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dzictwa. Trudu organizacji obchodów wspólnie podję-
ło się kilka jednostek z Naszej Gminy: Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum w Gołębiu, Gminny Ośrodek Kultury 
w Gołębiu, Parafi a Rzymskokatolicka w Gołębiu oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia. Tak uroczyste obcho-
dy Europejskich Dni Dziedzictwa są wydarzeniem wy-
jątkowym w skali całego powiatu puławskiego i mam 
nadzieję, że będą kontynuowane w następnych latach. 
Jednocześnie zapraszam Państwa na kolejne niezwy-
kłe uroczystości - XV jubileuszowe Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, które odbędą się w najbliższym czasie. Tak 
jak w ubiegłych latach, Organizatorzy: Towarzystwo 
Przyjaciół Góry Puławskiej, Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Górze Puławskiej, Parafi a p.w św. Wojciecha 
w Górze Puławskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Górze Puławskiej zaplanowali liczne atrakcje kultu-
ralne i sportowe. Zachęcam do udziału w tej szczyt-
nej inicjatywie. Pragnę również zaprosić Państwa do 
wspólnego uczczenia pamięci ofi ar okrutnej zbrodni 
hitlerowskiej. Msza Święta w intencji pomordowa-
nych odbędzie się 25 października o godz. 11.30 w ko-
ściele w Górze Puławskiej. Przypomnę, że w tym roku 
mija 73 lata od tych tragicznych wydarzeń. Zbliża się 
także radosne święto 11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości. Pamiętajcie Drodzy Mieszkańcy o wy-
wieszeniu w tym dniu fl agi narodowej.

30 sierpnia br. obchodziliśmy uroczystości dożyn-
kowe Powiatu Puławskiego, których tegorocznym 
gospodarzem była Gmina Wąwolnica. Pragnę podzię-
kować wszystkim osobom, które poświęciły swój wol-
ny czas oraz włożyły ogrom pracy w przygotowanie 
i udział w powiatowym święcie plonów. Dzięki Wam 
Gmina Puławy po raz kolejny zaprezentowała się nie-
zwykle atrakcyjnie.

Wydarzeniem szczególnym w ostatnim czasie, był 
bez wątpienia Piknik integracyjny „Niepełnosprawni 
- pełni życia”, organizowany w Naszej Gminie po raz 
pierwszy. Było to wydarzenie wyjątkowe pod wielo-
ma względami. W jednym miejscu i czasie udało się 
zgromadzić osoby niepełnosprawne, instytucje ofe-
rujące pomoc, stowarzyszenia pomagające osobom 
z różnymi problemami, wszyscy pełni życia i pogody 
ducha. Dziękuję Wam Drodzy za obecność i wspaniałą 
atmosferę!

W październiku swoje święto obchodzą pracownicy 
oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę zło-
żyć wszystkim nauczycielom szczere podziękowania za 
trudną i odpowiedzialną pracę, oraz za poświęcenie 
z jakim wykonujecie Państwo swój zawód. Dziękuję za 
codzienny wysiłek, za zaangażowanie w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą a także za okazywaną wrażliwość na 
potrzeby młodych ludzi.

W poprzednim numerze Kuriera Gminy Puławy, 
przedstawiłem szereg naszych zamierzeń inwesty-
cyjnych. Wiele z nich zostało już zrealizowanych, 
trwają prace nad kolejnymi zadaniami, istotnymi dla 

Cieszę się, że w Państwa ręce oddajemy kolejny nu-
mer Kuriera Gminy Puławy - pisma dla Was i o Was. 
W ostatnim czasie wydarzyło się naprawdę wiele do-
brego i właśnie te pozytywne wieści chcemy Państwu 
przekazać. 

Na przełomie października i listopada br. do druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach trafi  
nowy samochód pożarniczo-gaśniczy. Choć wiedzia-
łem, że nie będzie łatwo, obiecałem zrobić wszystko, 
by druhowie z Bronowic dostali nowy pojazd. Dzię-
kuję wszystkim osobom, które wspierały mnie w sta-
raniach o środki na zakup samochodu dla Strażaków 
z Bronowic. To jednak nie koniec dobrych informacji. 
W przyszłym roku Ochotnicza Straż Pożarna z Góry 
Puławskiej również otrzyma nowy samochód pożarni-
czo-gaśniczy.

Pod koniec sierpnia, w ramach dożynek, odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Naszą Gmi-
nę godnie reprezentowały jednostki OSP z Opatkowic, 
Leokadiowa oraz Dobrosławowa. Szczególne wyrazy 
sympati i i uznania kieruję w stronę kobiecej drużyny 
z Dobrosławowa, która zdobyła tytuł najlepszej dru-
żyny w powiecie puławskim. Na zakończenie wątku 
strażackiego pragnę złożyć serdeczne gratulacje Dru-
hom OSP z Leokadiowa, którzy ostatnio świętowali 
Jubileusz 70-lecia istnienia swojej jednostki. Życzę 
Wam Drodzy Strażacy kolejnych owocnych lat służby 
na rzecz mieszkańców Naszej Gminy. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania składam na 
ręce Organizatorów VII edycji Europejskich Dni Dzie-

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 

Szanowni Państwo! 

Drodzy Przyjaciele!
Nowa nawierzchnia asfaltowa w Janowie

Nowe słupy oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej w Górze Puławskiej

Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Błotnej w Gołębiu

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Kajetanowie

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej

GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE
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Informacje 
GUiEWiK

Szanowni mieszkańcy Gminy Puławy,

W ostatnich latach zmieniający się klimat doświad-
cza nas anomaliami pogodowymi od tropikalnych, 
długotrwałych letnich upałów, po ulewne i gwałtowne 
deszcze jesienią i wiosną.

Okres suszy tego lata udało się nam przetrwać dzięki 
wcześniejszej modernizacji i rozbudowie ujęcia wody 
w Górze Puławskiej. Dla przybliżenia skali problemu 
z dostarczaniem wody dla wszystkich mieszkańców 
gminy, informujemy, że średnie zużycie wody w nor-
malnym okresie to około 850 m3/dobę, natomiast 
podczas tegorocznych upałów, mimo błagalnych próśb 
o ograniczenie zużycia wody, dochodziło ono nawet do 
4000 m3/dobę.

Przed nami czas jesiennych opadów, których groź-
ną zapowiedź otrzymaliśmy w dniu 24 września br. 
Problem niedoboru wody przerodził się w jej nad-
miar, z którym niestety wielu mieszkańców radzi so-
bie w sposób niedozwolony, odprowadzając wody 
opadowe do sieci kanalizacji sanitarnej. Rurociągi 
oraz przepompownie sieciowe nie są przystosowane 
do przetransportowania tak dużych ilości ścieków so-
cjalno-bytowych, połączonych z wodami opadowymi. 
Powoduje to wiele problemów, takich jak podtapianie 
najniżej położonych posesji. Ma także olbrzymi wpływ 
na cenę, jaką muszą płacić wszyscy mieszkańcy, korzy-
stający z kanalizacji, z racji licznych awarii spowodowa-
nych tym faktem oraz opłatami ponoszonymi za każdy 
m3 ścieków dostarczanych do oczyszczalni w Puławach.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą o sprawdzenie 
i ewentualne skorygowanie systemów odprowadzania 
wód opadowych ze swoich posesji.

Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, zabrania się odprowadza-
nia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji 
sanitarnej. Natomiast zgodnie z art. 28, pkt. 4 i 4a 
w/w ustawy, kto odprowadza wody opadowe i dre-
nażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze ogra-
niczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Stosując się do obowiązujących przepisów, nakłada-
jących na nas konieczność dbania o dobro wszystkich 
mieszkańców gminy, poprzez eliminowanie wszelkich 
nieprawidłowości , mających wpływ na poziom świad-
czenia usług oraz cenę ścieków, informujemy, że prze-
prowadzane będą kontrole sposobu odprowadzania 
wód opadowych i drenażowych z posesji.

Wyrażamy nadzieję, że apel nasz spotka się ze zrozu-
mieniem i razem zadbamy o środowisko.

Zbigniew Polak - Kierownik Grupy 
Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Zapraszamy do odwiedzania nowo utworzonej 
strony internetowej Grupy Utrzymania i Eksploatacji 
Wodociągów i Kanalizacji - www.guiewik.pulawy.pl

Na stronie znajdą Państwo szereg ważnych i przydat-
nych informacji, jak m.in.:

- aktualne taryfy opłat za wodę i ścieki,
- aktualne badania wody dostarczanej do sieci     
w Gołębiu i Górze Puławskiej,
- procedury przyłączania do sieci wod-kan,
- aktualne akty prawne, dotyczące zaopatrzenia 
w wodę i odbiór ścieków.
- i inne.
Za pośrednictwem strony internetowej oraz nowego 

adresu e-mail możecie Państwo podać aktualny stan 
wodomierza, zgłosić awarię lub inny problem dotyczą-
cy spraw wodno-kanalizacyjnych. Na wszystkie zgło-
szenia odpowiemy i zareagujemy tak szybko, jak bę-
dzie to możliwe.

Chcemy również pochwalić się nowym logo jednost-
ki organizacyjnej gminy, jaką jest GUiEWiK. Nowe logo 
znajdziecie na naszych samochodach, poruszających 
się po terenie całej gminy, w celu zapewnienia beza-
waryjnego funkcjonowania sieci i urządzeń wodno-ka-
nalizacyjnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kierownik wraz z pracownikami GUiEWiK

polepszenia warunków życia mieszkańców gminy, 
o czym pragnę Państwa krótko poinformować. Kon-
sekwentnie dążymy do poprawy stanu technicznego 
dróg gminnych, w związku z tym nowe nawierzchnie 
asfaltowe wykonano w miejscowościach Bronowice, 
Janów i Kajetanów. W Gołębiu zakończone zostały ro-
boty budowlane na ul. Błotnej, przebudowywana zaś 
jest ul. Polna.

Złożony przez Gminę Puławy do Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego wniosek o dofi nansowanie 
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Janowie, uzyskał wsparcie fi nansowe w wysokości 
30 000 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym, została podpisana umowa na realizację tej 
inwestycji, podobnie jak na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kowala.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
wykonane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych 
emulsją asfaltową przy użyciu grysów dolomitowych. 
Systematycznie poprawiana jest również przejezd-
ność dróg gruntowych przy użyciu kruszywa łamanego 
(tzw. tłucznia) oraz gruzu betonowego rozkruszone-
go. Podpisana została także umowa na opracowanie 
dokumentacji technicznej od wielu lat oczekiwanej 
przebudowy skrzyżowania ulic Kozienickiej, Janowiec-
kiej i Radomskiej w miejscowości Góra Puławska wraz 
z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej.  

Następnym ważnym celem, jaki został założony na 
ten rok, była poprawa stanu oświetlenia drogowego 
na terenie gminy. Wybudowane zostały nowe linie 
oświetlenia drogowego w miejscowościach Kolonia 
Góra Puławska (23 nowe latarnie uliczne), Jaroszyn 
(11 latarni) oraz Góra Puławska (ul. Wąwozowa, Leśna 
i Kościelna – łącznie 32 nowe latarnie). Dzięki oszczęd-
nościom osiągniętym po przeprowadzonych przetar-
gach, możliwe będzie również wykonanie oświetlenia 
drogowego przy ul. Puławskiej w miejscowości Klika-
wa. Przypomnę, że problemy z oświetleniem w tym 
miejscu, związane są z kompleksowymi pracami mo-
dernizacyjnymi, wykonanymi na zlecenie PGE Dys-
trybucja. Podzielając w pełni uwagi mieszkańców, co 
do potrzeby oświetlenia tego obszaru, dokonaliśmy 
wszelkich czynności formalnych, aby Gmina Puławy 
mogła wykonać, jako inwestor konieczne prace bu-
dowlano-montażowe w pasie drogowym, tj. zainstalo-
wać 7 nowych latarni ulicznych. Na zakończenie wąt-
ku inwestycyjnego przypomnę, że trwają intensywne 
prace związane z największą, a w konsekwencji rów-

nież najbardziej kosztowną inwestycją, tj. rozbudową 
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejsco-
wości Góra Puławska.  

Zapraszam do wnikliwej lektury niniejszego Kuriera 
Gminy Puławy, który z przyjemnością oddaję w Pań-
stwa ręce. Relacje z bieżących wydarzeń znajdziecie 
na naszej stronie internetowej www.gminapulawy.pl 
oraz Facebooku Gmina Puławy-owocnie nad wisłą. Za-
chęcam do zaglądania.

Kurier Gminy Puławy jest pismem informującym 
mieszkańców Gminy Puławy o najważniejszych dzia-
łaniach Wójta i pracowników Urzędu Gminy Puławy 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także 
o znaczących wydarzeniach mających miejsce na te-
renie gminy. Wszystkich z Państwa, którzy zechcieli-
by współtworzyć nasze wydawnictwo zapraszamy do 
współpracy. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy adres 
mailowy: kurier@pulawy.gmina.pl, na który można 
nadsyłać propozycje tematów, sugesti e i gotowe ma-
teriały do gazety.

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.

Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy
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Historyczna Sesja Rady Gminy 
Puławy zwieńczeniem pięciolet-
nich starań Wójta Gminy Puławy 
w tzw. sprawie „starego mostu” 

VIII Sesja Rady Gminy Puławy z pewnością przej-
dzie do historii jako wielki sukces władz samorządo-
wych Gminy Puławy. To właśnie 19 sierpnia 2015 r.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pozba-
wienia dawnej drogi krajowej nr 12 wraz ze starym 
mostem na Wiśle kategorii drogi gminnej. Na skutek 
wejścia w życie uchwały odcinek ten z mocy ustawy 
staje się drogą wojewódzką i przechodzi w utrzyma-
nie Zarządu Województwa Lubelskiego.

Gmina Puławy jako jedna z pierwszych przygotowała 
i podjęła uchwałę, na mocy której formalnie przekazu-
je kosztowne w utrzymaniu obiekty. Nasza niemal pię-
cioletnia batalia w tzw. sprawie „starego mostu” na 
Wiśle zakończyła się sukcesem!  Stawką w tej walce 
były dziesiątki milionów złotych, które w najbliższych 
latach pochłonęłoby utrzymanie i remont tego obiek-
tu.

Szczegółowy opis aktywnych działań Wójta Gminy 
Puławy Krzysztofa Brzezińskiego, których zwieńcze-
niem jest wspomniana uchwała, możecie Państwo 
prześledzić w artykule zamieszczonym na naszej stro-
nie internetowej 3 lipca br., a także w poprzednim nu-
merze Kuriera Gminy Puławy (nr 24, sierpień 2015). 
Zachęcamy Państwa do wnikliwej lektury!

Oprócz podjęcia kluczowych dla Gminy decyzji, VIII 
sesja była wyjątkowa także  z innego powodu. Go-
ściem specjalnym był na niej Prezes Elektrowni Pu-
ławy Zygmunt Kwiatkowski, który przybliżył Radnym 
i przybyłym stan realizacji inwestycji oraz przekazał 
istotne informacje dotyczące jej funkcjonowania.

Redakcja

Z działalności Rady 
Gminy Puławy

W trzecim kwartale 2015 r. odbyła się jedna sesja 
Rady Gminy Puławy, podczas której Radni podjęli na-
stępujące uchwały:
• VIII/47/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi gminnej – więcej infor-
macji w artykule pt. Historyczna Sesja Rady Gminy 
Puławy zwieńczeniem pięcioletnich starań Wójta 
Gminy Puławy w tzw. sprawie „starego mostu”.

• VIII/48/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania ze skwe-
rów na terenie Gminy Puławy – określono zasady 
korzystania ze skwerów znajdujących się na terenie 
gminy, tj. w centrum Góry Puławskiej i w centrum 
Gołębia.

Podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Puławy Rad-
ni wydali opinię m.in. w następujących sprawach:
• wyrazili wstępną akceptację złożenia wspólnie z Po-

wiatowym Zarządem Dróg w Puławach wniosku o 
budowę drogi powiatowej w gminie Puławy: Góra 
Puławska – Klikawa Tomaszów o długości ok. 4400 m 
i w gminie Janowiec: Janowiec – Trzcianki o długości 
ok. 3040 m;

• pozytywnie zaopiniowali dofi nansowanie w kwocie 
340 tys. zł zakupu nowego samochodu pożarniczego 
dla jednostki OSP w Górze Puławskiej;

• pozytywnie zaopiniowali wniosek mieszkańców Sa-
dłowic o wprowadzenie do budżetu kwoty 100 tys. 
zł na opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę kanalizacji w Sadłowicach;

• pozytywnie zaopiniowali budowę oświetlenia dro-
gowego w Klikawie;

• negatywnie zaopiniowali projekt organizacji ruchu 
w Kuroszowie;

• oddalili do opinii Sołtysa i Rady Sołeckiej w Tomaszo-
wie sprawę sprzedaży działki nr 96/3 w Tomaszowie;

• oddalili do opinii Sołtysa i Rady Sołeckiej w Łęce 
sprawę sprzedaży działki nr 231/13 w Łęce;

• negatywnie zaopiniowali sprawę sprzedaży lub za-
miany działek w Borowej, ze względu na fakt, że 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego działki te są przeznaczone pod bu-
dowę drogi;

• zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy Puławy za I półrocze 2015 r. i nie wnieśli 
uwag.

Redakcja

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie 
Gminy Puławy na lata 2015-2020

Dążąc do poprawy warunków ży-
cia wszystkich mieszkańców gminy, 
polepszenia jakości powietrza oraz 
zmniejszenia kosztów energii, Gmi-
na Puławy po raz pierwszy przystą-
piła do opracowania Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej.

Powyższe działania możliwe są 
dzięki otrzymaniu dofi nansowania 
na opracowanie „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie Gminy Pu-
ławy na lata 2015 - 2020” z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Priory-
tet IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna, Działanie 9.3. Termo-
modernizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
to dokument strategiczny, którego 
celem jest określenie wizji rozwoju 
gminy w kierunku gospodarki nisko-
emisyjnej. W związku z tym, jego za-
daniem jest podniesienie efektyw-
ności energetycznej, zwiększenie po-
ziomu wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, jak również redukcja 
emisji gazów cieplarnianych. Czyn-
ności te w konsekwencji mają słu-
żyć wszystkim mieszkańcom gminy 
poprzez poprawę jakości powietrza 
oraz zmniejszenie kosztów energii.

Geneza tworzenia i wdrażania 
lanów gospodarki niskoemisyjnej 
związana jest z polityką klimatyczną 
Unii Europejskiej, w ramach której 
Polska zobowiązana jest do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych o przynajmniej 20 %,

- zwiększenia udziału zużycia ener-
gii z odnawialnych źródeł energii do 
20%

- redukcji zużycia energii pierwot-
nej o 20%.

Wdrożenie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej ma doprowadzić do 

poprawy stanu środowiska i jakości 
życia mieszkańców Gminy Puławy 
poprzez kontynuację rozpoczętych 
działań w zakresie m.in. ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych, termomodernizacji bu-
dynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, modernizacji i rozbudo-
wy infrastruktury drogowej, zmniej-
szenia energochłonności oświetle-
nia ulicznego, oraz innych dziedzin 
funkcjonowania gminy.

Podstawą opracowania Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej jest wyko-
nanie dokładnej inwentaryzacji emi-
sji gazów cieplarnianych z obszaru 
gminy. Obejmuje ona budynki pu-
bliczne i mieszkalne, transport, go-
spodarkę odpadami oraz przemysł 
i usługi. Baza inwentaryzacyjna emi-
sji CO2 została stworzona na podsta-
wie wyników badania ankietowego 
przeprowadzonego na terenie Gmi-
ny Puławy. Ankietyzacja prowadzo-
na była przez ankieterów, działają-
cych z upoważnienia władz Gminy. 
Za pośrednictwem poczty tradycyj-
nej oraz poczty elektronicznej. Wy-
słano również ankiety przeznaczone 
dla podmiotów gospodarczych oraz 
instytucji działających na terenie 
Gminy Puławy. Należy podkreślić, 
że stworzona baza zanieczyszczeń 
powietrza na terenie Gminy, będzie 
systematycznie aktualizowana, jak 
również będzie przedstawiała po-
stępy realizacji celów i działań w za-
kresie ograniczania niskiej emisji na 
obszarze całej Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
to jeden z zasadniczych dokumen-
tów dla gmin, które poważnie my-
ślą o rozwoju w najbliższych latach, 
szczególnie w kontekście wykorzy-
stania funduszy UE 2014-2020. Po-
wyższy dokument pozwoli Gminie 
Puławy, podmiotom gospodarczym 
działającym na jej terenie oraz miesz-
kańcom pozyskać fundusze unijne 
na działania takie jak: termomo-

dernizacja budynków, modernizacja 
i budowa dróg i ścieżek rowerowych 
czy wdrażanie inwestycji w zakresie 
Odnawialnych Źródeł Energii. Osta-
tecznie, właściwie opracowany Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej podnosi 
szanse Gminy i innych podmiotów 
działających na jej terenie na uzy-
skanie dofi nansowania ze środków 
krajowych i Unii Europejskiej, w tym 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020 i funduszy 
ochrony środowiska.

Podsumowując, wśród najważ-
niejszych korzyści płynących z posia-
dania i wdrożenia Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Puławy można wymienić:

- ułatwiony dostęp do środków ze-
wnętrznych na dofi nansowanie in-
westycji dotyczących efektywno-
ści energetycznej w perspektywie 
2014-2020,
- generowanie oszczędności w bu-
dżecie gminy i w budżetach innych 
podmiotów wdrażających działa-
nia ujęte w Planie,
- doskonalenie zarządzania gminą 
oraz poprawę jej wizerunku,
- poprawę jakości powietrza na te-
renie gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

to możliwość przyjęcia realnych do 
wykonania celów w zakresie ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych, 
udziału Odnawialnych Źródeł Energii 
i ograniczenia zużycia energii w gmi-
nach, a więc udział gminy w realiza-
cji celów klimatycznych Polski i UE.

Wykonawcą Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej na terenie Gminy Pu-
ławy na lata 2015 – 2020 jest West-
mor Consulti ng Urszula Wódkow-
ska; siedziba: ul. 1Maja 1A 87-704 
Bądkowo; biuro: ul. Królewiecka 27 
87-800 Włocławek; tel. 54/ 411 73 
75; fax 54/ 411 31 91; e-mail: west-
mor@westmor.pl; www.westmor.pl.

Grzegorz Kamela (UGP)
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Policja apeluje – nie daj 
się oszukać „na wnuczka”!

Dziękujemy Wam 
Strażacy!

W związku z powtarzającymi się 
przypadkami oszustw, których ofi a-
rami stają się starsze osoby, samot-
nie mieszkające i nazbyt ufne, ape-
lujemy do Państwa o ostrożność, 
czujność i rozsądek w kontaktach 
z osobami obcymi, a szczególnie 
takimi, które zainteresowane są 
otrzymaniem pieniędzy!

Sprawcy oszustw telefonują naj-
częściej na numery stacjonarne 
i podszywając się pod wnuczka lub 
innego krewnego proszą o pilne 
wsparcie fi nansowe, spowodowane 
jakimś nagłym wydarzeniem, często 
trudną sytuacją życiową. Najczęściej 
proszą o dochowanie tajemnicy. Ni-
gdy nie odbierają pieniędzy osobi-
ście, proszą o przekazanie ich swoje-
mu „znajomemu”, który w istocie też 
jest oszustem. W konsekwencji wy-
korzystują dobroduszność, uprzej-
mość, ufność i łatwowierność, bez 
skrupułów okradając osoby starsze 
z oszczędności.

Podobnych przypadków możemy 
mnożyć w nieskończoność. Oszuści 
podają się za pracowników wodo-
ciągów, służby zdrowia, urzędu mia-
sta, przedstawicieli ubezpieczenio-
wych itd. 

Oto jak wyglądał jeden z przykła-
dów z minionego miesiąca:

Oszuści powołując się na funkcjo-
nariuszy CBŚ oszukali 2 starsze ko-
biety w Puławach. Obydwie chcąc 
pomóc w schwytaniu sprawców 
przekazały po 40 tys. złotych. W pię-
ciu kolejnych przypadkach miesz-
kańcy Puław nie dali się oszukać. Tak 
wyglądał przebieg oszustwa przygo-
towanego przez sprawców.

Około południa do kobiet zadzwo-
nił telefon stacjonarny. Rozmów-
czyni zwracając się „ciociu” popro-
siła o pilną pożyczkę pieniędzy. Po 
zakończonej rozmowie zadzwonił 
mężczyzna przedstawiając się za po-
licjanta CBŚ. Aby zweryfi kować jego 
tożsamość poprosił o przedzwonie-
nie na nr 997. Wówczas nie rozłącza-

jąc się wycisnęła nr 997, gdzie roz-
mowę podejmował inny mężczyzna. 
Gwarantował, że sprawą zajmuje 
się CBŚ. Za schwytanie sprawców 
proponował nagrodę w wysokości 
14 tys. złotych. Warunkiem było 
przekazanie pieniędzy. W obydwu 
przypadkach kobiety wypłaciły pie-
niądze z banku, w kwocie po 40 tys. 
złotych. Jedna z nich na polecenie 
oszusta wyrzuciła gotówkę przez 
okno, druga wrzuciła do kontenera 
na makulaturę. Po przekazaniu pie-
niędzy ponownie dzwonił fałszywy 
policjant dziękując za współpracę, 
jednocześnie informując, że wie-
czorem przyjedzie policjant z Puław 
sporządzić protokół. Kiedy do wie-
czora nikt nie przyjechał pokrzyw-
dzone zawiadomiły Policję.

Co zrobić aby nie stać się ofi arą 
oszustów?

- APELUJEMY DO PAŃSTWA 
O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK 
W KONTAKTACH Z OSOBAMI OB-
CYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ 
SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH LUB 
POLICJANTÓW. Nikogo obcego, 
którego zamiaru nie znamy, nie 
wpuszczajmy do swojego domu.
- APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY 
NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIE-
NIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE 
ZNAMY, ZANIM NIE SPRAWDZI-
MY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI 
ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAK-
TYCZNIE POTRZEBUJĄ!
- Pamiętajmy, że Policja prowa-
dząc swoje działania nigdy nie 
żąda pieniędzy od zgłaszających.
- W przypadku zetknięcia się 
z próbami dokonania tego typu 
oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ 
TO POLICJI.
Apel ten przekażmy swoim bli-

skim, krewnym, rodzicom, starszym 
sąsiadom.

kom. Marcin Koper
Ofi cer Prasowy KPP w Puławach

Pragnę złożyć serdeczne wyra-
zy uznania i głębokiego szacunku 
wszystkim Strażakom z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Puławach, 
Zakładowej Straży Pożarnej z Za-
kładów Azotowych w Puławach, 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu całego powiatu puław-
skiego, a w szczególności z terenu 
Gminy Puławy, którzy z końcem 
sierpnia br. prowadzili bohaterską 
i nierówną walkę z żywiołem.

Niszczycielski ogień trawił lasy 
i łąki w okolicach miejscowości 
Niebrzegów w Gminie Puławy. 
Dziękuję Wam w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Naszej Gminy, za 
to że jesteście gotowi każdego dnia 
śpieszyć na ratunek wszędzie tam, 
gdzie jesteście potrzebni, ryzyku-
jąc często własne życie. Składam 
również najszczersze kondolencje 
rodzinie pilota samolotu pożarni-
czego PZL M18 Dromader, który 
zginął tragicznie walcząc z żywio-
łem podczas tej niezwykle trudnej 
akcji gaśniczej.

Jesteśmy dumni wiedząc, że nad 
bezpieczeństwem Naszej Gminy 
czuwają niezłomni Strażacy – nasi 
Bohaterowie.

Krzysztof Brzeziński - 
Wójt Gminy Puławy

Coraz bliżej do rozwiązania 
sprawy rzeki Klikawki

Piłkochwyty na boisku w Borowej

W poniedziałek, 14 września br. postawiono ważny 
krok na drodze do ostatecznego rozwiązania proble-
mu rzeki Klikawki. Tego dnia Wójt Gminy Puławy Pan 
Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim Zastępcą Panem 
Norbertem Staszakiem uczestniczył w spotkaniu z Wi-
cemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem 
Pawłem Nakoniecznym oraz Dyrektorem WZMiUW 
w Lublinie Panem Stanisławem Jakimiukiem. Wnio-
ski płynące ze spotkania pozwalają optymistycznie 
spojrzeć na bliskie rozstrzygnięcie sprawy Klikawki.

Oczekiwaniem ze strony władz naszej gminy jest 
przeprowadzenie kompleksowego remontu koryta 
rzeki. Dokumentacja projektowa dla niezbędnych ro-
bót została już opracowana i według zapewnień Samo-
rządu Województwa, remont zostanie zrealizowany 
w pierwszej połowie 2016 r. Biorąc pod uwagę aktual-
ny stan rzeki widać jednak, że do tego czasu potrzeb-
ne będą bieżące prace, polegające w szczególności na 
wykoszeniu zarośniętego koryta Klikawki. Wójt gminy 
otrzymał zapewnienie, że do końca bieżącego roku 
WZMiUW przeprowadzi potrzebne prace, a w najbliż-
szych dniach powinny zostać wszczęte niezbędne pro-
cedury przetargowe.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za stan Kli-
kawki oraz jej utrzymanie ponosi w całości WZMiUW, 
dlatego też zarówno bieżące prace jak i kompleksowy 
remont rzeki w przyszłym roku zostaną zrealizowane 
ze środków Województwa Lubelskiego, bez udziału fi -
nansowego Gminy Puławy.

Kamil Lewandowski
(Redaktor Naczelny)

Po wielokrotnych apelach Pana Wójta Krzysztofa Brze-
zińskiego, Radni zdecydowali o zabezpieczeniu w bu-
dżecie Gminy środków na zakup i montaż piłkochwytów 
na boisku w Borowej.

Z wnioskiem o montaż piłkołapów zwrócili się sami 
mieszkańcy, dla których bardzo uciążliwe są wciąż wpa-
dające na pobliskie posesje piłki. Wysoka metalowa kon-
strukcja z siatką, którą umieszcza się z tyłu bramki w celu 
zatrzymywania lecących piłek, z pewnością rozwiązałaby 
problem.

Radni podczas dwóch kolejnych obrad komisji, wniosek 
mieszkańców opiniowali negatywnie, tym samym pozo-
stawiając problem bez rozwiązania.

W wyniku interwencji Pana Wójta oraz kolejnej wizyty 
mieszkańców Borowej, podczas ostatniej VIII Sesji  Rady 
Gminy Puławy 19 sierpnia 2015 r.  Radni zdecydowali o prze-
znaczeniu kwoty 14 tys. zł na wspomnianą inwestycję.

Warto zaznaczyć, że boisko znajdujące się przy Szkole 
Podstawowej w Borowej służy także mieszkańcom są-
siednich miejscowości: Skoki i Matygi. Boisko stanowi 
miejsce do rozwoju fi zycznego oraz trenowania umiejęt-
ności, a także konstruktywnego spędzania wolnego cza-
su.

Po kilku dniach intensywnych opadów, na prośbę 
Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, w niedzielę 27 wrze-
śnia br. w godzinach porannych strażacy wykonali 
przegląd stanu rzeki Klikawki oraz usunęli zanieczysz-
czenia utrudniające spływ wody.

Za trud pracy i poświęcenie dziękujemy Panu Tade-
uszowi Kierasińskiemu - Prezesowi OSP w Łęce oraz 
Druhom z jednostki OSP w Opatkowicach, na czele 
z Prezesem Panem Pawłem Kurpielem.

Redakcja
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Informacje Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Benefi cjentem programu może 
być rolnik będący osobą fi zyczną, 
ubezpieczoną na podstawie prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie jako rolnik, prowadzącą 
wyłącznie działalność rolniczą.

Aby móc ubiegać się o pomoc 
z działania „restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw”, wielkość eko-
nomiczna gospodarstwa nie może 
przekroczyć równowartości 10 tys. 
euro. Obecnie nie ma jeszcze osta-
tecznie zatwierdzonych standar-
dowych nadwyżek bezpośrednich 
dla poszczególnych upraw. Podsta-
wowym zobowiązaniem każdego 
rolnika, który skorzysta z progra-
mu restrukturyzacji małych gospo-
darstw jest wzrost wielkości ekono-
micznej gospodarstwa powyżej 10 
tys. euro. Ponadto wzrost ten musi 
wynieść minimum 20% w stosun-
ku do roku bazowego. Oznacza to 
tyle, że każde gospodarstwo będą-
ce w programie będzie zobowiąza-
ne do zmiany struktury produkcji 
w taki sposób, aby nastąpił wzrost 
dochodu. Dodatkowo po osiągnię-
ciu tego wzrostu rolnik będzie zo-

bowiązany do zachowania go przez 
okres 5 lat od dnia otrzymania II 
raty płatności.

Zapisy PROW 2014-2020 przewi-
dują, że restrukturyzacja powinna 
być osiągnięta poprzez następują-
ce kierunki: produkcja żywności, 
produkcja nieżywnościowych pro-
duktów rolnych, przygotowanie do 
sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w gospodarstwie. Pre-
mia rozliczana jest na podstawie 
dokumentów księgowych takich 
jak faktury, rachunki potwierdzają-
ce poniesione koszty. 

W ramach programu „restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” kata-
log kosztów kwalifi kowanych jest 
bardzo szeroki i obejmuje takie in-
westycje jak: budowa lub moderni-
zacja budynków lub budowli, zakup 
w tym instalacja nowych maszyn, 
urządzeń i wyposażenia, sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie, 
sady i plantacje wieloletnie (owo-
cujące powyżej 5 lat), zakup grun-
tów rolnych, zakup zwierząt.

Nie można skorzystać z progra-
mu „restrukturyzacja małych go-

spodarstw”, jeżeli w ramach PROW 
2007-2013, korzystano z następu-
jących programów: modernizacja 
gospodarstw rolnych, różnicowa-
nie w kierunku działalności nierol-
niczej, ułatwianie startu młodym 
rolnikom.

Korzystając z programu nie może-
my jednocześnie korzystać z nastę-
pujących programów PROW 2014-
2020: modernizacja gospodarstw 
rolnych, premia dla młodych rolni-
ków, premia na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej.

W programie restrukturyzacja 
gospodarstw rolnych benefi cjent 
będzie zobligowany do prowadze-
nia gospodarstwa przez okres 5 
lat od dnia otrzymania II raty płat-
ności. Przez cały czas tj. od otrzy-
mania decyzji o przyznaniu I raty 
premii do upływu 5 lat od dnia 
otrzymania II raty premii, rolnik 
powinien utrzymać strukturę pro-
dukcji zgodnie z zapisami biznes 
planu oraz prowadzić uproszczoną 
rachunkowość rolną.

Grzegorz Sijka
Doradca LODR w Końskowoli

Nowy samochód dla GOPS-u
19 sierpnia został uroczyście po-

święcony nowy samochód Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Puławy - Opel Meriva, któ-
ry zastąpił wysłużonego przez lata 
Poloneza.

Życzymy pracownikom i pod-
opiecznym GOPS, aby dzięki nowe-
mu pojazdowi pomoc mogła nie-
zawodnie docierać do wszystkich 
potrzebujących.

Redakcja

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? 
Najważniejsze numery telefonów. 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele 
przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. 
Do szpitali trafi ły osoby z ostrym zatruciem organi-
zmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie 
zażywać takich substancji. Producenci i sprzedaw-
cy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, 
za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – 
sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopala-
cze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwo-
ści leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach 
tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje 
o miejscach, w których handluje się zakazanymi środ-
kami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych przygotowało listę numerów telefonów 
pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie tak-
że przekazana do wszystkich resortów, urzędów woje-
wódzkich oraz powiatów.

060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Główne-
go Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefo-
nu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych 
skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach 
leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodzi-
ców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają 
dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także 
informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do 
osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Słu-
ży on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, 
opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość 
wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich 
ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna 
codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online 
dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 
roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczą-
cych kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w spra-
wach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i ano-
nimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców 
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informa-
cji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom 
przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z pro-
blemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja 
i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia zwią-
zane z nowymi technologiami, wykorzystywanie sek-
sualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 
uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia 
odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. 

Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem 
pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 
roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami 
psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-
nika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz 
informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także 
z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer 
przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, 
którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 
20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, 
każdy może przedstawić problem i zostawić numer 
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni 
następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na 
terenie całej Unii Europejskiej. 

żródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl
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Redakcja: W ostatnim czasie 
Elektrownia przeszła szereg zmian, 
między innymi przejęcie przez 
Grupę Azoty oraz podjęcie decyzji 
o nowym kształcie Elektrowni. Jak 
Pan ocenia te zmiany?

Prezes: Bardzo pozytywnie oce-
niam te zmiany, ponieważ projekt 
budowy Elektrowni jest projektem 
bardzo potrzebnym Zakładom Azo-
towym Puławy. Poprzedni projekt 
był konstruowany w roku 2011, 
jego aktualność w roku 2014 zu-
pełnie ustała. W związku z tym 
nastąpiła zmiana koncepcji w  Za-
kładach Azotowych Puławy. Z du-
żego bloku, który był planowany 
na 900 MW, przygotowywana jest 
budowa bloku prawie o połowę 
mniejszego. To się wiąże z tym, 
że poprzedni partner ZA Puławy 
- Grupa PGE nastawiona była na 
to, że będzie produkowała bardzo 
dużo energii elektrycznej i będzie 
tą energię sprzedawała na rynku 
i na tym będzie zarabiała. PGE jest 
największym sprzedawcą energii 
elektrycznej w Polsce. Ponieważ 
sytuacja rynkowa się zmieniła,ceny 
energii elektrycznej bardzo spadły, 
przynajmniej o połowę, początko-
wa koncepcja się zdezaktualizo-
wała, ale potrzeby energetyczne 

Grupy Azoty Puławy nadal pozo-
stawały niezaspokojone. W związ-
ku z tym przygotowana została 
inna koncepcja, w której blok bę-
dzie produkował na potrzeby pu-
ławskich azotów i miasta Puławy 
ciepło. To będzie jego główne za-
danie. Pozostała moc, która w tej 
elektrowni będzie, zostanie wyko-
rzystana do produkcji energii elek-
trycznej. Nastąpiła zupełna zmia-
na. Nie nastawiamy się na produk-
cję energii, ale na produkcję ciepła. 
To jest bardzo ważne. Taka kon-
cepcja budowy elektrociepłowni 
w Puławach powoduje, że będzie 
to blok, który będzie miał najwięk-
szą efektywność ze wszystkich blo-
ków budowanych w Polsce. Nie ma 
w Polsce drugiego takiego miejsca, 
w których jest tak duże zapotrze-
bowanie na energię cieplną. Za-
kłady Azotowe są potężnym kon-
sumentem pary technologicznej, 
inaczej mówiąc energii cieplnej. To 
powoduje, że ta inwestycja jest nr 
1 pod względem ekonomicznym 
w Polsce. Drugim aspektem tej 
inwestycji, jest wymiar ekologicz-
ny. Produkcja energii z węgla jest 
wiąże się z wielkością emisji węgla, 
który jest oczkiem w głowie Unii 
Europejskiej, jeśli chodzi o politykę 
klimatyczną.  Nowy projekt zakłada 
funkcjonowanie dwóch elemen-
tów, jeśli chodzi o zabezpieczenie 
Zakładów Azotowych w energię. 
Jeden to jest blok gazowo-pa-
rowy,drugi to zmodernizowana 
Elektrociepłownia, ta, która w tej 
chwili funkcjonuje. Będziemy mieć 
do czynienia w przyszłości z dwo-
ma źródłami ciepła. Tutaj  z całą 
mocą podkreślam - nie likwiduje-
my starej elektrociepłowni. Coś, co 

jest powszechnie uprawiane jako 
informacja negatywna dla tego 
przedsięwzięcia. Nie likwidujemy! 
Będzie to docelowy układ ener-
getyczny, który będzie składał się 
z dwóch elementów:  po pierwsze 
z bloku gazowo-parowego , któ-
ry będzie odpowiedzialny za pro-
dukcję ciepła przede wszystkim. 
Moc, zdolności produkcyjne, które 
zostają, będą wykorzystane jako 
produkcja energii elektrycznej. 
Drugi element to elektrociepłow-
nia, która zostanie zmodernizowa-
na. Oczywiście jej zakres zostanie 
ograniczony, ale nie zostanie zli-
kwidowana. Dostanie najwięk-
szą elastyczność i dywersyfi kację 
w obszarze produkcji energii jaką 
można sobie wyobrazić. Jeżeli coś 
się dzieje z gazem, to my przełącza-
my się na węgiel i mamy produkcję 
energii z węgla. Oczywiście, jeśli 
chodzi o parametry ekonomicz-
ne ona będzie w przyszłości droż-
sza, ale daje Grupie Azoty Puławy 
pewność utrzymania ciągłość pro-
dukcji, coś co jest najistotniejsze 
w prowadzeniu biznesu.

Redakcja: W ostatnim czasie zo-
stały podjęte dwie decyzje zwią-
zane realizacją inwestycji. Jak Pan 
ocenia ich rolę w realizacji całego 
projektu?

Prezes: Krokiem milowym w re-
alizacji inwestycji jest uzyskanie 
decyzji środowiskowej od Wójta 
Gminy Puławy. To jest warunek ko-
nieczny, który trzeba spełnić, żeby 
rozpocząć inwestycję. Bez tego nie 
ma możliwości żadnych działań. 
Jak mamy decyzję środowiskową, 
to możemy podejmować wszystkie 
inne kroki w procesie inwestycyj-
nym. Podpisaliśmy dwie umowy: 

Elektrownia Puławy inwestycją 
względem ekonomicznym 

Wywiad z Zygmuntem Kwiatkowskim - Prezesem
z PricewaterhouseCoopers (PwC) 
i Energoprojektem-Katowice. PwC 
to jest globalna fi rma, która po-
siada bardzo wysoko wykwalifi ko-
waną kadrę w zakresie energetyki, 
a Energoprojekt to niekwesti ono-
wany lider w Polsce, jeśli chodzi 
o przygotowanie inwestycji pod 
względem projektu, decyzji, po-
zwoleń. Z resztą, Energoprojekt 
w poprzednim projekcie, tym więk-
szym projekcie brał udział i przygo-
towywał dokumentację. W związ-
ku z tym ta dokumentacja, która 
będzie przygotowywana w ramach 
umowy z Energoprojektem będzie 
aktualizacją tamtej, co pozwala 
zwiększyć efektywność inwesty-
cyjną, jak również skrócić okres na 
przygotowywanie tej dokumenta-
cji. Myślę, że to są trzy elementy  
w takiej hierarchii: po pierwsze to 
jest decyzja środowiskowa, po dru-
gie to jest umowa o doradztwo biz-
nesowe z PwC, i po trzecie to jest 
umowa z Energoprojektem Kato-
wice-to jest element wykonawczy. 
Już zaczęliśmy przygotowywać in-
westycję w sensie konkretnym.

Redakcja: Co chciałby Pan prze-
kazać mieszkańcom Gminy Puła-
wy?

Prezes: Chciałbym przekazać 
mieszkańcom Gminy Puławy, prze-
słanie takie, żeby ta inwestycja zo-
stała jak najszybciej wypełniona, 
żeby mieli jak najwięcej pożytku 
z tego, i żeby to nie była to ostatnia 
inwestycja, tylko pierwsza z wie-
lu, które tu zostaną uruchomione, 
inwestycji ekologicznych i takich, 
które będą podnosić poziom życia 
mieszkańców Gminy Puławy, i nie 
tylko, miasta i Lubelszczyzny rów-
nież.

Miło nam poinformować, że 
w presti żowej ogólnopolskiej kam-
panii społecznej „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2015” mamy laureatów 
– uczniów z naszej Gminy. „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł” jest jedyną 
kampanią profi laktyczną w Polsce, 
podczas której nagradza się za-
angażowanie i własną inicjatywę 
uczniów, równocześnie edukując 
poprzez ulotki, plakaty oraz wspie-
rając pracę nauczycieli poprzez 
scenariusze zajęć.

W tym roku odbywa się jubile-
uszowa 15. edycja projektu. Na-
szymi laureatami zostali: Natalia 
Kułagowska i Damian Abramczyk 
z Gimnazjum w Górze Puław-
skiej oraz Aleksandra Jabłońska 
– z Gimnazjum w Gołębiu. Wyróż-
nionym nauczycielem kampanii 
została pani Izabella Gałka-Mizak 
– psycholog szkolny w Górze Pu-
ławskiej. Certyfi katy potwierdza-
jące duże zaangażowanie Gminy 
w przebieg kampanii otrzymał 
wójt naszej gminy Krzysztof Brze-
ziński oraz koordynator projektu 
Andrzej Turlewicz – inspektor ds. 
patologii w Urzędzie Gminy. Dy-
plomy i nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego.

W ramach tegorocznej kampanii 
odbyło się sześć konkursów indywi-
dualnych. W konkursach plastycz-
no - literackich uczniowie mieli za 
zadanie zilustrować powiedzenia 
„Warto pomagać” lub „Razem le-

piej”, a w konkursie ulotkowym 
odpowiedzieć na pięć pytań do-
tyczących siatkówki. Gimnazjaliści 
zmagali się także z zadaniami przez 
internet, szukając odpowiedzi na 
pięć podchwytliwych pytań o siat-
kówkę oraz prezentując swoje syl-
wetki w konkursie „Szukamy Mło-
dych Mistrzów”.

Serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie w kampanię „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” wszystkim uczest-
nikom i szkołom. Gratulujemy oso-
bom wyróżnionym, a także Pani 
Izabelli Gałce-Mizak i Panu Andrze-
jowi Turlewiczowi. Zapraszamy do 
kolejnej 16. edycji w przyszłym 
roku.

Redakcja

nr 1 pod
w Polsce
Elektrowni Puławy

Ogólnopolska kampania społeczna 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015”
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Prezes Elektrowni Puławy 
gościem VIII Sesji Rady Gminy

Zygmunt Kwiatkowski - Prezes 
Elektrowni Puławy przedstawił 
władzom Gminy oraz przybyłym 
gościom istotne informacje do-
tyczące realizacji projektu Elek-
trownia Puławy.

O budowie elektrowni, która ma 
powstać na terenie Gminy Puławy 
mówi się już od kilku lat. Podczas 
przemówienia połączonego z pre-
zentacją multi medialną, Prezes 
przedstawił dotychczasowy prze-
bieg realizacji inwestycji oraz pla-
nowany harmonogram prac na 
najbliższe lata. 

W grudniu 2014 r. swoje udziały 
w spółce sprzedała PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna. 
Całość akcji przejęła Grupa Azoty 
Puławy, która przeprowadzi inwe-
stycję. Przygotowania do realizacji 
projektu Elektrownia Puławy na-
bierają tempa. 15 lipca 2015 r. zo-
stały podpisane umowy dotyczące 
opracowania projektu inwestycyj-
nego „Budowa Elektrowni Puławy 

w wariancie z Blokiem Gazowo-
Parowym klasy 400MWe” oraz 
wspomagania w zarządzaniu tym 
projektem. Inwestorem zastęp-
czym w zakresie realizacji projektu 
została fi rma Prozap Sp. z o. o, do 
której zadań będzie należało prze-
prowadzenie wyboru Generalne-
go Realizatora Inwestycji, a także 
nadzór nad przygotowaniem i wy-
konaniem projektu. Szczególnie 
istotnym elementem procesu in-
westycyjnego było uzyskanie przez 
spółkę decyzji środowiskowej, wy-
danej przez Wójta Gminy Puławy. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę 
i wybór realizatora ma nastąpić w 
2016 r., a planowany początek eks-
ploatacji to 2019 r.

Realizacja projektu to szereg 
korzyści dla regionu: redukcja za-
nieczyszczeń, niezawodne źródła 
mocy elektrycznej i cieplnej, a tak-
że wpływy z podatków. 

Za rok powinniśmy zacząć bu-
dowę elektrowni, może być przy 

tym zaangażowanych nawet ty-
siąc osób. Po skończonej inwesty-
cji przewidujemy około 40 nowych 
miejsc pracy, to także szansa dla 
rozwoju innych energochłonnych 
fi rm w pobliżu elektrowni – zapew-
nił Prezes.

Nowa inwestycja ma być eko-
logiczna, będzie spełniać wymogi 
środowiskowe, dotyczące emi-
sji zanieczyszczeń oraz dostarczy 
energię zarówno dla celów Grupy 
Azoty Puławy, jak i do odbiorców 
indywidualnych.

Zgromadzeni na sesji z zaintere-
sowaniem wysłuchali wystąpie-
nia dotyczącego inwestycji o klu-
czowym znaczeniu dla regionu. 
Na zakończenie Prezes Zygmunt 
Kwiatkowski złożył podzięko-
wania na ręce Wójta Krzysztofa 
Brzezińskiego za dotychczasową 
owocną współpracę.

Laureaci konkursów zorganizowanych w ramach 
5. Święta Truskawki w Gminie Puławy
Konkurs na pierwszą łubiankę se-
zonu truskawkowego 2015 – Pań-
stwo Elżbieta i Artur Lisowscy z Ko-
wali, którzy dostarczyli pierwszą łu-
biankę dojrzałych truskawek w dniu 
14 maja br. o godz. 8:50
Konkurs na najdorodniejszą tru-
skawkę sezonu truskawkowego 
2015 – Pani Maria Grzesiowska 
z Góry Puławskiej. Waga dostarczo-
nego owocu to 71 gram.
Konkurs artystyczny „Truskawko-
we Inspiracje 2015”:
- kategoria dzieci i młodzież do lat 15:

1 nagroda – Jacek Szewczyk
2 nagroda – Mateusz Rusek
3 nagroda – Karina Ciesielska
Wyróżnienie – Oliwia Sulima

- kategoria „Open” od 16 roku życia:
1 nagroda – Stanisława Walasek
2 nagroda – Monika Jaworska
3 nagroda – Patrycja Marzysz
Wyróżnienie – Agnieszka Bociańska

Konkurs kulinarny „Truskawkowy 
Przebój Smaku 2015”:
- kategoria  desery z truskawek:

1 nagroda – Małgorzata Filipek
2 nagroda – Joanna Gracz
3 nagroda – Krystyna Pyra

- kategoria potrawy z truskawek:
1 nagroda – Beata Nowicka
2 nagroda – Halina Osiak
3 nagroda – Walentyna Nowak

Nagroda GRAND PRIX i tytuł „Tru-
skawkowy Przebój Smaku 2015” 

– Monika Molenda za ciasto „Tru-
skawkowa Fantazja Moniki”.

Konkurs poetycki „Nie o różach nie 
o bratkach… powiedz wierszem 
o truskawkach 2015”:
I grupa wiekowa – szkoła podsta-
wowa:

I miejsce: „Nadwiślański skarb” – 
Weronika Górska, klasa IV, Szkoła 
Podstawowa w Bronowicach
II miejsce: „Truskawkowe specja-

ły” – Dawid Gawęda, klasa VI, 
Szkoła Podstawowa w Opatkowi-
cach
III miejsce: „Czerwcowa Truskaw-
ka” – Antoni Jasiocha, klasa V a, 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu
Wyróżnienie:  „Owoc jak żaden 
inny” – Natalia Capała, klasa IV, 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu 
Wyróżnienie:  „Truskawka”  – 
Aleksandra Miernik, klasa IV, 
Szkoła Podstawowa w Gołębiu

II grupa wiekowa – gimnazjum:
I miejsce: „Truskawki celebrytki” 
– Aleksandra Jabłońska, Gimna-
zjum w Gołębiu
II miejsce: „Truskawkowa moc” 
– Zofi a Matysiak, Gimnazjum 
w Gołębiu
III miejsce: „Truskawkowa wena” 
– Gabriela Michta, Gimnazjum 
w Górze Puławskiej

III grupa wiekowa – osoby dorosłe:
II miejsce: „Ona” – Małgorzata 
Skomra 
III miejsce: „Służąca do końca” – 
Zbigniew Szulowski

Konkurs mody i urody o tytuł Miss 
Truskawki 2015

Miss Truskawki 2015 – Karolina 
Janicka
Wicemiss Truskawki 2015 – Ame-
lia Pasek
Truskawkowa Miss Publiczności – 
Natalia Bąkała i Maja Matraszek

Konkurs na najpiękniejsze tru-
skawkowe stoisko 2015

I miejsce – Sołectwo Łęka
II miejsce – Góra Puławska
III miejsce – Opatkowice 
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odpowiedniego sprzętu. Z uwagi na powyższe zapropono-
wano, aby wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 
był uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, 
tj. na wysokości 5 cm. Kryterium to jest łatwo mierzalne 
i jednoznaczne. Pomiar obwodu drzewa na wysokości 0 cm 
w większości przypadków byłby bardzo utrudniony m.in. ze 
względu na roślinność zielną czy nierówności. Przewidziano 
określenie wartości obwodów pni drzew dla dwóch grup 
drzew wydzielonych na podstawie zróżnicowanego tempa 
przyrostu pnia na grubość.

pkt 5: wyłączono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów owocowych. Wyłączenie to nie 
obejmie jednak drzew rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

pkt 13: przewidziano możliwość usunięcia drzew lub krze-
wów bez konieczności uzyskania zezwolenia na ich usunięcie 
w stanie wyższej konieczności. Zaproponowano, aby przepis 
ten dotyczył jedynie podmiotów wyspecjalizowanych do 
niesienia pomocy, tj. jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej oraz innych właściwych służb powołanych do niesienia 
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 757, z późn. zm.).

pkt 14: ma na celu umożliwienie sprawnego usuwania 
skutków działania czynników naturalnych, np. silnych wia-
trów, powodzi, działalności bobrów, lub wypadków czy ka-
tastrof, które mogą stanowić utrudnienie w korzystaniu 
z dróg, urządzeń i innego mienia. W związku z tym drzewa 
lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty będą mogły być 
usuwane przez określone podmioty bez konieczności uzy-
skania zezwolenia na ich usunięcie, np. przez gminne jed-
nostki oczyszczania miasta lub przez inne osoby po oględzi-
nach wykonanych przez pracownika gminy.

pkt 15: zasadne jest też zwolnienie z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należących do 
inwazyjnych gatunków obcych, tj. gatunków, które w przy-
padku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą za-
grozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. 
Gatunki takie zostały wymienione w rozporządzeniu w spra-
wie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypad-
ku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym wyda-
nym na podstawie art. 120 ust. 2f uop. Obecnie zwolnienie 
będzie dotyczyło bożodrzewa gruczołowatego, jako jedyne-
go gatunku drzewa/krzewu umieszczonego w tym rozporzą-
dzeniu.

– art. 83f ust. 2 uop: regulacja ta umożliwia organom wła-
ściwym do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów otrzymanie informacji o usuniętych zadrzewieniach 
w stanie wyższej konieczności oraz o drzewach stanowiących 
złomy i wywroty. Informacje te mogą posłużyć do weryfi ka-
cji wniosków o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej 
za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwole-
nia, zapobieżenia nadużyciom w stosowaniu tych przepisów 
oraz poznania skali stosowania nowo powstałych przepisów. 
W tym celu podmioty, które usunęły drzewa lub krzewy z po-
wyższych przyczyn, będą zobowiązane przekazać w ciągu 30 
dni od dnia wycinki, stosowną informację i dokumentację 
fotografi czną do organu właściwego do wydania zezwolenia.

publiczną, a postanowienia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego 
również są powszechnie dostępne. Aby usprawnić postępo-
wanie wnioskodawca podaje od razu we wniosku czy pla-
nowana wycinka wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Informacja ta jest potrzebna, aby 
stwierdzić czy istnieje podstawa do zwolnienia z opłaty ad-
ministracyjnej (art. 86 ust. 1 pkt 2). W celu stwierdzenia, czy 
istnieje kolizja zadrzewień z planowanym zamierzeniem bu-
dowlanym do wniosku będzie dołączany projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu, jeżeli jest on wymagany również 
w ustawie – Prawo budowlane. Wymóg ten umożliwi rów-
nież weryfi kację, czy dana inwestycja rzeczywiście jest pla-
nowana. Zaproponowano także, aby wnioskodawca wskazał 
we wniosku o wydanie zezwolenia projekt planu nasadzeń 
zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile ta-
kie działania są planowane.

– art. 83d ust. 1–4 uop: określenie elementów, jakie obli-
gatoryjnie powinno zawierać zezwolenie, wpłynie na ujed-
nolicenie ich treści oraz umożliwi określanie m.in. wymo-
gów w zakresie nasadzeń zastępczych i przesadzania drzew 
i krzewów. Wymiary nasadzeń zastępczych, określane przez 
organ, odnoszą się do obwodu drzew na wysokości 100 cm, 
co stanowi normę w szkółkarstwie. W stosownych przypad-
kach, np. przesadzania bardzo cennych drzew lub wykony-
wania nasadzeń zastępczych w trudnych warunkach wzrostu 
np. na terenach miejskich lub przydrożnych, organ będzie 
mógł określić w zezwoleniu również odpowiednie warunki 
techniczne sadzenia lub przesadzenia np. obowiązek podle-
wania czy opalikowania sadzonek.

– art. 83d ust. 5 uop: warunkiem realizacji zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją 
wymagającą pozwolenia na budowę lub rozbiórkę będzie 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację inwe-
stycji, która koliduje z tymi drzewami lub krzewami. Przepi-
su nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego, 
ze względu na długotrwały i wieloetapowy proces budowy 
tego typu inwestycji.

– w art. 83f ust. 1 uop zmieniono oraz rozszerzono katalog 
sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wyma-
ga uzyskania zezwolenia.

pkt 2: zaproponowano zwolnienie z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na usunięcie krzewów na terenach pokrytych ro-
ślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod wzglę-
dem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin 
(np. z ogrodów przydomowych, indywidualnych ogrodów 
działkowych), z wyłączeniem krzewów pełniących istotne 
funkcje przyrodnicze, krajobrazowe lub estetyczne, tj. w pa-
sie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

pkt 3: obecnie wymóg uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzew jest uzależniony od ich wieku (wymóg ten do-
tyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). W praktyce 
określenie wieku drzewa może stwarzać pewne trudności. 
Odczyty z tabel wiekowych mają charakter szacunkowy, na-
tomiast metody inwazyjne (np. świder Presslera) wiążą się 
z koniecznością ingerencji w tkankę drzewa i posiadaniem 

Zmiany w zasadach usuwania drzew i krzewów
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1045) dokonano nowelizacji m.in. przepisów, które 
mają na celu usprawnienie systemu ochrony terenów zie-
leni i zadrzewień. Proponowane zmiany dotyczą przede 
wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub 
krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróż-
nicowania wysokości kary w zależności od okoliczności spra-
wy, uregulowania kwesti i usuwania drzew w stanie wyższej 
konieczności oraz poprawy efektywności wykonywanych na-
sadzeń zastępczych. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) – dalej uop

– zmiana art. 5 uop ma na celu doprecyzowanie oraz wpro-
wadzenie nowych pojęć i defi nicji. Zmiana defi nicji pojęcia 
„tereny zieleni” (pkt 21) wynika z potrzeby zawężenia zakresu 
tej defi nicji. Zgodnie z dotychczasową defi nicją każde drzewo 
lub krzew rosnące na terenie miasta lub zwartej zabudowy 
wsi mogłoby być uznane za teren zieleni. Nie jest to jednak 
rozwiązanie zasadne, ze względu na to, że opłaty za usunię-
cie drzew i krzewów na tych terenach były o 100% wyższe. 
Proponowana defi nicja wskazuje, że okolicznością pozwala-
jącą za uznanie danego terenu za teren zielni będzie pełnie-
nie funkcji publicznej przez ten teren, i co z tym się wiąże 
jego publiczna dostępność. W katalogu przykładów zamiast 
obiektów kolejowych zostały wymienione dworce kolejowe, 
ze względu na to, że nie wszystkie tereny kolejowe są publicz-
nie dostępne i mają charakter reprezentacyjny.

Ponadto, wobec licznych wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących pojęć „drzewo”, „krzew”, „plantacja” oraz „ży-
wotność drzewa lub krzewu” wprowadzono defi nicję tych 
pojęć. 

Dla drzew i krzewów ustawa przewiduje różne sposoby na-
liczania opłaty, w związku z czym istotne jest prawidłowe za-
kwalifi kowanie rośliny. O uznaniu danej rośliny za „drzewo” 
(pkt 26a) lub „krzew” (pkt 26b) będzie decydować pokrój 
danej rośliny, a nie jej przynależność gatunkowa. Trudność 
w ocenie dotyczy w szczególności gatunków, które wytwarza-
ją formę krzewiastą i drzewiastą np. cis pospolity, lilak pospo-
lity. Proponuje się, aby warunkiem uznania rośliny za drzewo 
była obecność zdrewniałego pnia lub kilku pni oraz korony, 
kiedykolwiek podczas rozwoju rośliny. Tym samym, za usu-
nięcie drzewa należy uznać ścięcie pnia drzewa pozbawione-
go wcześniej korony (np. w wyniku działania wiatru), a także 
usunięcie przewróconego lub odłamanego drzewa. Za krzew 
będzie uznawana roślina o wielu równorzędnych zdrewnia-
łych pędach, nieposiadająca pnia ani korony. Zakres defi nicji 
krzewu nie obejmuje pnączy np. bluszczu pospolitego, które 
zazwyczaj posiadają mniejsze znaczenie niż drzewa i krzewy 
i nie wymagają w tym samym stopniu ochrony prawnej.

Ponadto wprowadzono defi nicje „wywrotu” (pkt 26c) 
i „złomu” (pkt 26d) w związku z wprowadzeniem w określo-
nych sytuacjach odstępstw od wymogu uzyskania zezwole-
nia na ich usunięcie. I tak za złom należy uznać drzewo lub 
krzew, którego pień/pędy uległy złamaniu w wyniku działa-
nia czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, bądź katastrofy bu-

dowlanej. Natomiast wywrotem będzie drzewo lub krzew 
wywrócone w wyniku ww. czynników.

Defi nicja „żywotność drzewa lub krzewu” (pkt 26e) wiąże 
się z przepisem dotyczącym umorzenia opłaty administracyj-
nej w przypadku zachowania żywotności nasadzeń zastęp-
czych (art. 84 uop) oraz umorzenia kary administracyjnej 
w przypadku zachowania żywotności zniszczonych drzew lub 
krzewów (art. 88). Brak defi nicji „żywotności” powodował, 
że umarzane były opłaty lub kary, gdy istniały jakiekolwiek 
oznaki żywotności rośliny np. odrosty pędowe, mimo że 
praktycznie całe drzewo obumarło.

W defi nicji pojęcia „zadrzewienie” (pkt 27) zrezygnowano 
z odniesienia tej defi nicji do funkcji ochronnej, produkcyjnej 
lub społeczno-kulturowej pełnionych przez zadrzewienia. 
Wynika to z bardzo szerokiego zakresu tych funkcji oraz trud-
ności w określeniu, czy dane zadrzewienie spełnia takie funk-
cje. W związku z czym zaproponowano, aby za zadrzewienie 
uznawać każde drzewo lub krzew wraz z terenem, na którym 
występują, niebędące lasem lub plantacją.

Za „plantację” (pkt 27a) będzie uznawana uprawa drzew 
lub krzewów, założona w celu produkcyjnym, o zwartej po-
wierzchni. Jej wielkość nie może być mniejsza niż 0,1 ha, po-
dobnie jak wielkość lasu czy sadu, określona w przepisach 
o lasach oraz ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 
83f ust. 1 pkt 4 uop, na usunięcie drzew i krzewów z plantacji 
nie jest wymagane zezwolenie. Jednak w związku z brakiem 
defi nicji pojęcia plantacji, również w przepisach dot. rolnic-
twa lub leśnictwa, nie było jasnych kryteriów do stosowania 
tego odstępstwa.

– w art. 83a uop dookreślono, że organ wydający zezwole-
nie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi 
publicznej, powinien przekazać do uzgodnienia regionalne-
mu dyrektorowi ochrony środowiska, oprócz projektu ze-
zwolenia również akta sprawy oraz dokumentację fotogra-
fi czną. Tylko na podstawie pełnej dokumentacji w sprawie 
regionalny dyrektor ochrony środowiska może wyjaśnić stan 
faktyczny sprawy i podjąć właściwe rozstrzygnięcie. W prak-
tyce okazuje się, że wyznaczony termin 30 dni od dnia otrzy-
mania projektu zezwolenia na dokładne wyjaśnienie stanu 
faktycznego sprawy jest często niewystarczający. Wobec 
powyższego w ustawie daje się możliwość organowi uzgad-
niającemu zezwolenie na wydłużenie terminu załatwienia 
sprawy do 60 dni od otrzymania projektu zezwolenia, jeżeli 
istnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego.

– w celu uproszczenia procedury związanej z uzyskiwa-
niem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zweryfi ko-
wano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie ta-
kiego zezwolenia. Art. 83b uop znosi obowiązek dołączenia 
do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, 
na której rosną drzewa lub krzewy, na rzecz oświadczenia 
o posiadaniu takiego tytułu, składanego pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej. Zaproponowano zniesienie obowiązku 
przedstawienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości, 
na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usu-
nięcia. Postanowienia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy są informacją 
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drzewa na skutek uszkodzenia korony jest znaczący w wy-
niku usunięcia powyżej 30% korony drzewa. Przekroczenie 
tej wielkości podlegać będzie karze w wysokości 0,6 x opła-
ta administracyjna. Przepis ten ma ograniczyć uszkadzanie 
drzew, które prowadzi do znacznego osłabienia ich kondycji 
lub obumarcia. Jednocześnie istnieją przypadki, w których 
usunięcie powyżej 30% korony drzewa będzie dopuszczalne 
i zasadne, np. usunięcie obumarłych gałęzi, które mogą sta-
nowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia, przy-
wrócenie statyki drzewa czy formowanie korony młodych 
drzew i utrzymywanie tego kształtu, np. u ozdobnych form 
lip, czy wierzb głowiastych.

ust. 4 i 5: przepis określa wprost co w odniesieniu do ko-
rony drzewa stanowi uszkodzenie lub zniszczenie drzewa. 
Zgodnie z wiedzą dendrologiczną usunięcie powyżej 50% 
korony drzewa stanowi całkowitą szkodę, która powoduje 
obumarcie natychmiastowe lub odsunięte w czasie, a usu-
nięcie 30 % korony powoduje znaczne osłabienie kondycji 
drzewa. Regulacja ta stanowi podstawę do wymierzenia 
kary pieniężnej, określonej w art. 88 ust. 1 uop.

– art. 88 ust. 1 uop: uzupełniono katalog czynów, za któ-
rych dokonanie nakładana jest administracyjna kara pienięż-
na, o usuwanie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza 
nieruchomości (pkt 2) oraz o uszkadzanie drzew spowodo-
wane wykonaniem prac w obrębie korony drzew (pkt 4). 
Zrezygnowano z nakładania kary za zniszczenie terenów 
zieleni, tj. trawników i zielników. Wystarczającą ochronę 
prawną tych elementów zieleni zapewnia kodeks wykro-
czeń. Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu, wykroczeniem jest na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczenie 
lub uszkadzanie roślinności lub też dopuszczanie do niszcze-
nia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem 
oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
deptanie trawników lub zieleńców w miejscach innych niż 
wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę 
terenu. pkt 2: W odniesieniu do nowego czynu zabronione-
go, jakim jest usuwanie drzew lub krzewów bez zgody posia-
dacza nieruchomości, potrzeba jego wprowadzenia wynika 
z tego, że w dotychczasowych przepisach adresatem admi-
nistracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia mógł być wyłącznie podmiot 
uprawniony do uzyskania zezwolenia. W sytuacji gdy drzewo 
lub krzew zostały usunięte przez osobę trzecią powstawała 
jedynie odpowiedzialność karna za przestępstwo lub wy-
kroczenie z tytułu czynu niedozwolonego. Kara, jaka może 
być w takim przypadku nałożona na sprawcę przez organy 
sprawiedliwości jest niewspółmierna do odpowiedzialności 
administracyjnej ponoszonej przez posiadacza nieruchomo-
ści na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego 
zaproponowano, aby administracyjna kara pieniężna mogła 
być nałożona również na podmioty, które wycięły drzewa 
lub krzewy bez zgody posiadacza nieruchomości.

– art. 88 ust. 2 uop: karę za uszkodzenie, zniszczenie lub 
wycięcie drzewa bądź krzewu będzie ponosił posiadacz nie-
ruchomości, właściciel urządzeń przesyłowych lub osoba 
trzecia - w zależności kto był sprawcą. Jeżeli czynności te 
zostały wykonane przez osobę trzecią za zgodą posiadacza 
nieruchomości (np. fi rma ogrodnicza), wówczas odpowie-
dzialność będzie ponosił posiadacz nieruchomości. 

– w art. 88 ust. 10 uop doprecyzowano, że kar admini-
stracyjnych zarówno za usunięcie drzew i krzewów, jak 
i zniszczenie lub uszkodzenie drzew, nie stosuje się do drzew 
i krzewów, w przypadku których nie jest wymagane zezwo-
lenie na ich usunięcie, na podstawie art. 83f ust. 1.

– w art. 89 ust. 1 i 2 uop w nowym brzmieniu obniżono 
wysokość administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 
lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej 
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

– art. 89 ust. 4 uop: dla wyliczenia administracyjnej kary 
pieniężnej w przypadku braku kłody zaproponowano, aby 
ustalić, przyjmując nie promień lecz średnicę. Właściwe 
zmierzenie promienia jest bardzo trudne, szczególnie przy 
starych spróchniałych drzewach.

– art. 89 ust. 6 uop: wprowadzono możliwość obniżenia 
wysokości administracyjnej kary pieniężnej o 50% w przy-
padku usunięcia bez zezwolenia: złomu, wywrotu, drzewa 
lub krzewu obumarłego bądź nierokującego szansy na prze-
życie (np. większość drzewa miała obumarłe gałęzie). Obni-
żenie kary dotyczy drzew i krzewów, których kondycja jest 
najniższa. Zmiana wynika z potrzeby zróżnicowania wysoko-
ści kary w zależności od kwalifi kacji czynu niedozwolonego.

– art. 89 ust. 7 uop: w przypadku udowodnienia, że za-
bronione czynności zostały wykonane w stanie wyższej ko-
nieczności nie wymierza się kary administracyjnej. Przepis 
ten dotyczy sytuacji gdy drzewa lub krzewy zostały usunięte 
przez inne podmioty niż służby ratownicze do tego upo-
ważnione na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 13 uop, gdy na 
przykład nie było możliwości lub czasu do zawiadomienia 
właściwych służb.

– art. 89 ust. 10 uop: odpowiedzialność za wykonanie czy-
nów podlegających karze administracyjnej, o której mowa 
w art. 88 ust. 1 uop, ulega przedawnieniu w ciągu pięciu 
lat od końca roku, w którym dokonano tego czynu. Obecne 
przepisy przewidują jedynie przedawnienie wykonania kary, 
tj. nieuiszczenia administracyjnej kary pieniężnej za usunię-
cie lub zniszczenie drzew lub krzewów w ciągu 5 lat od koń-
ca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia (ust. 9).

Więcej informacji na temat zmian w Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 
627, z późn. zm.), mogą Państwo otrzymać w Urzędzie Gmi-
ny Puławy, pok. 212 w godzinach pracy Urzędu bądź pod tel. 
81-889-05-02.

Grzegorz Kamela (UGP)

– art. 84 uop: zaproponowana zmiana wynika z koniecz-
ności ujednolicenia obecnie obowiązujących przepisów. 
Z zestawienia tych przepisów wynikała pewna niekonse-
kwencja, inny termin wskazany był do odroczenia opłaty 
(3 lata od dnia wydania zezwolenia), a inny termin, w któ-
rym drzewa i krzewy powinny zachować żywotność (3 lata 
od dnia przesadzenia albo posadzenia drzew i krzewów). 
Obecnie termin odroczenia i zbadania udatności przesadze-
nia lub posadzenia drzew lub krzewów upływa po 3 latach 
od ostatniego dnia terminu ich przesadzenia lub posadze-
nia, który określany jest w wydawanym zezwoleniu. Jeżeli 
drzewa obumarły przed upływem tego okresu, organ może 
wcześniej wydać decyzję odpowiednio ws. umorzenia lub 
naliczenia opłaty (ust. 6). Doprecyzowano również sposób 
postępowania w sprawie pobierania odroczonej opłaty za 
usuwane drzewa lub krzewy, w przypadku gdy tylko część 
nasadzeń zastępczych nie zachowała żywotności. Wówczas 
organ powinien ponownie naliczyć opłatę proporcjonalnie 
do liczby nasadzeń, które nie zachowały żywotności (ust. 
5). Ponadto określono sposób postępowania, gdy podmiot 
w ogóle nie dokonał nasadzeń zastępczych lub wykonał je 
niezgodnie z zezwoleniem (np. nasadzono mniejsze drzewa 
lub innego gatunku) (ust. 7). Wówczas opłata administra-
cyjna będzie pobierana proporcjonalnie za usunięte drzewa 
lub krzewy, w zależności od liczby nasadzeń niewykonanych 
prawidłowo.

– art. 85 uop: przepis określa nowy sposób obliczania 
wysokości opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Metoda 
ta została opracowana na podstawie ekspertyzy pt. „Opra-
cowanie nowej metody określania wartości drzew wraz 
ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym 
uzasadnieniem metody i zasadności jej wprowadzenia do 
obiegu prawnego” wykonanej przez Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie resortu środowi-
ska. Wysokość opłaty za usunięcie drzew będzie ustalona na 
podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przy-
rostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub 
gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki 
w zależności od lokalizacji drzewa.

ust. 2: wskazano sposób mierzenia drzewa, w przypadku 
gdy na wysokości 130 cm posiada klika pni lub nie ma pnia, 
tzn. jest korona lub drzewo jest niższe niż 130 cm (np. ni-
skie, rozłożyste jałowce). Dotychczas obwód pnia drzewa 
rozwidlonego na wysokości poniżej 130 cm stanowił sumę 
obwodów każdego z pni drzewa. Rozwiązanie to budziło 
wątpliwości, bowiem wielkość korony drzewa wielopnio-
wego będzie mniejsza niż pojedynczych drzew w tej samej 
liczbie, co liczba pni. Wobec czego zaproponowano, że jako 
obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o naj-
większym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych 
pni. Natomiast w sytuacji, gdy drzewo posiada na wysoko-
ści 130 cm pnia koronę, jako obwód pnia drzewa przyjmuje 
się obwód jego pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

ust. 4: doprecyzowano jak obliczać powierzchnię zajętą 
przez krzewy. Wątpliwości interpretacyjne wynikały z faktu, 
że nierzadko powierzchnia, jaką zajmują same pędy główne 
krzewów, jest bardzo mała w porównaniu do powierzch-
ni, jaką zajmują pędy boczne, np. jałowiec sabiński. Pędy 
te jednak nie zajmują bezpośrednio gruntu (nie wyrastają 
w tym miejscu), lecz znajdują się nad gruntem.

– w art. 86 ust. 1 uop zmieniono wprowadzenie do wy-
liczenia tak, aby wynikało z niego, że we wskazanych przy-
padkach zarówno nie pobiera się, jak i nie nalicza się opłaty 
administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów. Naliczanie 
opłaty, która nie podlega pobraniu, było niepotrzebnym ob-
ciążeniem administracyjnym.

pkt 7 i 8: dotychczas w katalogu sytuacji, w których nie 
jest pobierana opłata, był wymieniony przypadek, gdy 
drzewa lub krzewy posadzono lub wyrosły na nierucho-
mości po zakwalifi kowaniu jej w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele budowlane. Przepis 
ten sprawiał, że wszystkie zadrzewienia, nawet starsze, na 
nieruchomościach przeznaczonych na cele budowlane były 
traktowane jako tymczasowe. Natomiast należy zauważyć, 
że na każdej nieruchomości powinna znajdować się mini-
malna powierzchnia biologicznie czynna, określona w pla-
nie zagospodarowania. W związku z czym zadrzewień na 
tych nieruchomościach nie można postrzegać jako element 
tymczasowy lub kolidujący z jej przeznaczeniem. W związ-
ku z czym w takich sytuacjach nie jest zasadne zwalnianie 
z opłaty. Natomiast w uzasadnionych przypadkach organ 
może stwierdzić, że wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 
lub przesadzenie drzew lub krzewów jest bardziej odpo-
wiednim środkiem kompensacji, wówczas opłaty mogą być 
odroczone. Niemniej, w celu umożliwienia usunięcia zadrze-
wień o charakterze tymczasowym, tj. młodych drzew i krze-
wów rosnących często w dużym zagęszczeniu, które mogły 
wyrosnąć np. po zaprzestaniu użytkowania Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, przewidziano zwolnienie z opłaty za 
ich usuwanie w celu przywrócenia gruntu do użytkowania 
rolniczego lub innego zgodnego z przeznaczeniem terenu. 
Dotyczy to drzew nieprzekraczających określonego obwodu, 
odpowiadającego drzewom w wieku 25 lat, oraz krzewów 
w wieku do 25 lat.

pkt 9: w przypadku zwolnienia z opłat w związku z zabie-
gami pielęgnacyjnymi ze względu na możliwość nadużywa-
nia przepisu ograniczono go do terenów zieleni. Tereny te 
są utrzymywane, aby dostarczyć społeczeństwu zieleń oraz 
zasadniczo pielęgnowane są przez osoby wykwalifi kowane 
mogące ocenić, czy niezbędne jest usunięcie niektórych 
drzew, aby poprawić warunki wzrostu pozostałym drzewom.

– art. 86 ust. 2 uop dotyczy przypadków, gdy organ uza-
leżnił wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
od ich przesadzenia lub wykonania nasadzeń zastępczych, 
a wnioskodawca został zwolniony od uiszczenia opłaty ze 
względu na przyczyny określone w art. 86 ust. 1 uop. W ta-
kiej sytuacji, jeżeli posadzone lub przesadzone drzewa lub 
krzewy nie zachowały żywotności nie jest możliwe pobranie 
opłaty. Zaproponowano, że wówczas możliwe jest ponow-
ne nałożenie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 
(również w przypadku przesadzenia drzew lub krzewów). Je-
żeli decyzja lub jej warunki nie zostaną wykonane wówczas 
zastosowanie mają przepisy egzekucyjne w administracji.

– art. 87a uop ust. 2 i 3: W związku z tym, że ustanowie-
nie zamkniętego katalogu właściwych zabiegów pielęgna-
cyjnych drzew byłoby zbyt skomplikowane, a przedmiotowy 
przepis związany jest z sankcją karną, określono, że możliwe 
jest usuwanie gałęzi do 30% korony, niezależnie do przy-
czyny. Z literatury wynika, że generalnie spadek wartości 
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Powiatowe Święto Policji 2015
Choć ofi cjalnie Święto Policji przypada 24 lipca, 

w rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej, 
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pu-
ławach swoje uroczystości zaplanowali na dzień 15 
lipca. W Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego 
oprócz licznie zgromadzonych Policjantów i Policjan-
tek zagościli Starosta Puławski Witold Popiołek oraz 
przedstawiciele władz samorządowych z gmin powia-
tu puławskiego. Gminę Puławy reprezentował jej Se-
kretarz - Paweł Kamola.

Obchody rozpoczął Komendant Powiatowy Policji 
w Puławach mł. insp. Dariusz Szkoda, który w okolicz-
nościowym przemówieniu wyraził wdzięczność za cały 
rok skutecznej pracy swoich podwładnych.

Nieodłączną częścią Święta Policji jest odczyt i wrę-
czenie rozkazów personalnych. W tym roku na wyższe 
stopnie mianowanych zostało 54 policjantek i policjan-
tów, którzy z rąk insp. Jarosława Adamskiego Zastępcy 
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz 
Komendanta puławskiej Policji odebrali akty miano-
wania oraz gratulacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
Piotr Zdun – funkcjonariusz dzielnicowy pracujący na 
terenie Gminy Puławy oraz Danuta Woszczek, miesz-
kanka naszej gminy. Serdecznie gratulujemy!

Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń 
i podziękowań dla Policjantek i Policjantów za ofi arną 
pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego 
powiatu, które przekazali licznie zgromadzeni goście. 
Upominki oraz szczególne wyrazy uznania wobec Ko-
mendanta, Rzecznika Prasowego Marcina Kopra oraz 
Dzielnicowych: mł. asp. Piotra Kotkiewicza oraz mł. 
asp. Piotra Zduna zostały przekazane przez przedsta-
wiciela naszej gminy Sekretarza Pawła Kamolę. Na 
ręce Komendanta został złożony również herb Gminy 
Puławy, który znajdzie godne miejsce w budynku Po-
licji.

Drodzy Mieszkańcy!
Pamiętajcie, że Policjant Dzielnicowy ma szczególne 

zadanie, ponieważ odpowiada za przypisane mu obsza-
ry. Można go zapytać o interesujące Was sprawy, prze-
kazać opinię, wnioski czy wiadomości. 

Dzielnica VII, Piotr Kotkiewicz, 
kom. 734406147, tel. 81-88-90-217
miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska, Niebrzegów, 
Nieciecz, Borowina, Skoki, Matygi, Borowa

Dzielnica VIII, Piotr Zdun, 
kom. 734403689, tel. 81-88-90-217
miejscowości: Anielin, Dobrosławów, Janów, Sosnów, 
Kajetanów, Kochanów, Leokadiów, Piskorów, Smogo-
rzów, Polesie, Zarzecze, Kowala, Opatkowice, Sadłowi-
ce, Góra Puławska, Kolonia Góra Puławska, Bronowice, 
Łęka, Klikawa, Pachnowola

Redakcja

Strażacy z Gminy Puławy znów wśród najlepszych!
Najlepsze drużyny z terenu całe-

go powiatu puławskiego spotkały 
się w sobotę 29 sierpnia br. w Wą-
wolnicy na Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych. Do zmagań 
o tytuł najlepszej załogi stanęło 11 
jednostek w kategorii mężczyzn oraz 
4 w kategorii kobiet. Strażacy rywali-
zowali w konkurencjach sztafety po-
żarniczej, ćwiczenia bojowego oraz 
musztry, która była oceniana poza 
ogólną klasyfi kacją punktową.

Gminę Puławy godnie reprezen-
towały jednostki OSP z Opatkowic, 
Leokadiowa oraz Dobrosławowa. Ry-
walizacja była niezwykle wyrównana 
i zacięta. W pierwszej konkurencji tj. 
sztafecie pożarniczej, drużyna z Leoka-
diowa okazała się bezkonkurencyjna, 
osiągając najlepszy wynik  spośród 
wszystkich jednostek, zaraz po nich 
uplasowali się strażacy z Opatkowic. 
Podobnie niepokonane były nasze 
strażaczki z Dobrosławowa. O osta-
tecznym wyniku zawodów przesądziła 
konkurencja ćwiczenia bojowego, któ-
ra nieco przetasowała ogólną klasyfi -
kację drużyn.

Strażacy z Opatkowic potwierdzili 
wysoką formę zaprezentowaną na 
tegorocznych gminnych zawodach 
w Górze Puławskiej, zajmując trzecie 
miejsce na zawodach powiatowych. 
Jako nagrodę załoga otrzymała pi-
larkę do drewna oraz 2 pary rękawic 
strażackich. Strażacy z Leokadiowa  
zakończyli zmagania na siódmej pozy-
cji. Podobnie jak na zawodach gmin-
nych, bezkonkurencyjne pozostały 
dziewczyny z Dobrosławowa, które 
zajęły pierwsze miejsce w kategorii 
kobiet i wygrały dla swojej jednostki 
agregat prądotwórczy BENZA .

Na zawodach obecni był Starosta 
Puławski Witold Popiołek oraz Wój-
towie i Burmistrzowie z terenu całego 
powiatu puławskiego. Naszym Straża-
kom gorąco dopingował Wójt Gminy 
Puławy – Krzysztof Brzeziński.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
Strażakom i cieszymy się z wysokie-
go poziomu umiejętności druhów 
z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Redakcja

Poniżej prezentujemy pełne wyniki Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych w Wąwolnicy.
Grupa A 
– Męskie Drużyny Pożarnicze

I miejsce OSP Klementowice
II miejsce OSP Bronice
III miejsce OSP Opatkowice
IV miejsce OSP Kazimierz Dolny
V miejsce OSP Wola Osińska
VI miejsce OSP Pożóg
VII miejsce OSP Leokadiów
VIII miejsce OSP Markuszów

IX miejsce OSP Rąblów
X miejsce OSP Janowiec
XI miejsce OSP Czołna

Grupa C 
– Kobiece Drużyny Pożarnicze

I miejsce OSP Dobrosławów
II miejsce OSP Wierzchoniów
III miejsce OSP Kłoda
IV miejsce OSP Rąblów
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W kajaku i na dwóch kółkach
Bogate walory przyrodnicze 

i krajobrazowe oraz rozwinięta in-
frastruktura turystyczna sprawia-
ją, że nasza gmina jest miejscem 
chętnie wybieranym do uprawiania 
turystyki rowerowej i kajakowej. 
A co gdyby połączyć te dwie for-
my aktywności? Ten prosty pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę, 
o czym świadczy ogromne zaintere-
sowanie, jakie wzbudziła impreza 
pn. Biathlon Turystyczny, zorgani-
zowana przez Urząd Gminy Puławy.

2 sierpnia br. ponad setka uczest-
ników zameldowała się w centrum 
Góry Puławskiej, na starcie „Bia-
thlonu Turystycznego”. Wszyscy 
w dobrych nastrojach i z nadzieją na 
wspaniałą przygodę.

Impreza dzieliła się na dwa etapy. 
Pierwszym był spływ kajakowy rze-
ką Wieprz, na odcinku z Kośmina do 
Borowej, który niestety ze względu 
na niski stan wody zakończył się nie-
co wcześniej – w Skokach. Nieplano-
wany spacer do świetlicy w Borowej 
wynagrodził ciepły posiłek prosto 
z grilla, przygotowany przez pracow-
ników GOK.

Ponad połowa uczestników zdecy-
dowała się pokonać drogę powrotną 
do Puław na rowerach. Trasa miej-
scami była wymagająca, ze względu 
na suche, piaszczyste podłoże, które 
nawet zaprawionym cyklistom spra-
wiało spore kłopoty. Trudny odcinek 
rowerzyści zostawili za sobą w Boro-

winie, skąd dalej wiodły przyjemne, 
leśne i polne ścieżki oraz drogi as-
faltowe.

Celem, dla którego podejmuje-
my tego rodzaju przedsięwzięcia 
jest zwiększenie zainteresowania 
turystyką aktywną zarówno wśród 
mieszkańców Gminy Puławy, jak 

i turystów z zewnątrz. Dzięki organi-
zacji podobnych wydarzeń wzrasta 
zainteresowanie naszą gminą, jej 
walorami turystycznymi oraz moż-
liwościami atrakcyjnego spędzenia 
wolnego czasu, jakie oferuje.

Kamil Lewandowski (RN)

Powiatowe Święto Plonów 2015 - podziękowanie
W niedzielę, 30 sierpnia br. odbyły się uroczystości 

dożynkowe Powiatu Puławskiego, których tegorocz-
nym gospodarzem była Wąwolnica. Jak co roku nasza 
gmina włączyła się we wspólne świętowanie. Sołtysi, 
mieszkańcy i pracownicy przygotowali stoisko, wień-
ce i potrawy, które brały udział w tradycyjnych kon-
kursach.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które 
poświęciły swój wolny czas oraz włożyły ogrom pracy 
w przygotowanie i udział w uroczystościach dożynko-
wych. Dzięki Wam Gmina Puławy po raz kolejny zapre-
zentowała się wspaniale.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana 
Hernyka Amanowicza - właściciela Zakładów Mię-
snych “Dobrosławów”, który przekazał wyroby wędli-
niarskie na nasze stoisko, oraz do rodzimej Piekarni & 
Cukierni “Abramowicz”, która dostarczyła świeże pie-
czywo i tradycyjny, dożynkowy bochen chleba.
Dziękujemy:
• za reprezentowanie sołtysów w rywalizacji konkur-

sowej Pani Sołtys Łęki – Mirosławie Walasek i Panu 
Sołtysowi Klikawy – Arturowi Mizurze;

• za wykonanie przepięknych wieńców dożynkowych:
- mieszkańcom wsi Borowa: Małgorzacie Filipek, 
Edycie Kopeć, Krystynie Kopeć, Grażynie Kunie, Lilli 
Bondek, Magdalenie Bednarczyk, Marzenie Bednar-
czyk, Henryce Bąkale i Stefanowi Bąkale;
- mieszkańcom wsi Łęka: Zofi i Chodoła, Zofi i i Kazi-
mierzowi Piwowarek, Wiesławie i Tadeuszowi Kiera-
sińskim, Dorocie Araźnej i Mirosławie Walasek;
- mieszkańcom wsi Skoki: Ewie i Waldemarowi Żmu-
dom, Barbarze Jońskiej, Irenie Pyra, Stefanowi Pyra, 
Krystynie Pyra i Urszuli Jońskiej

• za wykonanie repliki Mostu im. Jana Pawła II, który 
był ozdobą stoiska Gminy Puławy: Panom Tadeuszo-
wi Kierasińskiemu, Łukaszowi Kierasińskiemu i Ka-
zimierzowi Piwowarkowi;

• za przygotowanie konkursowych potraw regional-
nych i prezentację podczas dożynek:
- Elżbiecie Piątek-Stala z Góry Puławskiej – zupa 
„Bida Babci Zosi”;
- Witoldowi Szczepanikowi z Góry Puławskiej – sa-
łatka warstwowa warzywno – pieczarkowa;
- Małgorzacie Filipek z Borowej – „naleśniki z kapu-
stą Małgosi”;
- Mirosławie Walasek z Łęki – kiełbasa „Pęto Wuja 
Janka”;
- Agnieszce Bociańskiej z Jaroszyna – ratafi a „wspo-
mnienie lata”;
- Gosławie Kowalczyk z Borowej – ciasto dożynkowe 
z bakaliami.

Wszystkich tych potraw próbowaliśmy i potwierdza-
my, że były wyśmienite.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które przy-
gotowywały stoisko Gminy Puławy i w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się do jego prezentacji – Paniom: 
Renacie Jagieła, Sylwi Mizak, Jadwidze Głowackiej, 
Beacie Nowickiej, Anecie Woszczyk, Krystynie Opac-
kiej, Ilonie Zdun, Ewie Ochal, Iwonie Bachanek, Urszuli 
Gołdzie, Zdzisławowi Urbankowi, Elżbiecie i Waldema-
rowi Ścibakom, Kazimierzowi Jezuicie, Bogdanowi Go-
winowi, Jarosławowi Bernatowi, Andrzejowi Sońcie, 
Ryszardowi Zakonek, Henrykowi Krawczykowi, Krzysz-
tofowi Frączek, Ewie Rodzik i Markowi Teperowi.

Wszystkim rolnikom składamy życzenia wszelkiej po-
myślności, dziękujemy za Waszą ciężką codzienną pra-
cę na roli i za to, że pomimo przeciwności nie ustajecie 
w trudzie.

Redakcja
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Europejska Sztafeta Dobroci zawitała do Gołębia

Referendum Ogólnokrajowe za nami. 
Podsumowanie wyników w Gminie Puławy

Łuków na Lubelszczyźnie i czeską Pragę dzieli dy-
stans ponad ośmiuset kilometrów. Choć nawet dla 
samochodu jest to spora odległość, kilku zapalonych 
miłośników biegania postanowiło przebyć tą trasę na 
własnych nogach. Tak zrodziła się idea Europejskiej 
Sztafety Dobroci - inicjatywy promującej aktywny, 
zdrowy i wolny od nałogów styl życia. Wśród miejsc, 
które po drodze odwiedziła Sztafeta znalazła się tak-
że nasza gmina.

W czwartkowy wieczór, 10 września br. sztafeciści 
dotarli do Gołębia, gdzie wypatrywała ich spora grupa 
mieszkańców - rowerzystów i biegaczy, którzy posta-
nowili włączyć się do Sztafety. Po symbolicznym prze-
kazaniu fl agi ESD i wymianie pamiątek, sztafeta wyru-
szyła w dalszą drogę do Puław. Na kilkunastokilome-
trowym odcinku towarzyszyła jej nasza eskorta, którą 
zorganizowała rodzima Fundacja BezMiar. Do sztafety 
przyłączył się również wójt Krzysztof Brzeziński, który 
dystans z Gołębia do Puław pokonał na rowerze. Nie 
mogło zabraknąć też zastępcy wójta, Norberta Stasza-
ka - prywatnie miłośnika biegania - który przebył trasę 
na własnych nogach.

W Gołębiu do sztafety dołączył Kazimierz Piskorek - 
żywa legenda, mieszkaniec Uściąża, który w tym roku 
w 45 dni przebiegł ok. 2800 kilometrów dookoła Pol-
ski, promując życie w trzeźwości.

Nasza przygoda z Europejską Sztafetą Dobroci za-
kończyła się w puławskiej Marinie, skąd sztafeciści po 
krótkim odpoczynku wyruszyli w dalszą drogę. Życzy-
my im szczęścia, wytrwałości i wiele sił na dalszej trasie 
biegu. Mamy nadzieję, że dobro i pozytywna energia, 
którą przyniosła Sztafeta pozostanie z nami na dłużej.

Kamil Lewandowski (RN)

6 września br. odbyło się Refe-
rendum Ogólnokrajowe, w którym 
Polacy mieli możliwość wypowie-
dzenia się w kwesti ach wprowadze-
nia jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu 
RP, sposobu fi nansowania parti i po-
litycznych oraz wprowadzenia ogól-
nej zasady rozstrzygania wątpliwo-
ści co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika.

W naszej gminie uprawionych do 
udziału w referendum było 9722 
osób, z czego 657 zdecydowało się 

oddać głos. Daje to frekwencję na 
poziomie 6,76%.

Spośród mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w referendum:
• 507 osób (79,10%) opowiedziało 

się za wprowadzeniem jednoman-
datowych okręgów wyborczych w 
wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej;

• 105 osób (16,36%) opowiedziało 
się za utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu fi nansowania parti i 
politycznych z budżetu państwa;

• 596 osób (93,85%) opowiedzia-
ło się za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości 
co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatni-
ka.
Osoby zainteresowane szczegó-

łowymi wynikami referendum nie 
tylko w skali gminy, ale również 
powiatu czy województwa, zapra-
szamy na stronę internetową Pań-
stwowej Komisji Wyborczej – www.
referendum2015.pkw.gov.pl

Kamil Lewandowski (RN)

„To już pięć lat i występów szmat”
- czyli pięć lat działalności zespołu teatralno-kabaretowego „Babeczki z Gołębia”

Zespół „Babeczki z Gołębia” to kobiety w wieku 
emerytalnym, ale pełne życia, radości i humoru, bo 
jak same twierdzą w jednym ze swoich przedstawień: 
„nawet jak ma się sto lat, można tworzyć wokół sie-
bie cudny świat…”. 

Działają w Gminnym Ośrodku Kultury, spotykając 
się w każdą środę miesiąca, by przygotować się do 
scenicznych ról niepoważnych (kabaretowych) czy bi-
jących powagą i nastrojem - widowisk i montaży po-
etyckich. 

„Babeczki” to członkinie bardzo aktywne, zaangażo-
wane i odpowiedzialne. Chętnie wcielają się w różne 
role sceniczne, sumiennie uczą się gry aktorskiej, sa-
modzielnie wykonują stroje sceniczne, dbając o zgod-
ność z tematem i graną rolą. Cenią tradycje, zwyczaje 
miejscowe i starają się przekazać to wszystko młodym 
pokoleniom. 

Niektóre z członkiń zespołu należą również do To-
warzystwa Przyjaciół Gołębia oraz czynnie uczestniczą 
w zajęciach zespołu muzycznego „Seniorki”, działają-
cego w Gminnym Ośrodku Kultury. „Babeczki” współ-
pracują aktywnie  z Gminą Puławy, z placówkami 
oświatowymi działającymi w Gołębiu, z OSP- Gołąb, 
z Sołectwem i Parafi ą Rzymskokatolicką, wspólnie 
przygotowując przedstawienia, stoiska, wystawy, kier-
masze. 

 Zespół, który narodził się wiosną 2010 roku, zainau-
gurował 11 września 2010 r. przedstawieniem „Daw-
niej to były czasy” w czasie obchodów w Gołębiu Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. Grupa ma w swym dorobku 
wiele występów  i przedsięwzięć na festynach, dożyn-
kach, konkursach, hitach turystycznych i przeglądach 
teatralno-kabaretowych w gminie, powiecie i woje-
wództwie. Zdobył niejednokrotnie nagrody rzeczowe 
lub pieniężne. Występy Babeczek poznały (oprócz Go-

łębia) następujące miejscowości: Puławy, Dęblin, Góra 
Puławska, Kąkolewnica, Sarny, Strzyżowice, Sawin, 
Końskowola, Jastków, Stężyca, Kurów, Skoki, Brzeźce, 
Leokadiów.

 W 2012 roku, zgodnie z Regulaminem przyznawa-
nia, używania i posługiwania się znakiem promocyj-
nym „Produkt Lokalny Zielonego Pierścienia” – „Ba-
beczki” otrzymały Certyfi kat Produktu Lokalnego w ka-
tegorii „zespół regionalny”, ponieważ swą działalnością 
artystyczną promują również tradycje i zwyczaje lokal-
ne oraz regionalne.

Jesienią tego samego roku zespół otrzymał Nagrodę 
Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury, a w roku 
2013 Babeczki (wraz z zespołem Śpiewające Seniorki) 
zostały uhonorowane statuetką Zasłużony dla Gminy 
Puławy.

Poniżej prezentujemy tytuły tekstów scenicznych 
oraz montaży poetycko-muzycznych wystawionych do-
tychczas przez Babeczki, czyli pokłosie pięciu lat dzia-
łalności scenicznej:

Dawniej to były czasy, Moherowa odnowa z Dziur, 
Przedkościole już w oczy nie kole, Zawsze z modlitwą 
do Ojczyzny naszej, Którędy do Betlejem, Postaw na 
luz, gdy 50 plus, Truskawkowe spotkania III stopnia, 
Szufl a od Kufl a, czyli tajemnice gołębskich codzienno-
ści, Łon nas cłek, bo z gór, Gołębskie Herody na  daw-
ne mody, Kobiety świata u Wielkiego Brata, Co się 
marzy babskiej straży, GOK-u czterdziestka to nie jest 
pestka, Nie bez racji trzeba mówić o tolerancji, Czło-
wiek w Internetowie, Produkt regionalny, Jak sołtys 
Walenty chciał zostać świętym, Na ratunek… wizeru-
nek, Starsze panie na czerwonym dywanie.

Szczere gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy!

Redakcja
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18 września 2015 r. Seniorzy  z Powiatu Puławskiego 
świętowali 50-lecie działalności Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Puławach.

Uroczystości w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom 
Chemika“ otworzyła Przewodnicząca Oddziału Ewa 
Dobraczyńska. Podczas uroczystej gali nagrodzono 
zasłużonych dla związku. Kwiaty i puchary z rąk 
zarządu głównego PZERiI w Warszawie trafi ły m.in. do 
przewodniczących lokalnych kół związku w powiecie 
puławskim. Listy gratulacyjne i upominki z rąk 
Sekretarza Gminy Puławy Pawła Kamoli otrzymali 
przewodniczący kół z terenu naszej gminy: Janusz 
Kondek,  Danuta Kursa i Stanisław Wiraszka.

Redakcja

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
ma już pół wieku!

Wybrał Zarzecze zamiast Afryki
Pod koniec lata w Zarzeczu zadomowił się młody 

bocian. Nie dając sobie rady z poszukiwaniem jedzenia 
w upalne dni, upodobał sobie jako „stołówkę” Szkołę 
Podstawową w Zarzeczu, a konkretniej boisko. 
Przebywające tam dzieci, ciesząc się z faktu bliskiego 
obcowania z bocianem, karmiły go co spowodowało 
oswojenie się bociana - ptaka, żyjącego dziko na 
wolności. Jak wiadomo bociany odlatują z końcem 
lata, lecz ten „nasz bocian” postanowił pozostać 
dłużej w Zarzeczu.

Przebywając na terenie boiska oraz miejscowości, 
bocian niestety stwarzał zagrożenie zarówno dla 
dzieci, jak i samochodów poruszających się drogami 
w Zarzeczu. W celu ochrony najmłodszych i kierowców 
przed bocianem oraz dla jego własnego dobra, w dniu 
16 września br. ptak został schwytany i zawieziony 
przez pracownika Urzędu Gminy do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, do Kliniki Chirurgii 
Zwierząt. Tam bociek zostanie dokładnie przebadany 
i przekazany dalej pod opiekę specjalistyczną.

Wraz z końcem lata większość bocianów odlatuje 
na swoje zimowiska w Afryce, jednak rokrocznie 
zwiększa się liczba osobników, które próbują zimę 
przetrwać w naszym kraju. Jeżeli macie Państwo 
wątpliwości czy i jak pomagać zimującym boćkom, 
warto sięgnąć po radę ekspertów. Polecamy lekturę 
poradnika opublikowanego na stronie internetowej 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków:
www.otop.org.pl

Redakcja

Święto nauki w Puławskim Parku 
Naukowo-Technologicznym

W środę, 23 września br. dzieci z gminy Puławy 
miały okazję uczestniczyć w wielkim święcie nauki ja-
kim były wydarzenia XII Lubelskiego Festi walu Nauki, 
pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”, odbywające się 
w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Na młodych odkrywców czekało mnóstwo atrakcji, 
a główną z nich były pokazy chemiczne zorganizowa-
ne przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Pu-
ławach. Spektakularne – głośne i kolorowe reakcje 
chemiczne zaczarowały dzieci i sprawiły im mnóstwo 
radości. Dodatkową atrakcją była wystawa robotów, 
a na niej sympatyczny robot Grupy Azoty „Beta”, któ-
remu mogły podać rękę czy porozmawiać. Ponad dwu-
metrowy Robot-gigant ział dymem i zmieniał kolory. 
Uczniowie mogli również samodzielnie sterować kilko-
ma urządzeniami, brać udział w krótkich warsztatach 
budowy i programowania robotów, by później obser-
wować ich wyścigi w labiryncie czy rozgrywki sumo.

Sponsorem generalnym imprezy była Grupa Azo-
ty ZA Puławy S.A. a głównym organizatorem Puław-
ski Park Naukowo-Technologiczny. Oprócz Gminy 
Puławy w wydarzenie zaangażowały się Miasto Pu-
ławy, Starostwo Powiatowe w Puławach, Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut We-
terynaryjny, Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, fi rmy: Twój Robot i Fabryka Inspi-
racji. 

Mamy nadzieję, że wizyta w PPN-T zainspirowała-
najmłodszych mieszkańców Gminy, poszerzyła ich ho-
ryzonty i unaoczniła im, że radość poznawania i ucze-
nia się jest, rzeczywiście najlepszą drogą do Nagrody 
Nobla.

Joanna Dziewięcka-Oroń (PPNT)

fot: rs
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Rodzinny piknik w Leokadiowie
13 września, w Leokadiowie 

odbył się piknik rodziny. Na bo-
isku przy szkole mieszkańcy mieli 
możliwość odpocząć, zintegrować 
się, obejrzeć turniej piłki nożnej. 
Wszystko to przy miłej muzyce 
na żywo. Organizatorami byli SKS 
Leokadiów oraz Stowarzysze-
nie „Przeszłość-Przyszłości” (przy 
udziale Gminy Puławy).

Atrakcje rozpoczął turniej piłki 
nożnej. Brały w nim udział cztery 
drużyny: SKS Leokadiów (niebie-
scy), SKS Leokadiów (żółci), dru-
żyna Powiatu Puławskiego oraz 
FC Wiadro. Choć rozgrywki miały 
charakter rekreacyjny i towarzyski 
to nie zabrakło ostrej rywalizacji. 
Nie dziwmy się - zwycięski zespół 
otrzymał w nagrodę beczkę piwa. 
Po zaciętej grze, ostatecznie wygrał 
zespół SKS Leokadiów (żółci).

Także dzieci mogły znaleźć coś 
dla siebie. Członkowie naszego 
Stowarzyszenia przygotowali licz-
ne konkursy i zabawy dla najmłod-
szych. Były także konkursy strażac-
kie. Innymi atrakcjami były między 
innymi pokazy karate, które popro-
wadził Paweł Badzio. Dzieci mogły 

poznać podstawy treningu, różne 
kopnięcia, uderzenia, ale także ćwi-
czenia ogólnorozwojowe. Zebrani 
mogli podziwiać także sztukę ma-
kramy - ręcznie wykonaną biżuterię.

Ciekawość wzbudził pokaz tańca 
w wykonaniu Kasi Fijoł. Jej spraw-
ność i talent został nagrodzony 
gromkimi brawami. Pomiędzy atrak-
cjami czas swoją muzyką umilał nam 
zespół Szkwał z Kątów Rybackich 
- Zbyszek Szmidt grał na klawiszach 
i akordeonie, a Artur Dziekoński na 
gitarze. Szlagiery polskie i zagranicz-
ne poderwały zebranych do tańca. 
Dziękujemy Wam za muzyczną opra-
wę pikniku!

W ciągu całego pikniku sprze-
dawane były losy Loteriady. Obok 
nagród rzeczowych znalazły się na 

prawdę wartościowe losy, za które 
dziękujemy naszym sponsorom:

- Wejście na kręgle dla ośmiu 
osób, (dla dzieci) wejściówki do 
Krainy Urwisa ufundowała Galeria 
Nova
- Bilety na rejs statkiem - Żegluga 
Śródlądowa Henryk Skoczek
- Wejście do SPA - SPA Nałęczów.
- Fundatorem beczki piwa była 
Planeta Luna (która także zapew-
niła stoisko gastronomiczne).
Ogromne Podziękowania należą 

się Panu Bogdanowi Krześniakowi, 
który jako konferansjer profesjonal-
nie prowadził całą imprezę.

źródło: 
www.przeszloscprzyszlosci.pl

Siedemdziesiąt lat temu, na 
zgliszczach wyniszczonej wojną 
Polski, grupa mieszkańców Le-
okadiowa z ówczesnym sołtysem 
Bolesławem Kobiałką na cze-
le, podjęła inicjatywę utworze-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej. 
I choć pierwsze kroki, stawiane 
w trudnych, powojennych czasach 
nie były łatwe, rozpoczęta wów-
czas historia trwa nieprzerwanie 
po dziś dzień. W niedzielę, 20 
września br. druhowie OSP w Le-
okadiowie świętowali jubileusz 
70-lecia istnienia jednostki.

Niecodzienna uroczystość zgro-
madziła wielu znamienitych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. 
Pan Stanisław Gogacz - Senator 
RP, Pan prof. Krzysztof Szulowski 
reprezentujący Szefową Kancelarii 
Prezydenta RP Panią Małgorzatę 
Sadurską, Pan Jan Ziomka - Członek 
Zarządu Powiatu Puławskiego, Pan 
Grzegorz Podgajny - Komendant 
PSP w Puławach, druhny i druho-
wie oraz liczne grono przyjaciół 
i sympatyków OSP w Leokadiowie. 
Pan Wójt Krzysztof Brzeziński wy-
stępował podczas jubileuszu w roli 
szczególnej, jako zwierzchnik - Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP. Honorowe miejsce wśród 
uczestników uroczystości zajmo-
wał Pan Stanisław Kawka - ostatni 
żyjący spośród członków - założy-
cieli jednostki.

Obchody jubileuszowe rozpoczę-
ła Msza Św. w kościele parafi alnym 
w Zarzeczu, którą koncelebrował 
Proboszcz ks. Sylwester Laskowski 
wraz z ks. Patrykiem Hrostkiem - 
wikariuszem z parafi i w Górze Pu-
ławskiej. Następnie zgromadzeni 
goście udali się do Leokadiowa, 
gdzie na placu przed strażnicą od-
była się część ofi cjalna uroczysto-
ści.

Pod adresem druhów z Leoka-
diowa padło wiele gratulacji, ży-
czeń oraz słów wdzięczności 
i uznania. Przyszła także kolej na 

Brylantowy jubileusz OSP w Leokadiowie
wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
dla najbardziej zasłużonych. Pan 
Stanisław Kawka przybliżył nie-
co historię jednostki, zadziwiając
doskonałą pamięcią o ludziach i wy-
darzeniach sprzed siedemdziesięciu 
laty. Dalsza, mniej formalna część 
jubileuszu odbyła się w gościnnych 
murach strażnicy w Leokadiowie.

Lista wyróżnionych podczas uro-
czystości 70. lecia istnienia OSP 
w Leokadiowie:

- Uchwałą Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 
Polskiej w Lublinie Srebrnym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa 
zostali odznaczeni dh Mariusz 
Urbanek i dh Kazimierz Szymań-
ski. Brązowym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa zostali odznaczeni 
dh Łukasz Dąbrowski i dh Robert 
Urbanek.

- Decyzją Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Odznaką „Wzorowy Stra-
żak” zostali wyróżnieni: dh Łukasz 

Dąbrowski, dh Paweł Jędrych, dh 
Zbigniew Jędrych, dh Piotr Ma-
tysiak, dh Tomasz Czarnecki, dh 
Damian Oleś, dh Piotr Gołda, dh 
Kamil Szymański, dh Krzysztof Na-
mięta, dh Piotr Jary, dh Dominik 
Araźny, dh Konrad Kobylski, dh 
Łukasz Baran oraz druhny Krysty-
na Jędrych, Anna Dąbroska, Ewa 
Krześniak i Lucyna Urbanek.

- Uchwałą Prezydium Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Odznaką „Za 
wysługę lat” zostali odznaczeni: dh 
Stanisław Kawka - 70 lat, dh Jan 
Kawka i dh Tadeusz Kobylski - 65 
lat, dh Wacław Wierzbicki - 60 lat, 
dh Henryk Wiejak i dh Bronisław 
Tyburcy - 55 lat, dh Marian Ma-
rysiak i dh Marian Namięta - 45 
lat, dh Mieczysław Wierzbicki i dh 
Henryk Jakubowski - 40 lat, dh 
Bogdan Krześniak - 30 lat, dh Hen-
ryk Glegoła - 25 lat, dh Zbigniew 
Jędrych oraz Zdzisław Urbanek - 
20 lat.

 Kamil Lewandowski (RN)
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Chwalimy się tym co mamy, wspominamy co utraciliśmy!

W piątek, 18 września br. w mu-
rach Urzędu Gminy Puławy gościli-
śmy delegację samorządową z za-
przyjaźnionej, austriackiej gminy 
Groβ-Siegharts. Odwiedził nas Pan 
Gerald Matzinger – Burmistrz wraz 
z Dyrektorem Urzędu Miejskiego 
Panem Jochenem Strnadem oraz 
Diakonem a zarazem zasłużonym 
działaczem OSP w Austrii Panem 
Othmarem Ableidingerem.

Goście przybyli do Polski by wziąć 
udział w obchodach jubileuszu 
40-lecia działalności artystycznej 
chóru „Szczygiełki” i zespołu „Scho-
lares Minores” z Poniatowej, z któ-
rą Groβ-Siegharts od wielu lat po-
zostaje w ofi cjalnym partnerstwie. 
Inicjatorem współpracy pomiędzy 
miastami był Pan Wójt Krzysztof 
Brzeziński, który przez ponad dwa-
dzieścia lat pracował jako Dyrektor 
Szkoły Muzycznej i Kierownik Ar-
tystyczny Miejskiej Orkiestry Dętej 
Groβ-Siegharts.

Korzystając z obecności w na-
szym kraju, austriaccy samorzą-
dowcy postanowili odwdzięczyć 
się za naszą wizytę w Austrii przed 
trzema laty. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze i było doskona-
łą okazją do wymiany doświadczeń. 
Szczególnie interesująca była wy-
powiedź Pana Geralda Matzinge-
ra, który opowiadał o swojej pracy 
w obozie dla uchodźców w mieście 
Traiskirchen w Dolnej Austrii.

Na zakończenie swojego pobytu 
w Urzędzie Gminy Puławy, goście 
wyrazili nadzieję, że piątkowa wi-
zyta nie była ostatnią a współpraca 
pomiędzy naszymi samorządami 
będzie się nadal owocnie rozwijać. 
Następnie udali się do Poniatowej, 
gdzie odwiedzili m.in. pałac w Kra-
czewicach. W piątek uczestniczyli 
w wyjątkowym, jubileuszowym 
koncercie w Archikatedrze Lubel-
skiej.

Kamil Lewandowski (RN)

Delegacja samorządowa z Austrii z wizytą 
w Gminie PuławyEuropejskie Dni Dziedzictwa w Gołębiu obchodzone 

były już po raz siódmy. Temat tegorocznej 23. edycji 
w Polsce to „Utracone dziedzictwo”. Gołębskie święto-
wanie zainaugurowano 13 września parafi alnymi Do-
żynkami. Wieczorem miłośnicy poezji mogli wysłuchać 
wzruszających strof pochodzących z wydanego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia tomiku poetyckiego 
Pani Agnieszki Maj, pod jakże wymownym tytułem: 
„Dojrzewanie ciszy’’.

Główne uroczystości przypadły na 19 i 20 września. 
Sobotni program w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołę-
biu rozpoczął się wernisażem Pani Zofi i Kursy „Igłą ma-
lowane”. Artystka zdradziła szczegóły powstawania mi-
sternie wykonanych obrazów oraz opowiedziała historię 
kilku z nich. W świat minionej epoki wprowadził zgro-
madzonych historyk z Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta, działającej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom 
Chemika”. Pan Zbigniew Kiełb ze szczegółami omówił 
zmiany, jakie zaszły w wyglądzie puławskiej osady pała-
cowo-parkowej, prezentując przy tym unikatowe zdjęcia 
autorstwa Stanisława Bawolskiego. Prelekcja historyka 
była zapowiedzią wystawy, którą można było nazajutrz 
obejrzeć w murach gimnazjum w Gołębiu. Kolejną atrak-
cją dnia był marsz Nordic Walking, współorganizowany 
przez Fundację BezMiar. Wśród osób, które wybrały ak-
tywny tryb spędzenia sobotniego popołudnia znalazła 
się ok. 70 osobowa grupa młodzieży z I LO w Puławach, 
21 Drużyna Harcerska „Astra” im. M. Kopernika oraz 
grupa miłośników sportu z Gołębia. Sobotnie obchody 
zwieńczył występ zespołu z Lubartowa „Syndrom Becz-
ki”. Szantowa muzyka porwała przybyłych na koncert.

Niedzielne uroczystości ofi cjalne otworzyła Dyrektor 
Gimnazjum w Gołębiu, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pani Danuta Smaga. W wydarzeniu uczestniczył Wójt 
Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wraz z zastępcą 
Norbertem Staszakiem. Swoją obecnością zaszczycili 

nas także goście mi.in. władze Powiatu Puławskiego 
oraz Miasta Puławy.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Gołębiu oraz wokaliści i zespoły działające 
przy GOK w Gołębiu. Dziecięca grupa Aplauz przygoto-
wała inscenizację przywołującą szkołę z dawnych lat. 
Panie z Kabaretu „Babeczki” tematycznym programem 
rozbawiły publiczność do łez. Warto zaznaczyć, że gru-
pa, której kierownikiem artystycznym jest Pani Agniesz-
ka Maj, w tym roku obchodzi swój piąty jubileusz. Go-
ścinnym występem uroczystość uświetnili: Zespół Tańca 
Ludowego „Bystrzacy” z Wąwolnicy oraz Koło Łowiec-
kie „AZOTROP” Puławy. Dodatkową atrakcją był pokaz 
modeli latających, przygotowany przez uczniów warsz-
tatów modelarskich, prowadzonych przez Pana Janusza 
Kondka z Borowej.

Do hasła tegorocznych obchodów w swoich wystę-
pach nawiązywali zarówno dorośli jak i dzieci. Nasi Ar-
tyści zwrócili uwagę widzów na różne elementy utraco-
nego dziedzictwa: wynikające z tragicznych wydarzeń 
wojennych, utraconych skarbów narodowych, czy zapo-
mnianych lokalnych tradycji i obyczajów.

Trudu organizacji obchodów wspólnie podjęło się 
kilka podmiotów z naszej gminy: Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, Parafi a Rzymskoka-
tolicka w Gołębiu oraz Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.

Ogromne wyrazy uznania na ręce Organizatorów wy-
darzenia złożył Wójt Gminy Puławy, podkreślając umie-
jętność i wartość współpracy między instytucjami. Na-
leży również zaznaczyć, że tak uroczyste obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa są wydarzeniem wyjątkowym 
w skali całego powiatu puławskiego i z pewnością będą 
kontynuowane w kolejnych latach.

Redakcja
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Z przyjemnością informujemy, że decyzją Zarzą-
du Województwa Lubelskiego wyrażoną w formie 
Uchwały Nr LIV/1099/2015 z dnia 8 września 2015 r. 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński został 
wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Lubelskiego”.

Odznaka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” 
jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, które 
nadaje się osobom, instytucjom i podmiotom, które 
całokształtem działalności zawodowej i społecznej, 
względnie realizacją swoich zadań na rzecz Wojewódz-
twa Lubelskiego znacząco przyczyniły się do jego go-
spodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

Władze województwa doceniły Pana Wójta Krzyszto-
fa Brzezińskiego w szczególności za jego działalność na 
niwie współpracy międzynarodowej. W 2001 r. Nasz 

Na przełomie października i listopada br. do dru-
hów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach 
trafi  nowy, lekki samochód pożarniczo-gaśniczy. Za-
kup pojazdu nie byłby możliwy, gdyby nie owocne 
starania Wójta Krzysztofa Brzezińskiego o dotację 
z ZOSP RP.

Choć wiedziałem, że nie będzie łatwo, obiecałem zro-
bić wszystko by druhowie z Bronowic dostali nowy sa-
mochód – mówi Krzysztof Brzeziński. Wójt dotrzymał 
danego słowa i dzięki dotacji w wysokości 50 000,00 zł, 
pozyskanej z Zarządu Głównego ZOSP RP, będzie moż-
liwy szybki zakup pojazdu. Obecnie trwają niezbędne 
procedury przetargowe.

Dziękuję wszystkim osobom, które wspierały mnie 
w staraniach o środki na zakup samochodu dla OSP 
w Bronowicach, w szczególności Panu Marianowi 
Starownikowi – Wicewojewodzie Lubelskiemu, Panu 
Witoldowi Popiołkowi – Staroście Puławskiemu, Panu 
Grzegorzowi Podhajnemu – Komendantowi PSP w Pu-
ławach, Pani dr Hannie Czerskiej-Gąsiewskiej, Panu 
Tadeuszowi Szyszko – Dyrektorowi Zarządu Wykonaw-

Krzysztof Brzeziński zasłużony dla Województwa Lubelskiego

Nowe samochody dla strażaków z Gminy Puławy

Wójt był inicjatorem zawarcia umowy partnerskiej po-
między austriackim Gross-Siegharts a Poniatową. Było 
to drugie w historii Polski i Austrii ofi cjalne, międzyna-
rodowe partnerstwo pomiędzy miastami. Pan Krzysztof 
Brzeziński zorganizował niezliczoną liczbę wyjazdów 
studyjnych, wymian samorządowych i kulturalnych po-
między Polską, Austrią i Niemcami, w tym m.in. wyjazdy 
honorowych krwiodawców z Lubelszczyzny do Wiednia.

Wyróżnienie zostało wręczone w sobotę, 19 września 
br. w Poniatowej, podczas koncertu jubileuszowego w 
ramach obchodów 40-lecia działalności artystycznej 
chóru „Szczygiełki” i zespołu „Scholares Minores pro 
Musica Anti qua”.

Kamil Lewandowski (RN)

czego OW ZOSP RP w Lublinie oraz Panu Zbigniewowi 
Czępińskiemu – Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie – dziękuje Wójt Krzysztof Brzeziński.
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Kolejna edycja programu wydawania żywności

Horyzont myśli, uczuć i zdarzeń 
- wieczór poetycko-satyryczny w Gołębiu

30 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Puławach odbyły się działania towarzyszące wyda-
waniu żywności dla Benefi cjentów w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD).

Przeprowadzono pogadankę pt. „Zasady zdrowego 
żywienia”, którą prowadziła dietetyk Pani Agnieszka 
Kosk oraz pokaz kulinarny w wykonaniu mistrza kuchni 
Pana Kamila Kozioła, połączony z degustacją zdrowych 
potraw. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 mieszkań-
ców naszej Gminy oraz przedstawiciel Banku Żywności 
w Lublinie - Pani Dorota Burek.

Z pomocy w ramach programu żywnościowego ko-
rzysta 485 mieszkańców naszej Gminy, tj. wszyscy Ci, 
którzy wyrazili taką chęć i spełniają określone kryte-
ria dochodowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za aktywny udział oraz życzliwą atmosferę 
spotkania.

W Gminie Puławy realizatorem programu wydawa-
nia żywności jest Chrześcijańska Służba Charytatyw-
na, fi lia w Puławach (organizacja działająca na terenie 

W niedzielę, 13 września br. w świetlicy OSP w Go-
łębiu odbył się wieczór poetycki pt. „Horyzont myśli, 
uczuć i zdarzeń”, zorganizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Gołębia. Wydarzenie przyciągnęło rzeszę 
miłośników twórczości naszej rodzimej poetki - Pani 
Agnieszki Maj oraz fotografi i Pana Krzysztofa Olsza-
ka.

Podczas wieczoru zaprezentowano najnowsze dzie-
ło Pani Agnieszki - tomik wierszy zatytułowany „Doj-
rzewanie ciszy”. Jest to zbiór wierszy rymowanych 
i wolnych, o treściach zarówno optymistycznych jak 
i nostalgicznych. Wiersze zachęcają do zadumy nad 

Gminy Puławy) we współpracy z Gminą Puławy, która 
wspiera to przedsięwzięcie w zakresie kierowania be-
nefi cjentów, użyczania magazynu oraz  kosztów trans-
portu żywności. W aktualnej edycji programu uczestni-
czy jedynie 70 organizacji, które świadczą pomoc w 54 
gminach (w tym w naszej Gminie), na 213 gmin z woje-
wództwa lubelskiego.

dr Tomasz Włodek (kierownik GOPS)  

otaczającą rzeczywistością, jak również zapraszają do 
przeżycia chwil szczęścia. Autorka kocha otaczający 
świat i ludzi. Jest szczęśliwa, że może dać coś innym. 
W życzliwy sposób przekazuje trafne słowa, będące 
odpowiedzią na różne nurtujące nas pytania i nazywa 
w nietypowy sposób to, co czują inni.

Na scenie zagościły niezastąpione „Babeczki z Go-
łębia” oraz Jarosław Klimowicz i Anita Skomra - pod-
opieczni GOK-u, a całość wieczoru poprowadziła Pani 
Monika Zych.

Redakcja
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Piknik integracyjny „Niepełnosprawni - pełni życia” 
był wydarzeniem wyjątkowym pod wieloma wzglę-
dami. Na scenie znakomici Artyści, na placu wspania-
ła publiczność. Dopisały  zarówno nastroje jak i po-
goda. 

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą 
w gołębskim kościele. Kolejne punkty pikniku obyły 
się już na placu przy szkole, gdzie nieopodal sceny na 
stoiskach prezentowali się liczni wystawcy - przyjaciele 
osób niepełnosprawnych: instytucje oferujące pomoc, 
stowarzyszenia pomagające osobom z różnymi pro-
blemami.

Pięknie, że jesteście! - powiedział Wójt Gminy Puła-
wy rozpoczynając pierwszy Piknik integracyjny „Nie-
pełnosprawni- pełni życia”. Rzeczywiście radość orga-
nizatorów była ogromna, bo w jednym miejscu i czasie 
udało się zgromadzić osoby pełne życia i pogody du-
cha. Ze sceny płynęła niezwykła moc. Każdy z wyko-
nawców oprócz wysokiego poziomu artystycznego, 
dawał z siebie coś znacznie więcej. Radość i optymizm 
towarzyszący występom udzielał się zgromadzonym 
przed sceną. Gwiazda wieczoru – Sylwia Pogwizd ocza-
rowała wszystkich zgromadzonych anielskim głosem, 

Pięknie, że jesteście!
wykonując utwory polskich artystów takich jak Anna 
German czy Anna Jantar. 

Równolegle do atrakcji na scenie, w salach szkoły 
odbywały się prelekcje i panele dyskusyjne. Wspólnie 
rozmawialiśmy o niepełnosprawności.

Mimo, że tego rodzaju imprezę zorganizowaliśmy 
w Gminie Puławy po raz pierwszy, to już teraz miała 
ona charakter ponadlokalny. Oprócz mieszkańców, in-
stytucji i stowarzyszeń działających na terenie naszej 
gminy, odwiedzili nas goście z Lublina, Łęcznej, Świdni-
ka Janowa Lubelskiego, Kębła, Nałęczowa, Końskowoli 
i wielu innych miejscowości.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspaniałą at-
mosferę. 

Serdeczne podziękowania składamy również wolon-
tariuszom i ludziom dobrej woli, dzięki którym udało 
się zorganizować piknik. Szczególne wyrazy wdzięczno-
ści kierujemy do naszych sponsorów: Elektrowni Pu-
ławy Sp. z o.o, Banku BGŻ BNP Paribas oraz Zakładu 
Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax.
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1 września br. w Szkole Podsta-
wowej w Opatkowicach odbyła się 
inauguracja nowego roku szkolne-
go. Poprzedziła ją Msza Św. w ko-
ściele w Wysokim Kole. Następnie, 
punktualnie o 10:00, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice oraz zaproszeni 
goście zgromadzili się w budynku 
szkoły.

Ofi cjalną część uroczystości roz-
poczęto od wprowadzenia pocztu 
sztandarowego i wspólnego od-
śpiewania hymnu państwowego. 
Następnie głos zabrała Pani Dy-
rektor Bożena Ponikowska, która 
przywitała wszystkich zgromadzo-
nych, przedstawiła zadania szkoły 
na bieżący rok i życzyła wszystkim 
powodzenia oraz sukcesów w na-
uce. Zebrani mogli też obejrzeć 

krótką część artystyczną przygoto-
waną przez uczniów. Jej tematem 
były oczywiście mijające wakacje. 
Później dzieci udały się do sal lek-
cyjnych na spotkanie z wychowaw-
cami. 

A teraz…, cóż…, trzeba wziąć się 
do pracy! Życzymy wiele energii 
i zapału do nauki!

Tekst i fot. Patrycja Mazurek
SP Opatkowice

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Opatkowicach

15 września br. w Szkole Podstawowej w Opatkowi-
cach odbył się apel z okazji rocznicy ataku na World 
Trade Center w Nowym Jorku. Wzruszająca część ar-
tystyczna uświadomiła uczniom, jak ważna jest pa-
mięć o tej tragedii. Wszyscy obejrzeli też prezentację 
multi medialną, która przypomniała dramatyczne wy-
darzenia sprzed 14 lat.

11 września 2001 r. – tego dnia miał miejsce jeden 
z największych zamachów terrorystycznych. Terro-
ryści przygotowali atak i uderzyli na bliźniacze wieże 
Światowego Centrum Handlu. Była to nie tylko trage-
dia narodu amerykańskiego. Była to przede wszyst-
kim tragedia jednostki i rodziny. Tego dnia wszyscy 
zadawali sobie pytanie – dlaczego? Cały świat patrzył 
ze łzami w oczach na cierpienie matek, żon, ojców 
i dzieci. Jedni czekali na cud, inni wiedzieli, że cud już 
się nie zdarzy.

Sylwia Gawęda
Fot. z arch. SP Opatkowice

Pozostał tylko gruz, pył i łzy…
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Witaj przedszkolna przygodo!

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Borowej

Miło, zaskakująco i wesoło. 
Tymi słowami można określić roz-
poczęcie roku 2015/2016 w „Baj-
kowym przedszkolu” w Leokadio-
wie. Tego dnia na dzieci czekało 
mnóstwo niespodzianek m.in. 
dmuchany zamek, bańki mydla-
ne, zabawy z chustą animacyjną 
i oczywiście słodki poczęstunek.

„Bajkowe przedszkole” w Leoka-
diowie to placówka, która działa 
od września 2014 r. i mieści się 
w pomieszczeniach Szkoły Podsta-
wowej w Leokadiowie. Oferuje za-
jęcia dla dzieci w wieku od 2,5 do 4 
lat w dwóch grupach wiekowych: 
grupa 3-latków i grupa 4-latków, 
opiekę w godz. 6.30 - 16.00 oraz 
bogatą gamę zajęć dodatkowych 
m.in. język angielski, rytmika, 
opieka logopedyczna.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się we 
wtorek 1 września br. o godzinie 8.45. Tradycyjnie poprze-
dzone zostało Mszą Świętą. Inauguracji roku szkolnego 
2015/2016 dokonał pan Wiesław Suszek, pełniący obo-
wiązki dyrektora w naszej szkole.

Pan Dyrektor przywitał wszystkich uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników obsługi. Szczególnie ciepłe sło-
wa skierował do naszych pierwszoklasistów. Przedstawił 
także wychowawców klas. Odczytał listy do uczniów na 
rozpoczęcie roku szkolnego od Pani Premier Ewy Kopacz 
oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W szczegól-
ny sposób podziękował rodzicom, którzy zaangażowali się 
w remont sali nr 2.

Sławomir Chmielewski
fot. z arch. SP w Borowej

Wszystkim przedszkolakom ży-
czymy ciekawych doświadczeń oraz 
miłej zabawy w nowym roku szkol-
nym.

Ewa Kramek
fot. z arch. „Bajkowego przed-

szkola” w Leokadiowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom oświaty, pragnę 
złożyć szczere podziękowania za 
trudną i odpowiedzialną pracę 
oraz za poświęcenie z jakim wy-
konujecie Państwo swój zawód. 
Dziękuję za codzienny wysiłek, za 
zaangażowanie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą a także za okazywaną 
wrażliwość na potrzeby młodych 
ludzi.

Pragnę złożyć Państwu życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
radości, wytrwałości w pokony-
waniu codziennych problemów. 
Życzę satysfakcji z rozwijania 
uczniowskich pasji i talentów, aby 
serce wkładane w pracę wzbudza-
ło zawsze zaufanie oraz wdzięcz-
ność uczniów i rodziców.

Niech optymizm towarzyszy 
Państwu w codziennym życiu, 
a wykonywana praca niech będzie 
źródłem wielu przyjemności oraz 
radości.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Życzenia Finał akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015”. 
Dziękujemy za udział!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leokadiowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowicach

W związku z zakończeniem akcji „Sprzątanie Świa-
ta - Polska 2015” chcielibyśmy bardzo serdecznie po-
dziękować uczestnikom i nauczycielom za zaangażo-
wanie i przyłączenie się do sprzątania razem z dzieć-
mi i młodzieżą. 

W kampanii, jak co roku, chętnie uczestniczyły szkoły 
z terenu Gminy Puławy. Dzieci i młodzież pod opieką 
nauczycieli, zaopatrzone w worki i rękawice wyruszyły, 
aby sprzątać swoje miejscowości. Poza czynnym udzia-
łem uczniów, w szkołach odbyły się również pogadanki 
promujące nieśmiecenie, prawidłowe gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na 
środowisko. 

W tegorocznej akcji wzięli udział również miesz-
kańcy Dobrosławowa i Pachnowoli. Bardzo cieszy za-
angażowanie zarówno najmłodszych, jak i dorosłych 

mieszkańców naszej Gminy w dbałość o wspólne śro-
dowisko. Wierzymy, że akcje sprzątania świata, takie 
jak ta, przeprowadzane nawet na niewielką skalę, przy-
czyniają się do podniesienia świadomości, a przez to 
także poprawy stanu środowiska i jakości życia. Mamy 
nadzieję, że w kolejnych latach akcja będzie cieszyć się 
coraz większym zainteresowaniem. Jednocześnie za-
chęcamy do dbałości o czystość naszej Gminy nie tylko 
podczas akcji sprzątania świata, ale także na co dzień.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji: 
mieszkańcom, Dyrektorom Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów, nauczycielom, a w szczególności młodzieży, za 
zaangażowanie, poświęcony czas i promowanie pro-
ekologicznych postaw. 

Małgorzata Szewczyk (UGP)
fot. z archiwum gminnych placówek oświatowych
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Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w progra-
mie Otwarta Firma 2014 i w ten sposób włączyła się 
w promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. 
W programie uczestniczyło 63 041 uczniów, 440 szkół 
oraz 1 701 fi rm i instytucji z całej Polski. Jak co roku 
programowi towarzyszył Konkurs na Najaktywniejszą 
Szkołę. Komisja Konkursowa wybrała 40 najaktywniej-
szych szkół i to właśnie wśród nich, w kategorii szkół 
podstawowych zostaliśmy wyróżnieni III miejscem.

Było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi naszej 
kadry nauczycielskiej pod kierownictwem Pani Dyrek-
tor Iwony Krzyżanowskiej i koordynatora projektu Pani 
Agnieszki Filipek, a także współpracy lokalnych przed-
siębiorców, do których kierujemy serdeczne podzięko-
wania. Należą do nich: Pani Krystyna Szewczyk - Lego 
Styl Zakład Galanterii Budowlanej, Pani Agnieszka Ma-
zur – KOFLEX, Pan Maciej Kowalik – Zakład stolarski 
wyrób ram i krosna malarskiego, Pan Stanisław Krza-
czek - Zakład Produkcyjno – Handlowy „Krzaczek”.

W tym roku również zamierzamy przystąpić do 
zmagań konkursowych. Planujemy włączyć naszych 
uczniów do działań w dwóch proponowanych przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości modułach, 
dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji – 
dla klas I-III: Poznajemy zawody w miejscu pracy i dla 
klas IV-VI: Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej oko-
licy.

Agnieszka Filipek
Fot. z arch. SP w Zarzeczu

Modelarstwo to piękna pasja, której można odda-
wać się całymi godzinami zapominając o otaczającym 
świecie. W ten wyjątkowy świat marzeń przenosi swo-
ich podopiecznych Pan Janusz Kondek, prowadzący 
zajęcia modelarskie w świetlicy GOK w Borowej. 

Przygoda Pana Janusza z modelarstwem rozpoczęła 
się gdy miał 9 lat. Podpatrzył wtedy jak starsi uczniowie 
puszczali w niebo konstrukcje samolotów. Pierwsze 
swoje modele wykonywał w pracowni modelarskiej 
w szkole podatkowej na tzw. pracach ręcznych-tech-
nice, pod czujnym okiem - jak wspomina Pan Janusz 
- jeszcze przedwojennego nauczyciela. W wieku 12 lat 
wzrastający modelarz uczęszczał na zajęcia w Mode-
larni Lotniczej przy ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Już wtedy uczestniczył w wielu zawodach, zdobywa-
jąc dyplomy. Kolejny etap doskonalenia umiejętno-
ści Pana Janusza to Drużyna Modelarzy Lotniczych, 
również przy Związku Harcerstwa Polskiego, a także 
członkowstwo w sekcji modelarstwa Aeroklubu Kie-
leckiego. W późniejszym etapie Pan Janusz pracował 
jako modelarz lotniczy w Aeroklubie w Dęblinie oraz 
prowadził zajęcia w Liceum Lotniczym. Bohater nasze-
go cyklu może się pochwalić specjalizacją Instruktora 
Modelarstwa Lotniczego Klasy 2 oraz ukończeniem 
kierunku elektronicznego, umożliwiającego naukę pi-
lotowania modeli latających sterowanych radiowo. 
Zdobyte umiejętności oraz pasja z jaką Pan Janusz wy-
konuje modele sprawiają, że wielokrotnie z sukcesami 
brał udział w zawodach, a także uczestniczył w pra-
cach komisji sędziowskich podczas zawodów.

Na zajęcia prowadzone Przez Pana Janusza od 3 lat 
w świetlicy w Borowej przychodzą dzieci w różnym 
wieku, dziewczynki i chłopcy, wszyscy pochłonięci pa-
sją szybowania w przestworzach. Przez ten okres prze-
winęło się ok. 30 uczestników. Mali modelarze pod 
czujnym okiem swojego nauczyciela, wykonują oraz 
malują modele statków powietrznych. Starsi chłopcy 
pracują nad nieco bardziej złożonymi  konstrukcjami. 
Po godzinach, tygodniach a czasem miesiącach spę-
dzonych nad swoim projektem w końcu przychodzi 
wyczekiwany moment odbycia pierwszego lotu go-
tową konstrukcją. Pracownia w Borowej jest piękne 
ozdobiona, nie tylko modelami wykonanymi przez 
samych uczniów. Najbardziej skomplikowane modele 
zostały przekazane przez zaprzyjaźnionych modelarzy, 
byłych żołnierzy.

Osoby, które zetknęły się z modelarstwem wiedzą 
doskonale, że powodzenie fi nalnego efektu pracy tj. 
piękny lot statku powietrznego, uzależniony jest od 
precyzyjnego wykonania latającego modelu. Ucznio-

wie Pana Janusza wiedzą o tym doskonale. Oprócz 
wspaniałej zabawy uczestnicy zajęć rozwijają swoje 
poczucie estetyki, doskonalą zdolności plastyczne. 
Modelarstwo to także  poznawanie praw fi zyki, wie-
dzy technicznej na temat konstrukcji samolotów. Taka 
forma spędzania wolnego czasu kształtuje charaktery 
młodych ludzi, ucząc dokładności, opanowania, cier-
pliwości.

Efekty swojej nauki młodzi modelarze prezentują na 
lokalnych festynach, uroczystościach w Gminie Puła-
wy, a także w Puławach  oraz podczas zajęć w szkole 
w trakcie ferii zimowych. Doskonałą formą zabawy są 
zawody, tzw. „rzutki”, a także inne pokazy. Uczniowie 
Pana Janusza prezentowali się m. in. na Święcie Tru-
skawki, Europejskich Dniach Dziedzictwa, 10-leciu Klu-
bu Sportowego w Górze Puławskiej, w Puławach pod-
czas obchodów Dnia Dziecka a także w Dęblinie poka-
zując swoje modele niepełnosprawnym rówieśnikom.

 Pan Janusz Kondek to nie tylko modelarz - ma tytuł 
Podharcmistrza ZHP, jest przewodniczącym Związku 
Emerytów  i Rencistów w Borowej, a także wiceprze-
wodniczącym oddziału rejonowego w Puławach. 

A jakie Pan Janusz ma marzenia? Chciałby, aby, któ-
ryś z jego uczniów, rokujący na dobre wyniki, pojechał 
na zawody i wrócił z nich z sukcesem. Kto wie,  może 
wśród uczniów Pana Kondka znajdują się przyszli inży-
nierowie, profesjonalni modelarze, którzy zamiłowa-
nie do konstrukcji modeli  odkryli w sobie na zajęciach 
modelarskich w Borowej?

Pan Janusz Kondek prowadzi zajęcia we wto-
rek i piątek w świetlicy w Borowej w godz. 16.00-
18.00. Zajęcia są nieodpłatne, Pan Janusz prowadzi 
je po prostu z pasji i  zaprasza do udziału wszystkich 
chętnych.

Szkoła Podstawowa 
w Zarzeczu wśród 
najaktywniejszych!

Modelarstwo
  

 to piękna pasja 
Janusz Kondek  

W WOLNEJ CHWILIZ  ŻYCIA SZKÓŁ
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Wpływ muzyki na rozwój

Znaczenie muzyki w życiu całego społeczeństwa, 
a szczególnie dzieci i młodzieży, jest ogromne i nieza-
przeczalnie wyłącznie korzystne. Dlatego nie zawaham 
się nazwać tragedią zjawiska, które ma miejsce w Pol-
sce, a którym jest zdeprecjonowanie jej roli w proce-
sie edukacji i wychowania. Drugim czynnikiem, który 
pomniejsza rolę aktywności muzycznej jest rozwój 
mediów elektronicznych. Korzystanie z nich już od 
wieku wczesno przedszkolnego, a w sposób bierny od 
pierwszych dni życia powoduje, że dzieci tracą  wro-
dzone skłonności do spontanicznego i kreatywnego 
wyrażania siebie.

Muzyka jest, jak dowodzą liczne badania i potwierdza 
historia kultury – podstawowym fundamentem do sa-
morealizacji człowieka.  Jej tworzenie lub odtwarzanie 
było cechą  zarówno pierwotnych, jak i wysoce rozwi-
niętych społeczeństw, muzyka rozbrzmiewała w chłop-
skich chatach, pałacach i kościołach. Była funkcją życia 
społecznego, towarzyszyła pracy, obrzędom religijnym, 
zabawie. Nie była samodzielna, lecz synkretyczna, sple-
ciona ze słowem, gestem i tańcem. Tworzona była po-
przez głos ludzki i instrumenty. Towarzyszy człowiekowi 
od początku życia, nie sposób wyobrazić sobie matki, 
która nie śpiewałaby dziecku kołysanek i dziecka, które 
nie znałoby dziecięcych piosenek. 

W przeciwieństwie do krajów Europy zachodniej, 
w Polsce zupełnie pomija się rolę muzyki w rozwoju 
osobowości dzieci. Mieszkałem przez 25 lat w Austrii, 
gdzie po ukończeniu  wyższych studiów muzycznych 
i menadżerskich pracowałem jako nauczyciel muzyki, 
dyrektor szkoły i dyrygent orkiestry miejskiej w Gross-
Siegharts. Moje doświadczenia w pracy pedagogicznej 
i obserwowanie dalszych losów wychowanków po-
twierdzają w pełni dobroczynny wpływ edukacji mu-
zycznej na rozwój karier życiowych i sukcesy w różnych 
dziedzinach nie tylko związanych z muzyką, czy nawet 
kulturą.  Edukacja muzyczna jest obecna  w Austrii 

sposób znaczący we wszystkich typach szkół, w liceach 
o profi lu ogólnym i humanistycznym nauczana jest do 
klasy maturalnej i może być przedmiotem zdawanym na 
egzaminie dojrzałości.  

Przykład z drugiego niejako krańca Europy podaje Ste-
fan Rieger w artykule pod znaczącym tytułem Łabędzi 
śpiew muzyki. Pisząc o powszechnej edukacji muzycznej 
w Norwegii, używa sformułowania, że nie chodzi tam 
wcale o taśmową produkcję Griegów, ale ukształtowa-
nie człowieka wrażliwego, inteligentnego, umiejącego 
współżyć z innymi. 

Drugim polem moich obserwacji dotyczących wpływu 
muzyki na kształtowanie się osobowości dzieci są istnie-
jące od 30 lat dziecięce zespoły muzyczne prowadzone 
przez Danutę i Witolda Danielewiczów w Poniatowej, 
gdzie obecnie mieszkam i pracuję jako zastępca bur-
mistrza. Dzięki temu zespołowi Poniatowa jest jedną 
z muzycznych stolic Europy. Kilka tysięcy dzieci, które 
przewinęło się przez ten zespół, nauczyło się nie tyl-
ko muzyki, również kultury, języków obcych, zwiedziło 
wszystkie kontynenty. Tylko minimalna ich ilość wybrała 
życie zawodowe związane z muzyką, ale zdecydowana 
większość zdobyła dobre wykształcenie i pracę.

Dlatego z wielką radością pragnę w tej pracy zwrócić 
uwagę na ogromna rolę, jaką w rozwoju każdego dziec-
ka odgrywa wychowanie muzyczne, jak przede wszyst-
kim czyni je inteligentniejszym i odnajdującym się lepiej 
w społeczeństwie. Muzyka pomaga lepiej żyć, ducho-
wo, ale również materialnie. 

Kontakt z muzyką w  procesie rozwoju dzieci i mło-
dzieży

Muzyka, jak już wspomniano, towarzyszy człowiekowi 
od zarania tworzonej przez niego kultury, a w rozwoju 
osobniczym od pierwszych chwil istnienia. Powstaje 
z prakrzyku, wyłania się z mowy, która staje się emocjo-
nalna i zbliżona do śpiewu. Przyczyną muzyki jest bez-
interesowna potrzeba tworzenia, ciekawość i radość 
z odkrywania dźwięków, skłonność do zabawy i poszu-
kiwania piękna. Muzyka angażuje nie tylko głos ludzki 
i brzmienie instrumentów, zintegrowana jest z gestem, 
ruchem, tańcem i słowem. Najprostsze instrumenty 
w rozwoju ludzkości i rozwoju dziecka to grzechotki, 
które są przedłużeniem muzykującego ciała ludzkiego, 
rytmicznych ruchów rąk. Dziecko uderzające  zabawką 
czy dowolnym przedmiotem w inny, to powtórzenie 
historii rozwoju instrumentów: następne były bębny. 
Potem pojawiają się piszczałki, trąbki, fl ety. Najpóźniej 
ludzkość opanowała instrumenty strunowe i tak też jest 
w rozwoju osobniczym małych dzieci.  Tak więc dziecko 
w rozwoju osobniczym w kontakcie z muzyką powtarza 

dziecka – cz. 1
naturalny rytm rozwoju ludzkiej cywilizacji, podobnie 
jak innych dziedzinach swojego rozwoju. 

Małe dziecko jest wrażliwe na dźwięki muzyki, uspoka-
ja się gdy matka śpiewa mu kołysankę, z upodobaniem 
przysłuchuje się śpiewanym melodiom, przy dźwiękach 
muzyki wykonuje bardziej lub mniej skoordynowane ru-
chy podrygiwania i przytupywania, machania rączkami, 
wyrażając przy tym wyraźną radość. 

Dzieci w wieku przedszkolnym są wrażliwe przede 
wszystkim na rytm i chętnie wykonują taneczne ruchy 
w takt muzyki, chociaż ruchy nie zawsze są zsynchroni-
zowane z określonym rytmem. Ulubioną zabawą są wy-
liczanki, połączone z pokazywaniem powtarzających się 
układów choreografi czno-ruchowych, piosenki z wielo-
krotnie powtarzającym się, a przy tym modyfi kowanym 
refrenem. W tym wieku dziecko nie ma wyrobionego na 
tyle słuchu muzycznego, by czysto odtworzyć melodię. 
Śpiewając piosenkę zachowują zazwyczaj ogólną linię 
melodyczną, ale zmieniają odległości pomiędzy dźwię-
kami i tonację. 

Prowadzone w przedszkolach zajęcia umuzykalnia-
jące kształtują poczucie melodii i harmonii, dzieciom 
sprawia przyjemność nie tylko śpiewanie, lecz także 
słuchanie muzyki. Dzięki słuchaniu dziecko przyzwycza-
ja się do różnicowania tonów i kształtuje słuch muzycz-
ny. Mają także poczucie fałszowania melodii, gdy słyszą 
znaną im piosenkę, śpiewaną w sposób niewłaściwy. 
Zjawiskiem bardzo rzadkim poza przypadkami „cudow-
nych dzieci” jest własna twórczość muzyczna. 

W wieku przedszkolnym rozwija się coraz bardziej 
słuch muzyczny, wyrażający się w umiejętności rozróż-
niania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy. 
Dzieci lubią słuchać muzyki i śpiewać, im młodsze dziec-
ko, tym bardziej zmienia podczas śpiewu zagraną mu 
melodię. Trzylatki upraszczają budowę harmoniczną, 
starsze też mają trudności w ujmowaniu poszczegól-
nych interwałów, a przejawem ich wrażliwości na różni-
cę wysokości dźwięków jest dostosowanie się podczas 
śpiewu do biegu linii melodycznej w górę lub w dół.  
Stopniowo rozwija się poczucie melodii i zalążkowe po-
czucie harmonii. Bardziej zaawansowane jest poczucie 
rytmu. Przy dźwiękach muzyki dzieci klaszczą, podska-
kują, przytupują, tańczą. Układy rytmiczne są uprasz-
czane, podobnie jak melodie. Rozwój poczucia rytmu 
polega na przyswajaniu sobie coraz bardziej skompliko-
wanych taktów  i koordynowaniu ich z ruchami ciała. 
Dzieci opanowują najpierw takty dwumiarowe, parzy-
ste (dwa na cztery, cztery na cztery), potem nieparzyste 
(trzy na cztery). U starszych przedszkolaków występują 
coraz bardziej płynne i zsynchronizowane z muzyką ru-

chy taneczne, są coraz lżejsze i bardziej zręczne. Coraz 
lepsze dostosowanie ruchów ciał do charakteru słucha-
nej melodii świadczy nie tylko o rozwoju wrażliwości 
słuchowej na  dźwięki muzyczne, także o  doskonaleniu 
wrażliwości kinestetycznej.

W wychowaniu przedszkolnym są  jednak ogranicze-
nia. Muzyka, owszem, jest obecna, ale zajęcia z rytmi-
ki są dodatkowe i płatne przez rodziców i dlatego nie 
wszystkie dzieci w nich uczestniczą. Kolejne ogranicze-
nia pozytywnego kontaktu z muzyką daje pójście dziec-
ka do szkoły. W poprzednim systemie obowiązywały 
dwie godziny lekcyjne tygodniowo w każdej klasie aż do 
klasy ósmej, natomiast w liceum była do wyboru pla-
styka lub muzyka. Ponadto w każdej szkole, lepiej czy 
gorzej śpiewał chór szkolny, śpiewanie piosenek było 
oczywiste na zbiórkach harcerskich, wycieczkach, raj-
dach i obozach. Wraz z wprowadzeniem reformy edu-
kacji w 1999 roku w znaczący sposób ograniczono rolę 
wychowania muzycznego, również plastycznego, łącząc 
je w jeden twór pod nazwą wychowanie artystyczne 
i przydzielając w cyklu kształcenia minimalne ilości go-
dzin na realizację. Cykl kształcenia szkolnego podzielony 
na etapy trzyletnie zawiera kolejne ograniczenia. W kla-
sach 1-3 w muzyki nie uczy nauczyciel specjalista, lecz 
nauczyciel kształcenia zintegrowanego, od jego pre-
dyspozycji i kwalifi kacji, zazwyczaj minimalnych, zależy 
obecność muzyki na zajęciach. W klasach 4-6 muzyka 
dzieli się z plastyką, co w praktyce oznacza jedną go-
dzinę tygodniowo w klasie 4 lub 5, w klasie 6, do której 
uczęszcza mój syn, muzyki nie ma wcale. Podobnie jest 
w gimnazjum, jest jedna godzina tygodniowo w klasie 1 
lub 2. W szkołach średnich przedmiotów artystycznych 
nie ma w ogóle. Pewną funkcję rekompensacyjną pełni 
przedmiot wiedza o kulturze w wymiarze jednej godzi-
ny tygodniowo w całym cyklu kształcenia, co w gruncie 
rzeczy jest ironią, wobec powszechnego defi cytu kultu-
ry we współczesnym świecie. 

Zjawiskiem dodatkowo powiększającym defi cyty 
rozwojowe dzieci i młodzieży, jest jak już zasygnalizo-
wano, powszechne korzystanie z mediów elektronicz-
nych przez młodzież, a nawet coraz młodsze dzieci. 
Nieupowszechnione jeszcze w Polsce badania ame-
rykańskie i faktycznie występujące tam problemy po-
twierdzają, że słuchanie bezpośrednie, tzn. poprzez 
słuchawki w uszach powoduje nieodwracalne zmiany 
w kierunku głuchoty, a ponadto wpływa destrukcyjnie 
na rozwój intelektualny i psychiczny. Negatywny wpływ 
na organizm ma nadmierna głośność  i długotrwały bez-
pośredni kontakt  fal dźwiękowych z błonami bęben-
kowymi. Ponadto rodzaj muzyki słuchanej przeważnie 
przez młode 
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Sołectwo Anielin
Sołtys: Renata Jagieła
Przewodnicząca rady sołeckiej: Iwona Knop 
Rada sołecka: Jolanta Gniwek, Dorota Soleniec,
Dorota Rusiecka, Jadwiga Olejarczyk
Liczba mieszkańców: 116
Z kart historii...
Anielin to miejscowość położona na Równinie Kozie-

nickiej. Dawniej była wsią dziedziczną, należącą przez 
wieki do wielu znannych rodów. Właścicielami ziem 
Anielina byli Gniewosze herbu Rawicz, Wąsowicze, 
Brzechwy, Lubomirscy, Kowalkowscy, Deskurowie i Bo-
scy. Za czasów książąt Lubomirskich Anielin należał do 
dóbr Janowca, a następnie do uwłaszczenia chłopów 
w 1864 r., do dziedziców Smogorzowa. W drugiej po-
łowie XVIII w. dziedzicem wsi był Józef Kowalkowski – 
podczaszy malborski. W połowie XIX w. Anielin przejął 
Deskur, po nim ziemie otrzymał Boska.

W nowym cyklu Kuriera Gminy Puławy będziemy ko-
lejno prezentować sołtysów oraz krótką chatakterysty-
kę miejscowości. Zapraszamy do współpracy!

Nasze Sołectwa,  Nasi Sołtysi

Przydrożna kapliczka, potocznie zwana Figurą św. Jana, 
wzniesiona prawdopodobnie w XVII  w. przez dziedzicz-
kę pobliskiego Smogorzowa w intencji potomstwa.

pokolenie jest to – jak pisze wybitny pedagog i znawca 
przedmiotu Maria Przychodzińska – muzyką tylko z na-
zwy. Jest to w gruncie rzeczy odrębny świat dźwięków, 
prymitywne kompozycje podane w sposób banalny lub 
szokujący, wzmocnione do granic wytrzymałości fi zycz-
nej ucha ludzkiego. W zasłonie głośności i agresywno-
ści, ginie wewnętrzna pustka tej muzyki. Jednak ma 
ona więcej miłośników niż muzyka o niezaprzeczalnych 
walorach. Poszukując odpowiedzi na przyczyny tego 
zjawiska można odnaleźć ich  kilka, bez wnikania w ich 
hierarchiczność. Pierwszą jest kształtowanie gustów 
przez media a nie szkołę i środowisko rodzinne, czy spo-
łeczne. Następną i dopełniającą jest to, że  taki rodzaj 
organizacji dźwięku zaspokaja silne, choć elementarne 
potrzeby związane z wiekiem młodzieńczym – potrze-
bę ruchu, dynamiki i zespołowego przeżywania bliżej 
nieokreślonych, lecz silnych emocji. Kontakt z nimi jest 
łatwy, nie wymaga wiedzy, ani rozumienia, wrażliwość 
i kultura muzyczna zastąpione są żywiołowością odbio-
ru. Jedynym warunkiem jest, aby muzyka była maksy-
malnie dynamiczna, głośna, bez reszty wypełniała ciszę, 
agresywnie mobilizując uwagę. Brzmienie instrumen-
tów może być ograniczone do powtarzającego się cały 
czas tego samego najprostszego rytmu, śpiew zastą-
piony gardłowym krzykiem, wyciem i dźwiękami o ar-
tykulacji spoza rejestrów normalnego ludzkiego głosu. 
Ocena wartości tego przekazu pozostaje na marginesie, 
bowiem wartość jest tu po prostu nieobecna. Gatunek 
muzyki, z którą młodzież obcuje nie jest bodźcem do 
poznawania czegoś więcej, w kontakcie z nią nie nastę-
puje nawet podstawowy rozwój muzyczny, a jej funkcje 
są głownie pozaestetyczne.

Zastosowanie do oceny młodego pokolenia kryterium 
sformułowanego przez wybitną śpiewaczkę i pedagoga 
Krystynę Zielińską: im większa inteligencja, tym więk-
sza potrzeba ciszy, daje porażające z punktu widzenia 
pedagogicznego rezultaty. Wielu nauczycieli szkół śred-
nich dostrzega przerażające zjawisko obniżania się po-
ziomu intelektualnego swoich poszczególnych uczniów 
w ciągu cyklu kształcenia. Nauczyciele stwierdzają, że 
ich uczeń jest mniej sprawny intelektualnie w klasie 
trzeciej niż był w pierwszej. Jedną z przyczyn, a być 
może najważniejszą jest stały kontakt z antymuzyką. 
Skoro muzyka, co zostanie szerzej przedstawione rozwi-
ja intelekt, kształci pamięć i umiejętność uczenia się, to 
logiczne jest ,że antymuzyka te predyspozycje niszczy.  

Ciąg dalszy w następnym numerze.
  Krzysztof Brzeziński

Praca napisana w 2008 r.

Sołectwo Borowa
Sołtys: Zbigniew Kamola
Przewodnicząca rady sołeckiej: Walentyna Nowak 
Rada sołecka: Małgorzata Filipek, Maria Gębala, 
Łukasz Stefanek, Marcin Furtak, Jakub Gawryjołek
Liczba mieszkańców: 541
Z kart historii...
Borowa położona jest nad Wisłą, u ujścia rzeki 

Wieprz, przy drodze Puławy-Dęblin. Nazwa miejscowo-
ści pochodzi od występujących tu rozległych terenów 
leśnych – borów. Położenie w bezpośredniej bliskości 
dwóch rzek było dla Borowej niezwykle korzystne, po-
nieważ nad Wisłą biegły liczne szlaki handlowe. Miało 
to jednak również swoje negatywne strony - okoliczne 
osady były wielokrotnie zalewane przez wodę. Pierwsze 
wzmianki o Borowej pochodzą z 1138 r., kiedy teren ten 
był w posiadaniu kasztelana z Sieciechowa. W 1620 r. 
wieś należała do dóbr rodziny Gniewoszów, następnie 
do kasztelana sandomierskiego Witkowskiego, Wielo-
polskich (Jan Wielopolski był żonaty z siostrą Marysień-
ki - żoną króla Jana III Sobieskiego), rodu Mniszchów. 
W 1836 r. Borowa wraz innymi dobrami dęblińskimi 
została sprzedana rządowi Królestwa Polskiego. Rok 
później w pobliżu Borowej rozpoczęto budowę twier-
dzy, mającej pełnić funkcję policyjno-obronną oraz 
utrzymać przeprawę na linii środkowej Wisły. W latach 
1878-1887 wybudowano wokół niej 7 fortów tworzą-
cych pierścień otaczający cytadelę w promieniu 2,5 km. 
Około 1927 r. zabytkowy dworek modrzewiowy znajdu-
jący się w miejscu obecnej szkoły podstawowej, prze-
niesiono z Borowej do Borowiny, która jako majątek do-
świadczalny wchodziła w skład Państwowego Instytutu 
Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

W czasie okupacji niemieckiej wieś została prawie 
doszczętnie zniszczona. W 1939 na skutek niemieckich 
bombardowań i obrony przepraw przez Wisłę zginęło 
wielu żołnierzy polskich oraz okolicznych mieszkańców. 
W 1944 r. Borowej nie oszczędziła również ofensywa 
wojsk radzieckich, stacjonujących na pobliskich tere-
nach. W tym samym roku z powodu utrzymującej się 
przez ponad 6 miesięcy linii frontu nad Wisłą, ludność 
Borowej została wysiedlona.

Szkoła Podstawowa w Borowej

Kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
w Borowej, wybudowana w 1983 r.

Charakterystyczna „domkowa”  kapliczka, 
mieszcząca się przy drodze do Dęblina
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Sołectwo Bronowice
Sołtys: Sylwia Mizak
Pani Sylwia jest mieszkanką Gminy Puławy od 10 lat. 
Ceni sobie spokój wiejskiego życia, z dala od zgiełku, tło-
ku i hałasu dużych miast. W długie, jesienne wieczory 
rozwijała swoje umiejętności, by dziś tworzyć z papiero-
wej wikliny niemal wszystko co podsunie jej wyobraźnia, 
od szkatułek, koszyczków i choinek po fi gurki zwierząt: 
kotów, jeży, świnek, królików czy pająków. Wykonane 
z najdrobniejszymi szczegółami dzieła powstają ze zwy-
kłych, czarno-białych gazet.

Przewodnicząca rady sołeckiej: Małgorzata Piwowarek,
Rada sołecka: Paweł Piskała, Tomasz Pyszczak, 
Ewa Sztreja, Grzegorz Mizak, Stanisław Bernatek, 
Zofi a Karlińska, Zofi a Popis
Liczba mieszkańców: 581
Z kart historii...
Od czasów średniowiecza Bronowice należały do syste-

mu grodów strzegących przepraw przez Wisłę. W XV w. 
właścicielem dóbr bronowickich był Warsz Michałowski, 
zaś w XVI w.  przeszły one w ręce roku Firlejów. W II poło-
wie XVI w. Krzysztof Firlej herbu Lewart – ówczesny właści-
ciel Bronowic – wybudował w tym miejscu siedzibę rodo-
wą o charakterze obronnym oraz założył ogród z malowni-
czym niegdyś widokiem na leżący na przeciwległym brzegu 
Wisły zespół pałacowy książąt Czartoryskich w Puławach. 
Od II połowy XVII w. notujemy wielokrotne zmiany właści-
cieli dóbr bronowickich, które  pozostawione bez należytej 
opieki z czasem podupadały, by do I połowy XIX w. z zamku 
pozostała dwukondygnacyjna wieża mieszkalna, określana 
mianem pałacyku myśliwskiego. Około 1860 r. piwnice po-
zostałe po zburzonej już wówczas wieży fi rlejowskiej, wy-
korzystano do budowy nowego dworu. Założony w owym 
czasie ogród spacerowy, wraz z aleją grabową oraz wielo-
ma innymi gatunkami drzew i krzewów, zachował się do 
dnia dzisiejszego, jednak zabudowania dworskie nie zdo-
łały oprzeć się działaniom wojennym lat 1944-1945. Osta-
tecznie ruiny dworu rozebrano w 1958 r. zaś z pozyskanego 
materiału zbudowano szkołę.

Bronowice były świadkiem wielu doniosłych wydarzeń 
historycznych. Tadeusz Kościuszko dokonał tutaj przeglądu 
swoich wojsk, na pamiątkę czego w 1917 r., w setną roczni-
cę jego śmierci społeczeństwo Bronowic wybudowało po-
mnik, oddając cześć wielkiemu bohaterowi narodowemu. 
Obelisk znajduje się nieopodal bramy wjazdowej do parku, 
po przeciwległej stronie drogi.

Pomnik upamiętniający przegląd wojsk Tadeusza Kościuszki

Rycina przedstawiająca „Wieżę Firlejowską” opubliko-
wana na łamach Tygodnika Ilustrowanego

Aleja grabowa założona ok. 1860 r.  –  stan obecny

Rajdy i ogniska w Tomaszowie

Z ostatniej chwili: Będzie nowy wóz strażacki 
dla OSP w Górze Puławskiej

W poniedziałek, 28 września br. ze Szkoły Podsta-
wowej w Górze Puławskiej wyruszył rajd pieszy połą-
czony z zabawą w podchody, w którym wzięli udział 
uczniowie klas VIa i VIb. Przy doskonałej organizacji 
i pięknej pogodzie udało się przygotować ognisko, na 
którym upieczono kiełbasę i ziemniaki.

Dwa dni później, w środę 30 września odbył się ko-
lejny rajd, tym razem z udziałem uczniów gimnazjum 
z klas IIa i IIb. Z okazji przypadającego wówczas Dnia 
Chłopaka, dziewczęta przygotowały dla chłopców kil-
ka niespodzianek oraz prezent w postaci piłki nożnej. 
Wszyscy miło spędzili czas przy ognisku obok świetli-
cy wiejskiej w Tomaszowie.

Tekst i fot. Agnieszka Wójcik

Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Puławskiej zo-
stała zakwalifi kowana do dofi nansowania zakupu 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – do-
wiadujemy się z ofi cjalnej informacji, przekazanej 
przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Nowy wóz trafi  do druhów już 
w przyszłym roku.

Decyzja Oddziału Wojewódzkiego jest odpowiedzią 
na wniosek, który strażacy z Góry Puławskiej przy 
współpracy z Urzędem Gminy Puławy złożyli w lipcu 
br. Dotacja unijna pokryje do 60% wartości zakupu, 
jednak nie więcej niż 400 000 zł. Pozostała część środ-
ków będzie pochodzić z budżetu gminy. Trzeba zazna-
czyć, że naszym radnym zabrakło w tej sprawie jed-
nomyślności, jednak za silną namową wójta Krzysz-
tofa Brzezińskiego, Rada Gminy Puławy ostatecznie 
zabezpieczyła w budżecie na zakup wozu 340 tys. zł. 
W głosowaniu 7 radnych opowiedziało się „za”, 5 było 
„przeciw” a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W ostatnich latach poziom wyposażenia gminnych 
jednostek OSP znacząco wzrósł a do służby weszło kil-
ka nowych pojazdów, co przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Zakup 
samochodu dla strażaków z Góry Puławskiej został 
zaplanowany na 2016 r.

Redakcja

Dwór w Bronowicach, fot. ze zbiorów Mikołaja Spóza
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Swoją twórczość prezentowały organizacje 
z terenu całego województwa.

Wspieraj uczciwą konkurencję 
i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

Narodowa Loteria Paragonowa to 
kolejna akcja edukacyjna Minister-
stwa Finansów. Resort chce dzięki 
niej uświadomić Polakom, jak dużą 
rolę pełnią w uczciwym obrocie go-
spodarczym i pokazać, że branie 
paragonu to wspieranie uczciwych 
przedsiębiorców i uczciwej konkuren-
cji między nimi. W efekcie to właśnie 
pamiętanie o paragonie na zakupach, 
w restauracji, u fryzjera czy mechani-
ka przynosi korzyści nie tylko konsu-
mentom, ale poprawia funkcjonowa-
nie kraju.

Loteria trwa od 1 października br. do 
30 września 2016 r. Za pośrednictwem 

strony internetowej www.loteriapa-
ragonowa.gov.pl osoby pełnoletnie 
mogą rejestrować dowolną ilość pa-
ragonów fi skalnych, które następnie 
biorą udział w losowaniu nagród. Co 
ważne - paragon musi być zarejestro-
wany w miesiącu zakupu. Aby wziąć 
udział w losowaniu nagrody specjalnej 
– Opla Insigni, należy w czasie określo-
nym w regulaminie dokonać zakupu za 
minimum 10 zł w premiowanej bran-
ży, która zmienia się co 3 miesiące.

Po szczegółowe informacje oraz re-
gulamin zapraszamy na stronę inter-
netową loterii.

Muzyka, energia i dobra zabawa! 
Na scenie zespół Bębnoludy z Łęcznej.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Sprawni niepeł-
nosprawnością”, zorganizowanego przez Fundację 
BezMiar.

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy w towa-
rzystwie Andrzeja Łukasika – Radnego z Janowa 
Lubelskiego, który przyjechał aby zaprezentować 
swój nietypowy rower.

Zajęcia z końmi poprowadzili Państwo Jadwiga i Tomasz 
Zagańczyk – właściciele Stajni „Bajka” z Leokadiowa.

Agnieszka Zańko – redaktor Radia eR poprowadziła 
panel dyskusyjny „Sprawi niepełnosprawnością”. 
Na zdjęciu w towarzystwie Tomasza Włodka – Kie-
rownika GOPS.

Mateusz „Lasio” Laskowski swoim rapem porwał nie 
tylko młode pokolenie uczestników.

Imprezie towarzyszyła wystawa fotografi i 
pt. „Ja - modelka”, przygotowana przez Fundację 
Fuga Mundi z Lublina.

Uroczy, pełen ekspresji i artystycznego wyrazu 
występ Sylwii Pogwizd.

Bankomat 
w Gołębiu

Dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków Urzędu Gminy Puławy oraz dr. 
Krzysztofa Zawadzkiego – Prezesa 
Banku Spółdzielczego w Końskowo-
li, od kilku tygodni w Gołębiu działa 
bankomat.

Urządzenie zainstalowano w skle-
pie Groszek, znajdującym się przy 
ul. Puławskiej 8a. Wypłat można 
dokonywać w godzinach pracy skle-
pu tj. 6:00 - 20:00 (pn-sb) i 9:00 - 
18:30 (nd).

Bankomat jest dużym udogod-
nieniem zarówno dla mieszkańców 
Gołębia i okolicznych miejscowości, 
jak i turystów coraz chętniej odwie-
dzających naszą gminę. 

Dziękujemy Panu Prezesowi za 
współpracę, mając nadzieję że 
nowy bankomat w Gołębiu nie bę-
dzie ostatnim w Gminie Puławy.

Redakcja
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