie zastępuje parago-
nu fi skalnego!

Konsumencie, każdy prawidłowy 
paragon fi skalny zawiera:
• centralnie umieszczony napis para-

gon fi skalny,
• NIP wystawcy, jego nazwę i adres,
• nazwę towaru lub świadczonej 

usługi,
• cenę,
• logo i numer unikatowy kasy.

Zatem konsumencie, pamiętaj 
o paragonie i wspieraj uczciwą kon-
kurencję!

W najbliższym czasie planowane 
jest kolejne przedsięwzięcie, związa-
ne z uświadomieniem społeczeństwu 
roli parago nów - loteria paragonowa 
z licznymi nagrodami dla konsumen-
tów. Prawidłowy paragon to ważny 
aspekt loterii, gdyż w losowaniach 
będą brały udział tylko te zweryfi ko-
wane. Paragony niefi skalne nie będą 
mogły być rejestrowane na stronie 
loterii i brać w niej udziału.

Źródło: 
Urząd Skarbowy w Puławach

„Nie daj się oszukać – sprawdź paragon” 
- nowa odsłona akcji paragonowej
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Informacje KRUS 
Umowa zlecenie a ubezpieczenie społeczne rolników

Jabłkobranie w Gminie Puławy

Osoby wykonujące pracę na pod-
stawie umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia albo powołane do rad nad-
zorczych mogą podlegać ubezpiecze-
niu społecznemu rolników w okresie 
wykonywania tych umów lub w okre-
sie zasiadania w radzie nadzorczej po 
spełnieniu następujących warunków:
• Wartość przychodu osiąganego 

z powyższych tytułów nie przekra-
cza w rozliczeniu miesięcznym po-
łowy minimalnego wynagrodzenia 
(na dzień dzisiejszy 875 zł brutt o). 
W przypadku gdy zleceniobiorca 
otrzymuje jednorazową zbiorczą 
wypłatę po wykonaniu usługi za 
okres kilku miesięcy, to otrzymaną 
kwotę należy podzielić przez liczbę 
miesięcy trwania umowy

• Osoba ta bezpośrednio przed rozpo-
częciem wykonywania umowy zle-
cenia lub zasiadania w radzie nad-
zorczej musi podlegać ubezpiecze-
niu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie.
Rolnik lub domownik, który spełnia 

powyższe warunki może w każdym 
czasie odstąpić od ubezpieczenia spo-
łecznego rolników składając stosowne 
oświadczenie. Ubezpieczenie rolnicze 
ustaje wtedy od dnia złożenia oświad-
czenia. Bardzo ważne jest zgłoszenie 
do KRUS podjęcia umowy agencyjnej 
lub faktu zlecenia ze względu na ubez-

W dniach 18 i 25 marca oraz 14 kwietnia br. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puławach przeprowadził akcję wydawa-
nia bezpłatnych jabłek mieszkańcom naszej gminy.

W sumie podczas trzech dni akcji do naszych mieszkańców tra-
fi ło ponad 50 ton świeżych i apetycznych owoców, które GOPS 
pozyskał w ramach współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, któ-
re pomogły w organizacji naszego przedsięwzięcia. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Krzysztofa Zawadzkiego 
– Prezesa Banku Spółdzielczego w Końskowoli za nieocenioną po-
moc w realizacji akcji.

Wójt Gminy Puławy
wraz z współpracownikami

pieczenie zdrowotne, które ustaje 
z dniem zaistnienia okoliczności po-
wodujących ustanie ubezpieczenia. 
Ponadto osoby, które będą podwójnie 
ubezpieczone z tytułu umowy zlece-
nia, umowy agencyjnej lub powołania 
do rady nadzorczej nie będą mogły 
w tym okresie skorzystać z dofi nan-
sowania z budżetu państwa składek 
emerytalno-rentowych w związku ze 
sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem.

Wypadki przy pracy rolniczej
W ciągu I półrocza br. Placówka Te-

renowa KRUS w Puławach przyjęła 40 
zgłoszeń wypadków przy pracy rolni-
czej, co w porównaniu do poprzednie-
go półrocza (zgłoszono 55 wypadków) 
daje spadek o 37%. W ciągu I półrocza 
nie odnotowano wypadków ze skut-
kiem śmiertelnym.

Największą grupę wypadków nadal 
stanowią upadki osób (np. na śliskiej 
lub nierównej nawierzchni, przy wy-
chodzeniu z kabiny ciągnika). Upadki 
to ok. 40% zgłoszonych wypadków. 
Pozostałe wypadki były spowodowa-
ne pochwyceniem, uderzeniem przez 
ruchome części maszyn i urządzeń, ra-
żącym niedbalstwem lub przyczynie-
niem się do zdarzenia przez samego 
poszkodowanego.

Spadek liczby zgłoszonych wypad-
ków to niewątpliwie zasługa dzia-

łań prewencyjnych podejmowanych 
przez pracowników KRUS (szkolenia, 
konkursy, pogadanki) jak i poprawa 
bezpieczeństwa pracy poprzez moder-
nizację gospodarstw rolnych i zmianę 
technologii produkcji.

Duże znaczenie ma również pro-
mowanie wśród rolników wyrobów 
i ochron osobistych, których stosowa-
nie zmniejsza lub likwiduje zagrożenia 
wypadkowe w rolnictwie. Do zmniej-
szonej liczby wypadków przyczynia 
się również dostęp do środków unij-
nych na zakup nowych i bezpiecznych 
maszyn i urządzeń, ograniczenie lub 
likwidacja niektórych gałęzi produk-
cji rolnej i zwierzęcej przez gospo-
darstwa małe i średnie, a przejmo-
wanie ich przez gospodarstwa duże, 
specjalistyczne, z pełnym wyposaże-
niem w nowoczesny park maszynowy 
w nowoczesnych i zmodernizowanych 
obiektach gospodarczych.

Chociaż liczba zgłoszonych wypad-
ków spada to sezon wzmożonych prac 
rolniczych trwa. Tym bardziej KRUS 
apeluje o zachowanie ostrożności 
ponieważ największym sprzymierzeń-
cem wypadków jest pośpiech i rutyna.

Patrycja Józefowicz  
(OR Krus w Lublinie)

Bezpiecznie nad wodą
Lato to czas, w którym wielu z Nas 

decyduje się na wypoczynek nad 
wodą. Podczas korzystania z uroków 
takiego odpoczynku pamiętajmy jed-
nak o szczególnym dbaniu o nasze 
bezpieczeństwo.

Według statystyk prowadzonych 
przez Komendę Główną Policji, w roku 
2014 odnotowano 674 przypadki to-
nięcia, z czego 646 zakończyło się 
śmiercią. Najczęściej do wypadków 
dochodzi w rzekach (190) i jeziorach 
(145). Do najczęstszych okoliczności 
wypadków nad wodą zalicza się: ką-
piel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie 
zabronionym, kąpiel w miejscu zabro-
nionym, nieostrożność podczas łowie-
nia ryb, nieuwaga podczas spędzania 
czasu nad wodą, w tym przebywanie 
nad wodą pod wpływem alkoholu i in-
nych środków odurzających.

W trosce o życie i zdrowie mieszkań-
ców gminy opracowano zasady bez-
piecznego wypoczywania nad wodą. 
Stosując się do kilku reguł znacznie 
zwiększysz bezpieczeństwo Twoje i 
Twoich bliskich.

PAMIĘTAJ! Do kąpieli wybieraj za-
wsze miejsca bezpieczne, najlepiej na 
plażach strzeżonych. Do wody wchodź 
powoli, aby przez nagłą różnicę tem-
peratur nie doprowadzić do skurczu 
serca.

NIGDY nie wchodź do wody bez-
pośrednio po jedzeniu, gdy jesteś 
zmęczony, spożywałeś alkohol, jesteś 
mocno rozgrzany, dno akwenu jest za-
nieczyszczone lub w wodzie występują 
wiry.

W ostatnim czasie dużo uwagi sku-
pia się na problemie skoków do wody 
i towarzyszącym im wypadkom. Chwi-
la brawury może kosztować zdrowie 
lub życie. Nie skacz do wody, jeśli nie 
znasz jej głębokości i nie wiesz co się w 
niej znajduje, jesteś rozgrzany lub gdy 
w wodzie znajduje się dużo pływają-
cych (może to spowodować kolizję 
skutkującą topieniem się). 

Przebywając nad wodą możemy być 
świadkami topienia się. Jeśli w pobli-
żu nie ma żadnego ratownika, należy 
tonącemu udzielić pomocy. Do naj-
bezpieczniejszych sposobów ratowa-
nia zalicza się: wyciągnięcie tonącego 
za pomocą koła ratunkowego, liny, z 
łodzi lub pomostu – podając rękę lub 
długi przedmiot. Ostatecznym i naj-

trudniejszym sposobem ratowania 
jest podpłynięcie i holowanie toną-
cego do brzegu. Podpłynięcie niesie 
ze sobą ryzyko wciągnięcia pod wodę 
– osoba tonąca, która wpadła w pani-
kę szczególnie zagraża ratującemu. W 
takiej sytuacji należy tonącego uspo-
kajać słownie, jeśli to nie zadziała ode-
pchnąć, tak byśmy byli w stanie pod-
płynąć od tyłu i go chwycić. Ratujący 
chwyta tonącego, nie na odwrót. 

W przypadku utraty przytomności 
przez tonącego należy zastosować 
resuscytację krążeniowo-oddechową 
(RKO) przedstawioną na poniższym 
schemacie.

Te numery ratują życie:

WOPR – 601 100 100 lub 112 
(dyspozytor przekieruje cię do odpo-

wiednich jednostek wodnego pogoto-
wia działających w okolicy)

Pogotowie – 999

Ewelina Ott o (UGP)
Materiały opracowano na podstawie 

stron internetowych: 
policja.pl

prc.krakow.pl
pierwsza pomoc.net.pl
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Elektrownia 
w Gminie Puławy
- decydująca faza przygotowań

O budowie elektrowni, która ma powstać na terenie 
Gminy Puławy mówi się już od kilku lat. Dziś w zarysie zna-
my harmonogram realizacji inwestycji.

W grudniu 2014 r. swoje udziały w spółce sprzedała PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Całość akcji prze-
jęła Grupa Azoty Puławy, która przeprowadzi inwestycję. 
Przygotowania do realizacji projektu Elektrownia Puławy 
nabierają tempa. 15 lipca 2015 r. zostały podpisane umowy 
dotyczące opracowania projektu inwestycyjnego „Budowa 
Elektrowni Puławy w wariancie z Blokiem Gazowo-Paro-
wym klasy 400MWe” oraz wspomagania w zarządzaniu tym 
projektem. Uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór reali-
zatora ma nastąpić w 2016 r., a planowany początek eksplo-
atacji to 2019 r.

Elektrownia powstanie w sąsiedztwie Zakładów Azoto-
wych Puławy. Szacowany koszt inwestycji to ponad 1,1 mld 
zł, ale zakłada się, że w trakcie działania elektrownia będzie 
generować 1,6 mld zł przychodu rocznie.

Realizacja projektu to szereg korzyści dla regionu: reduk-
cja zanieczyszczeń, niezawodne źródła mocy elektrycznej 
i cieplnej, a także wpływy z podatków. 

Za rok powinniśmy zacząć budowę elektrowni, może być 
przy tym zaangażowanych nawet tysiąc osób. Po skończo-
nej inwestycji przewidujemy około 40 nowych miejsc pracy, 
to także szansa dla rozwoju innych energochłonnych fi rm 
w pobliżu elektrowni – zapewnia Prezes Zygmunt Kwiatkow-
ski.

Nowa inwestycja ma być także ekologiczna, będzie speł-
niać wymogi środowiskowe, dotyczące emisji zanieczysz-
czeń oraz dostarczy energię zarówno dla celów Grupy Azoty 
Puławy, jak i do odbiorców indywidualnych.

Redakcja

Od 1 listopada 2015 r. rząd przewiduje zmianę progu 
dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzin-
nych.

Kryterium dochodowe ogólne to kwota - 674 zł (wzrost 
o 100 zł), kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem nie-
pełnosprawnym - 764 zł (wzrost o 100 zł). Ulegną zmianie 
kwoty zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do 
zasiłków rodzinnych.
Zasiłek rodzinny wyniesie co najmniej:
na dziecko w wieku 0-5 lat - 89 zł,
na dziecko w wieku 6-18 lat -118 zł,
na dziecko w wieku 19-24 lata- 129 zł.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego:
do 5. r. życia - 80 zł,
powyżej 5. r. życia - 100 zł.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miej-
scem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105 zł,
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsco-
wości, w której znajduje się szkoła – 63 zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej - 90 zł,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 
zł, nie więcej niż 370 zł. 265 zł w przypadku dziecka legity-
mującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lecz nie 
więcej niż 530 zł. Wysokość pozostałych świadczeń rodzin-
nych nie ulega zmianie.

Informuję, że ostateczne kwoty ww. świadczeń zostaną 
ogłoszone przez Radę Ministrów do 15 sierpnia 2015 r. 
w drodze rozporządzenia.  

Przypominam, że od 01.08.2015 r. przyjmowane są wnio-
ski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 01.10.2015 r. 
do 30.09.2016 r.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie można składać od 
01.09.2015 r. na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2015 r. 
do 31.10.2016 r.

Ważne! Osoby, które pobierają w bieżącym okresie za-
siłkowym zasiłki rodzinne są zobowiązane w terminie do 
15 września 2015 r. złożyć oświadczenie lub dostarczyć za-
świadczenie szkolne potwierdzające kontynuowanie przez 
dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej, w roku szkolnym 
2015/2016.

Anna Madejska (GOPS)

Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Wyższe świadczenia rodzinne i progi 
dochodowe od 1 listopada 2015

Ponad 200 samorządów z województwa lubelskiego, 
w tym również Gmina Puławy, przystąpiło do innowacyj-
nego systemu obsługi przedsiębiorców, którego liderem 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 
Konferencja „Razem dla przedsiębiorczości” odbyła się 
9 kwietnia na Zamku Lubelskim.

Podczas spotkania włodarze gmin i powiatów podpisali 
list intencyjny, deklarując współpracę w zakresie wdrożenia 
działań wspierających napływ i powstawanie nowych inwe-
stycji w regionie, a także zwiększenia udziału w działalno-
ści eksportowej. System współpracy zakłada centralizację 
na poziomie województwa i jednoczesną współpracę na 
trzech szczeblach samorządu – wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
powołany został „Zespół Biznes Lubelskie”, tj. grupa eksper-
tów zapewniająca sprawną i zgodną z najwyższymi między-
narodowymi standardami, bezpłatną obsługę fi rm polskich 
i zagranicznych, wspierana również na poziomie powiato-
wym i gminnym. 

Celem projektu jest wykreowanie wizerunku gospodar-
czego regionu jako konkurencyjnego partnera przyjaznego 
inwestorom, wzmocnienie potencjału eksportowego przed-
siębiorstw oraz zbudowanie spójnego systemu informacji 
gospodarczej na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w wo-
jewództwie lubelskim.

Tekst i fot. Radosław Kosmala

18 kwietnia br. nasza koleżanka – Małgorzata Czarnecka, 
a dziś już Szewczyk, wstąpiła w związek małżeński, ślubując 
miłość Jarkowi. Małgosia na co dzień pracuje w Referacie 
Infrastruktury Technicznej, gdzie zajmuje się głównie go-
spodarką komunalną. 

Szczęśliwej Młodej Parze życzymy wszystkiego najlep-
szego na nowej drodze życia. Spełnienia marzeń, zdrowia, 
radości oraz samych szczęśliwych i pogodnych dni w życiu. 
Niech miłość i wzajemne zrozumienie nigdy Was nie opusz-
czają, a uśmiech będzie Waszym wiernym towarzyszem 
w tej pięknej drodze wspólnego pożycia...

Wójt i pracownicy Gminy Puławy

Konferencja „Razem dla 
przedsiębiorczości w Lublinie

Ach co to był za ślub!

10 kwietnia br. upłynęło 5 lat od katastrofy prezydenc-
kiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, w której śmierć 
poniosło 96 osób, w tym para prezydencka.

Z tej okazji pracownicy Urzędu Gminy, GOPS i SAPO roz-
poczęli pracę od wspólnego apelu i minuty ciszy ku czci ofi ar 
katastrofy smoleńskiej. Po południu w Puławach odbyły 
się uroczystości, w których wzięli udział mieszkańcy oraz 
przedstawiciele lokalnych środowisk samorządowych, kul-
turalnych i społecznych. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w 
Kościele Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. kan. 
Andrzeja Sternika. Następnie złożono kwiaty i zapalono zni-
cze pod tablicą smoleńską na cmentarzu parafi alnym przy 
ul. Piaskowej.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Samorządowcy uczcili 
5. rocznicę katastrofy smoleńskiej
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We wtorek, 28 kwietnia br. w Sali Pompejańskiej puław-
skiego Starostwa odbyło się wręczenie Nagród Starosty Pu-
ławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób, które 
osiągnęły wybitne wyniki sportowe w 2014 r.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Robert Mał-
kus - nauczyciel wychowania fi zycznego w szkołach podsta-
wowych w Bronowicach i Opatkowicach, animator sportu, 
organizator imprez sportowych, a prywatnie miłośnik gór 
i fotografowania.

Gratulujemy tego wspaniałego wyróżnienia i życzymy 
wielu kolejnych sukcesów oraz satysfakcji w dalszej pracy na 
rzecz promowania i rozwijania aktywności sportowej wśród 
dzieci i młodzieży.

Redakcja
Fot. ze zbiorów Powiatu Puławskiego

Sportowa nagroda Starosty Puławskiego dla Roberta Małkusa

23 kwietnia br. ofi cjalnie pożegnaliśmy czworo spo-
śród naszych współpracowników, którzy po wielu latach 
wytężonej pracy odeszli na zasłużone emerytury: Pani 
Wiesława Pyda - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Pani Elżbieta Pyszczak - inspektor do spraw 
meldunkowych i ewidencji ludności, Pani Teresa Woszczek 
- Sekretarz Gminy oraz Pan Tadeusz Jarzyna - inspektor do 
spraw drogownictwa. Kilka tygodni później, 28 maja do 
grona emerytów dołączył Pan Jan Gutkowski – inspektor 
do spraw obrony cywilnej.

Choć znana maksyma mówi, że darem rozumu jest nie 
płakać nad tym, co czas zabiera, ale cieszyć się tym, co 

przynosi, trudno jest kryć wzruszenie, kiedy na emeryturę 
odchodzą wieloletni współpracownicy i koledzy, a dla wielu 
z nas także przyjaciele. Pomimo, że podczas spotkania nie 
szczędziliśmy gratulacji, życzeń i podziękowań, pragnie-
my jeszcze raz wyrazić naszą wdzięczność za wspólne lata 
pracy, które pozostawiły w naszych sercach same dobre 
i ciepłe wspomnienia. Pewnie nie raz zechcemy skorzystać 
z Waszej wiedzy i doświadczenia, prosząc o radę i rozmowę. 
Pamiętajcie, że jesteście w naszych progach zawsze miłymi 
gośćmi, których będziemy witać z radością. Niech Wam się 
wiedzie jak najlepiej na nowym etapie życia.

Koleżanki i koledzy UG, GOPS i SAPO

Czas pożegnań, czas wzruszeń... 25 lat minęło... 
Gminne obchody jubileuszu 25 lat Samorządności w Polsce

27 maja 1990 r. odbyły się pierw-
sze, w pełni demokratyczne wybory 
samorządowe do rad gmin i miast, 
które były równocześnie pierwszymi 
w pełni wolnymi wyborami w Polsce 
po II Wojnie Światowej. Przypadająca 
w tym roku 25. rocznica tego wyda-
rzenia obchodzona jest w szczególny 
sposób na terenie całego kraju. Ju-
bileuszowe uroczystości odbyły się 
również w Gminie Puławy.

Gminne obchody 25. lecia Samo-
rządności odbyły się w piątek, 29 maja 
br. w Gołębiu i rozpoczęły się uroczy-
stą Mszą Św. w miejscowym kościele 
parafi alnym. Część ofi cjalną zorgani-
zowano w nowo otwartej restauracji 
“Nepomucen”. W uroczystości wzię-
ło udział wielu znamienitych gości 
w tym Pan Stanisław Gogacz - Sena-
tor RP, Pan Wojciech Wilk - Wojewo-
da Lubelski, Pan Paweł Nakonieczny 

- Wicemarszałek Województwa Lu-
belskiego, a także liczna reprezenta-
cja samorządu Powiatu Puławskiego 
w osobach Pani Moniki Zych - Sekre-
tarza Powiatu, Pani Anny Krzysztofi k 
- Skarbnika, Pani Danuty Smagi - Prze-
wodniczącej Rady Powiatu Puławskie-
go oraz Panów Jana Ziomki i Leszka 
Gorgola - Członków Zarządu Powia-
tu. Obecnością zaszczycili nas rów-
nież przedstawiciele Miasta Puławy: 
Pani Bożena Krygier - Przewodniczą-
ca Rady Miasta Puławy, Pani Elżbieta 
Grzęda - Skarbnik oraz Pan Zbigniew 
Śliwiński - Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Puławy. Wśród gości zasiedli 
także Pan Tomasz Wieczorek - Naczel-
nik Urzędu Skarbowego w Puławach, 
Pan Lech Krzyżanowski - Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy, 
Pan Stanisław Wójcicki - Wójt Gminy 
Kurów, Pan Jan Gędek - Wójt Gminy 

Janowiec oraz Pan Ryszard Dudek - 
Dyrektor puławskiego oddziału Banku 
BGŻ, który od kilku lat współpracuje 
z gminą. W uroczystości wzięli udział 
licznie zgromadzeni Radni obecnej 
i poprzedniej kadencji, Sołtysi, a tak-
że obecni i emerytowani pracownicy 
Urzędu Gminy Puławy oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych.

Chwilę wytchnienia, po licznych wy-
stąpieniach, życzeniach i gratulacjach, 
zapewnił koncert zespołu Phunk You 
- młodej i bardzo obiecującej grupy 
muzycznej, prezentującej repertuar 
jazzowy z elementami funku i popu.

Kamil Lewandowski (RN)
Fot. Ewa Szabelska
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25 lat samorządności
Wystąpienie okolicznościowe Wójta 

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Rok 2015 jest dla Samorządu Terytorialnego datą wy-

jątkową. Obchodzimy w nim bowiem Jubileusz 25. lecia 
istnienia odrodzonej Samorządności w Polsce. Rocznica ta 
powinna stanowić impuls do poważnej zadumy. W szcze-
gólności dotyczy to nas, ludzi którzy tworzyli i tworzą każ-
dego dnia ten samorząd.

Samorząd gminny został reaktywowany 8 marca 1990 r. - 
po ponad 60 latach niebytu. Stanowił on jeden z postulatów 
obozu solidarnościowego, jako środek do przełamania ustro-
ju państwa realnego socjalizmu. Nikt z twórców tej wielkiej 
reformy ustrojowej nie wiedział do końca, jak w praktyce za-
funkcjonują nowe rozwiązania. W 1998 r. wprowadzono sa-
morząd na szczeblu powiatów oraz województw. W 2002 r. 
ustanowiono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

Istnienie samorządu gminnego stanowi nieodzowny ele-
ment demokracji. Nie ma demokracji bez samorządu. Za-
kłada się bowiem, że nikt tak dobrze nie zadba o własne 
sprawy jako Ci, których one bezpośrednio dotyczą. Cywiliza-
cja europejska nie wymyśliła lepszego, niż samorząd teryto-
rialny, mechanizmu diagnozowania podstawowych potrzeb 
ludzi oraz ich skutecznego zaspokajania. Wielką rolę ode-
grała tutaj katolicka nauka społeczna, głosząca zasadę po-
mocniczości. Zgodnie z nią, państwo nie powinno wyręczać 
w realizacji swoich potrzeb tych wspólnot, które są w stanie 
same je zrealizować.

W tym miejscu wypada przypomnieć, że istotą samorzą-
du terytorialnego jest jego samodzielność od organów wła-
dzy państwowej. Oznacza ona, że gmina, powiat, czy wo-
jewództwo są rządzone przez własne organy, mają własne 
dochody, same decydują o przeznaczeniu wydatków, nie są 
podporządkowane żadnym innym organom władzy, korzy-
stają z ochrony sądowej, są właścicielami majątku, same 
sprawują władzę na danym terytorium. Podkreślić należy, że 
odbywa się to z woli Państwa wyrażonej w ustawach oraz 
w granicach wyznaczonych przez ustawy. To istotna uwaga, 
gdyż często mieszkańcy zdają się nie zauważać tych granic 
ustawowych – wówczas formułują nadmierne oczekiwania 
wobec władz samorządowych.

Jak w praktyce wygląda ta samodzielność samorządu te-
rytorialnego na szczeblu gminnym? Z pewnością w 1990 r. 
skończył się czas zredukowania władz lokalnych do wyko-
nawców instrukcji i wytycznych „z góry”. To fundamentalna 

zmiana. Od tego czasu to władze gminy określają cele poli-
tyki lokalnej. Przy tym przez „cele polityki” rozumiem warto-
ści, czy też dobra, które poprawiają warunki życia mieszkań-
ców i są przez nich akceptowane. Samorządność wyzwoliła 
kreatywność Polaków, przywróciła im wiarę we własne moż-
liwości oraz w to, że mają realny wpływ na władzę. Dzisiaj 
rzeczywiście jest tak, że każdy nosi „buławę hetmańską” 
w plecaku. Łatwość założenia komitetu wyborczego, jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, czy też bezpośrednie wybory 
wójta powodują, że potencjalnie każdy aktywny mieszkaniec 
taką władzę może posiąść. Wybór na wójta czy też radnego 
może i powinien być skwitowaniem dobrej wieloletniej pra-
cy oraz postawy obywatelskiej.

Dla całości obrazu należy jednak wskazać także na pew-
ne mankamenty funkcjonowania samorządności w Polsce. 
Obecnie zakres zadań przekazanych gminom jest znacz-
ny. To stan pożądany, gdyż z założenia wszystkie zadania 
o znaczeniu lokalnym powinny wykonywać gminy. Żaden 
inny podmiot bowiem nie jest w stanie zrealizować ich le-
piej. W konsekwencji ustawodawca dokonuje nieustannego 
transferu zadań z administracji rządowej na samorządową, 
w tym głównie gminną. Praktyka ta ma jednak poważne 
wady. Najczęściej bowiem przekazywanie zadań odbywa się 
bez zapewnienia wystarczających środków fi nansowych na 
ich realizację. Zdarza się też, że gminy zostają obarczone za-
daniami, które ze swojej natury mają wymiar ponadlokalny, 
a nawet krajowy. Jaskrawym przykładem niech będzie tutaj 
nałożenie na Gminę Puławy ciężaru zarządu znacznej części 
starego mostu na Wiśle i wielokilometrowej dawnej drogi 
krajowej nr 12!

W tym miejscu, z satysfakcją pragnę odnotować, że 26 
maja 2015 r., to wadliwe rozwiązanie prawne zostało znie-
sione przez Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję tym wszystkim 
moim współpracownikom, którzy wspierali mnie meryto-
rycznie w batalii o tę sprawę.

Bywa też i tak, że uchwalane są ustawy zbędne, które po-
legają na wprowadzaniu nowych instytucji i procedur, które 
są bliźniacze w stosunku do już obowiązujących. Powoduje 
to zamęt, wzrost biurokracji i kosztów.

Przygotowując niniejsze wystąpienie, długo zastanawia-
łem się nad sensem słowa „gmina”. Myślę, że wraz z wie-
kiem każdy człowiek nabiera szacunku do słów. Słowa są 
ważne, ponieważ określają świadomość człowieka. Jego stan 
umysłu, ducha, intencje, postawę wobec innych ludzi. Potra-
fi ą uzdrawiać, ale też ranić.

Wydaje mi się, że najlepiej sens słowa „gmina” oddaje 
słowo „wspólnota”. Tak też jest ona defi niowana w polskim 
prawie – jako wspólnota lokalna, której celem jest zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Poczucie wspólnoty 
to jedna z największych wartości w życiu człowieka. Funda-
mentem każdej wspólnoty są prawdziwe, proste, uczciwe 
relacje między ludźmi. Więzi rodzinne, sąsiedzkie, w ramach 
naszych sołectw, czy wreszcie całej gminy. Te więzi decydują 
o szczęśliwym życiu.

W moim przekonaniu celem gminnej wspólnoty jest wła-
śnie stworzenie mieszkańcom takich warunków, aby mogli 
realizować swoje szczęście. Aby mogli się rozwijać, w wa-
runkach bezpieczeństwa i zaufania do nas – którym powie-
rzyli władzę w naszej Gminie. Gmina ma być przestrzenią 
wolną od barier mentalnych, od uprzedzeń, od zawiści, czy 
niesprawiedliwych osądów. 

Jakie było to ćwierćwiecze? 
Z pewnością wszyscy przeszliśmy trudną szkołę demokra-

cji. Był to czas osiągania przez nas dojrzałości obywatelskiej. 
Tak, to właśnie dojrzałość sprawujących władzę oraz miesz-
kańców gminy stanowi klucz do sukcesu. Dojrzałość, czyli 
postawa odpowiedzialności za całą wspólnotę, wyzbycie się 
egoizmu i otwartość na potrzeby innych. To także zdolność 
do dialogu i angażowania wszystkich sił w celu rozwiązania 
problemów. 

Od 25 lat wszyscy się tego uczymy. W której klasie tej szko-
ły jesteśmy? Na to pytanie powinien sobie każdy z nas odpo-
wiedzieć sam. We własnym sumieniu…

Dzisiaj pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie tym 
wszystkim, którzy kiedykolwiek podjęli się odpowiedzialno-
ści za naszą wspólnotę: wszystkim radnym, wójtom, sołty-
som, strażakom, członkom kół gospodyń wiejskich, towa-
rzystw lokalnych i innym organizacjom. Tylko ten, kto uczest-
niczył w realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia, wie, jak 
ciężkie bywa to zadanie.

Olbrzymią wdzięczność winien jestem pracownikom admi-
nistracji Gminy Puławy. Za to, że potrafi ą i chcą służyć wspól-
nocie naszej Gminy. Za to, że tworzą zgrany zespół, gotowy 
podjąć każde wyzwanie. Pragnę Państwa zapewnić, że mój 
szacunek i uznanie nie jest jedynie odświętny. Na co dzień 
obserwuję Państwa profesjonalizm, zaangażowanie oraz 
piękną patriotyczną postawę. Doceniam także to, że potrafi -
cie pięknie łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

Wyrazy głębokiego szacunku kieruję także do tych wszyst-
kich mieszkańców naszej Gminy, którzy codziennie sumien-
nie wykonują swoje obowiązki, czy też - po prostu - starają 
się godnie przeżyć każdy dzień. 

Zaś tych mieszkańców, którzy czują się wyobcowani, zmar-
ginalizowani, czy też są z jakiegokolwiek powodu niezado-
woleni, zachęcam do włączenia się w nasze wspólne przed-
sięwzięcia.  Jest to bowiem doskonała okazja, aby poczuć 
ducha wspólnoty. 

Z całego serca pragnę podziękować naszym Partnerom, 
którzy na co dzień współpracują z Gminą Puławy i jej Miesz-
kańcami! Serdeczne dzięki za ofi arną pracę!

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
W tym miejscu należy wspomnieć o tym, co wspólnie uczy-

niliśmy w ostatnich czterech latach! Były to bardzo radosne 
i owocne dni! W ostatniej kadencji samorządowej wykonali-
śmy między innymi: ponad 22 kilometry nawierzchni asfal-
towych na drogach gminnych i ponad 6 km na drogach po-
wiatowych, parkingi m.in. przy cmentarzu w Górze Puław-
skiej i centrum Gołębia, chodniki, liczne ścieżki rowerowe 
i inne ścieżki dydaktyczne, odnowę centrum miejscowości 
w Górze Puławskiej oraz Gołębiu, trzy nowe, wielofunkcyj-
ne kompleksy sportowe w Zarzeczu, Górze Puławskiej i Go-
łębiu, trzynaście nowoczesnych, kolorowych, bezpiecznych 
placów zabaw, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Puławy oraz modernizację gminnego ujęcia 
wody w Górze Puławskiej (zapewniającego ciągłość dostaw 
i najwyższą jakość wody we wszystkich miejscowościach le-
wobrzeżnej części gminy). Pozyskaliśmy i zakupiliśmy nowe 
pojazdy strażackie oraz ciągle wspieramy działalność na-
szych 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wybu-
dowaliśmy nową świetlicę dla mieszkańców Klikawy oraz 
uruchomiliśmy pomieszczenia po dawnej poczcie na nową 

fi lię Domu Kultury w Górze Puławskiej, dokonane zostały 
liczne remonty i zakup wyposażenia dla wielu świetlic wiej-
skich.

Przy dużym dofi nansowaniu Szwajcarii powstała Izba 
Produktu Lokalnego w Gołębiu. Z różnych projektów i ze 
środków własnych wymieniliśmy wiele przystanków auto-
busowych, powstały wiaty turystyczne przy szlakach rowe-
rowych oraz tablice informacyjne we wszystkich 30 miejsco-
wościach gminy! Konsekwentnie dokonujemy zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, otwie-
rających między innymi możliwość budowy na terenie gminy 
elektrowni konwencjonalnej zapewniającej nowe miejsca 
pracy, stadionu w Gołębiu czy lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej – każdego roku na terenie gminy Puławy po-
wstaje kilkadziesiąt nowych budynków mieszkalnych, wiele 
z nich zamieszkują nasi nowi mieszkańcy! Nie została zlikwi-
dowana żadna ze szkół, a wręcz przeciwnie – znacząco po-
prawiło się ich otoczenie, powstały nowoczesne boiska, efek-
towne place zabaw, w obiektach sukcesywnie wykonywane 
były prace remontowe. Zadbaliśmy również o naszą piękną 
historię i tożsamość gminy, wykorzystując w znacznym stop-
niu unijne dofi nansowania. Przy współpracy z naszą gminną 
biblioteką, jej pracownikami i wieloma oddanymi mieszkań-
cami powstała pierwsza publikacja o naszej Gminie Puławy 
„GMINA PUŁAWY – OWOCNIE NAD WISŁĄ”. Dumni jeste-
śmy z gminnego Przewodnika Turystycznego oraz publika-
cji mówiącej o ponad stuletniej tradycji uprawy truskawek 
- „Truskawkowy Raj w Gminie Puławy”. Kolejne dzieła 
wydane ze środków unijnych to: „Piękno kapliczek i krzyży 
przydrożnych” oraz „Gmina Puławy - Owocna Twórczość”.

Zadbanie o tożsamość naszej niepowtarzalnej Gminy Pu-
ławy wyraża się również w ustanowieniu herbu i innych 
symboli gminnych wraz ze stworzeniem logo gminy. Cie-
szymy się, iż uruchomiliśmy ofi cjalną, profesjonalną i ciągle 
aktualizowaną stronę internetową www.gminapulawy.pl 
oraz facebook Gmina Puławy – Owocnie nad Wisłą! Poprzez 
wydawanie pisma informacyjnego „Kurier Gminy Puławy” 
pragniemy Państwu przekazywać w sposób rzetelny gminne 
wydarzenia. Dlatego oprócz wielu ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji, zawsze staraliśmy się dbać również o upa-
miętnienie doniosłych wydarzeń historycznych dla miesz-
kańców gminy i regionu m.in. w Górze Puławskiej, Gołębiu, 
Leokadiowie czy Opatkowicach. Za te różnorakie działania, 
wyróżniające nas w regionie, zarówno ja jako Wójt Gminy 
Puławy, jak i gmina zostaliśmy wyróżnieni presti żowymi ty-
tułami. Wspomnę tutaj tylko o statuetce „Samorząd przyja-
zny oświacie i jej pracownikom” czy presti żowym wyróżnie-
niu otrzymanym w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 
„EURO-GMINA”. Również w naszych placówkach oświato-
wych, Opiece Społecznej i Profi laktyce wykorzystywane były 
w sposób znaczący fundusze z Unii Europejskiej. Mówiąc 
o inwestycjach i wydarzeniach ostatnich lat trudno je wyli-
czyć. BYŁO WIELE OWOCNYCH I RADOSNYCH CHWIL!

To wszystko zrealizowane tylko w przeciągu ostatnich 
czterech lat! Ale to co najważniejsze, bo nie samym chlebem 
człowiek żyje – to budowanie społeczeństwa obywatelskie-
go! Powstały w naszej Gminie Puławy w ostatnich latach 
nowe stowarzyszenia i wiele cennych inicjatyw społecznych! 
Widoczne jest ogromne zaangażowanie mieszkańców w co-
dziennym życiu! Możemy być dzisiaj dumni z naszego sztan-
daru, herbu, logo gminy, hymnu i z naszej tożsamości, która 
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wyraża się w licznych i wyjątkowych publikacjach powstałych 
na przestrzeni ostatnich lat! Za ten ogromny wysiłek i zaan-
gażowanie pragnę z całego serca wszystkim współtwórcom 
podziękować!

29 stycznia 1988 roku, po ukończeniu Uniwersytetu 
w Wiedniu, w Teatrze Cesarskim Pałacu Schőnbrunn – let-
niej rezydencji Cesarzy Austrii ślubowałem: „Uroczyście 
przyrzekam w mojej pracy zawodowej służyć nauce  i sztuce, 
promować jej cele i być odpowiedzialnym za rozwiązywanie 
ludzkich problemów!”

10 grudnia 2010 roku ślubowałem: „Obejmując Urząd 
Wójta Gminy Puławy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców 
Gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”. Ślubowanie to powtórzyłem 
kilka miesięcy temu - 1 grudnia 2014 roku! Niech te słowa 
ślubowania w Wiedniu, Górze Puławskiej i Gołębiu, które są 
dla mnie świętością na co dzień, będą dla Państwa zapew-
nieniem o mojej trosce o los naszej nadwiślańskiej Gminy 
i jej Mieszkańców! Nie kryję radości z tego, że całe moje do-
tychczasowe życie opiera się na służbie bliźniemu, wspiera-
niu osób potrzebujących pomocy, na sprawnym organizowa-
niu naszej wspólnej codzienności. 

W roku jubileuszu 25-lecia Odrodzonej Samorządności 
w Polsce, życzę Wam – drodzy mieszkańcy Gminy Puławy 
kolejnych, pomyślnych lat rozwoju, godnego życia w no-
woczesnej, przyjaznej gminie, w poczuciu bezpieczeństwa, 
spokoju i dostatku. Życzę abyście Państwo mieli swoje 
wielkie marzenia i żebyście mieli odwagę te marzenia re-
alizować. Niech obchodzony w tym roku jubileusz będzie 
dla Państwa inspiracją do podejmowania kolejnych, wyjąt-
kowych wyzwań.

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy

5 czerwca br. w wyjątkowej scenerii Zamku Lubelskie-
go odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-le-
cia odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Spotkanie, 
w którym uczestniczyli samorządowcy i parlamentarzyści 
Lubelszczyzny było okazją do wręczenia odznaczeń i wy-
różnień za pracę na rzecz budowania i rozwijania idei sa-
morządności.

Miło nam poinformować, że Wójt Gminy Puławy Krzysz-
tof Brzeziński za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego 
został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Wojewódz-
twa Lubelskiego nadanym przez Zarząd Województwa Lu-
belskiego oraz Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego.

Redakcja

W niedzielę, 24 maja br. w Tomaszowie odbył się pik-
nik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Wydarze-
nie zorganizowane z inicjatywy Sołtysa Tomaszowa Pani 
Agnieszki Wójcik oraz Rady Sołeckiej spotkało się z dużym 
entuzjazmem i zaangażowaniem mieszkańców miejsco-
wości.

Prezentujemy kilka fotografi i z tego wydarzenia, mając 
nadzieję, że będą one zachętą i motywacją do organizacji 
podobnych wydarzeń także w innych miejscowościach.

Wójt Gminy Puławy uhonorowany przez władze województwa

Rodzinny klimat w Tomaszowie

W sobotę, 20 czerwca br. w urokliwej scenerii Sali Pom-
pejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. W zaszczytnym gronie złotych jubilatów znalazło się 10 
par, w tym 4 z terenu naszej gminy.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczane 
są osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co 
najmniej 50 lat. Podczas sobotniej uroczystości odznaczenie 
otrzymali Państwo Janina i Marian Domańscy, Państwo Ma-
ria i Ryszard Falenta, Państwo Kazimiera i Czesław Jędrych 
oraz Państwo Marianna i Jan Piskała. Serdecznie gratuluje-
my jubilatom i życzymy wielu kolejnych lat w miłości, szczę-
ściu, zdrowiu i życzliwym otoczeniu bliskich.

Pragniemy przypomnieć Państwu nazwiska wszystkich po-
zostałych jubilatów, uhonorowanych Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w latach 2012-2015:

1) Marian i Zofi a Kursa, zam. Gołąb
2) Jerzy i Barbara Olenderkiewicz, zam. Borowa
3) Stefan i Zofi a Pilch, zam. Gołąb
4) Bronisław i Genowefa Warda, zam. Gołąb
5) Józef i Marianna Skomra, zam. Leokadiów
6) Leszek i Renarda Wieraszka, zam. Skoki
7) Edward i Helena Mizak, zam. Kowala
8) Wojciech i Maria Kałkowscy, zam. Góra Puławska
9) Zygmunt i Alina Osiak, zam. Opatkowice
10) Jerzy i Irena Pietruszyńscy, zam. Borowa
11) Henryk i Janina Piskała, zam. Bronowice
12) Edward i Zofi a Maik, zam. Leokadiów
13) Daniel i Halina Maj, zam. Gołąb
14) Łukasz i Stefania Respondowscy, zam. Góra Puławska
15) Zenon i Zofi a Nowakowie, zam. Jaroszyn
16) Jan i Janina Koza, zam. Dobrosławów
17) Bolesław i Irena Małek, zam. Góra Puławska
18) Jerzy i Teresa Antoniak, zam. Gołąb
Niezmienne pozostają zasady ubiegania się o nadanie Meda-

lu. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami Jubilaci lub czło-
nek rodziny w ich imieniu, bezpośrednio do Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Puławach, który mieści się przy  ul. Piłsudskiego 83.

Wymagane będą następujące dokumenty (tylko do wglądu):
• dowody osobiste jubilatów,
• odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński 

został zawarty w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie 
w Puławach.
Zgłoszenia można dokonać 6 miesięcy przed jubileuszem, 

gdyż taki jest okres oczekiwania na odpowiedź z Kancelarii 
Prezydenta RP. Kontakt telefoniczny do  Urzędu  Stanu Cywil-
nego w Puławach: 81 458 61 65, 81 458 61 69.

Redakcja
Fot. FOTO Bakinowski

Małżeństwa na medal
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W sobotę, 25 kwietnia br. nastąpiło ofi cjalne otwarcie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej. 
Na ośrodek został zaadaptowany budynek starej plebanii 
przy kościele parafi alnym.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk 
społecznych oraz władz rządowych i samorządowych róż-
nych szczebli, wśród których nie zabrakło licznej delegacji 
Gminy Puławy. Cieszy nas, że na terenie naszej gminy po-
dejmowane są przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie 
osób niepełnosprawnych. Praca na rzecz ludzi dotkniętych 
niepełnosprawnością jest jednym z kluczowych zadań, re-
alizowanych przez samorząd gminny i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Dlatego już dziś pragniemy zaprosić na 
tegoroczny festyn integracyjny, który zostanie zorganizowa-
ny przez GOPS we współpracy z Referatem Promocji oraz 
Pełnomocnikiem ds. profi laktyki Urzędu Gminy Puławy 27 
września w Gołębiu.

Gratulując raz jeszcze cennej inicjatywy, życzymy dyrekcji 
oraz pracownikom ŚDS w Górze Puławskiej wielu sukcesów 
i wytrwałości w codziennej pracy na rzecz osób potrzebują-
cych.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

W sobotę, 23 maja br. z Centrum Góry Puławskiej wy-
ruszył Wiosenny Rajd Rowerowy, którego celem była Wą-
wolnica i miejsca związane z kultem Matki Bożej Kębelskiej. 
Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Puławy.

Trasa rajdu liczyła w sumie ok. 60 km i nie należała do naj-
łatwiejszych, bowiem rowerzyści mieli do pokonania kilka 
długich i stromych podjazdów. Wśród uczestników znaleźli 
się nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również Żyrzyna, 
Baranowa czy Wysokiego Koła. Na miejscu rowerzyści zwie-
dzali Sanktuarium MB Kębelskiej, którego historię w niezwy-
kle interesujący sposób przedstawił charyzmatyczny ks. in-
fułat Jan Pęzioł. Rajd zawitał również do pobliskiego Kębła, 
gdzie znajduje się Kapliczka Objawienia.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze 
Puławskiej ofi cjalnie otwarty

Wiosenny Rajd Rowerowy
1 czerwca br. Gmina Puławy uczestniczyła w tegorocz-

nej, 11. edycji Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega 2015. 
Młodzi biegacze rywalizowali ze sobą w Gołębiu na „Or-

liku”, oraz na wytyczonej trasie na ulicy Krzywej. Lokalnym 
Organizatorem Akcji i fundatorem nagród był Wójt Gminy 
Puławy Krzysztof Brzeziński. Współorganizatorami Biegów 
byli Pani Danuta Smaga – Dyrektor Gimnazjum w Gołębiu 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołębiu – Pan Krzysztof 
Gowin, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w organi-
zacji imprezy. Poniżej prezentujemy nazwiska zwycięzców 
tegorocznych biegów:

• I kat. – w biegu wzięło udział 22 zawodników w wieku 5 
i 6 lat. Wszyscy mali sportowcy zostali udekorowani me-
dalami za udział w biegu na dystansie 270 metrów.

• II kat. – dzieci z klas I – III szkół podstawowych rywa-
lizowały na dystansie 400 metrów. Zwycięzcami biegu 
zostali:

Dziewczęta: 
I miejsce – Martyna Dymek
II miejsce – Weronika Dębek
III miejsce – Maria Kowalik 

Chłopcy:
I miejsce – Damian Osiak
II miejsce – Krzysztof Reszka
III miejsce – Franciszek Grzybowski

• III kat. – uczniowie 4 i 5 klas szkół podstawowych rywa-
lizowali na dystansie 600 metrów. Puchary wywalczyli:

Dziewczęta:
I miejsce – Martyna Majcher
II miejsce – Wiktoria Dębek
III miejsce – Magda Pacocha

Chłopcy:
I miejsce – Mateusz Majcher
II miejsce – Jakub Maik
III miejsce – Kacper Osiak 

• IV kat. – wśród młodzieży klas VI-tych i I gimnazjum na 
dystansie 800 metrów podium wywalczyli:

Dziewczęta:
I miejsce – Maja Nadolna
II miejsce – Agata Wieczorkiewicz
III miejsce – Aleksandra Lenartowicz

Chłopcy:
I miejsce – Szymon Jasiocha
II miejsce – Filip Kowalczyk
III miejsce – Piotr Dryk

• V kat. – Dziewczęta klas 2-ch i 3-ch gimnazjum rywalizo-
wały na dystansie 1 000 metrów. Na podium stanęły:
I miejsce – Ewelina Tyburcy 
II miejsce – Weronika Bachanek
III miejsce – Aneta Cybula

Panowie rywalizowali na dystansie 1 200 metrów. Na 
podium stanęli:

I miejsce – Jacek Kondracki

II miejsce – Mateusz Kowalczyk
III miejsce – Mateusz Połowski.
Wszystkim uczestnikom tegorocznych biegów serdecznie 

dziękujemy za wspólną zabawę, gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy chętnych do udziału w akcji „Polska Biega” już 
za rok.

Ewa Szabelska
Fot. z archiwum UGP

Biega cała Polska – biegamy i my!
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Podczas obrad VII Sesji Rady Gminy Puławy, w dniu 16 
czerwca br., podjęta została uchwała w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Puławy – Krzysztofowi Brzezińskiemu abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.

Uchwała została podjęta po uprzednim zapoznaniu się 
przez Państwa Radnych z następującymi dokumentami:
• sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Puławy za 

2014 r.,
• sprawozdaniem fi nansowym Gminy Puławy za 2014 r.,
• pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania 
budżetu Gminy Puławy za 2014 r.,

• informacją o stanie mienia Gminy,
• stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Puławy 

pozytywnie opiniującym wykonanie budżetu Gminy za 
rok 2014 wraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy 
Puławy absolutorium.
W głosowaniu 13 Radnych opowiedziało się za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy Puławy – Krzysztofowi Brzeziń-
skiemu, zaś dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Radosław Kosmala
Fot. Kamil Lewandowski

W dniach od 4 do 7 czerwca br. odbył się 29. Międzyna-
rodowy Lubelski Zlot Pojazdów Zabytkowych, zorganizo-
wany przez Automobil klub Lubelski. Patronat honorowy 
nad imprezą sprawował m. in. Wójt Gminy Puławy.

Komandorem rajdu był Pan Mirosław Piskorek – mieszka-
niec naszej gminy, który od wielu lat pasjonuje się klasyczną 
motoryzacją i jest zaangażowany w organizację zlotów za-
bytkowych pojazdów. To za jego sprawą, uczestnicy poko-
nując kolejny etap rajdu zawitali na krótko na placu przed 
Urzędem Gminy Puławy.

Wśród blisko 50 pojazdów, które można było obejrzeć nie 
zabrakło prawdziwych perełek, jak np. amerykańskie Peer-
less z 1925 roku czy brytyjski Triumph Gloria z 1933 roku. 
Widzom zgromadzonym przed naszym urzędem szczególnie 
przypadła do gustu BMW Isett a – fi ligranowy samochód 
produkowany przez niemiecki koncern w latach 1955 – 
1962.

Kamil Lewandowski
Fot. Kamil Lewandowski, Radosław Kosmala

Wójt Gminy Puławy 
z absolutorium

Klasyki motoryzacji 
w Urzędzie Gminy

23 czerwca br. w Izbie Produktu Lo-
kalnego w Gołębiu odbył się wieczór 
z poezją Pani Agnieszki Maj, zatytu-
łowany „Zapatrzenie, zasłuchanie...”, 
który zorganizowało Towarzystwo Przy-
jaciół Gołębia. Jak zwykle nie brakowa-
ło chętnych na spotkanie z wyjątkową 
twórczością naszej poetki. Niezwykłych 
wrażeń dopełniła wystawa fotografi i 
Pana Krzysztofa Olszaka.

Pani Agnieszka Maj przez wiele lat 
pracowała w miejscowej szkole podsta-
wowej, gdzie rozpoczęła się jej przygo-
da ze słowem pisanym. To właśnie praca 
z dziećmi zainspirowała ją do tworzenia. 
Układała scenariusze inscenizacji o cha-
rakterze wychowawczo – terapeutycz-
nym i rozrywkowym. Prowadziła także 
zespół teatralny „Teatr Edukacyjny”, 
uczestnicząc w przeglądach i konkur-

sach nie tylko teatralnych, ale też pla-
stycznych, recytatorskich, literackich, 
a jej podopieczni zdobywali wyróżnie-
nia i nagrody.

Dziś artystka ma swoim dorobku bli-
sko dwieście scenariuszy przedstawień, 
inscenizacji i montaży słowno-muzycz-
nych, a także kilkadziesiąt wierszy, tych 
osobistych i pisanych na różne okazje. 
Pani Agnieszka współpracuje również 
z wydawnictwami edukacyjnymi, dla 
potrzeb których przygotowuje opraco-
wania lektur, oprawy metodyczne pod-
ręczników, czy pomoce dydaktyczne dla 
nauczycieli. Tworzenie według niej to 
implikacja działania wyobraźni, emocji 
i marzeń człowieka.

Pani Agnieszka ceni sobie prosto-
tę wiejskiego życia, wszechotaczającą 
przyrodę i związek człowieka z naturą. 

To właśnie panująca wokół cisza i spo-
kój prowokują twórczynię do myśle-
nia. Artystka jest dobrym słuchaczem 
i obserwatorem, a swoje spostrzeżenia 
często wykorzystuje w pracy twórczej. 
Szczególnie w scenariuszach kabareto-
wych, które w inteligentny i dowcipny 
sposób przedstawiają realia życia we 
współczesnej gminie Puławy.

Redakcja
Fot. z archiwum TPG

W środę, 17 czerwca br. podczas uro-
czystej gali, która odbyła się w Pałacu 
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej 
k. Warszawy wręczono wyróżnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Ja-
kości „Przyjazny Urząd”. W gronie 29 
laureatów znalazł się również Urząd 
Gminy Puławy, który jako jedyny re-
prezentował nie tylko Powiat Puław-
ski, ale i całe Województwo Lubelskie.

Z nominacji do wyróżnienia dowia-
dujemy się, że - Znak Jakości „Przyja-
zny Urząd” wyróżnia instytucje, które 
na pierwszym miejscu stawiają jakość 
w relacjach z interesantem. Konkurs 
pomaga budować nowoczesną markę 
wyróżnionych placówek jako instytucji 
otwartych na potrzeby mieszkańców, 
solidnych i kompetentnych. Znak Jako-
ści „Przyjazny Urząd” otrzymały jed-
nostki, które stosują wysokie standardy 
jakościowe w swojej działalności zwią-
zanej z obsługą interesanta i świad-
czeniem usług publicznych, cechują 
się profesjonalizmem i rzetelnością 
w działaniach (...) Urząd Gminy Puła-
wy uzyskał wynik pozytywny zarówno 
w ramach pierwszego, jak i drugiego 
etapu oceny merytorycznej (...) W toku 
oceny merytorycznej Gmina Puławy 
uzyskała 79 punktów rankingowych. 
Zgodnie z par. 11 Regulaminu Konkursu 
osiągnięty wynik punktowy uzasadnia 
przyznanie Urzędowi Gminy Puławy 
Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”(...) 

Nasza jednostka jest jedną z 7 urzę-
dów z całej Polski wyróżnionych w ka-
tegorii do 50 pracowników. Ocenę 
aplikacji konkursowych przeprowadziła 
kapituła, złożona z wybitnych eksper-
tów, zajmujących się problematyką 
administracji publicznej i zarządzania 
jakością oraz przedstawicieli środowisk 
praktyków zarządzania. W swojej pra-
cy, członkowie Kapituły opierali się na 
wielu źródłach, w tym przede wszyst-
kim zewnętrznych, a także metodą na 
tzw. „tajemniczego klienta”.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest 
dowodem, że nasza jednostka zapew-
nia wysoką jakość usług publicznych, 
buduje efektywne relacje z interesariu-
szami zewnętrznymi, wdraża najwyż-
sze standardy w dziedzinie zarządza-
nia wartością dla klienta i kreowania 
nowoczesnej kultury organizacyjnej. 

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia 
i zapewniamy naszych mieszkańców, 
że nadal będziemy dokładać wszelkich 
starań, aby w naszym urzędzie czuli się 
jak najlepiej i zawsze byli otoczeni miłą 
i fachową opieką.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Urząd Gminy Puławy laureatem 
wyróżnienia „Przyjazny Urząd”

Zapatrzenie, zasłuchanie... wieczór poetycki Agnieszki Maj w Gołębiu
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Doroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze - złoto dla Opatkowic!
W niedzielę, 5 lipca br. na dorocznych gminnych zawo-

dach sportowo-pożarniczych swoje umiejętności zaprezen-
towało aż 18 drużyn. W rywalizacji uczestniczyło 9 zespołów 
męskich, 7 młodzieżowych, w tym 2 załogi dziewczęce. Swój 
debiut miała drużyna kobieca z Dobrosławowa.

Tradycyjnie zawody zostały rozegrane w 2 konkurencjach. 
Po przeprowadzeniu musztry załogi kolejno wzięły udział 
w sztafecie pożarniczej 7x 50 m z przeszkodami. Najwięcej 
emocji, zarówno wśród samych uczestników, jak i publicz-
ności budziło przejście przez równoważnię i przeskok przez 
ściankę. Drugą konkurencją były ćwiczenia bojowe, które 
przez swoją widowiskowość i szybkość akcji są szczególnie 
uwielbiane przez publiczność.

Zwycięzcami tegorocznej edycji została ekipa z Opat-
kowic. Ich wygrana wzbudziła wiele radości, ponieważ 
drużynie udało się pokonać królujący od wielu lat Leoka-
diów. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i upominki 
rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy mogli skosztować po-
żywnej i smacznej grochówki. Nad całością imprezy czu-
wała komisja sędziowska składająca się z funkcjonariu-
szy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Puławach, którzy udzielali strażakom-ochotnikom cen-
nych wskazówek.

Swoją wdzięczność i wyrazy uznania druhowie wyrazi-
li wobec Pani Teresy Maj, która przez wiele lat z ramienia 
urzędu gminy opiekowała się Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi. Teraz jej obowiązki przejmie Pani Ewelina Ott o.
Poniżej szczegółowe wyniki tegorocznych zawodów:
Klasyfi kacja generalna:

1 miejsce - OSP Opatkowice
2 miejsce - OSP Leokadiów
3 miejsce - OSP Góra Puławska
4 miejsce - OSP Dobrosławów
5 miejsce - OSP Skoki-Borowa
6 miejsce - OSP Łęka
7 miejsce - OSP Gołąb
8 miejsce - OSP Niebrzegów
OSP Bronowice nie ukończyła konkurencji i została zdys-
kwalifi kowana.

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - OSP Dobrosławów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - MDP Opatkowice
2 miejsce - MDP Łęka
3 miejsce - MDP Leokadiów
4 miejsce - MDP Kowala
5 miejsce - MDP Gołąb

Młodzieżowe Dziewczęce Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - MDP Opatkowice
2 miejsce - MDP Gołąb
Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z wysokiego po-

ziomu umiejętności druhów z Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Działalność zastępów OSP ma ogromne znaczenie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Redakcja

W środę, 24 czerwca br. grupa wokalna The Voices pod-
sumowała swój dorobek artystyczny w roku szkolnym 
2014/2015. W składzie liczącego 35 osób zespołu znalazło 
się kilka rozśpiewanych talentów z naszej gminy.

Zespół The Voices powstał dwa lata temu w Niepublicz-
nym Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. 
A. J. Czartoryskiego w Puławach. Pomimo swojego młodego 
wieku, grupa cieszy się już wieloma sukcesami. Tylko w mi-
jającym roku szkolnym The Voices zostali laureatami aż 16 
festi walów piosenki, w tym dwóch międzynarodowych i jed-
nego ogólnopolskiego. Zespół jest bardzo aktywny. Prowadzi 
ożywioną działalność koncertową, organizuje warsztaty wo-
kalne, imprezy integracyjne a także zagraniczne obozy wokal-
ne. Opiekunem i kierownikiem artystycznym grupy jest Pan 
Robert Sosik - młody, utalentowany pedagog i instrumenta-
lista. Sprawdza się także w roli konferansjera, co udowodnił 
podczas 5 Święta Truskawki w Gminie Puławy.

Spotkanie z zespołem The Voices stało się okazją do po-
dziękowania osobom, podmiotom i instytucjom, które 
wspierają grupę oraz działają na rzecz rozwoju artystycznego 
i kulturalnego młodzieży. Miło nam poinformować, że w gro-
nie wyróżnionych znalazł się również wójt naszej gminy Pan 
Krzysztof Brzeziński.

Kamil Lewandowski
Fot. atysART Piotr Syta

www.atysart.com

W sobotę, 27 czerwca br. zarząd, członkowie, działacze 
oraz sympatycy Klubu Sportowego „Góra Puławska” świę-
towali jubileusz dziesięciolecia istnienia klubu.

Okres 10 lat tradycji Klubu to wysiłek i zaangażowanie dzia-
łaczy, zawodników, trenerów i osób tworzących niepowta-
rzalną atmosferę wokół sportu w naszej gminie. Jubileusz ten 
stanowi wyjątkową okazję do podsumowania dorobku Klubu, 
złożenia hołdu jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy 
na przestrzeni minionych lat przyczynili się do jego rozwoju. 
Jesteśmy przekonani, że umiejętności i doświadczenia zdoby-
te przez 10 lat działalności pozwolą Klubowi nadal rozwijać 
się w przyszłości, a przede wszystkim dobrze służyć naszej 
społeczności. Mając w pamięci wciąż żywe wspomnienia 
z licznych przedsięwzięć, będących świadectwem aktywności 
i zaangażowania środowiska sportowego, pragniemy w tym 
miejscu złożyć na Państwa ręce podziękowania za pasję, trud 
i oddanie idei upowszechniania sportu.

Życzymy, byście Państwo stali się artystami nowej historii 
Klubu, co zapewni mu dynamiczny i stały rozwój, by kolejne 
lata obfi towały we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hoj-
nych sponsorów i sympatyków sportu. Do gratulacji dołącza-
my życzenia satysfakcji z wykonywania pracy sportowej, ży-
cząc też dalszego pozytywnego wkładu w tworzenie lokalnej 
tożsamości.

Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy
wraz z współpracownikami

Fot. z archiwum UGP

Podsumowanie roku 
artystycznego grupy The Voices

Klub Sportowy „Góra Puławska” 
świętował swoje dziesięciolecie
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W sobotę, 9 maja br. w Regułach k. Warszawy odbył się 
IV Salon Młodych Talentów, zorganizowany przez Fundację 
im. Bogny Sokorskiej oraz Państwa Jadwigę i Andrzeja Saj-
naga - właścicieli fi rmy ASmet.

Pan Andrzej od dzieciństwa związany jest z Gminą Puławy 
i rodzinnymi Bronowicami. Od wielu lat zaangażowany jest 
w działalność społeczną i kulturalną a także mecenat nad 
młodymi talentami.

Organizowane już po raz czwarty wydarzenie ma na celu 
promowanie i wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdol-
nionej muzycznie. Udział w koncercie jest dla młodych mu-
zyków wyjątkową szansą na zaprezentowanie i rozwijanie 
swoich talentów. W licznej grupie artystów z całej Polski 
znalazły się dwie wokalistki z naszej gminy: 7-letnia Natalia 
Kosmowska z Opatkowic oraz 16-letnia Julia Filipek z Gołę-
bia. Swój śpiew zaprezentowała również 16-letnia Natalia 
Strumnik z Puław. Dziewczęta przygotowywał do występu 
Pan Robert Sosik, który wystąpił także w roli akompania-
tora.

Kamil Lewandowski
Fot. Jerzy Jabłonka

Młode talenty zalśniły w ASmecieGoście, goście…

W niedzielę 31 maja 2015 r. członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Poniatowej i Poniatowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku uczestniczyli w niezwykle interesującej 
wycieczce po Gminie Puławy. 

Wyjazd zorganizowano na zaproszenie wójta - Krzysztofa 
Brzezińskiego. Celem była wymiana doświadczeń w dzie-
dzinie działalności kulturalnej i społecznej. Mieliśmy okazję 
zapoznać się z dorobkiem Gminy Puławy, zwiedzić Izbę Pro-
duktu Lokalnego w Gołębiu. O zabytkowym kościele i Dom-
ku Loretańskim w Gołębiu opowiadał nam z niezwykłym za-
angażowaniem, wykazując sie ogromną wiedzą historyczną 
ks. kan. Waldemar Stawinoga – proboszcz tamtejszej para-
fi i. Zobaczyliśmy także kościół w Górze Puławskiej, zespół 
dworsko-parkowy w Bronowicach gdzie odbywał się festyn 
rodzinny. Ostatnim etapem naszej wycieczki było zwiedza-
nie cmentarza wojennego żołnierzy niemieckich w Polesiu. 

Dzięki doskonałej organizacji, pięknej pogodzie i nieoce-
nionemu przewodnikowi w osobie Pana Krzysztofa Brze-
zińskiego wróciliśmy do Poniatowej zadowoleni z wyjazdu, 
bogatsi w wiedzę o Gminie Puławy i z nadzieją na dalszą 
współpracę. 

Tekst: Teresa Kramek
Fot. z archiwum UGP

Polsko-Amerykański Festi wal Chóralny rozbrzmiał w Gołębiu
W swojej blisko czterystuletniej tradycji, gołębski kościół 

parafi alny był już świadkiem wielu ważnych, i doniosłych 
wydarzeń. W kartach bogatej historii świątyni z pewnością 
na trwałe zapisze się koncert, który odbył się 5 lipca br. 
w ramach I Polsko-Amerykańskiego Festi walu Chóralnego. 
Było to wydarzenie wyjątkowe, ze względu na niespotyka-
ną dotąd skalę i wysoki poziom artystyczny.

Inspiracją do zorganizowania tego niecodziennego przed-
sięwzięcia stał się jubileusz 40-lecia działalności artystycz-
nej Państwa Danuty i Witolda Danielewiczów – założycieli 
i wieloletnich opiekunów słynnych i utytułowanych ponia-
towskich zespołów muzycznych. Pomysł Polsko-Amerykań-
skiego Festi walu Muzycznego zrodził się podczas jednej 
z podróży do Meksyku, gdzie doszło do spotkania obu chó-
rów, które – jak wspomniał Pan Witold – od razu przypadły 
sobie do gustu.

W koncercie, który odbył się w Gołębiu wzięły udział Ze-
spół muzyki dawnej “Scholares Minores pro Musica Anti -
qua” z Poniatowej pod dyrekcją Danuty i Witolda Daniele-
wiczów oraz Chóry “Szczygiełki Grandi” i Szczygiełki Fenix” 
pod dyrekcją Teresy Krasowskiej. Wyjątkowym gościem wie-
czoru był Chór „Riverside City College” z Kalifornii w USA, 
pod dyrekcją Johna Byun’a.

„Riverside City College” jest najbardziej dynamiczną 
i najbardziej różnorodną szkołą znajdującą się w południo-
wej Kalifornii. Od początku powstania, czyli od roku 1916, 
ta presti żowa placówka ma program muzyczny uważany 
za jedną z najlepszych propozycji nauczania muzyki wśród 
uczelni kalifornijskich. RCC oferuje możliwość występowa-
nia w różnych zespołach muzycznych oraz prywatne lekcje 
śpiewu dla członków chóru.

Dyrygent chóru, John Byun, ukończył studia na wydziale 
wokalnym (Vocal Performance) w University of California 
w Irvine oraz dyrygenturę chóralną na California State Uni-
versity w Long Beach. Jest dyrektorem chóralno-wokalnej 
działalności w RCC, gdzie od 10 lat prowadzi chór „RCC 
Chamber Singers” oraz „Vocal Jazz Ensamble”. Jest także dy-
rektorem artystycznym „Temecula Valley Master Chorale”. 
Często również na specjalne zaproszenia dyryguje innymi 
chórami w Kalifornii oraz w innych stanach.

Repertuar, kosti umy i poziom artystyczny koncertu za-
chwycił zgromadzoną publiczność, czego dowodem były 
niesłabnące brawa i owacje na stojąco. Największe wrażenie 
wzbudziły utwory wykonywane wspólnie przez wszystkie 
zespoły. Połączone głosy blisko 100 chórzystów oraz dosko-
nała akustyka gołębskiej świątyni dostarczyły muzycznych 
doznań na najwyższym poziomie. Koncert jeszcze raz po-
twierdził znaną maksymę, że muzyka łączy narody.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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Mały kalendarzyk kulturalny 
– z działalności Gminnego Ośrodka Kultury

13 czerwca w ramach obchodów 
V Święta Truskawki w Gminie Pu-
ławy na boisku szkolnym w Gołębiu 
zaprezentowała się grupa muzyczna 
„Państwo B” ze świetlicy GOK w Bo-
rowej oraz Nikola i Karina Ciesielskie 
przygotowane przez Pana Zbigniewa 
Barankiewicza. Pan Janusz Kondek - 
instruktor modelarstwa ze świetlicy 
GOK w Borowej zorganizował pokaz 
modeli latających. Dzielnie towarzy-
szyli mu jego uczniowie z pracowni 
modelarskiej. W godzinach przed-
południowych dotarli też uczestnicy 
rajdu rowerowego, na których czeka-
ły pyszne kiełbaski i karkówka z grilla 
oraz truskawki. Sobotnie przedpołu-
dnie przebiegło w miłej i serdecznej 
atmosferze.

Dzień drugi Święta Truskawki to 
występy artystyczne wszystkich grup 
i wokalistów oraz Kabaretu „Babecz-
ki” działających przy GOK w Gołębiu 
i świetlicy w Górze Puławskiej. Wszyst-
kim akompaniował oczywiście Dyrek-
tor - Pan Zbigniew Barankiewicz. „Ko-
biety z pasją” działające przy świetlicy 
GOK w Borowej po raz pierwszy przy-
gotowały własne, jakże bogate sto-
isko, na którym prezentowały własną 
twórczość i przygotowane wypieki.

Wielką atrakcją była olbrzymich 
rozmiarów styropianowa truskawka, 
którą mógł malować każdy pod okiem 
Pani Marceliny Michty - instruktora 
GOK. Ogromny owoc obecnie zdobi 
przestrzeń Urzędu Gminy Puławy.

Truskawkowy Turniej Sołectw to 
szereg konkurencji, w których przed-
stawiciele poszczególnych sołectw 
walczą o pierwsze miejsce. Turniej 
przygotowała i poprowadziła Pani Ewa 
Rodzik - instruktor GOK w Gołębiu, 
a miejsce pierwsze zajęło sołectwo To-
maszów.

Serdecznie dziękujemy za wkład 
pracy i czynny udział w imprezie. Dzię-
kujemy też wszystkim wykonawcom, 
dorosłym, młodzieży oraz dzieciom, 
którzy poprzez występy artystyczne 
uświetnili to święto.

21 czerwca GOK w Gołębiu gościł 
uczestników Truskawkowego Spływu 
Kajakowego. Było zwiedzanie miejsco-
wych zabytków i kiełbaski z grilla.

W ramach współpracy, w miesiącu 

czerwcu w naszej placówce można 
było obejrzeć wystawę fotografi i koła 
fotografi cznego ZOOM, działającego 
przy GOK w Końskowoli.

11 i 12 lipca na boisku szkolnym 
w Gołębiu miał miejsce Festyn Spor-
towo-Rekreacyjny Hetmana Gołąb. Na 
scenie wystąpili soliści działający przy 
GOK i świetlicy w Górze Puławskiej, 
przygotowani przez Pana Zbigniewa 
Barankiewicza.

Duża atrakcją było malowanie bu-
ziek dziecięcych przez Panią Marcelinę 
Michtę. Kotki, pieski i motylki, różne 
postacie bajkowe a nawet motolotnia 
zdobiły dziecięce twarzyczki.

25 lipca miał miejsce wernisaż 
wystaw „Małe formy użytkowe z wi-
kliny papierowej” Państwa Grażyny 
i Bogdana Bancerzów oraz „Rękodzie-
ło artystyczne” Pani Elżbiety Wydra. 

Wystawę można było oglądać do 5 
sierpnia.

GOK zaprasza mieszkańców Gminy 
Puławy do udziału w Konkursie na naj-
piękniejszy ogród. Szczegóły konkursu, 
regulamin i kartę zgłoszenia znajdą 
Państwo na naszej stronie www.gok-
golab.pl.

Zapraszamy też na obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa do Gołębia 
w dniach 13,19 i 20 września, które 
w tym roku przebiegać będą pod ha-
słem „Utracone dziedzictwo”.

O tych i innych wydarzeniach infor-
mujemy na bieżąco na plakatach i na-
szej stronie internetowej oraz pod nr 
Tel. 81 881 32 22

Ewa Rodzik (GOK)
Fot. z archiwum GOK

Projekt Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”
W projekcie uczestniczyły uczennice klasy III b Gimnazjum 

w Górze Puławskiej: Weronika Gizińska, Karina Tokarska i Pa-
trycja Krześniak. Zadanie polegało na przygotowaniu lekcji, 
pozwalającej na przekazanie istotnych informacji na temat 
podatków: w jakiej formie są one uzyskiwane przez gminę 
i najważniejsze - jak są wykorzystywane. Lekcję przygotowa-
no w oparciu o materiały udostępnione przez organizatora 
oraz informacje, jakie podczas wizyty przekazali kompetent-
ni pracownicy Urzędu Gminy Puławy. Spotkanie było możli-
we dzięki życzliwości Wójta - Pana Krzysztofa Brzezińskiego.

Drugim etapem projektu było przeprowadzenie debaty 
w klasach trzecich pod hasłem: „Poznałem podatki, kojarzę 
korzyści”. Przygotowane przez uczennice prezentacje wzbu-
dziły zainteresowanie i zażartą dyskusję. Pojawiły się różne 
opinie.

Projekt zakończyła podsumowująca praca, napisana przez 
zespół prowadzący projekt. Autorką tematycznego wiersza 
jest Patrycja Krześniak.

Tekst: Alina Osiak

PRACA ZESPOŁU: 

Już od małego słyszało się, że podatki są uciążliwe, a nic 
tak naprawdę z nich nie mamy. Przez długi czas nikt nie 
uświadomił nas jak wygląda prawda. Wtedy pojawił się 
projekt „Misja: Podatki”. Już sama prezentacja dostarczyła 
nam wielu ciekawych informacji. Dowiedziałyśmy się, na 
czym polega mechanizm pobierania podatków i z czym się 
to wiąże. Temat tak nas zainteresował, że postanowiłyśmy 
udać się do źródła, czyli Urzędu Gminy, aby nie opierać się 
na samej teorii. Pan Wójt Krzysztof Brzeziński umożliwił nam 
spotkanie z kompetentnymi pracownikami odpowiedzialny-
mi za fi nanse, podatki i inwestycje. Byłyśmy tak naprawdę 
zdziwione życzliwym przyjęciem. Oni też byli bardzo zado-
woleni, że młodzież zainteresowała się tak ważnym dla na-
szego społeczeństwa zagadnieniem i z chęcią odpowiedzieli 
na nasze pytania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie są 
dochody gminy, skąd bierze ona pieniądze, jakie rodzaje 
podatków ściąga oraz na co są one przeznaczane. To wła-
śnie pan mgr Radosław Kosmala, zajmujący się gminnymi 
inwestycjami, uświadomił nam korzyści, jakie otrzymujemy 
z płacenia należnych opłat. Najważniejszą dla nas, uczniów 
Gimnazjum w Górze Puławskiej, jest obecnie rozpoczęta roz-
budowa szkoły. Dzięki staraniom gminy i pieniężnemu wkła-
dowi wszystkich podatników, my, uczniowie, mamy okazję 

obserwować coś, na co czekało wiele poprzednich pokoleń. 
Dwa lata wcześniej pobudowano szkolne boisko sportowe, 
które jest wykorzystywane nie tylko przez nas – uczniów, 
ale jest też dostępne dla mieszkańców pobliskiego osiedla. 
Nowe przystanki również nie byłyby możliwe bez wpływów 
podatkowych. Wszystko to poprawia jakość życia zarówno 
nas, uczniów, jak i mieszkańców. Wszyscy możemy również 
korzystać z nowego, ogólnodostępnego centrum, gdzie moż-
liwy jest spokojny odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Dzię-
ki budżetom podatkowym, nasza okolica prężnie się rozwija 
i cieszy się nowymi atrakcjami, które sprawiają, że nasze ży-
cie jest lepsze. Dla całej naszej społeczności bardzo ważne są 
dzieci. Dlatego sfi nansowano wiele placów zabaw na terenie 
całej gminy.

Projekt uświadomił nam, że bez podatków nie mieliby-
śmy żadnej z tych rzeczy. Są ważnym elementem nie tylko 
dla państwa, ale i bezpośrednio dla nas. Zrozumiałyśmy, że 
osoby, które uchylają się od opłat, pozbawiają nas możli-
wości rozwoju i zmuszają pozostałych (uczciwych) ludzi do 
ponoszenia wyższych opłat. To dzięki podatkom możemy też 
czuć się bezpiecznie. To dowodzi, że z pobranych podatków, 
korzysta całe społeczeństwo.

A wniosek wynika z tego jeden
Zdradzimy Wam dziś coś w sekrecie,
że podatki przydatne są w naszym świecie.
Nikt jednak ich pojąć nie potrafi ,
lecz do nich nie potrzeba wiedzy z fi zyki lub geografi i.
To dlaczego każdy w naszym kraju, 
sprzeciwia się takiemu obyczaju?
Bo wszyscy dzisiaj uważają,
że skarbnicy nic z nich dla nas nie działają.
Ale my się temu sprzeciwiamy,
i wnet prawdę przedstawiamy.
Podatki to ważna sprawa,
dzięki nim rozwija się nie tylko nasza Warszawa,
ale i cała Polska…
Lecz każdy powie, że to tylko nasze „gadki”
Ale gdzie tak właściwie są nasze podatki?
Wszędzie, lecz nikt ich nie widzi.
Czy to na ulicy…
Nowe lub odnowione drogi.
Czy to koło szkoły…
Boiska, czy też place zabaw.
Czy to na spacerze…
Nowe chodniki, piękne parki.
Czy to nawet  w służbach…
Policja, straż pożarna, pogotowie
TO WSZYSTKO KOSZTUJE!
A skąd państwo ma na to pieniądze?
Proste! Z naszych podatków…

Więc już wiadomo, dlaczego to taka ważna sprawa.
GDY PŁACIMY PODATKI, TYM LEPIEJ DLA NAS!

Patrycja Krześniak
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Umowa na rozbudowę szkoły 
w Górze Puławskiej została podpisana Wręczenie Nagród Wójta Gminy Pu-

ławy było również doskonałą okazją 
do nagrodzenia gminnych mistrzów 
ortografi i. Konkurs „Mistrz ortogra-
fi i” organizowany jest od trzech lat 
przez Panią Hannę Padewską – Dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Górze 
Puławskiej oraz Panią Danutę Smagę 
– Dyrektora Gimnazjum im. Kancle-
rza Koronnego Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu. Jego celem jest popula-
ryzowanie piękna ojczystego języka 
oraz motywowanie uczniów do sys-
tematycznej pracy nad poprawnym 
posługiwaniem się językiem polskim. 
Tegoroczne laury w kategorii szkół 
podstawowych przypadły uczennicy 
Izabelli Opackiej ze szkoły w Opat-
kowicach, zaś w kategorii gimnazjów 
Karinie Tokarskiej z Gimnazjum im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Górze Puław-
skiej. 

Wszystkim wyróżnionym uczniom 
jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wspaniałych osiągnięć. Szczególnie 
gorące podziękowania kierujemy pod 
adresem dyrekcji placówek oświato-
wych w Gołębiu: Pani Danucie Sma-
ga oraz Panu Krzysztofowi Gowinowi 
dziękujemy za stojącą na najwyższym 
poziomie organizację uroczystości 
oraz serdeczną atmosferę. Gorąco 
dziękujemy także działającemu przy 
szkole w Gołębiu zespołowi „Aplauz” 
pod kierownictwem Pani Doroty Ja-
błońskiej i Pana Dariusza Kosmowskie-
go za uświetnienie uroczystości swo-
im występem oraz wprowadzenie jej 
uczestników w atmosferę zbliżających 
się wielkimi krokami wakacji.

Beata Niedziałek
Fot. z archiwum SAPO

Ostatni krok, któ ry dzielił Gminę 
Puławy od rozpoczęcia największej 
w historii inwestycji w infrastruk-
turę oświatową, został postawiony 
w czwartek, 30 kwietnia br. Tego dnia 
Wójt Gminy Puławy podpisał umowę 
z wykonawcą rozbudowy i przebudo-
wy budynku Szkoły Podstawowej oraz 
Publicznego Gimnazjum w Górze Pu-
ławskiej.

Budynek szkolny w Górze Puław-
skiej, z racji niewystarczających gaba-
rytów, obecnie nie jest w stanie spro-
stać potrzebom edukacyjnym uczących 
się w nim dzieci i młodzieży. Rozbudo-
wa i przebudowa budynku Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum o część dydak-
tyczno - socjalną (dodatkowych 11 
sal lekcyjnych) oraz salę widowisko-
wo-sportową jest – obok rozbudowy 
budynku szkolnego w Gołębiu – jed-
ną z kluczowych inwestycji w rozwój 
oświaty, które zostaną zrealizowane na 
terenie gminy Puławy w najbliższych 
latach. Zapewnienie jak najlepszych 
warunków edukacji i rozwoju najmłod-
szego pokolenia mieszkańców gminy 
jest jednym z priorytetów i wyznacz-
ników kierunków działań Wójta Gminy 
i samorządu gminnego.

Najważniejsze założenia projek-
tu rozbudowy i przebudowy budyn-
ku Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Górze Puławskiej:

W piwnicy zlokalizowano szatnie dla 
uczniów.

Na parterze przewidziano: 2 sale dla 
dzieci 6-letnich z osobnymi zapleczami 
sanitarnymi, salę komputerową, 5 sal 
dydaktycznych, salę sportową o wym. 
32x17 m wraz z zespołem sanitarno-
szatniowym, w tym  również szatnie 
i toalety dla osób niepełnosprawnych 
i pomieszczenie trenera w-f. Projekto-
wana Sala Gimnastyczna posiada plac 

do gry o wymiarach 15x28m. Salę wy-
posażono w kosze do gry w piłkę ko-
szykową opuszczane, podwieszane 
do konstrukcji dachu oraz słupki do 
mocowania siatki do gry w siatków-
kę. Ponadto sala wyposażona zostanie 
w drabinki gimnastyczne.

Na piętrze budynku zlokalizowano: 
sekretariat, pokój dyrektora Szkoły 
Podstawowej, pokój dyrektora Gimna-
zjum, 2 pokoje nauczycielskie, sanita-
riaty, pomieszczenia gospodarcze, 3 
klasopracownie z zapleczami, bibliote-
kę z czytelnią gminną i bibliotekę z czy-
telnią szkolną oraz wejścia na widow-
nię sali gimnastycznej z 248 miejscami 
siedzącymi. Zaprojektowano również 
dodatkowe miejsca parkingowe w tym 
dla osób niepełnosprawnych, a także 
drogę ewakuacyjną, place i chodniki.

W istniejącym budynku szkoły zapro-
jektowano niewielkie zmiany w części 
przylegającej do budynku projektowa-
nego.

Dane liczbowe budynku szkoły

Wykonawcą inwestycji jest Korpora-
cja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak 
z Radomia. Wartość umowy wynosi 
9 245 599,76 zł.

W ramach Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Lubelskiego na rok 2015 i lata na-
stępne została ujęta inwestycja pn. 
„Budowa Sali widowiskowo – sporto-
wej w msc. Góra Puławska“ z kwotą 
dofi nansowania 1 mln zł w 2015 roku 
oraz 1 mln zł w 2016 roku.

Kamil Lewandowski
Fot. Ewa Szabelska

 Przed 
rozbudową

Po 
rozbudowie

Kubatura 6 778,96 m3 24 069,12 m3

Powierzchnia
zabudowy 802,15 m2 2 876,80 m2

Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez Wójta   Gminy Puławy
22 czerwca w gościnnych murach 

szkoły w Gołębiu odbyła się uroczy-
stość wręczenia Nagród Wójta Gmi-
ny Puławy. Uczestniczyli w niej wy-
różnieni uczniowie wraz z rodzicami 
oraz dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych. 

Nagrodę Wójta Gminy Puławy – na 
podstawie wniosków złożonych przez 
dyrektorów szkół – otrzymali ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych Gminy Puławy, którzy w roku 
szkolnym 2014/2015 osiągnęli bardzo 
dobre wyniki w nauce i uzyskali wzo-
rowe oceny z zachowania. Nagrodę 
otrzymali również uczniowie, którzy 
mogą poszczycić się szczególnymi 
osiągnięciami w dziedzinie muzyki 
i sportu w mijającym roku szkolnym: 
Bartłomiej Lipski – za wkład w sze-
rzenie kultury muzycznej w lokalnym 
środowisku, liczne koncerty uświet-
niające uroczystości i promocję Gminy 
Puławy oraz Michał Ruciński – za licz-
ne osiągnięcia sportowe i zdobyte lau-
ry w rozgrywkach piłki nożnej nawet 
na szczeblach ogólnopolskich. Ucznio-
wie z rąk Pana Krzysztofa Brzezińskie-
go – Wójta Gminy Puławy odebrali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki, 
rodzice zaś otrzymali listy gratulacyjne 
jako wyraz uznania trudu włożonego 
w wychowanie i rozwijanie talentów 
swoich dzieci. 

Otrzymana przez 55 prymusów 
naszych szkół Nagroda Wójta Gminy 
Puławy jest tylko bardzo skromnym 
wyrazem uznania wysiłku włożonego 
przez uczniów i ich rodziców w zdo-
bywanie wykształcenia przez młode-
go człowieka. Serdecznie gratulujemy 
uczniom dotychczasowych osiągnięć 
i mamy nadzieję, że staną się one mo-
torem do podejmowania kolejnych 
wyzwań.  

Uczniowie wyróżnieni NAGRODĄ WÓJTA GMINY PUŁAWY w roku szkolnym 2014/2015:

Szkoła Podstawowa w Borowej
Aleksandra Bomba klasa IV
Karina Ciesielska klasa V
Kamil Irek klasa VI
Paweł Pawlak klasa VI
Alicja Staniak klasa V
Szkoła Podstawowa w Bronowicach
Martyna Dorosz klasa V
Wojciech Piskała klasa VI
Magdalena Semeniuk klasa IV
Sebasti an Sulima klasa IV
Zuzanna Sulska klasa VI
Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu
Natalia Capała klasa IV
Agata Czarnecka klasa IV
Wiktoria Grzelak klasa IV
Antoni Jasiocha klasa V a
Krysti an Pyra klasa VI
Alicja Warda klasa V a
Kamila Woszczek klasa VI
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej
Jakub Maik klasa V b
Maria Pacocha klasa V b
Magdalena Pacocha klasa V b
Patryk Skwara klasa V b
Amelia Grzywacz klasa V b
Wiktor Szulowski klasa IV a
Estera Karpeta klasa IV a
Kamil Wójcik klasa IV a
Gabriela Rusek klasa VI a
Martyna Zielińska klasa VI a
Adam Chodoła klasa V a
Bartłomiej Lipski klasa III a

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie

Wiktoria Szewczyk klasa VI
Mateusz Łuczyński klasa VI
Narcyz Zieliński klasa VI

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

Gabriela Hajduk klasa V
Wiktor Falenta klasa IV
Dawid Gawęda klasa VI
Michał Misztak klasa VI
Dominka Szewczyk klasa VI
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Weronika Tyburcy klasa IV
Jakub Jezuita klasa V
Michał Ruciński klasa III
Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu
Wiktoria Stańczak klasa I
Aneta Cybula klasa II b
Szymon Kramarczyk klasa I
Zofi a Matysiak klasa II b
Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Górze Puławskiej
Karina Tokarska klasa III b 
Patrycja Krześniak klasa III b
Katarzyna Szykuła klasa III b
Gimnazjum w Zarzeczu
Wiktoria Bocian klasa III
Kinga Łuczyńska klasa III
Angelika Skorupa klasa III
Angelika Śliwka klasa III
Natalia Paulina 
Domańska klasa I

Wiolett a Kostka klasa I
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W czwartek, 30 kwietnia br. Wójt Gminy Puławy Krzysz-
tof Brzeziński podpisał umowę na opracowanie projektu 
rozbudowy budynku szkolnego w Gołębiu o część dydak-
tyczną i salę sportową.

Wykonawcą projektu jest fi rma „INWEST-BAU” Beata Li-
twin Biuro Projektowo Budowlane z Dębicy. Projekt wraz 
z pozwoleniem na budowę ma być gotowy nie później niż 
do 30 listopada 2015 r. 

Kamil Lewandowski
Fot. Ewa Szabelska

W środę, 13 maja br. w Urzędzie Gminy Puławy gościliśmy 
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskie-
go w Górze Puławskiej.

Gimnazjaliści wzięli udział w krótkiej prezentacji o podsta-
wach działania samorządu gminnego, po czym - w towarzy-
stwie Kamila Lewandowskiego, Kierownika Referatu Promo-
cji - wizytowali budynek Urzędu Gminy, wnikliwie przyglą-
dając się codziennej pracy urzędników. Tego rodzaju przed-
sięwzięcia są doskonałą lekcją wychowania obywatelskiego 
i budowania wśród młodych ludzi świadomości społecznej, 
dlatego zachęcamy kolejne klasy i szkoły do odwiedzania na-
szego Urzędu. Zapraszamy!

Redakcja
Fot. z archiwum UGP

Do końca listopada powstanie 
projekt rozbudowy budynku 
szkolnego w Gołębiu 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

15 kwietnia cztery ekipy ze szkół podstawowych w Boro-
wej, Bronowicach, Górze Puławskiej i Opatkowicach wal-
czyły o tytuł najlepszej drużyny i zakwalifi kowanie się do 
dalszego powiatowego etapu „Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Celem konkursu – organizowanego w całym kraju już po 
raz trzydziesty ósmy – jest  poszerzanie wiedzy o ruchu dro-
gowym, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa wśród 
najmłodszych uczestników ruchu. Turniej ma za zadanie 
przyczyniać się do popularyzowania przepisów i zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach, umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, a także propagować 
jazdę rowerem, jako nie tylko środkiem transportu, ale także 
jako doskonały sposób rekreacji i sportu.

Uczniowie w pierwszym etapie konkursu rozwiązywali test 
dotyczący przepisów, znaków drogowych i zasad pokonywa-
nia skrzyżowań, a także wiedzy z zakresu obowiązujących za-
sad w ruchu pieszym i rowerowym. W drugim etapie uczest-
nicy musieli wykonać zadania na torze przeszkód, składają-
cym się ze slalomów, korytarza z desek i innych utrudnień.

W ostatecznej klasyfi kacji zwyciężyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Górze Puławskiej w składzie: Klaudia Ko-
stecka, Dominika Wolska, Kacper Filipowski i Jakub Seredyn, 
która będzie reprezentowała naszą gminę na rozgrywkach 
powiatowych w Puławach w dniu 18 kwietnia.

Z pozostałych szkół w zmaganiach turniejowych wzię-
li udział: Kornelia Gawdzik, Martyna Dorosz, Oliwia Wicha 
oraz Maciej Dębiec ze szkoły w Bronowicach; Paweł Pawlak, 
Mariusz Machul, Alicja Staniak oraz Karina Ciesielska repre-
zentujący Borową oraz Dominika Szewczyk, Katarzyna Gaw-
dzik, Michał Misztak i Szymon Czechowski ze szkoły w Opat-
kowicach.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Pana Krzyszto-
fa Brzezińskiego – Wójta Gminy pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętno-
ści, zaś zwycięskiej drużynie życzymy powodzenia na dal-
szych etapach turnieju.

Tekst i fot. SAPO

Gimnazjaliści z Góry Puławskiej 
z wizytą w urzędzie gminy

Profi laktyka uzależnień w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej
„Działania profi laktyczne to te, któ-

re stwarzają człowiekowi okazję do ak-
tywnego uczestnictwa w gromadzeniu 
doświadczeń powodujących wzrost 
jego zdolności do radzenia sobie w po-
tencjalnie trudnych sytuacjach życio-
wych.”

Gerard Edwards

Szkoła jest miejscem profi laktyki 
pierwszorzędowej, której celem jest 
opóźnienie wielu inicjacji: nikotyno-
wej, narkotykowej i alkoholowej. Obo-
wiązkiem nauczycieli i rodziców jest 
wyposażać dziecko w nawyki unikania, 
zapobiegania i pokonywania wszelkich 
cywilizacyjnych niebezpieczeństw.

W pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2014/2015 Szkoła Podstawowa 
w Górze Puławskiej w sposób szczegól-
ny zajęła się przekazywaniem uczniom 
wiedzy o negatywnych skutkach uży-
wek (narkotyków, nikotyny, alkoholu, 
dopalaczy) oraz ochroną przed ich za-
żywaniem.

Przeprowadzono cykl bardzo cieka-
wych lekcji wychowawczych według 
scenariuszy opracowanych przez pe-
dagoga szkolnego Panią Agnieszkę 
Saran oraz wychowawców klas. Spo-
tkania profi laktyczne połączone były 
z wykonaniem plakatów na temat uza-
leżnień.

13 stycznia br. uczniowie uczestni-
czyli w warsztatach profi laktycznych, 
prowadzonych przez Centrum Profi -
laktyki i Reedukacji „Atelier” z Krako-
wa. Zajęcia realizowane były w dwóch 
blokach tematycznych. Uczniowie klas 
I-III, oglądając bajkę „Ziołowe pery-
peti e młodych Bylinków” zostali za-
poznani z niebezpiecznymi używkami 
oraz mieli okazję zastanowić się, dla-
czego nie warto po nie sięgać. Zajęcia 
dla uczniów klas IV-VI odbyły się pod 
hasłem „Być wolnym - problematyka 
uzależnień”. Dotyczyły alkoholu i nar-
kotyków w środowisku młodzieży. 
Uczniowie ćwiczyli umiejętność aser-
tywnego zachowania, krytycznego 
postrzegania świata oraz podejmo-
wania właściwych decyzji. Młodzież 
uświadomiła sobie zagrożenia płynące 
z uzależnień i poszerzyła wiedzę na ich 
temat.

W styczniu została przeprowadzona 
ankieta dla rodziców na temat uzależ-
nień, a w marcu dla uczniów. 27 lutego 
odbyły się interesujące warsztaty dla 

nauczycieli: „Narkotyki a dopalacze”, 
zaś 18 maja zostały zorganizowane 
warsztaty dla rodziców.

Podsumowaniem działań profi lak-
tycznych szkoły było uczestnictwo 
uczniów w konkursie, który odbył się 
19 marca br. w szkole. Dzieci wykaza-
ły się dużą wiedzą na temat używek. 
Klasy dostały dyplomy, a uczniowie 
nagrody. W akcję dotyczącą profi lak-
tyki uzależnień w szczególny sposób 
zaangażowała się klasa I b, pokazując 
bardzo ciekawe przedstawienie przy-
gotowane pod opieką merytoryczną 
Pani Jolanty Świderskiej. „Wybieram 
zdrowie” - pod takim hasłem naj-
młodsi uczniowie promowali zdrowy 

i bezpieczny tryb życia. Uczniowie 
z klasy VI a przygotowani przez Panią 
Bożenę Kozę, w pełni świadomi, że pa-
lenie papierosów nie tylko uzależnia, 
ale jest także zabójcze dla zdrowia, 
zaprezentowali przedstawienie „Sąd 
nad papierosem”. Gama oryginalnych 
bohaterów, duża porcja walorów edu-
kacyjnych oraz wyjątkowy kunszt ak-
torski pierwszaków i szóstoklasistów 
dostarczyły szkolnej widowni wiele 
niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w akcję profi laktyczną.

Beata Jaraszek
Fot. z archiwum SP w Górze Puławskiej
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W czwartek, 14 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
odbyła się 14. edycja powiatowego konkursu recytatorskie-
go „Poezja ks. Jana Twardowskiego”, organizowanego przez 
Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej.

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy z wielu względów. 
Od kilku miesięcy gimnazjum w Górze Puławskiej nosi imię 
ks. Jana Twardowskiego, a 1 czerwca br. była obchodzona 
100 rocznica urodzin księdza Jana.

W zmaganiach wzięło udział 20 uczniów szkół gimnazjal-
nych z Żyrzyna, Gołębia, Góry Puławskiej, Puław, Kurowa 
i Zarzecza. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a młodzi 
recytatorzy wykazali się wyjątkową wrażliwością i umie-
jętnością interpretacji poezji ks. Twardowskiego. Nagrodą 
specjalną Wójta Gminy Puławy został uhonorowany Daniel 
Mazur, reprezentujący POK „Dom Chemika”.

Kamil Lewandowski
Fot. z archiwum UGP

Odbywający się od 5 lat konkurs wiedzy mitologicznej 
„Z Mitologią Za Pan Brat” ma już swoje stałe miejsce w ka-
lendarzu imprez Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Gó-
rze Puławskiej. W tym roku zmagania trzech zespołów re-
prezentujących gimnazja z terenu naszej gminy odbyły się 
29 maja br.

Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie umiejętności 
wykorzystania wiedzy o mitach oraz ogólnym dziedzictwie 
przejętym przez współczesną cywilizację ze starożytności, 
zdobytej na lekcjach języka polskiego i historii, integracja 
uczniów oraz wspólna zabawa, rywalizacja i umiejętność 
pracy w grupie. Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym 
stopniu trudności i umiejętności. Ich zmagania oceniało jury 
w składzie Pani Dyrektor Teresa Dymowska, Pani Dorota 
Chodoła i Pani Iwona Krzyżanowska.

Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Zarzeczu w składzie: 
Filip Chańko, Natalia Romańska i Wiolett a Kostka. Niewie-
le słabiej wypadła grupa z Gimnazjum w Górze Puławskiej 
w składzie: Antoni Sarba, Julia Krzemińska i Justyna Król 
oraz ekipa z Gimnazjum w Gołębiu reprezentowana przez 
Julię Cybulę, Gabrielę Gawędę i Szymona Kramarczyka.

Każdy zespół otrzymał pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy książkowe ufundowane przez Urząd Gminy, a wszyscy 
uczniowie drobne upominki oraz oceny z języka polskiego

Tekst: Alina Osiak
Fot. Cezary Świderski

Konkurs recytatorski 
„Poezja ks. Jana Twardowskiego” 

Z mitologią za pan brat…
W dniach od 11 do 15 maja br. 

uczniowie klas Va, Vb i VIa wraz 
z wychowawczyniami uczestniczyli 
w 5-dniowej wycieczce nad Morze 
Bałtyckie.

Cała przygoda rozpoczęła się wcze-
snym rankiem, o godzinie 5:45. 
Uczestnicy z wielką niecierpliwością 
oczekiwali na autokar, który miał ich 
zabrać w niesamowitą i niezapomnia-
ną podróż.

Pierwszego dnia, w drodze nad Bał-
tyk nasi wychowankowie zwiedzali To-
ruń: spacerowali po Starym Mieście, 
udali się z wizytą do PLANETARIUM, 
w którym siedząc wygodnie w fote-
lach oglądali seans pt. „Osiem planet”. 
Nad ich głowami pojawiały się tysiące 
gwiazd i kosmiczne, niezwykłe, prze-
strzenne animacje. Opowieść prowa-
dził narrator, a całość dopełniała mu-
zyka. Następnie uczniowie przejechali 
do Sztutowa, gdzie zakwaterowali się 
w pensjonacie.

Drugi dzień nasi podopieczni rozpo-
częli od zwiedzania niemieckiego, na-
zistowskiego obozu koncentracyjnego 
STUTTHOF, który utworzony został 
na anektowanych terenach Wolnego 
Miasta Gdańska. Obóz funkcjonował 
od września 1939 r. do maja 1945 r. 
Był pierwszym i najdłużej istniejącym 
obozem tego typu, stanowił jeden 
z głównych instrumentów służących 
do masowej eksterminacji ludno-
ści. Kolejnym punktem wycieczki był 
SZYMBARK - skansen o nietypowym 
charakterze, położony w samym sercu 
Kaszub. Na zwiedzających czekały ko-
lejne mocne wrażenia, m.in. najdłuż-
sza deska świata, stół noblisty, dom 
Sybiraka i oczywiście dom na głowie, 
który dostarczył dzieciom wielu emo-
cji.

Trzeci dzień i wyjazd do GDYNI za-
pisze się na długo w pamięci wyciecz-
kowiczów. To przestrzenne i świetli-
ste typowo portowe miasto, urzekło 
uczniów swoim urokiem. Szczególnie 
interesująca była centralna ulica wio-
dąca do Mola Południowego, gdzie 
żegnano i witano żeglarzy odbywają-
cych rejsy dookoła świata. Uczniowie 
weszli na pokład okrętu – muzeum 
ORP „BŁYSKAWICA” - najsłynniejsze-
go polskiego niszczyciela z czasów II 
Wojny Światowej, uczestniczącego 
w wielu bitwach. Wystawy w tym mu-
zeum ukazują dzieje i tradycje Mary-

narki Wojennej. Trasa zwiedzania wio-
dła na śródokręcie, nieopodal dzwonu 
z 1937 r., obok potrójnej wyrzutni tor-
pedowej, przekroju torpedy i miota-
czy min. Pod pokładem znajdowały się 
modele okrętów z różnych epok, broń, 
mundury, dokumenty, odznaczenia, 
a wśród nich także order Virtuti  Mi-
litari, którym okręt został odznaczo-
ny. Kolejnym punktem wyprawy było 
AKWARIUM GDYŃSKIE. Czas w nim 
spędzony przybliżył dzieciom specy-
fi kę środowiska morskiego - jego bo-
gactwo i zagrożenia oraz wszystko to, 
co fascynuje i z morzem jest związane 
- życie na rafi e koralowej i tajemniczy 
świat głębin, rekiny, różne gatunki ryb 
i ptaki polskiego wybrzeża. Na koniec 
dnia uczniowie spacerowali po Dep-
taku urokliwej ulicy Monte Cassino 
i słynnym MOLO.

Czwartego dnia uczniowie wybra-
li się do GDAŃSKA, gdzie zwiedzali 
STARE MIASTO: Bramę Wyżynną, Ka-
townię i wieżę Więzienną, pomnik 
NEPTUNA i słynną gdańską fontannę. 
Zobaczyli KATEDRĘ OLIWSKĄ oraz 
wysłuchali przepięknego koncertu 
organowego. Następnie udali się na 
WESTERPLATTE, gdzie podziwiali cha-
rakterystyczny obelisk Obrońców We-

sterplatt e, upamiętniający bohaterski 
opór garstki polskich żołnierzy bronią-
cych skrawka ziemi przed niemieckim 
agresorem 1 września 1939 r.

Ostatniego, piątego dnia tuż po śnia-
daniu, nasi wychowankowie wyruszyli 
w drogę powrotną do Góry Puławskiej. 
Niektórzy byli już bardzo stęsknieni 
za domem. Na trasie jednak pojawiła 
się kolejna atrakcja turystyczna, którą 
należało zobaczyć. To gotycki zamek 
w MALBORKU wzniesiony przez Krzy-
żaków w latach 1274-1457. Jest jedną 
z największych twierdz średniowiecz-
nej Europy i przykładem architektury 
obronnej. Wyprawa do malborskiej 
warowni okazała się wspaniałą i nie-
powtarzalną lekcją historii. Tu napraw-
dę można było poczuć średniowieczną 
atmosferę.

Oprócz licznych i wspaniałych atrak-
cji związanych z pobytem nad Bałty-
kiem, cudownych zachodów słońca na 
plaży i brodzenia w jeszcze niezbyt cie-
płej wodzie, dzieci dobrze zapamiętają 
dyskotekę z laserami i dymem, wspól-
ne pieczenie kiełbasek przy ognisku 
i turniej kręgli.

Bożena Koza
Fot. z archiwum SP w Górze Puławskiej

Z Góry Puławskiej nad Morze Bałtyckie
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23 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. 2 Dywizji Pan-
cernej 1 Armii WP w Górze Puławskiej odbyła się III edycja 
Gminnego Konkursu Ortografi cznego „Mistrz Ortografi i”, 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Puławy.

Nadrzędnym celem konkursu było rozwijanie zaintereso-
wań językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa kultu-
rowego oraz zachęcanie młodego pokolenia do pogłębia-
nia swoich umiejętności piśmienniczych. Jako nauczyciele 
uczący języka polskiego zdajemy sobie sprawę, że droga do 
opanowania nawyku ortografi cznego jest długa i trudna, zaś 
gwarantem sukcesu jest długotrwała i systematyczna praca 
z dziećmi. Dlatego poszukujemy atrakcyjnych i bardziej efek-
tywnych metod zgłębiania tajników ortografi i. Jedną z nich 
są konkursy ortografi czne.

Konkurs przebiegał na dwóch etapach: szkolnym i gmin-
nym. W III edycji na szczeblu gminnym udział wzięło 18 
uczniów z sześciu szkół naszej gminy. W teście łącznie moż-
na było zdobyć 72 punkty, w tym 15 punktów za dyktando 
i 57 za zadania ortografi czne. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwało jury.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 5 b: 
Maria Pacocha i Amelia Grzywacz oraz Martyna Zielińska – 
uczennica klasy 6 a.

„Mistrzem Ortografi i” III edycji Gminnego Konkursu Orto-
grafi cznego została Izabella Opacka ze Szkoły Podstawowej 
w Opatkowicach. Nasze dziewczyny kolejny raz zaprezento-
wały wysoki poziom swojej wiedzy. Drugi wynik w konkursie 
i I wyróżnienie zdobyła Martyna Zielińska, zaś trzeci wynik 
i II wyróżnienie wywalczyła Amelia Grzywacz. Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Brzezińskiemu 
oraz Pani Dyrektor Hannie Padewskiej za pomoc w zorga-
nizowaniu naszego przedsięwzięcia. Pragniemy również 
podziękować wszystkim nauczycielom za przygotowanie 
uczniów do konkursu.

Bożena Koza
Fot. z archiwum SP w Górze Puławskiej

Już po raz czwarty rodzice, uczniowie i pracownicy Szko-
ły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego oraz Gimnazjum 
im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu 
wspierają Puławskie Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kal-
kuty. 12 marca br. podsumowaliśmy tegoroczne działania.

Tego dnia w budynku naszej szkoły gościliśmy pracow-
ników Hospicjum, na czele z Panią Prezes Justyną Walecz-
Majewską. Podczas inscenizacji opartej na powieści „Oskar 
i pani Róża”, którą napisała Pani Agnieszka Maj, wręczyliśmy 
zaproszonym gościom przekaz na kwotę 2450 zł.

Pieniądze zdobyliśmy na kiermaszu bożonarodzeniowym, 
zorganizowanym pod kierunkiem Pani Doroty Jabłońskiej 
i Pani Doroty Opolskiej-Maksym, podczas którego sprzeda-
wano stroiki, ozdoby na drzwi i wyroby z wikliny papierowej. 
Z kiermaszu uzyskano 1190 złotych. W miesiącach jesien-
nych i zimowych 2014 i 2015 roku sprzedawano ciasta za 
symboliczną złotówkę. Były one pieczone przez rodziców 
uczniów i nauczycieli obu szkół. W ten sposób zarobiliśmy 
kolejne 1260 złotych.

Oprawę muzyczną naszej inscenizacji przygotował Pan 
Dariusz Kosmowski, dekorację Panie Dorota Jabłońska i Do-
rota Opolska-Maksym, a nagłośnienie Ksiądz Proboszcz Wal-
demar Stawinoga. Bez tych wszystkich osób, bez ich serca, 
uroczystość nie mogłaby się odbyć.

Wśród wykonawców, oprócz uczniów naszych szkół, obec-
ni byli również absolwenci: Julia Filipek i Monika Wnuk z I LO 
im. Księcia A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz Adrianna 
Capała z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach.

Małgorzata Linek

5 maja br. uczniowie obu szkół z Gołębia uczestniczyli 
w uroczystym apelu poświęconym rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztan-
darowych obu szkół oraz odśpiewaniem „Mazurka Dą-
browskiego”. Następnie zaprezentowano montaż słowno-
muzyczny, który przygotowały Pani Elżbieta Lipka – ucząca 
historii oraz Pani Dorota Jabłońska - nauczycielka plastyki 
i świetlicy, która zadbała o stosowną dekorację.

Młodzież z klas gimnazjalnych oraz dzieci ze szkoły pod-
stawowej w skupieniu i z powagą przybliżyły klimat tamtych 
dni, recytując popularne oraz te mniej znane, a specjalnie 
wyszukane na tę okoliczność wiersze. Chór pod opieką na-
uczyciela muzyki – Pana Grzegorza Kowalczyka z wdziękiem 
śpiewał pieśni okolicznościowe o Ojczyźnie, wywołując 
wzruszenie zachwyconej widowni. 

Jesteśmy dumni, że w tak niewielkiej społeczności potra-
fi my właściwie przeżywać wzniosłe chwile, pochylając się 
z szacunkiem nad przeszłością.

Elżbieta Bąkała

„Niechaj narodowie wżdy 
postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają”

„Życie to prezent”

Witaj, Majowa Jutrzenko! W ostatnich miesiącach w naszej szkole 
działo się naprawdę wiele. Uczniowie uczest-
niczyli w ciekawych i pouczających wydarze-
niach takich jak akcja społeczno-edukacyjna 
Żonkile 2015, podczas której uczciliśmy bo-
haterów Powstania w Getcie Warszawskim 
z 1943 r., akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi”, 
uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, udział w grze miejskiej – 
Town Experience, dwudniowa wycieczka do 
Torunia i Ciechocinka, fi nał akcji „Drzewko 
za butelkę”, Dzień Brytyjski, konkurs „Sławni 
Polacy” i „Famous Polish People”, akcja „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, wyjazd na Dzień Ma-
łego Chemika do Puławskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego, obchody Dnia Dziec-
ka połączone z Dniem Otwartym Szkoły, za-
wody sportowe – czwórbój lekkoatletyczny 
o Puchar Wójta Gminy Puławy i w końcu 
udział w 5 Święcie Truskawki.

Prezentujemy garść wspomnień z tych wy-
darzeń, utrwalonych obiektywem aparatu.

Aldona Chabros
Fot. z archiwum SP w Leokadiowie 

Z życia Szkoły Podstawowej w Leokadiowie

Podsumowanie XIII edycji Akcji „Drzewko za butelkę” 2015 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja eko-
logiczna „Drzewko za butelkę”, organizowana przez Grupę 
Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w ramach progra-
mu „Odpowiedzialność i Troska”.

Akcja polegała na zbieraniu przez uczniów plasti kowych 
butelek typu PET. W zamian za opakowania, które trafi ły 
do recyklingu, szkoły otrzymały sadzonki drzew i krzewów, 
a zwycięzcy nagrody, upominki i dyplomy.

W przedsięwzięciu uczestniczyły wszystkie klasy szkoły 
podstawowej. Kampania cieszyła się dużą popularnością, 
zarówno wśród dzieci jak i rodziców. W tym roku uczniowie 
naszej szkoły zebrali 263 011 sztuk butelek. 

Tegoroczna akcja zakończyła się 10 kwietnia br. , natomiast 
uroczyste podsumowanie „Drzewka za butelkę” odbyło się 
18 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
Wzięło w nim udział 22 placówki oświatowe (szkoły i przed-
szkola) z powiatu puławskiego.

Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii NAJBARDZIEJ AK-
TYWNA PLACÓWKA, za co otrzymała dyplom i pamiątkową 
statuetkę. Ponadto, uczniowie klasy VI zajęli pierwsze miej-
sce, a uczniowie klasy III - trzecie miejsce w kategorii najlepiej 
zbierających klas w przeliczeniu na jednego ucznia. W nagro-
dę klasy otrzymały dofi nansowanie do szkolnych wycieczek. 
Najlepszym zbieraczem tegorocznej edycji została uczennica 
naszej szkoły – Aleksandra Sawicka z klasy VI, która zebrała 
17560 butelek. Wśród uczniów którzy uczestniczyli w akcji, 
aż 40 osobom udało się zgromadzić powyżej 3000 butelek.

Podsumowanie akcji:
- Łączna liczba zebranych butelek przez wszystkie klasy: 
263011 sztuk.
- Średnia liczba butelek na jednego ucznia w szkole: 1574 
sztuki.
- Najwięcej butelek zebrała klasa III: 69143 sztuk.

Trzy najlepsze klasy w ilości butelek na jednego ucznia:
- I miejsce klasa VI - 2 879 sztuk/na osobę; ilość wszystkich 

butelek w klasie - 69 108.
- II miejsce klasa III - 2 560 sztuk/na osobę; ilość wszyst-

kich butelek w klasie - 69 143.
- III miejsce klasa II - 2 394 sztuk/na osobę; ilość wszyst-

kich butelek w klasie - 43 092.
Donata Szewczyk

Fot. z archiwum SP w Gołębiu
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W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 w gru-
pie 22 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Za-
rzeczu realizowany był projekt edukacyjno-profi laktyczny 
pn. „Smok Mądragon daje radę”. Razem ze Smokiem i Mą-
draszkami dzieci uczyły się i poznawały zasady bezpieczeń-
stwa.

W trakcie trwania projektu, w konwencji bajkowo – fan-
tastycznej przekazano uczniom wiedzę o bezpiecznym stylu 
życia. Zajęcia prowadzone były przez wielu specjalistów: na-
uczyciela nauczania zintegrowanego, pedagoga, przedsta-
wiciela Straży Pożarnej i Policji, pielęgniarkę szkolną, osobę 
przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dużo 
radości i dobrej zabawy dostarczyły dzieciom piosenki, bajki 
i zabawy edukacyjne zamieszczone na płytach CD.

Jednym z założeń projektu była współpraca z Policją, dla-
tego 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie z funkcjonariu-
szem puławskiej komendy, podczas którego omawiano te-
matykę bezpieczeństwa dzieci na drodze, w domu, w szkole 
i podczas zabawy. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się 
również, jak należy zachować się w sytuacji, gdy zostaną 
zaczepieni przez obce osoby. Dzieci z wielkim zaangażowa-
niem i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, a na za-
kończenie otrzymały odblaski.

2 czerwca br. zakończono realizację projektu, a jego 
uczestnicy otrzymali certyfi katy poświadczające nabyte 
umiejętności i dyplomy ukończenia projektu.

Krystyna Krawczyk
Fot. z archiwum SP w Zarzeczu

Smok Mądragon daje radę!
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Gimnazjum im. 

Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu 
uczestniczyli w ogólnopolskim, międzyszkolnym konkursie 
ekologicznym „Drugie życie baterii”.

Działania uczniów skupione były na zbiórce zużytych ba-
terii w Gołębiu i Wólce Gołębskiej. Przygotowano również 
imprezę ekologiczną, której celem była edukacja na temat 
prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami. W trak-
cie wydarzenia słuchacze zostali zapoznani z rodzajami nie-
bezpiecznych substancji, które znajdują się w powszechnie 
używanych sprzętach elektrycznych oraz przedstawiono im 
korzyści płynące z recyklingu zużytych baterii. Sukcesem 
wszystkich działań jest nie tylko podniesienie świadomości 
ekologicznej lokalnej społeczności, ale również pozyskanie 
dla szkoły nagrody w formie wielofunkcyjnego urządzenia 
do skanowania, drukowania i kopiowania.

Katarzyna Ziemska
Fot. z archiwum Gimnazjum w Gołębiu

Drugie życie baterii
30 kwietnia br. społeczności gołęb-

skich szkół, już po raz szósty wzięły 
udział w uroczystych obchodach 75. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej i odda-
ły hołd Bohaterom zamordowanym 
przez NKWD.

Pięć lat temu – 22 kwietnia 2010 r.
przed budynkiem szkoły zostały po-
sadzone dwa symboliczne dęby 
w ramach akcji „Katyń… ocalić od za-
pomnienia”, zainicjowanej przez Sto-
warzyszenie „Parafi ada”. Główną ideą 
przedsięwzięcia były „Dęby Pamięci”, 
sadzone w różnych miejscach Polski 
zgodnie z zasadą „jeden posadzony 
dąb, to jedno nazwisko zamordo-
wanego ofi cera”. Społeczności szkół 
z Gołębia, biorąc udział w akcji, uczciły 
pamięć kapitana rezerwy - Władysła-
wa Szczypy i starszego aspiranta policji 
państwowej - Szczepana Góry.

W obchodach uczestniczyli zapro-
szeni goście, a wśród nich proboszcz 
miejscowej parafi i ks. kanonik Wal-

Kto to jest wójt? A po co jest Urząd 
Gminy? - na te i wiele innych pytań 
odpowiadał Krzysztof Brzeziński - 
Wójt Gminy Puławy podczas wizyty 
przedszkolaków z Góry Puławskiej 
w Urzędzie Gminy.

We wtorek, 14 kwietnia br. osiem-
naścioro podopiecznych Publiczne-
go Przedszkola w Górze Puławskiej 
odwiedziło nasz urząd. Dzieci mogły 
podpatrzeć codzienną pracę urzędni-
ków, zwiedzić gmach Urzędu Gminy 
a także osobiście poznać wójta i jego 
współpracowników. Krzysztof Brzeziń-
ski z humorem i cierpliwością odpo-
wiadał na liczne pytania przedszkola-
ków, oprowadził je po urzędzie, a na 
zakończenie zaprosił na mały poczę-
stunek, za który dzieci odwdzięczyły 
się piosenką.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

demar Stawinoga, wójt gminy Pan 
Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim za-
stępcą Panem Norbertem Staszakiem, 
Prezes Okręgu Lubelskiego im. Gen. 
Mieczysława Smorawińskiego Związku 
Ofi cerów Rezerwy – Pan Lech Marczak 
– wnuk zamordowanego w Charkowie 
kapitana Władysława Szczypy, radni, 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświato-
wych, uczniowie i nauczyciele.

Na wstępie uroczystości wprowa-
dzono poczty sztandarowe obu szkół 
i odśpiewano „Mazurek Dąbrowskie-
go”. Dyrektor gimnazjum - Pani Danuta 
Smaga wygłosiła przejmujące przemó-
wienie, w którym przytoczyła historię 
Zbrodni Katyńskiej, dokonanej przez 
Sowietów, której ofi arami padło oko-
ło 22 tysięcy polskich obywateli. Na-
stępnie modlitwę za pomordowanych 
odmówił proboszcz gołębskiej parafi i, 
po czym nastąpiło złożenie wiązanek 
przed pamiątkowymi tablicami oraz 
zapalenie zniczy przez harcerzy, peł-

niących wartę honorową. Duże wraże-
nie wywołały słowa wierszy recytowa-
nych przez uczennice gimnazjum.

Na zakończenie głos zabrał Pan Lech 
Marczak, który odznaczył sztandary 
obu szkół Srebrnymi Medalami Zasługi 
dla Związku Ofi cerów Rezerwy Rzecz-
pospolitej Polski. Pani Danuta Smaga 
podkreśliła, iż Dęby Pamięci są akcją 
na stałe wpisaną w kalendarz szkol-
nych uroczystości. Poinformowała też, 
iż Pan Lech Marczak złożył interpela-
cję, aby uhonorować kapitana Włady-
sława Szczypę w siedzibie Starostwa 
Puławskiego, poprzez ufundowanie 
pamiątkowej tablicy. Zapewniła także 
jako Przewodnicząca Rady Powiatu 
i Dyrektor szkoły czczącej postać kapi-
tana Szczypy „Dębem Pamięci” dołoży 
ku temu wszelkich starań. Obchody za-
kończyło wyprowadzenie sztandarów.

Elżbieta Bąkała
Fot. z archiwum UGP

„KATYŃ… ocalamy od zapomnienia”

Przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Gminy
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W ostatnim dniu maja br. w Szkole Podstawowej w Opat-
kowicach już po raz czwarty odbył się Piknik Rodzinny. 
W imprezie wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele 
oraz mieszkańcy Opatkowic i Kowali.

Na początku uroczystości dzieci przedstawiły montaż 
słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki i Ojca. Zaprezentowa-
ły się też w efektownych układach tanecznych, które bardzo 
podobały się licznie przybyłym gościom i zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Następnie zebrani byli świadkami popi-
sów akrobatycznych grupy cyrkowej, śmiali się z występów 
klauna, podziwiali sztuczki iluzjonisty. Duże zainteresowanie 
wzbudził także żywy, kilkumetrowy wąż, który pojawił się na 
scenie na zakończenie występu artystów. Dzieci mogły po-
głaskać gada i wziąć go na ręce.

Podczas pikniku odbyły się też zawody sportowe, którym 
towarzyszył gorący doping publiczności. Po rozegraniu kilku 
konkurencji zręcznościowych zwycięzcy zostali obdarowani 
pamiątkowymi gadżetami, ale dla wszystkich ważniejsza od 
nagród, była dobra zabawa. Dużą atrakcją dla dzieci tego 
dnia okazała się także wata cukrowa.

IV Piknik Rodzinny zakończył się późnym popołudniem. 
Cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją do integra-
cji lokalnej społeczności.

Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach

12 czerwca w Gminnym Przedszkolu w Gołębiu odbył się 
piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia 
Ojca.

We współpracy z rodzicami przygotowane zostały dla 
dzieci różnorodne atrakcje: malowanie twarzy, balono-
we cuda, Mini Zoo, kąciki zainteresowań: „ mały artysta”, 
„główka pracuje”, baniek mydlanych i wiele innych atrakcji, 
którym towarzyszyły występy artystyczne przedszkolaków.

Piknik był doskonałą okazją do fajnej zabawy i mile spę-
dzonego czasu przez dzieci i rodziców.

Redakcja
Fot. z archiwum GP w Gołębiu

IV Piknik Rodzinny w Opatkowicach

Piknik rodzinny u przedszkolaków z Gołębia

W niedzielę, 31 maja br. na terenie 
szkolnym w Bronowicach odbył się 
piknik rodzinny. Zapraszamy do obej-
rzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Piknik rodzinny w Bronowicach

Dla rodziców z wierszem i piosenką

Konkursy sprawnościowe

Szkoła tańca

Salon piękności Grupa motocyklowa

Piknikowy bufet
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21 czerwca br. w Szkole Podstawo-
wej w Opatkowicach odbyły się ob-
chody 71. rocznicy operacji „Weller 
18” (zrzutu ekipy skoczków Cicho-
ciemnych oraz materiałów wojen-
nych).

Organizatorami imprezy były nastę-
pujące instytucje i organizacje: Fun-
dacja im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” z Lublina, Szko-
ła Podstawowa w Opatkowicach, Wą-
wolnickie Stowarzyszenie Strzelectwa 
Sportowego „Sten” im. mjr. Stanisła-
wa Krzymowskiego ps. „Kostka” oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Opatko-
wicach.

Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 15:00. Po powitaniu gości przez 

Dyrektora Szkoły Panią Bożenę Poni-
kowską, zebrani udali się przed po-
mnik poświęcony pamięci skoczków 
Cichociemnych, którzy 19 maja 1944 
r. zostali zrzuceni w okolicach Opat-
kowic. Odbył się tam uroczysty apel 
poległych, wspólna modlitwa oraz zło-
żenie wieńców.

Następnie goście obejrzeli wzrusza-
jącą część artystyczną zaprezentowa-
ną przez uczniów szkoły oraz prezenta-
cję multi medialną. Rozstrzygnięto też 
konkurs plastyczny „Cichociemni” oraz 
nagrodzono zwycięzców. Na koniec 
głos zabrali zaproszeni goście - prezes 
Fundacji im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy Armii Krajowej dr Bogdan 
Rowiński, Pan Sławomir Capała oraz 
Pan Jan Majcher.

Po zakończeniu ofi cjalnej części 
uroczystości, zebrani udali się na po-
częstunek, który stanowiła tradycyj-
na żołnierska grochówka. Dodatkową 
atrakcją była możliwość obejrzenia 
uzbrojenia i oddania strzału z broni 
pneumatycznej.

Duże zainteresowanie imprezą do-
wodzi, że bardzo ważna jest dla nas 
pamięć o bohaterach, którzy walczyli 
w obronie Ojczyzny. Jesteśmy winni im 
cześć i szacunek.

Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach

Obchody 71. rocznicy zrzutu skoczków Cichociemnych 
i materiałów wojennych w Opatkowicach

Czerwiec w szkołach to miesiąc, który poza poprawka-
mi i wyciąganiem się uczniów na lepsze oceny, jest prze-
znaczony na poznawanie świata, tego bliższego i dalszego. 
Odbywa się wówczas wiele wycieczek szkolnych w różne 
strony Polski. Jako wychowawca klasy VI w Szkole Podsta-
wowej w Opatkowicach, zorganizowałem wyjazd mojej 
klasy w te miejsca, które kocham – „moje góry”.

Klasa szósta jest ostatnim etapem edukacyjnym szkoły 
podstawowej, dlatego na jego zakończenie chciałem, aby 
moi podopieczni przeżyli prawdziwą przygodę i liznęli miło-
ści do gór. Nie było tu mowy o żadnej ekstremalnej wypra-
wie, ale chciałem pokazać uczniom piękno gór i zarazić ich 
moją pasją.

Klasa była mała, bo liczyła tylko 5-cioro uczniów: trzy 
dziewczynki – dwie Patrycje i Zuzia oraz dwóch „szprynców” 
– Wojtek i Michał. Nie było żadnych problemów ze zorgani-
zowaniem busa, więc hajda w góry. Po drodze zwiedziliśmy 
i zobaczyliśmy Dąb Bartek, zamek w Chęcinach oraz królew-
skie miasto Kraków. Nikt z nas się nie nudził.

Drugi dzień wycieczki to górska wędrówka w najcudow-
niejsze zakątki Polskich Tatr Zachodnich. Zaczęliśmy od 
bezsprzecznie najpiękniejszej doliny tatrzańskiej – Doli-
ny Kościeliskiej. Liczy ona ok.8 km długości i jest miejsem, 
w którym można spotkać wszystkie osobliwości, jakie ce-
chują przyrodę Tatr Zachodnich. Dnem doliny spływa Potok 
Kościeliski, zbocza to rozpętują się tworząc przestronne ko-
tliny, to zwierają się w bramy skalne, przez które droga led-
wie przeciska się obok bystrej wody. Po obu stronach stoją 
turnie wapienne, u których podnóża czernieją otwory jaskiń 
(jest ich tutaj ponad pół tysiąca).

Na początek Wąwóz Kraków – najpiękniejszy wąwóz 
wapienny Polskich Tatr Zachodnich. Górale dopatrzyli się 
w nim podobieństwa do ulic miasta Krakowa i stąd ta nazwa. 
Wędrując nim spotykamy takie miejsca jak; Ratusz, Rynek, 
Wawel – nazwy krakowskie, ale w wąwozie. Uwieńczeniem 
Wąwozu Kraków jest Smocza Jama – jaskinia która ma 37 m 
długości i przewierca skałę na wylot, wznosząc się o 16,5 m. 
Korytarz jest stromo nachylony i kilka razy załamany. Przy 
przejściu jej musieliśmy skorzystać z latarek. Strome nachy-
lenie i całkowita ciemność sprawiły, że musieliśmy trzymać 
się na baczności. Całe szczęście, że w najtrudniejszych miej-
scach można było skorzystać z klamer i łańcuchów.

Pierwszy etap zakończony, teraz czas do Jaskini Mylnej. 
Jaskinia ta znajduje się w skałach Raptowickiej Turni, przez 
którą prowadzi szlak turystyczny. Długość korytarzy docho-
dzi do 1300 m, ale tylko 300 metrów oznaczonych jest do 
zwiedzania. Jaskinia posiada liczne odgałęzienia tworząc 
labirynt korytarzy – stąd jej nazwa. Całkowita ciemność, 
wąskie korytarze i woda, a w niektórych miejscach trzeba 
było się czołgać i przeciskać. Było ciężko, ale warto. Przej-
ście jaskini zajęło nam 40 minut i było to niezapomniane 
przeżycie. Gdy w oddali zobaczyliśmy światło wskazujące 
na wyjście, wszystkich ogarnęła prawdziwa euforia. Mokrzy, 
brudni, zmęczeni ale szczęśliwi wydostaliśmy się z jaskini.

Po takim ekstremum, przyszedł czas na odpoczynek 
w schronisku na Ornaku. Tam wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy za zdobycie jaskini (nie każdy jest 
w stanie ją przejść – tylko nielicznym się to udaje). Zrobili-

śmy pamiątkowe zdjęcia przy schronisku, a później już tylko 
błogie lenistwo nad stawem Smereczyńskim oraz sycenie się 
wspaniałymi górskimi widokami.

Powrót do Zakopanego, Krupówki, pamiątki – to już nie to 
co było wcześniej.

Trzeci dzień – to powrót do rzeczywistości. Wróciliśmy 
jeszcze do Krakowa i zaliczyliśmy muzeum w podziemiach 
krakowskich na rynku. Niezapomniane przeżycie. Multi me-
dialne prezentacje, wykopaliska pozwoliły nam się poczuć 
jakbyśmy byli w średniowiecznym Krakowie.

Powrót do Bronowic – ten czas tak szybko minął. Myślę 
że moi podopieczni zapamiętają tą wycieczkę i będą ją mile 
wspominać, a może sami spróbują jeszcze tam pojechać. 
Warto, naprawdę warto.

Szczególne podziękowania kieruję do taty Zuzi – Pana 
Tomka Sulskiego oraz pielęgniarki Pani Beaty, która opieko-
wała się Nami w czasie wycieczki. Do zobaczenia na szlaku!

Robert Małkus

Czerwcowe wędrowanie
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W mijającym roku szkolnym w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Puławy edukację realizowało łącznie 1205 
uczniów. Gminne przedszkola, oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne zapew-
niły wychowanie przedszkolne dla 291 dzieci. Spośród 281 
uczniów trzech gimnazjów, dla 102 uczniów był to ostatni 
rok nauki na tym etapie edukacji. W sześciu szkołach podsta-
wowych uczyło się łącznie 633 uczniów. Najliczniejszą grupę 
stanowili pierwszoklasiści, w roku szkolnym 2014/2015 było 
to 154 uczniów. Z kolei dla 98 uczniów klas VI mijający rok 
szkolny był ostatnim spędzonym w murach podstawówek.

Przed pierwszym dzwonkiem

Darmowe podręczniki. Rodzicu, już dziś sprawdź za co od 
1 września  2015 r. nie musisz płacić!

Szkoła podstawowa, I klasa:
Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN dar-

mowy podręcznik „Nasz elementarz”. Ten sam, z którego 
w ubiegłym roku uczyli się pierwszoklasiści. Dodatkowo, 
szkoła otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego 
ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obce-
go. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za 
co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów 
nieobowiązkowych (np. religia, etyka, drugi język obcy).

Szkoła podstawowa, II klasa:
Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmo-

wy podręcznik „Nasza szkoła”. Dodatkowo, szkoła otrzyma 
z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny 
jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego 
zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał 
zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych 
(np. religia, etyka, drugi język obcy).

Szkoła podstawowa, IV klasa:
Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chy-

ba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. To szkoła kupi 
komplet podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka. Na 
ćwiczenia otrzyma 25 zł/ucznia. Kolejne 140 zł na każdego 
ucznia dostanie na zakup podręczników. Będą to zupełnie 
nowe książki, kupione na rynku od wydawców. Muszą być 
wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, 
wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczni-
ki posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Gimnazjum, I klasa:
Nie musisz nic kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. 

Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. Na komplet 
książek dla ucznia szkoła dostanie 250 zł, kolejne 25 zł na za-
kup ćwiczeń. Podręczniki będą nowe, kupione na rynku od 
wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać 
miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione 
w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym rocznikom 
uczniów.

Informacja na podstawie: www.men.gov.pl 

Informacja dla rodziców i opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych 

Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, za-
mieszkałych na terenie Gminy Puławy, informujemy, że 
Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Puławy z dnia 
2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów 
przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 
z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przed-
szkola, szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawo-
wej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przed-
szkolnego lub obowiązku szkolnego w przypadku zapew-
nienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych zostały ustalone powyższe zasady oraz określono 
wzór wniosku i wymagane dokumenty.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Puławy www.ugpulawy.bip.lu-
belskie.pl w zakładce Prawo lokalne – Zarządzenia Wójta – 
7 kadencja – Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Puławy 
z dnia 2 czerwca 2015 r. 

Więcej informacji na temat zasad zwrotu kosztów prze-
jazdu uczniów niepełnosprawnych mogą Państwo uzyskać 
w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, ul. 
Dęblińska 4, pokój nr 304 lub telefonicznie: Beata Niedzia-
łek nr 81 8890534 oraz 512 430 577.

Prosimy o składanie wniosków wraz z wymaganymi za-
łącznikami do końca sierpnia br. 

Rok szkolny 2014/2015 za nami…

Przedszkole w Gołębiu

Przedszkole w Górze Puławskiej

Rodziców i opiekunów wszystkich uczniów informuje-
my, że w zbliżającym się roku szkolnym 2015/2016 będzie 
kontynuowany rządowy program „Wyprawka szkolna”. 
Uczniowie będą mogli także uzyskać wsparcie w ramach 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci 
stypendium lub zasiłku szkolnego. 

Program „Wyprawka szkolna” 
Zakłada następujące formy pomocy:

1. dofi nansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach 
dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 
do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy IV technikum:

a. spełniających kryterium dochodowe tzn. pochodzącym 
z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 574,00 zł nett o.

b. pochodzących z rodzin, w których dochód na oso-
bę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), 
tj. gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroc-
two, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm 
lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

2. dofi nansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjal-
nego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dla 
uczniów:

a. słabowidzących,
b. niesłyszących,
c. słabosłyszących,
d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarko-

wanym lub znacznym,
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona powyżej

• bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie, 
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2015/2016 do:

◊ szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia , z wy-
jątkiem klasy I,

◊ gimnazjów, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących 
szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, ogól-
nokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas 
I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem 
klas I i IV,

◊ szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawo-
dowych, liceów ogólnokształcących, techników lub 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształ-
cących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub 
ogólnokształcących szkół baletowych,

◊ liceów plastycznych.

Szkoła Podstawowa w Bronowicach

Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
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Pani Jolanta Szymanek - wieloletnia 
nauczycielka Publicznego Przedszkola 
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze 
Puławskiej po 38 latach pracy odeszła 
na zasłużoną emeryturę. We wtorek, 
30 czerwca br. pracownicy przeszkola 
pożegnali swoją koleżankę. W uro-
czystości uczestniczyli również pra-
cownicy gminnej biblioteki, ks. Karol 
Kwiatkowki oraz Wójt Gminy Puławy.

Szanowna pani Jolu, koleżanko, 
przyjaciółko! Dobrze wiesz na czym 
polega wyjątkowość pracy nauczycie-
la. Przez wiele lat pokazywałaś nam 

z jaką odpowiedzialnością i zaangażo-
waniem należy ją wykonywać, mając 
na względzie przede wszystkim dobro 
dzieci (...) Pracę nauczyciela wykony-
wałaś z ogromnym zaangażowaniem, 
oddaniem, dając przykład młodszym 
pracownikom jak być wzorowym pod 
każdym względem (...) Dziękuję Ci za 
pozytywne myślenie i nieodpartą chęć 
doskonalenia swoich umiejętności 
oraz wytrwałe dążenie do osiągnięcia 
sukcesów (...) Z jednej strony jest nam 
smutno, że nasze przedszkole żegna 
się dziś z tak wspaniałym pedago-

giem, jednak należy mu się zasłużony 
odpoczynek w gronie rodziny i przy-
jaciół - tymi słowami Pani Mirosława 
Kęczkowska - dyrektor przedszkola, 
podziękowała Jolancie Szymanek za 
blisko czterdzieści lat wspaniałej pracy 
pedagogicznej.

My również dołączamy się do po-
dziękowań, życząc jednocześnie do-
brego zdrowia i wytrwałości w krocze-
niu nową życiową drogą.

Redakcja
Fot. z archiwum UGP

Dobrze jest, dobrze jest emerytem być...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatkowicach oraz Gro-
no Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania rodzi-
com uczniów oraz mieszkańcom Opatkowic, którzy brali 
czynny udział w wyremontowaniu głównego korytarza i se-
kretariatu naszej szkoły. Dziękujemy!

Fot. z archiwum SP w Opatkowicach

Podziękowanie

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność inte-
lektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc 
w formie dofi nansowania udzielana będzie również na za-
kup materiałów edukacyjnych.

Wniosek o wyprawkę szkolną należy składać w macierzy-
stej szkole ucznia. 

W przypadku uczniów uczęszczających do placówek 
oświatowych, dla których Gmina Puławy jest organem pro-
wadzącym, wnioski należy składać we właściwej szkole pod-
stawowej lub gimnazjum w terminie do dnia 7 września br. 

Stypendia i zasiłki szkolne:
 
Stypendium szkolne – przysługuje ono uczniom znajdują-

cych się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uza-
leżniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania 
w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełno-
sprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodziet-
ność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepeł-
na lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny – jednorazowe świadczenie związane ze 
zdarzeniem losowym zaistniałym w rodzinie – bez względu 
na dochody rodziny.

Mogą z nich skorzystać:
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie-

niach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzie-
ciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki.

• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia.

Pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek:

1. zamieszkanie na terenie Gminy Puławy,
2. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki w szkole,
3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczający kry-

terium dochodowego tj. 456,00 zł nett o.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 wrze-
śnia danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy ko-
legiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 
października danego roku szkolnego w Samorządowej Ad-
ministracji Placówek Oświatowych ul. Dęblińska 4, pokój nr 
301. 

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkol-
nych mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Samorządo-
wej Administracji Placówek Oświatowych, ul. Dęblińska 4, 
pokój nr 301 lub telefonicznie: Agnieszka Bociańska nr 81 
8890531.

SAPO

Gimnazjum w Gołębiu

Małżeński rekord!
Na łamach „Kuriera” z chęcią publikujemy informacje 

o kolejnych parach jubilatów, które za piękny dorobek pięć-
dziesięciu lat wspólnego życia zostają odznaczane Medala-
mi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jeżeli ktoś uważa, że 
przeżycie pół wieku razem już jest nie lada wyczynem, war-
to zwrócić uwagę na parę, która cieszy się prawdopodobnie 
najdłuższym stażem małżeńskim w naszej gminie.

Państwo Leokadia i Feliks Bernatowie z Gołębia wzięli ślub 
w kwietniu 1948 r., a więc w tym roku świętowali swoją 67 
rocznicę zaślubin! Gratulujemy serdecznie, życząc jeszcze 
wielu wspólnych lat spędzonych w miłości, dobrym zdrowiu 
i otoczeniu życzliwych osób.

 Redakcja 

W WOLNEJ CHWILI
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Ciekawostka!
Pamiętacie słynne w PRL hasło 
kobiety na traktory? Na słyn-
nym plakacie kobieta siedzi na 
Ursusie C 45, którego pierwo-
wzorem był właśnie Lanz Bul-
ldog. Pierwszą kobietą, która 
ukończyła kurs samodzielnego 
kierowcy traktorowego była 
Magdalena Figur, traktorzysta 
z majątku Błotniki na Żuławach 
Wiślanych. Sławę przyniósł 
jej plakat W. Chmielowskiego 
z 1951 r.

Lanz Bulldog – ciągnik rolniczy produkowany w różnych wer-
sjach w latach 1921-1960 r. przez Heinrich Lanz AG w Man-
nheim, w Niemczech. Był jednym z najbardziej popularnych 
ciągników niemieckich, Nazwa „Bulldog” jest powszechnie 
stosowana w Niemczech jako synonim ciągników również 
dzisiaj. W Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie od 
1947 roku, produkowano ciągniki Ursus C-45 o konstrukcji 
skopiowanej z Lanz Bulldog.

Z cyklu owocne pasje naszych mieszkańców
Moja pasja przyniosła owoc! Rozmowa z Markiem Kalinowskim

fot. Zbiory M
uzeum

 Plakatu

Marek Kalinowski, o którym piszemy w tym numerze Kurie-
ra, to człowiek wszechstronny. Z jednej strony jest zdolnym 
informatykiem, pasjonują go nowe technologie, z drugiej 
mnóstwo czasu poświęcił przywróceniu do życia ciągnika 
z 1940 r. LANZ BULLDOG D9506.

Skąd wziął się pomysł wyciągnięcia wtedy jeszcze kawałka 
złomu z zarośli? Pasją zaraził go ojciec, a sam ciągnik należał 
od lat do rodziny, był własnością dziadka, z zawodu młynarza. 
Traktor został przywieziony w nasze okolice aż z Pomorza, 
z miejscowości Warlubie w Borach Tucholskich.

W wielką akcję przywrócenia do życia ciągnika zaangażo-
wał się nie tylko Pan Marek. Swój czas tej historycznej maszy-
nie poświęcili i poświęcają także tata, brat i mechanik, któ-
ry przyjeżdża specjalnie aż z Pomorza. Rodzina Pana Marka 
zajmuje się ciągnikiem od ok. 4 lat, pierwsze uruchomienie 
nastąpiło 6.12.2012 r. Był to moment wyjątkowy, który został 
uwieczniony na fi lmiku. Praca nad uruchomieniem pojazdu 
nie była łatwa, ale dawała radość i satysfakcję.

Pan Marek swoją pasją dzieli się z innymi i trzeba przyznać, 
że zainteresowanie traktorem jest ogromne. Lanz Bulldog 
ma za sobą już niejedną prezentację. Pierwsza z nich miała 
miejsce w Puławach w Porcie Marina. 5. Święto Truskawki 
w Gminie Puławy także miało zaszczyt gościć ciągnik podczas 
festynu. Pan Marek nie próżnuje i dba o promocję efektów 
swojej ciężkiej pracy. Ciągnik wzbudzał sensację także pod-
czas innych imprez plenerowych, odbywających się w regio-
nie m.in. na Dniach Otwartych Drzwi LODR w Końskowoli, 
Święcie Róży, Dniach Stężycy i wielu innych. Za każdym razem 
przyjazd wzbudzał niebywałe zainteresowanie, tym bardziej 
że Pan Marek za każdym razem demonstrował niełatwy pro-
ces odpalania maszyny za pomocą... kierownicy.
A wygląda to mniej więcej tak:
1. Należy ręcznie (za pomocą korbki) przesmarować układ 

olejowy.
2. Za pomocą Lutlampy podgrzewamy gruszę głowicy do ok 

600 stopni (trwa to ok. 15 min.).
3. Kierownicę wkładamy w oś wału.
4. Gdy temperatura gruszy osiągnie ok. 600 stopni przekręca-

my energicznie kierownicą.
5. Następuje zapłon silnika - wyjmujemy szybko kierownicę, 

która wkładamy w układ kierowniczy…i jedziemy
Lanz Bulldog ma bardzo dużą moc, rozwija prędkość ok. 20 

km/h i wiadomo pali nie mało. Choć wpisany jest do rejestru 
zabytków, jest w pełni sprawny i może poruszać się po dro-
gach publicznych.

Ciągnik nie jest jedyną zabytkową rzeczą, która wpadła bo-
haterowi artykułu w oko. Bardzo ciekawym eksponatem jest 
też rower z drewnianymi obręczami produkowany w latach 
30-tych XX wieku. Ten jednak, jak możemy zobaczyć na zdję-
ciu, służy już tylko jako wieszak-ozdoba.

Choć Pan Marek osiągnął już wiele, ma kolejne plany na 
przyszłość. Jednym z marzeń jest  sfi lmowanie jak jego cią-
gnik holuje samolot na pas startowy.

Na co dzień, nasz pasjonata także robi to co lubi. Od 15 
lat prowadzi własną fi rmę, która  zajmuje się zakładaniem 
przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacją alarmów oraz 
automatyką do bram.

Panu Markowi gratulujemy, a wszystkich tych, którzy chcą 
na bieżąco śledzić losy Lanz Bulldoga zapraszamy na profi l na 
YouTube/marek kalinowski.
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