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Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Bronowicach 
– odcinek o długości 860 m.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Kajetanowie 
– odcinek o długości 85 m.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Polnej w Gołębiu 
– odcinek o długości 650 m.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Podwale w Górze Puławskiej.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Janowie – odcinek o długości 
500 m, wybudowany dzięki dotacji celowej pozyskanej z Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Kowali 
– odcinek o długości 300 m.

Nowe słupy oświetlenia drogowego w Klikawie, ul. Puławska.

Rozbudowa budynku szkolnego w Górze Puławskiej.

GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE
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21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika So-
cjalnego. Z tej okazji składam pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkim pracow-
nikom socjalnym działającym na rzecz naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia. Szczególne wyrazy uznania 
kieruję do Pani Hanny Kotowicz, której za całokształt 
pracy na niwie działalności społecznej Wojewoda Lu-
belski przyznał „Złotą Różę Pomocy Społecznej”.

Chciałbym podzielić się z Państwem radosną infor-
macją, że Gmina Puławy po raz kolejny znalazła się 
w gronie najlepszych, otrzymując wyróżnienie „Samo-
rząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”, przyzna-
wane przez Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego.

W moim słowie do Was Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Puławy, pragnę także poruszyć temat dotyczący zmian 
we władzach samorządowych naszej gminy. 17 listo-
pada br. na X Sesji Rady Gminy Puławy VII kadencji, 
na formalny wniosek, złożony przez część Radnych 
głosowano nad odwołaniem Radnej Renaty Molendy 
z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Puławy. W gło-
sowaniu tajnym, decyzją większości, dotychczasowa 
Przewodnicząca została odwołana ze swojej funkcji, 
a Radni do pełnienia tej funkcji wybrali Radną Dorotę 
Osiak. Wyrażam nadzieję, że zmiany te przyniosą na-
szej gminie wiele dobrego.

Od ostatniego wydania Kuriera Gminy Puławy, za-
kończonych zostało kilka inwestycji, które będą przez 
kolejne lata służyć mieszkańcom naszej gminy, w okre-
sie tym zapoczątkowano również realizację nowych 
przedsięwzięć.

10 listopada, w Górze Puławskiej, z udziałem zapro-
szonych gości oraz społeczności szkolnej, odbyła się 
uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod trwającą od maja roz-
budowę miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Pod koniec października Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bronowicach otrzymała nowy, lekki samochód ra-
towniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem kontenero-
wym, na który kwotę 50 000 zł pozyskaliśmy w ramach 
dotacji z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. W listopadzie odbyło się uroczy-
ste poświęcenie nowego wozu.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w Ko-
wali, jak również na odcinku 650m ulicy Polnej w Go-
łębiu oraz na ulicy Podwale w Górze Puławskiej. Zmo-
dernizowana została droga dojazdowa do gruntów 
rolnych w miejscowości Janów, na którą uzyskano 
wsparcie fi nansowe z postaci dotacji celowej z budże-
tu Województwa Lubelskiego w wysokości 30 000 zł.

Na terenie gminy poprawiana jest przejezdność 
dróg gruntowych przy użyciu kruszywa łamanego 
(tzw. tłucznia) oraz gruzu betonowego rozkruszonego. 
W ostatnich miesiącach wyremontowanych zostało 
także kilka przepustów drogowych.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, ale 
też zmian. W ostatnim w tym roku, grudniowym nu-
merze Kuriera Gminy Puławy, chcemy przekazać Pań-
stwu wiadomości oraz relacje z wydarzeń, które miały 
miejsce od poprzedniego wydania naszego kwartalni-
ka. Ostatnie miesiące obfi towały w wydarzenia arty-
styczne, narodowe, ale także inwestycyjne. Pokrótce 
je Państwu przedstawię.

W październiku obchodziliśmy dwa ważne święta 
związane z naszą kulturą i religią. W naszej gminie 
świętowaliśmy Dzień Papieski oraz XV Jubileuszowe 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dziękuję z serca organi-
zatorom za trud włożony w organizację jakże ważnych 
wydarzeń i zachęcam do przeczytania z nich relacji.

Listopad to miesiąc, w którym oprócz Dnia Wszyst-
kich Świętych, obchodzimy radosne święto odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. Niezmiernie cieszy 
mnie fakt, że tak wiele osób i instytucji zaangażowało 
się w przygotowanie uroczystości z nim związanych. 
Dziękuję pocztom sztandarowym obecnym na Mszach 
Świętych za Ojczyznę, które odprawione zostały 
w kościołach w Gołębiu i Górze Puławskiej, dziękuję 
szkołom z naszej gminy, które przygotowały przedsta-
wienia uświetniające uroczystości oraz Wam Drodzy 
Mieszkańcy za wywieszenie fl ag narodowych.

W tym miejscu pragnę raz jeszcze powitać nowoza-
meldowanych mieszkańców, których ofi cjalnie przywi-
taliśmy na specjalnych spotkaniach w Gołębiu i Górze 
Puławskiej. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej 
społeczności gminnej.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 

Szanowni Państwo! 

Drodzy Przyjaciele!
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W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, 
przeprowadzone zostały niezbędne procedury wybo-
ru wykonawców, do których należeć będzie zimowe 
utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie. Przy-
pominam jednocześnie, że na terenie naszej gminy jest 
szereg odcinków dróg należących do innych niż gmin-
na kategorii (tj. powiatowych, wojewódzkich i krajo-
wych), tak więc ich utrzymanie należy nie do obowiąz-
ków Gminy, lecz zarządcy danego odcinka drogi.

W Klikawie, przy ulicy Puławskiej, zainstalowanych 
zostało 7 nowych latarni ulicznych, co w istotny sposób 
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogo-
wego, w tym w szczególności poprawia widoczność 
pieszych na drodze. Warto przypomnieć, że w roku 
bieżącym na terenie gminy zainstalowano łącznie po-
nad 70 słupów oświetleniowych wraz z lampami. Za-
kończyły się również prace projektowe dotyczące wy-
konania oświetlenia drogowego w miejscowościach 
Matygi i Niebrzegów.

Na zakończenie wątku inwestycyjnego pragnę po-
informować, że do Starosty Powiatu Puławskiego, 
po opracowaniu dokumentacji projektowej, złożony 
został wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę 
i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum o część dydaktyczno-socjalną i salę widowisko-
wo-sportową w miejscowości Gołąb.

W Gminie Puławy dzieje się bardzo dużo dobrego. 
Dobrymi i istotnymi wiadomościami chcę się z Pań-
stwem podzielić. Zapraszam do wnikliwej lektury!

Z okazji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia wszystkim Miesz-
kańcom i Gościom Gminy Puławy, 
mieszkającym w kraju i poza jego 
granicami składamy serdeczne ży-
czenia wszelkiej pomyślności, niepo-
wtarzalnej atmosfery, ciepła oraz ob-
fi tości wszelkich dóbr. Niech radość 
i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
jedność, wzajemna zgoda i szacunek, 
poczucie prywatnego i zawodowego 
spełnienia towarzyszą Państwu przez 
cały Nowy Rok.

Dorota Osiak 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Puławy

Krzysztof Brzeziński 

Wójt Gminy Puławy 
wraz ze współpracownikami

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 godzinach od poniedziałku do piątku 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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Brązowy Krzyż Zasługi 
dla Wójta Gminy Puławy 

Nasza gmina przyjazna 
oświacie i jej pracownikom. 
Wyróżnienie w VI edycji 
Rankingu ZNP 

W czwartek, 22 października br. w uroczystej scene-
rii Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych i resortowych. Wśród osób uhono-
rowanych znalazł się nasz wójt Krzysztof Brzeziński, 
który z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka 
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP jest wyra-
zem uznania dla całokształtu działalności zawodowej, 
kulturalnej i społecznej Krzysztofa Brzezińskiego, choć 
w sposób szczególny odnosi się do pracy samorządo-
wej na stanowisku Wójta Gminy Puławy. W uzasadnie-
niu odznaczenia podkreślano m.in. realizację licznych 
inwestycji służących lokalnej społeczności, dbałość 
o kulturę i tradycję, a także umacnianie współpracy 
międzynarodowej.

Warto wspomnieć, że nasz wójt jest laureatem tak-
że innych tytułów i odznaczeń, w tym m.in. Krzyża Ka-
walerskiego Orderu Zasługi RP, Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medalu 
Pamiątkowego Województwa Lubelskiego za zasługi 
na rzecz samorządu terytorialnego, tytułu „Pozytyw-
nie Zakręcony” oraz wielu innych odznaczeń państwo-
wych, resortowych, kombatanckich, w tym również 
zagranicznych.

Tekst i fot. 
Kamil Lewandowski (RN)

Już po raz szósty Zarząd Okręgu Lubelskiego Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował ranking, 
w którym doceniane są jednostki samorządowe, re-
alizujące we wzorowy sposób zadania oświatowe. Te-
goroczna edycja była szczególna, bowiem zbiegła się 
z jubileuszem 110-lecia istnienia ZNP. Z przyjemnością 
informujemy, że Gmina Puławy po raz kolejny znalazła 
się w gronie najlepszych, otrzymując wyróżnienie „Sa-
morząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”.

W rankingu zostały wyróżnione samorządy, które 
wykonują zadania oświatowe w sposób podkreślają-
cy rangę oświaty w procesie nauczania i wychowania 
młodego pokolenia Polaków. Uroczysta gala, podczas 
której ogłoszono wyniki tegorocznej edycji odbyła się 
w czwartek, 29 października br. w Lublinie. Nagrodę 
w imieniu Gminy Puławy odebrał nasz wójt Krzysztof 
Brzeziński.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach nasz 
samorząd był już laureatem w rankingu ZNP. W 2012 r.
otrzymał wyróżnienie, a w 2013 r. nagrodę główną 
i statuetkę „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracow-
nikom”. Sukcesy te są niewątpliwie wynikiem skutecz-
nych działań na rzecz oświaty, podejmowanych przez 
władze samorządowe.

Tekst i fot. 
Kamil Lewandowski (RN)
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Z działalności Rady Gminy   Puławy
W czwartym kwartale 2015 r. 

odbyły się dwie sesje Rady Gmi-
ny Puławy, podczas których Radni 
podjęli następujące uchwały:

• Nr IX/49/15 z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na rok 
2015.

• Nr IX/50/15 z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie wielolet-
niej prognozy fi nansowej.

• Nr IX/51/15 z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego 
w Puławach na kadencję 2016-
2019 – wykaz wybranych ławni-
ków został zawarty w załączniku 
do uchwały.

• Nr IX/52/15 z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepu-
blicznych podmiotów oświato-
wych oraz zakresu i trybu kon-
troli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.

• Nr X/53/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie zmian uchwa-
ły budżetowej gminy na 2015 r.

• Nr X/54/15 z dnia 17 listopa-
da 2015 r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podat-
ku rolnego na 2016 r. – średnia 
cena skupu żyta, będąca podsta-
wą do obliczania podatku rolne-
go na 2016 r. została obniżona do 
kwoty 48,50 zł, względem kwoty 
53,75 zł wynikającej w komuni-
katu Prezesa GUS.

• Nr X/55/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących 
na terenie gminy Puławy na rok 
2016.

• Nr X/56/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie wprowadze-
nia zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie gmi-
ny Puławy – zwolnienie dotyczy 
nieruchomości zajętych wyłącz-

nie na potrzeby ochrony przeciw-
pożarowej, wykorzystywanych na 
potrzeby zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków oraz zajętych 
na prowadzenie działalności kul-
turalnej.

• Nr X/57/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie określenia 
wzorów deklaracji i informacji 
podatkowych w zakresie podat-
ku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego.

• Nr X/58/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie określenia 
wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transporto-
wych obowiązujących na tere-
nie gminy Puławy na rok 2016.

•  Nr X/59/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie wprowadze-
nia opłaty targowej i określenia 
zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności, wysokości 
stawek opłaty i zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa.

• Nr X/60/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w dro-
dze inkasa, wyznaczenia inka-
sentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso – funk-
cję inkasentów opłaty skarbo-
wej powierzono następującym 
pracownikom Urzędu Gminy 
Puławy: Teresa Maj (pok. 101), 
Joanna Długosz (pok. 9), Małgo-
rzata Szewczyk (pok. 212), Anna 
Stępień (pok. 102), Mateusz Ro-
maniuk (pok. 208).

• Nr X/61/15 z dnia 17 listopa-
da 2015 r. w sprawie  zmiany 
uchwały Nr V/17/2015 Rady 
Gminy Puławy z dnia 4 marca 
2015 r. w sprawie powołania 
Doraźnej Komisji do opraco-
wania zmian w Statucie Gminy 
Puławy, Statutach Sołectw i Sta-
tutu Rady Osiedla – termin prac 
komisji został przedłużony do 
dnia 30 września 2016 r.

• Nr X/62/15 z dnia 17 listopa-
da 2015 r. w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy 

Gminy Puławy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na 
2016 rok.

• Nr X/63/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie stwierdzenia 
odwołania radnego z funkcji 
przewodniczącego Rady Gminy 
Puławy – na wniosek części Rad-
nych, w wyniku tajnego głoso-
wania z funkcji Przewodniczącej 
Rady Gminy Puławy została od-
wołana Renata Molenda.

• Nr X/64/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie stwierdzenia 
wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Puławy – w wyniku tajne-
go głosowania na Przewodniczą-
cą Rady Gminy Puławy została 
wybrana Radna Dorota Osiak.

• Nr X/65/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie przyjęcia re-
zygnacji radnego z funkcji wice-
przewodniczącego Rady Gminy 
Puławy – Rada przyjęła rezygna-
cję Radnej Doroty Osiak z funkcji 
wiceprzewodniczącego, w związ-
ku z objęciem stanowiska prze-
wodniczącego rady.

• Nr X/66/15 z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie stwierdzenia 
wyboru wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Puławy – w wyni-
ku tajnego głosowania na Wi-
ceprzewodniczącą Rady Gminy 
Puławy została wybrana Radna 
Janina Skwarek.

Przypominam, że treść wszyst-
kich uchwał podejmowanych przez 
Radę Gminy Puławy jest publi-
kowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Puławy, 
pod adresem ugpulawy.bip.lubel-
skie.pl – zakładka „Prawo lokalne”.

Podczas posiedzeń Komisji Rady 
Gminy Puławy Radni wydali opinię 
m.in. w następujących sprawach:
• pozytywnie zaopiniowali pro-

pozycję organizacji wychowania 
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Z działalności Rady Gminy   Puławy
przedszkolnego w Gminie Pu-
ławy ze szczególnym uwzględ-
nieniem przekształcenia oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w przedszkola, 
przedstawioną przez Wójta, 
w myśl której opieka przedszkol-
na w poszczególnych placów-
kach organizowana będzie w for-
mach punktów przedszkolnych 
(Borowa, Leokadiów), zespołów 
szkolno-przedszkolnych (Brono-
wice i Opatkowice) oraz łączonej 
(Zarzecze).

• pozytywnie zaopiniowali pro-
pozycję utworzenia w budżecie 
gminy rezerwy inwestycyjnej 
w kwocie 12 500,00 zł na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
modernizacji budynku szkoły 
w Bronowicach.

• pozytywnie zaopiniowali pro-
pozycję współpracy z Powiatem 
Puławskim w zakresie realizacji 
inwestycji drogowych: budo-
wy chodnika przy ul. Puławskiej 
w Gołębiu, przebudowy drogi 
powiatowej w Niebrzegowie, 
przebudowy drogi Bronowice - 
Kajetanów - Pachnowola. Gmina 
udzieli wsparcia fi nansowego na 
wykonanie wymienionych zadań 
w kwocie 254 000,00 zł.

• negatywnie zaopiniowali propo-
zycję Ministerstwa Gospodarki 
i Marszałka Województwa Lu-
belskiego w sprawie przekazania 
środków fi nansowych na organi-
zację Akcji „Bezpieczna Podróż” 
na terenie gminy.

Opracowanie: 
Kamil Lewandowski 
(Redaktor Naczelny)

Bieżące prace 
porządkowe na Klikawce

W jednym z poprzednich wydań „Kuriera” pisaliśmy o spotkaniu naszego wójta 
Krzysztofa Brzezińskiego z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem 
Pawłem Nakoniecznym oraz Dyrektorem WZMiUW w Lublinie Panem Stanisła-
wem Jakimiukiem. Przedmiotem rozmów było rozwiązanie problemu rzeki Kli-
kawki, za której stan odpowiada samorząd województwa. Dziś widoczne są już 
pierwsze efekty spotkania.

Koryto rzeki zostało wykoszone i oczyszczone z gałęzi, dzięki czemu znacznie 
poprawił się spływ wody. To ważne, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy rzekę 
zasilają dodatkowo wody opadowe.

Według zapewnień Pana Jakimiuka, w pierwszej połowie 2016 r. zostanie prze-
prowadzony kompleksowy remont Klikawki. Należy podkreślić, że odpowiedzial-
ność za stan rzeki oraz jej utrzymanie ponosi w całości WZMiUW, dlatego też za-
równo bieżące prace, jak i kompleksowy remont rzeki w przyszłym roku zostaną 
zrealizowane ze środków Województwa Lubelskiego, bez udziału fi nansowego 
Gminy Puławy.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. z archiwum UGP
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Informacje LODR w   Końskowoli
Jak zostać rolnikiem ekologicznym? 

Jak uzyskać certyfi kat?

Producent rolny chcący przestawić swoją produkcję 
na metody ekologiczne zobowiązany jest przesłać do 
jednostki certyfi kującej:
• wniosek o certyfi kację ekologicznego gospodarstwa 

rolniczego wraz z wymaganymi załącznikami,
• wypełniony formularz „Zgłoszenie podjęcia działal-

ności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.
Ww. formularze można pobrać ze stron interneto-

wych jednostek certyfi kujących lub zgłosić się do Po-
wiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i poprosić 
o pomoc. Złożenie dokumentów oznacza, że od tego 
momentu rozpoczęli Państwo przestawianie produk-
cji na ekologiczne metody gospodarowania zgodnie 
z ustawą o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 r. 
i Rozporządzeniem Rady 834/2007 oraz, że udostęp-
niają Państwo swoje gospodarstwo do kontroli.

Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, 
a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plan-
tacji jagodowych - 3 lata.

Gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku 
- w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodar-
stwa - kontroli przeprowadzonej pod kątem przestrze-
gania zasad rolnictwa ekologicznego. Kontrolą objęte 
są gospodarstwa w okresie przestawiania jak i gospo-
darstwa posiadające już certyfi kat (certyfi kat wyda-
wany jest na 1 rok i należy go corocznie odnawiać). 
Z ogólnej liczby gospodarstw będących pod kontrolą 
w danym roku około 5% zostaje skontrolowanych na 
zasadzie dodatkowych, doraźnych i nieodpłatnych 
kontroli, przeprowadzanych bez uprzedniego powia-
domienia posiadacza gospodarstwa rolnego.

Na podstawie kompletu dokumentów następuje re-
jestracja w systemie rolnictwa ekologicznego. Opłaty 
za proces certyfi kacji należy wpłacać zgodnie z otrzy-
mywanymi fakturami. Wysokość opłat reguluje jed-
nostka certyfi kująca.

Obowiązkiem rolnika ekologicznego jest poddawa-
nie gospodarstwa corocznej kontroli przez jednostkę 
oraz gospodarowanie zgodnie z zasadami rolnictwa 
ekologicznego oraz Dobrą Praktyką Rolną.

Zyski wynikające z założenia 
gospodarstwa ekologicznego:

• Uzyskanie znaku towarowego „produkt rolnictwa 
ekologicznego”.

• Prawo do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicz-
nego po wyższych cenach ze względu na ich jakość.

• Dodatkowe dopłaty do użytków rolnych.

Stawki dopłat w rolnictwie ekologicznym 
obowiązujące w 2016 r.

W okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne po-
moc udzielana będzie na następujące typy operacji 
(pakiety): 
• Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 

zł/ha,
• Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 

1557 zł/ha,
• Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 

1325 zł/ha,
• Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji - 

1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 
790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),

• Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych 
w okresie konwersji - 787 zł/ha oraz

• Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 
- 428 zł/ha.

W celu utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc 
udzielana będzie na następujące typy operacji (pa-
kiety):
• Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 

zł/ha,
• Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 

1310 zł/ha,
• Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 

1325 zł/ha,
• Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 

- 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 
zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),

• Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po 
okresie konwersji - 559 zł/ha,

• Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 
- 428 zł/ha.

Obowiązuje degresywność jak przy płatności rolno-
środowiskowo-klimatycznej, tzn. płatność jest przy-
znawana do gruntów ornych w wysokości:
• 100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 

0,10 ha do 50 ha;
• 75 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię po-

wyżej 50 ha do 100 ha;
• 60 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię po-

wyżej 100 ha.

Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów na 
tej samej powierzchni.

Wsparcie udzielane w ramach Działania rolnośro-
dowiskowo-klimatycznego nie może być udzielane 
na zobowiązania objęte działaniem Rolnictwo ekolo-
giczne. W ramach jednego gospodarstwa mogą być 
realizowane zobowiązania zarówno w ramach Działa-
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Prośba o pomoc między-
sąsiedzką w okresie zimy 
(i nie tylko)

Zbliża się okres zimowy. W związku z tym proszę 
mieszkańców Gminy Puławy o zaangażowanie w po-
moc międzysąsiedzką, skierowaną w szczególności do 
osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz 
rodzin wielodzietnych.

Proszę zwracać uwagę na to, czy osoby te są w sta-
nie samodzielnie przygotować sobie posiłek, zrobić 
zakupy, pójść do lekarza, ogrzać mieszkanie, zgro-
madzić opał, odpowiednio się ubrać itp. Proszę Pań-
stwa o wrażliwość na wszelkie niepokojące sytuacje 
i reagowanie na nie. Proszę także informować o nich 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, 
tel. 81/ 889-05-19.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Zima nas nie zaskoczy. 
Posiedzenie gminnego 
zespołu zarządzania 
kryzysowego. 

Nadchodząca szybkimi krokami zima jest trudnym 
okresem zarówno dla mieszkańców, jak i samorządu lo-
kalnego. Odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego, 
Wójt Gminy Puławy w dniu 5 listopada br. zwołał posie-
dzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

Tematem spotkania była w szczególności analiza pro-
cedur reagowania na wypadek gwałtownego ataku zimy 
oraz analiza stanu gotowości służb gminnych do działań 
w takim okresie.

Kamil Lewandowski (RN)
Fot. z archiwum UGP

Informacje LODR w   Końskowoli
nia rolnośrodowiskowo-klimatycznego, jak i działania 
Rolnictwo ekologiczne, pod warunkiem ich realizacji 
na innej powierzchni. Powyższe nie ma zastosowania 
w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrówno-
ważone oraz działania Rolnictwo ekologiczne, których 
nie można łączyć w gospodarstwie, gdyż w ramach 
Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone benefi cjent reali-
zuje zobowiązanie na obszarze całego gospodarstwa 
rolnego.

Dokumenty przygotowane przez 
doradcę rolnośrodowiskowego:

Plan działalności rolnośrodowiskowej może przy-
gotować wyłącznie uprawniony do tego doradca rol-
nośrodowiskowy na wzorze zatwierdzonym przez 
MRiRW. Zawiera on dane o rolniku i jego gospodar-
stwie. Wskazuje wymogi podstawowe i szczegółowe 
programu oraz praktyczne wskazówki co do sposobu 
gospodarowania na gruntach zgłoszonych do rolnictwa 
ekologicznego w czasie 5 lat jego trwania. Integralną 
częścią planu, jest szkic gospodarstwa z naniesionymi 
informacjami o realizowanych działaniach na poszcze-
gólnych działkach rolnych i elementach gospodarstwa 
które muszą być w gospodarstwie zachowane.

Rolnik, który ma już przygotowany Plan działalności 
rolnictwa ekologicznego i zgromadził odpowiednie za-
łączniki może przystąpić do przygotowania wniosku 
o płatność. Wnioski wraz z wypełnionymi załącznikami 
grafi cznymi oraz innymi wymaganymi dla realizowa-
nego pakietu/wariantu załącznikami składa się corocz-
nie w ciągu trwania programu do Biura Powiatowego 
ARiMR.

Rejestr działań jest obowiązkowym dokumentem 
przy realizacji rolnictwa ekologicznego. Powinien być 
prowadzony dla wszystkich działek rolnych, w części 
stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Zapi-
sy dotyczące pozostałych zabiegów agrotechnicznych, 
czy też wypasu zwierząt muszą być rejestrowane dla 
działek objętych zobowiązaniem (realizacja warian-
tu) w danym roku. Należy go prowadzić na bieżąco na 
odpowiednim formularzu, który dostępny jest w Biu-
rze Powiatowym ARiMR lub na stronie internetowej 
ARiMR.

Opracowanie: 
Grzegorz Sijka (LODR)
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Będzie nowy wóz strażacki dla OSP w Górze Puławskiej!

Puławskie obchody 35-lecia powstania „Solidarności”. 
Wójt Gminy Puławy wśród wyróżnionych 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gó-
rze Puławskiej została zakwalifi ko-
wana do dofi nansowania zakupu 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego – dowiadujemy się 
z ofi cjalnej informacji, przekazanej 
przez Oddział Wojewódzki Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Nowy wóz trafi  do druhów już 
w przyszłym roku.

Decyzja Oddziału Wojewódzkie-
go jest odpowiedzią na wniosek, 
który strażacy z Góry Puławskiej 
przy współpracy z Urzędem Gmi-
ny Puławy złożyli w lipcu br. Dota-
cja unijna pokryje do 60% warto-
ści zakupu, jednak nie więcej niż 
400 000 zł. Pozostała część środ-
ków będzie pochodzić z budżetu 
gminy. Trzeba zaznaczyć, że na-

W środę, 30 września br. 
w uroczystej scenerii Sali Ko-
lumnowej Pałacu Czartoryskich 
w Puławach odbyły się obcho-
dy 35-lecia powstania NSZZ 
„Solidarność”. Organizatorem 
jubileuszu była Komisja Mię-
dzyzakładowa Związku, działa-
jąca przy Zakładach Azotowych 
PUŁAWY S.A.

Uroczystość zgromadziła sze-
rokie grono znamienitych gości, 
reprezentujących środowiska 
związkowe, zakładowe, samo-
rządowe i społeczne. Była też 
okazją do podziękowania i wy-
różnienia osób szczególnie za-
służonych na niwie budowania 
i propagowania ideałów „Soli-
darności” – organizacji, która 
przez trzydzieści pięć lat swoje-
go istnienia stała się symbolem 
dążenia do wolności, niepodle-
głości i równości społecznej.

Miło nam poinformować, że 
wśród uhonorowanych Meda-
lem „Zasłużony dla NSZZ Soli-

szym radnym zabrakło w tej spra-
wie jednomyślności, jednak za 
silną namową wójta Krzysztofa 
Brzezińskiego, Rada Gminy Puławy 
ostatecznie zabezpieczyła w bu-
dżecie na zakup wozu 340 tys. zł. 
W głosowaniu 7 radnych opowie-
działo się „za”, 5 było „przeciw”,
a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W ostatnich latach poziom wy-
posażenia gminnych jednostek 
OSP znacząco wzrósł, a do służby 
weszło kilka nowych pojazdów, co 
przyczynia się do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy. Zakup samochodu dla stra-
żaków z Góry Puławskiej został za-
planowany na 2016 r.

Kamil Lewandowski (RN)

darność” znalazł się wójt naszej 
gminy Pan Krzysztof Brzeziński. 
Wyróżnienie wręczył Przewod-
niczący KM NSZZ „Solidarność” 
przy ZA Puławy S.A. Pan Andrzej 
Jacyna, podkreślając wzorową 
współpracę, okazywane wspar-
cie oraz postawę zgodną z war-
tościami „Solidarności”.

Kolejnym miłym akcentem, 

który wyróżnił naszą gminę 
podczas uroczystości jubile-
uszowych był występ muzyczny 
w wykonaniu grupy Aplauz z Go-
łębia, której towarzyszyli opie-
kunowie: Pani Dorota Jabłońska 
i Pan Dariusz Kosmowski, który 
akompaniował zespołowi.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. Sławomir Kłak
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Hanna Kotowicz 
laureatką Złotej Róży 
Pomocy Społecznej 

LGD „Zielony Pierścień” 
z wizytą studyjną na 
dolnym odcinku Wieprza 

Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Lu-
belski przyznał naszej Koleżance Hannie Kotowicz - 
starszemu specjaliście pracy socjalnej w GOPS w Pu-
ławach - wyróżnienie – Złotą Różę Pomocy Społecz-
nej.

W uzasadnieniu swojej decyzji Wojewoda Lubel-
ski wskazał całokształt działań realizowanych przez 
p. Hannę Kotowicz na polu szeroko rozumianej po-
mocy społecznej oraz wieloletnie, wzorowe i wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej. W całym woje-
wództwie lubelskim wyróżnienie takie otrzymało 
jedynie osiem osób. Uroczyste wręczenie odbyło 
się 20 listopada 2015 r. w Sali Błękitnej Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i stanowi-
ło główny punkt Wojewódzkich Obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego. Tegoroczna edycja wyróż-
nień jest szczególna, gdyż w tym roku przypada 
25-lecie pomocy społecznej. W imieniu p. Hanny 
Kotowicz wyróżnienie odebrał p. Norbert Staszak – 
Zastępca Wójta Gminy Puławy. Serdecznie gratuluje-
my!

Tekst: dr Tomasz Włodek (GOPS)
Fot. Kamil Lewandowski (RN)

W poniedziałek, 9 listopada br. przedstawiciele 
lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych 
oraz przedsiębiorcy wzięli udział w wizycie studyj-
nej na dolnym odcinku rzeki Wieprz, zorganizowanej 
przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”. 
Trasa obejmowała fragment rzeki od Jeziorzan do 
Dęblina, w tym również miejscowości położone 
w naszej gminie.

Celem przedsięwzięcia był przegląd miejsc w naj-
bliższym sąsiedztwie rzeki Wieprz, które są lub mogą 
być w przyszłości wykorzystane do rozwoju turystyki 
kajakowej. Zainteresowanie kajakarstwem na naszym 
obszarze w ostatnich dwóch latach wzrosło bardzo dy-
namicznie. Bardzo ważne jest zatem stworzenie wa-
runków dla dalszego rozwoju tego sektora turystyki, 
który przynosi coraz większe dochody.

Wnioski z wizyty studyjnej zostaną wykorzystane 
w pracach nad „Planem rozwoju subregionu Dolne-
go Wieprza”, który będzie podstawą do ubiegania się 
o wsparcie fi nansowe na tworzenie infrastruktury tu-
rystycznej.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)
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Małżonkowie od pół wieku

W sobotę, 17 października br. 
w Sali Pompejańskiej Starostwa 
Powiatowego w Puławach odbyła 
się uroczystość wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.

W zaszczytnym gronie jubilatów 
znalazło się 5 par z terenu naszej 
gminy: Państwo Kazimiera i Fran-
ciszek Rusinek, Państwo Halina 
i Tadeusz Grobel, Państwo Urszu-
la i Czesław Luzar, Państwo Zofi a 

i Henryk Kosmala oraz Państwo 
Marta i Witold Bernat.

Medale w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 
wójt Krzysztof Brzeziński. Pań-
stwo Groblowie, którzy z przyczyn 
osobistych nie mogli uczestniczyć 
w uroczystości, odebrali wyróżnie-
nia w późniejszym terminie.

Gratulujemy Państwu tego pięk-
nego jubileuszu i życzymy wielu ko-
lejnych lat przeżytych w zdrowiu, 

miłości i wzajemnym szacunku. Ży-
czymy radości z każdego kolejnego 
dnia i wszelkiej pomyślności, by-
śmy mogli z Państwem świętować 
kolejne jubileusze, bo tylko ludzie, 
którzy się kochają z całego serca, 
nigdy się nie starzeją.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. FOTO Bakinowski
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Rolnicy, ich małżonkowie lub do-
mownicy ubiegający się o świad-
czenia pielęgnacyjne lub specjalne 
zasiłki opiekuńcze na podstawie 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych albo 
zasiłki dla opiekuna na podstawie 
ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów mają obowiązek skła-
dania oświadczenia pod odpowie-
dzialnością karną o zaprzestaniu 
prowadzenia gospodarstwa rolne-
go lub zaprzestaniu wykonywania 
pracy w gospodarstwie rolnym. 
Powyższe powodowało, że do dnia 
30 września br. oświadczenie skut-
kowało wyłączeniem z ubezpiecze-
nia społecznego rolników.

Wskutek zmiany wprowadzo-
nej ustawą z 5 sierpnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, od dnia 1 października br. 
osoby te mogą podlegać ubezpie-
czeniu społecznemu rolników na 
funduszu emerytalno-rentowym 
na wniosek, przez okres pobierania 
świadczenia albo zasiłku do uzy-
skania 25-letniego okresu ubez-
pieczenia emerytalno-rentowego. 
Osoby te, wniosek w tej sprawie 
winny złożyć w KRUS w terminie 
30 dni od dnia wydania przez wój-

ta decyzji przyznającej świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy lub zasiłek dla opieku-
na. Objecie ubezpieczeniem rol-
niczym następuje wtedy od dnia 
przyznania prawa do świadczenia 
albo zasiłku.

Termin 30 dniowy może zostać 
przywrócony, jeżeli osoba pobiera-
jąca świadczenie albo zasiłek udo-
wodni, że niezachowanie terminu 
nastąpiło wskutek zdarzeń loso-
wych.

Ponadto rolnicy i domowni-
cy, którzy do dnia 30 września 
br. nabyli prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego za-
siłku pielęgnacyjnego lub zasiłku 
dla opiekuna i zostali wyłączeni 
z ubezpieczenia społecznego rol-
ników, mogą w terminie 6 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy 
zmieniającej tj. do dnia 31 marca 
2016 r. złożyć wniosek o odstąpie-
nie od ubezpieczenia powszechne-
go (ZUS) oraz o objecie ubezpie-
czeniem emerytalno-rentowym 
przez KRUS. Wniosek ten należy 
złożyć wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta, który wy-
płaca świadczenie lub zasiłek. Ko-
pie wniosku wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta przekazuje do 
KRUS wraz z informacją o dniu wy-
rejestrowania zainteresowanego 
z ubezpieczeń społecznych w ZUS.

Składki na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe za osoby pobierają-
ce świadczenia pielęgnacyjne lub 
zasiłki opiekuńcze (dla opiekuna) 
opłaca właściwy wójt, burmistrz 
lub prezydent.

Patrycja Józefowicz
KRUS OR w Lublinie

Informacje KRUS: Zmiana ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
dla osób pobierających świadczenia 
pielęgnacyjne albo zasiłki opiekuńcze

Nowozameldo-
wani przywitani!

Przed czterema laty, z inicjaty-
wy wójta Krzysztofa Brzezińskie-
go, zapoczątkowano organizację 
spotkań dla nowych mieszkańców 
Gminy Puławy. Kolejne z nich od-
były się w środę, 28 października 
br. tradycyjnie po obu stronach 
Wisły - w Izbie Produktu Lokalne-
go w Gołębiu i w Szkole w Górze 
Puławskiej.

Ideą powitania nowozameldo-
wanych mieszkańców gminy jest 
chęć budowania dobrej współpra-
cy, wzajemnego szacunku i zrozu-
mienia pomiędzy samorządem lo-
kalnym a obywatelami. Osoby, któ-
re skorzystały z zaproszenia miały 
okazję do osobistego zapoznania 
z wójtem, radnymi, sołtysami oraz 
pracownikami gminy. Nieformal-
ny, przyjazny klimat panujący na 
spotkaniach zachęcał do rozmów, 
wymiany poglądów i pomysłów na 
kierunki dalszego rozwoju naszej 
wspólnoty lokalnej.

Tekst i fot. 
Kamil Lewandowski
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Zabójczy czad –
Nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie jest draż-

niący, jednym słowem sprawia wrażenie że go nie 
ma. Jednak pozory mylą – w odpowiednim stężeniu 
potrafi  uśpić a następnie zabić ofi arę w niespełna 20 
minut. TLENEK WĘGLA – określany potocznie jako 
CZAD, jest groźnym gazem, z którym stykamy się 
praktycznie na co dzień, szczególnie w okresie jesien-
nym gdy rozpoczyna się okres grzewczy.

Co roku w okresie grzewczym dochodzi do kilku ty-
sięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem 
śmiertelnym. Przyczyny tragedii są nadal te same: za-
niedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe 
instalacje odprowadzania spalin... Wielu nieszczęść 
można by uniknąć, gdyby przestrzegano przepisów. 
Niestety bardzo często właściciele i zarządcy budyn-
ków je lekceważą.

A jednak przepisy zobowiązują. O obowiązku czysz-
czenia kominów mówi wyraźnie § 34 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z nim należy czyścić 
przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Naj-
częściej, bo cztery raz w roku, trzeba to robić w do-
mach, które są opalane węglem, drewnem lub innym 
paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści 
się wspomniane przewody w domach opalanych ga-
zem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast 
przewody wentylacyjne – raz w roku. Do corocznych, 
okresowych kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych i instalacji gazowych zobowiązuje rów-
nież ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Mówi o tym 
art. 62 ust. 1 punkt 1lit.c. W zakres kontroli rocznych 
wchodzi sprawdzanie drożności przewodów wentyla-
cyjnych, dymowych, spalinowych. Niestety przepisy 
bardzo często nie są przestrzegane. Wielu właścicieli 
domów jednorodzinnych uważa, że obowiązek prze-
prowadzania rocznej kontroli ich nie dotyczy, ale są 
w błędzie. Po kontroli właściciele oraz zarządcy mają 
obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo za-
trucie gazem. Za nieprzestrzeganie przepisów doty-
czących czyszczenia kominów można zostać ukaranym 
grzywną na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń. 
Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom np. od 
pożaru, a nie może udowodnić, że czyściła i sprawdza-
ła przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie. 

Komu najlepiej powierzyć czyszczenie i przegląd prze-
wodów kominowych? Według wyjaśnień Korporacji 
Kominiarzy Polskich czyszczenie przewodów może wy-
konywać czeladnik lub mistrz kominiarski, ale spraw-
dzać je tylko ten ostatni.

Skąd się bierze czad 
i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku 
niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym 
składzie węgiel posiadają. Jest tym groźniejszy, że nie 
posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy 
i „nie dusi w gardle”. W bardzo dużym stężeniu (oko-
ło 75-100%) może lekko pachnieć czosnkiem. Ma też 
bardzo „wybuchowy” charakter, a w powietrzu pali się 
niebieskawym płomieniem. Jest nieco lżejszy od po-
wietrza (gęstość 0,967), przez co łatwo przenika przez 
ściany, stropy i warstwy ziemi. Do naszego organizmu 
dostaje się przez drogi oddechowe. W dużym stężeniu 
może spowodować śmierć nawet w ciągu kilku minut! 
Jeśli nie zabije, uszkodzi mózg, serce, płuca. Najbar-
dziej narażone na szkodliwy wpływ tlenku węgla są 
dzieci. Objawy łagodniejszego zatrucia przypominają 
grypę. Nie lekceważmy ich! Jeżeli odczuwasz silne bóle 
głowy (uczucie ucisku w skroniach), słabość, zawroty 
i mdłości, koniecznie otwórz okna na oścież i wezwij 
straż. Pamiętaj, że zagrożone jest życie twoje i twojej 
rodziny!

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkal-
nych jest niesprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe 
działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do 

standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, 
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewo-

dów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska 
ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym i spa-
liny zamiast wydostawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofają się z powrotem do pomieszczenia.
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bądź przezorny!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym spraw-

dzanie szczelności przewodów kominowych, ich sys-
tematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występo-
wania dostatecznego ciągu powietrza,

• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w któ-
rych odbywa się proces spalania, zgodnie z instruk-
cją producenta,

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopusz-
czenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytu-
acjach wątpliwych należy żądać okazania wystawio-
nej przez producenta lub importera urządzenia tzw. 
deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego 
informacje o specyfi kacji technicznej oraz przezna-
czeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek 
wentylacyjnych – trujące substancje zamiast ulat-
niać dostają się wtedy do środka,

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić po-
prawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogar-
szać wentylację. Tyle powietrza ile go wypływa przez 
komin, powinno napłynąć do pomieszczenia,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru do otworu bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego 
otworu lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa 
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet nie-
wielkie, rozszczelnienie okien,

• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i za-
wrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy za-
truciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajduje-
my i zasięgnąć porady lekarskiej.

• W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć 
zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt 
zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu 
urządzeń.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; 

w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miej-

sce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia oso-
by ratującej; w przypadku istnienia takiego zagro-
żenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom 
ratowniczym,

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, 
Państwową Straż Pożarną),

• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzy-

maną akcję serca, należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz 
masaż serca,

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziec-
ko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomo-
ści w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy!!! Od stosowania się do powyższych 
rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie 
i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina 
przezorności!

Artykuł przygotowano na podstawie: informacji 
z Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Morawski
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Puławach
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W dniach 13, 19, i 20 września br. w Gołębiu wspól-
nie uczestniczyliśmy w szeregu imprez przygotowa-
nych z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzic-
twa.

Organizatorzy, tj.  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Gołębiu, Gminny Ośrodek Kultury Parafi a Rzym-
sko-Katolicka w Gołębiu i Towarzystwo Przyjaciół 
Gołębia przygotowali wiele atrakcji. Tegoroczne uro-
czystości obchodzone były pod hasłem „Utracone 
dziedzictwo”.

13 września w  kościele parafi alnym w Gołębiu miały 
miejsce Dożynki Parafi alne. W godzinach wieczornych 
odbyło się spotkanie poetycko-satyryczne pt. „Hory-
zont myśli, uczuć i zdarzeń”.

Zgromadzona publiczność obejrzała występ kabare-
tu „Babeczki”, po którym odbyła się promocja tomiku 
wierszy Pani Agnieszki Maj pt. „Dojrzewanie ciszy”. 
Imprezie towarzyszyła wystawa fotografi i Pana Krzysz-
tofa Olszaka.

20 września w GOK miało miejsce otwarcie wystawy 
Pani Zofi i Kursy z Gołębia pt. „Igłą malowane” oraz 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapomniana 
lokalna tradycja”.

Pani Zofi a przybliżyła zgromadzonym tajniki swojej 
pasji i historię powstania kilku misternie wykonanych 
obrazów. Wręczono też nagrody laureatom konkursu 
plastycznego.

Następnym punktem była prelekcja połączona z pre-
zentacją multi medialną, zaprezentowana przez Pana 
Zbigniewa Kiełba - historyka Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta w POK „Dom Chemika”. Prelekcja no-
siła tytuł „Puławska osada pałacowo-parkowa w Puła-
wach” i prezentowała unikatowe fotografi e autorstwa 
Pana Stanisława Bawolskiego.

O godz. 17.00 na parkingu przed kościołem parafi al-
nym miał miejsce instruktaż i ćwiczenia Nordic Wal-
king, a następnie wspólna wyprawa wyznaczonymi 
trasami, przy współpracy z harcerzami i fundacją Bez-
Miar. O godzinie 18.00 na boisku szkolnym odbył się 
koncert zespołu „Syndrom Beczki” z Lubartowa.

21 września o godz.15.00 na boisku szkolnym na-
stąpiło uroczyste otwarcie tegorocznej edycji EDD, 
a potem na scenie rozpoczęły się występy artystycz-
ne. W bogatym programie wystąpiły dzieci i młodzież 
szkolna, zespoły działające przy GOK, Śpiewające Se-
niorki i Kabaret „Babeczki”.

Gościnnie wystąpił zespół tańca ludowego „Bystrza-
cy” z Wąwolnicy i Koło Łowieckie „Azotrop” Puławy. 
Swoją obecnością, jak zawsze zaszczyciły nas władze 
Gminy Puławy, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy.

W strefi e warsztatów można było sprawdzić własne 
umiejętności twórcze: wykonać kwiaty bibułowe lub 
wypleść koszyk wiklinowy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wkład pracy 
i czynny udział w tych wydarzeniach, za zaangażowa-
nie organizatorów, a lokalnej społeczności za współ-
pracę i duże zainteresowanie.

3 października kabaret „Babeczki” uczestniczył 
w XVI Wojewódzkich Spotkaniach Kabaretowych 
„Kąkolewisko” w Kąkolewnicy.

17 października Śpiewające Seniorki wystąpiły w VI 
Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Se-
niorów w Dęblinie.

XVI Dzień Papieski w tym roku obchodzony był pod 
hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

Z tej okazji, 18 października w Sali GOK w Gołębiu 
odbył się koncert poetycko-muzyczny pt. „Rodzina jak 
dąb wiekowy” w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz ka-
baretu „Babeczki”.

27 października Jarosław Klimowicz - wokalista pra-
cujący z Panem Zbigniewem Barankiewiczem wystąpił 
na scenie POK „Dom Chemika” podczas XII Przeglądu 
Poezji, Prozy i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Pol-
ska była Polską”. Został nagrodzony w kategorii solista 
i wystąpił 11 listopada w koncercie laureatów.

14 listopada w GOK miał miejsce wernisaż wysta-
wy „Pejzaż natury” Pani Katarzyny Kuty, która dzia-
ła twórczo w dziedzinie malarstwa, rzeźby i rysunku. 
Obecnie mieszka i tworzy w Woli Osińskiej.

19 listopada GOK zorganizował warsztaty plastyczne 
dla dzieci i rodziców, które poprowadziła Pani Małgo-
rzata Kowal.

W dniach 5-6 grudnia odbył się kolejny, X już Kon-
kurs Modeli Kartonowych o Grand Prix Dyrektora 
GOK w Gołębiu.

Impreza ma charakter konkursu-wystawy. Mogą 
w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrze-
szeni, bez względu na płeć i wiek. Konkurs rozegrany 
został w trzech kategoriach wiekowych i jedenastu 
klasach. Komisja konkursowa powołana przez organi-
zatora oceniała modele wg zasady „podoba się”. Dla 
uczestników Konkursu organizatorzy zorganizowali 
wycieczkę do Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotni-
czego w Dęblinie, gdzie zwiedzano hangar i znajdujące 
się w nim samoloty.

W każdej kategorii przyznane zostały medale i oko-
licznościowe dyplomy. Nagrody ufundowali Wójt Gmi-
ny Puławy, Proboszcz Parafi i w Gołębiu, Komendant-
Rektor WSOŚP w Dęblinie, Dowódca 4. Skrzydła Lot-
nictwa Szkolnego, Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkol-

Mały kalendarzyk   kulturalny…
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nego w Dęblinie, Muzeum Sił Powietrznych, Hurtow-
nia sportowa Domi-Sport w Puławach, ,,Figaro Group” 
z Ryk, Biuro Turystyki Szkolnej w Dęblinie, Wydawnic-
two WAK we Wrocławiu oraz osoby indywidualne.

Patronat medialny sprawowały Telewizja Puławy 24 
i Radio Puławy 24.

Serdecznie zapraszamy Państwa na organizowane 
przez nas wydarzenia i uroczystości.

Szczegóły o tych i innych wydarzeniach znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej: www.gokgolab.pl

Ewa Rodzik – GOK w Gołębiu

Mały kalendarzyk   kulturalny… Filia biblioteczna 
w Leokadiowie 
uroczyście otwarta

W środę, 28 października br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej siedziby fi lii Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Leokadiowie. Księgozbiór, który od 1982 r.
znajdował się w domu prywatnym Państwa Ma-
rianny i Henryka Bachanków, został przeniesiony do 
świeżo wyremontowanych pomieszczeń w miejsco-
wej szkole podstawowej.

Historia biblioteki z Leokadiowie sięga roku 1956 r. 
a jej założycielką była Pani Zofi a Janusz. Przez blisko 
60 lat swojej działalności fi lia kilkakrotnie zmieniała 
swoją lokalizację, by obecnie zająć trzy pomieszczenia 
w Szkole Podstawowej w Leokadiowie. Ich remont był 
jedną z tegorocznych inwestycji, zrealizowanych przez 
Urząd Gminy Puławy.

Wśród gości, którzy wzięli udział w uroczystym 
otwarciu nowej siedziby znaleźli się m.in. Pani Małgo-
rzata Pieczykolan z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
Panie Danuta Szlendak i Katarzyna Adamowska-Kane 
z Powiatowej Biblioteki Publicznej, dyrekcja i pracow-
nicy miejscowej szkoły oraz przedstawiciele lokalnej 
społeczności. Swoje gratulacje na ręce Pań Zofi i Małek 
i Marianny Bachanek złożył także wójt naszej gminy 
Pan Krzysztof Brzeziński.

Filia pozostaje do dyspozycji mieszkańców w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 17:00 oraz w soboty 
w godz. 9:00 – 13:00.

Tekst i fot. 
Kamil Lewandowski (RN)
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Szanowni mieszkańcy,
oddaję w Państwa ręce niniejszy artykuł, mając na-

dzieję, że zawarte w nim informacje pomogą łatwiej 
i szybciej rozwiązywać sprawy załatwiane w naszym 
urzędzie. Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe do 
pracowników wraz z wyszczególnieniem najważniej-
szych zadań wykonywanych na poszczególnych stano-
wiskach.

Mając na względzie przejrzystość i jawność naszej 
działalności publicznej, a także otwartość i przyja-
zne nastawienie do klienta, postanowiłem przybliżyć 
Państwu nieco sylwetki grona kierowniczego. Infor-
macje o mojej osobie, zastępcy i sekretarzu były pu-
blikowane w poprzednich wydaniach „Kuriera”. Znaj-
dą je Państwo także na naszej stronie internetowej 
www.gminapulawy.pl.

Życzę owocnej lektury.
Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY 
ŚRODOWISKA, GOSPODARKI GRUNTAMI, 

MIENIA KOMUNALNEGO I ROLNICTWA

Radosław Kosmala 
– Kierownik Referatu

Urodziłem się 4 lipca 1978 r. 
w Puławach. Jestem absolwentem 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Jerzego ks. Czartoryskiego, 
następnie ukończyłem studia na 
Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, uzy-
skując tytuł magistra prawa. Pracę w Urzędzie Gminy 
Puławy rozpocząłem w 2003 r. od stażu absolwenckie-
go. Po zakończeniu stażu zostałem pracownikiem Re-
feratu Infrastruktury Technicznej, gdzie miałem możli-
wość poznać w praktyce zakres wykonywanych zadań. 
Zajmowałem się głównie zamówieniami publicznymi 
i inwestycjami, uczestniczyłem również w licznych 
szkoleniach dotyczących tej tematyki. Od 1 lipca 2013 r.
pełnię funkcję Kierownika Referatu. 

Pok. 202 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22  
Kom. + 48 512 383 437   
E-mail: radoslaw.kosmala@pulawy.gmina.pl 

- współpraca z pracownikami Urzędu Gminy w zakre-
sie przygotowania i przeprowadzenia postępowań 
o udzielanie zamówień publicznych objętych ustawą 
Prawo zamówień publicznych,
- prowadzenie procedury zamówień publicznych,  
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomo-
ściom (budynkom) i aktualizacja operatów numeracji 
porządkowej nieruchomości po zmianach,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic 
i placów,
- przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie roz-
graniczeń nieruchomości, 
- bieżący nadzór nad działalnością wspólnot grunto-
wych na terenie Gminy Puławy. 

 
Małgorzata Godlińska–Lasota  – inspektor do spraw 
planowania i zagospodarowania przestrzennego
Mateusz Romaniuk - podinspektor do spraw plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego (umowa 
na zastępstwo)

Pok. 208 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-28  
Kom. +48 512-320-209 
E-mail: mateusz.romaniuk@pulawy.gmina.pl

- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,
- wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu 
działek w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puławy,
- wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puławy,
- wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puławy,
- ustalanie dla zbywców nieruchomości opłat plani-
stycznych z tytułu wzrostu wartości   nieruchomości 
w związku ze zmianą planu zagospodarowania Gminy 
Puławy,
- przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie po-
działu nieruchomości,
- prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy 
o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Gminy Puławy (zby-
wanie, nabywanie, wydzierżawianie, użyczanie nieru-
chomości, sprawy związane z użytkowaniem wieczy-
stym).

Poradnik mieszkańca
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Grzegorz Kamela  – inspektor do spraw ochrony śro-
dowiska, rolnictwa i leśnictwa  

Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02  
Kom. + 48 512 442 413   
E-mail: grzegorz.kamela@pulawy.gmina.pl 

- prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia,
- realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- prowadzenie spraw związanych z usuwaniem zwłok 
zwierząt padłych na drogach i terenach należących do 
Gminy Puławy,
- nadzór nad zadrzewieniem oraz przygotowywanie 
zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości oraz ustalanie opłat za usuwanie drzew 
lub krzewów,
- sprawy dotyczące wymierzania administracyjnych 
kar pieniężnych za usunięcie krzewów lub drzew bez 
stosownego zezwolenia,
- prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem powo-
dziowym,
- prowadzenie spraw obejmujących zmiany stanu 
wody na gruncie i odprowadzanie wód, ścieków na 
grunty sąsiednie,
- przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów 
rasy uznanej za agresywną, współdziałanie ze służba-
mi weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób za-
kaźnych zwierząt,
-przygotowywanie opinii w sprawie wniosków o przy-
znanie dotacji z budżetu na pokrycie kosztów zalesia-
nia gruntu,
- kontrolowanie gospodarki łowieckiej i współdziała-
nie z zarządcą obwodów łowieckich w zagospodaro-
waniu łowieckim obszarów gminy,
- prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i prze-
prowadzanie spisów rolnych  i innych badań staty-
stycznych w zakresie rolnictwa na terenie gminy, 
- prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem za-
raźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników 
i chwastów, 
- prowadzenie spraw związanych ze szkodami w upra-
wach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, 
- opiniowanie prac geologicznych, 
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
- kontrola spełniania obowiązku zawarcia umów ubez-
pieczeń rolniczych, 

- nadzór nad eksploatacją oświetlenia dróg, ulic i pla-
ców.

Rafał Szczepaniak – inspektor do spraw inwestycji 
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych    

Pok. 202 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22  
Kom. + 48 512 321 273    
E-mail: rafal.szczepaniak@pulawy.gmina.pl  

- przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy 
(robót budowlanych) dla inwestycji liniowych oraz 
gminnych obiektów kubaturowych,
- nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
- współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań 
do projektu budżetu gminy,
- analiza możliwości uzyskania dofi nansowania inwe-
stycji ze źródeł zewnętrznych, 
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej 
niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofi nanso-
wania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym fun-
duszy Unii Europejskiej, 
- zarządzanie realizowanymi projektami, w tym przy-
gotowywanie wniosków o płatność, ankiet monitoru-
jących.

Małgorzata Szewczyk  – podinspektor do spraw go-
spodarki komunalnej 
Michał Kramarczyk – podinspektor do spraw gospo-
darki komunalnej  (umowa na zastępstwo)

Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02  
Kom. + 48 535 955 645  
E-mail: michal.kramarczyk@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z funk-
cjonowaniem systemu  odbierania odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Puławy, 
- prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali 
mieszkalnych,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym budyn-
ków i lokali będących mieniem gminnym,
- koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem 
lokalnego transportu zbiorowego,
- ewidencja „dzikich” składowisk odpadów i ich likwi-
dacja,
- koordynacja prac związanych ze sprzątaniem wiat 
i przystanków komunikacji zbiorowej,

Gminy Puławy
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- utrzymanie w należytym stanie tablic sołeckich oraz 
z nazwami ulic,
- prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opie-
ki nad grobami wojennymi i cmentarzami wojennymi 
oraz miejscami pamięci narodowej. 

Aleksandra Zakrzewska – podinspektor do spraw in-
westycji drogowych i utrzymania dróg gminnych

Pok. 201 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-21  
Kom. + 48 501 181 490   
E-mail: aleksandra.zakrzewska@pulawy.gmina.pl 

- przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy 
i modernizacji dróg gminnych,
- nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie oraz 
ochrona dróg gminnych,
- orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi 
gminnej do stanu poprzedniego w razie jego narusze-
nia, 
- wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego na 
czas trwania robót, 
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg 
gminnych, 
- nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie znaków 
drogowych na terenie gminy, 
- sprawy związane z budową i utrzymaniem w należy-
tym stanie technicznym i estetycznym wiat przystan-
kowych, 
- wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dro-
gowym dróg gminnych i wewnętrznych obiektów nie 
związanych z gospodarką drogową, 
- udział w czynnościach związanych z ustaleniem od-
szkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne, 
- uczestnictwo w czynnościach na gruncie prowadzo-
nych przez uprawnionych geodetów,
- nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem godzin 
przepracowanych na rzecz gminy przez skazanych wy-
rokiem sądu.

REFERAT PODATKOWY

Agnieszka Dudek 

– Kierownik Referatu

Jestem absolwentką Politech-
niki Radomskiej im. K. Pułaskiego 
gdzie ukończyłam studia wyższe 
zawodowe na kierunku Administra-
cja, następnie ukończyłam studia 

magisterskie w zakresie administracji na Uniwersyte-
cie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale 
Prawa i Administracji. W 2009 r. ukończyłam roczne 
studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Fi-
nansów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych. Prace w Urzę-
dzie Gminy Puławy rozpoczęłam w sierpniu 2002 r.
w Referacie Finansowym na stanowisku referen-
ta ds. podatków i opłat lokalnych. Od lutego 2006 r.
pełnię funkcję Kierownika najpierw Referatu Finanso-
wego a obecnie Referatu Podatkowego.

Pok. 6 (parter)

Tel. +48 (81) 889-05-46

Kom.  +48 512 343 940

E-mail: agnieszka.dudek@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz 
od nieruchomości dla miejscowości: Anielin, Góra Pu-
ławska, Janów, Sosnów, Kolonia Góra Puławska, Sadło-
wice, Kochanów, Leokadiów,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z ww miejscowości,

- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości,

- przyjmowanie deklaracji na podatek od środków 
transportowych dla osób fi zycznych.

Joanna Długosz – inspektor do spraw wymiaru podat-
ków i opłat lokalnych 

Pok. 8 (parter)

Tel. +48 (81) 889-05-49

Kom. +48 512 219 183

E-mail: joanna.dlugosz@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego 
oraz od nieruchomości dla miejscowości: Bronowice, 
Dobrosławów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kowa-
la, Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, 
Smogorzów, Tomaszów, Zarzecze,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z w/w miejscowości,

- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości,

- przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej.

Poradnik mieszkańca Gminy Puławy
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Katarzyna Kurek – inspektor do spraw podatków 
i opłat lokalnych

Pok. 8 (parter)
Tel. +48 (81) 889-05-48
Kom. +48 535 553 328
E-mail: katarzyna.kurek@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz 
od nieruchomości dla miejscowości: Borowa, Borowi-
na, Gołąb I, Gołąb II, Matygi, Niebrzegów, Nieciecz, 
Skoki, Wólka Gołębska,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z w/w miejscowości,
- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości, 
- przyjmowanie deklaracji na podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości oraz od środków transportowych osób 
prawnych.

Danuta Woźniak – inspektor do spraw księgowości 
podatkowej 

Pok. 8 (parter)
Tel. +48 (81) 889-05-48
Kom. +48 512 288 167
E-mail: danuta.wozniak@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie księgowości podatków i opłat lokal-
nych,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec osób 
zalegających we wpłatach podatków (m.in. wystawia-
nie upomnień oraz tytułów wykonawczych),
- rozliczanie sołtysów z inkaso podatku rolnego, leśne-
go oraz od nieruchomości osób fi zycznych,
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 
lokalnych.

Ewa Szabelska – inspektor do spraw opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

Pok. 7 (parter)
Tel. +48 (81) 889-05-47
Kom. +48 504 298 155
e-mail: ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl

- przyjmowanie oraz weryfi kacja deklaracji o wysoko-
ści opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez mieszkańców gminy,
- prowadzenie księgowości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec osób 
zalegających we wpłatach w/w opłaty (m.in. wysta-
wianie upomnień oraz tytułów wykonawczych).

REFERAT FINANSOWY

Krystyna Jędrych 

– Kierownik Referatu (Skarbnik)

Jestem absolwentką Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 
na kierunku Administracja oraz stu-
diów podyplomowych na Wydziale 

Nauk Społecznych w zakresie Rachunkowości i Finan-
sów. Posiadam certyfi kat księgowy wydany przez Mi-
nistra Finansów potwierdzający kwalifi kacje i upraw-
niający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. W trakcie pracy zawodowej ukończyłam liczne 
kursy i szkolenia.

Na stanowisko Skarbnika Gminy powołana zostałam 
Uchwałą Rady Gminy Puławy w dniu 29 grudnia 2003 
roku. Wykonuję zadania z zakresu polityki fi nansowej 
gminy, księgowości budżetowej, przestrzegania dyscy-
pliny fi nansów publicznych, planowania budżetowego 
oraz polityki długu. Uczestniczę w obradach rady gmi-
ny i jej komisjach z głosem doradczym.

Jako Skarbnik Gminy jestem głównym księgowym 
budżetu Gminy Puławy, sprawuję bezpośredni nadzór 
nad Referatem Finansowym i Referatem Podatkowym. 
Moje długoletnie doświadczenie nabyte w pracy w ad-
ministracji, fachowość, merytoryka, rzetelność i kwa-
lifi kacje zawodowe dają gwarancję prawidłowego za-
rządzania fi nansami Gminy Puławy.

Pok. 105 (I piętro)

Tel. +48 (81) 889-05-05

Email: krystyna.jedrych@pulawy.gmina.pl

- koordynowanie prac związanych z opracowaniem 
budżetu gminy,

- prowadzenie gospodarki fi nansowej gminy,

- nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu gminy,

- przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń wójta 
związanych z gospodarką fi nansową,

- opracowanie instrukcji wewnętrznej i prowadzenie 
nadzoru w sprawie obiegu i kontroli dowodów księ-
gowych,

- dokonywanie wewnętrznej kontroli fi nansowej oraz 
kontroli zewnętrznej w stosunku do jednostek podle-
głych,

- nadzór nad ewidencją i gospodarką majątku gminy,

- nadzór nad sprawozdawczością fi nansową gminy.
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Anna Araźna - inspektor do spraw sprawozdawczości 
budżetowej

Pok. 104 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-14
Kom. +48 512 207 255
Email: anna.arazna@pulawy.gmina.pl

- kontrola rachunkowa i formalna wszelkich rachun-
ków i faktur,
- przestrzeganie terminowej realizacji rozliczeń fi nan-
sowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań,
- przestrzeganie terminowego przekazywania należ-
nych środków pieniężnych podległym jednostkom or-
ganizacyjnym i współpraca w zakresie rozliczeń fi nan-
sowych,
- sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu,
- kontrola miesięcznych i kwartalnych sprawozdań fi -
nansowych, składanych przez gminne jednostki orga-
nizacyjne,
- prowadzenie współpracy z Regionalną Izbą Obra-
chunkową, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych i bankami.

Wiolett a Woźniak - inspektor do spraw księgowości 
budżetowej

Pok. 104 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-14
Kom. +48 502 510 596
Email: wiolett a.wozniak@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie księgowości w zakresie dochodów i wy-
datków budżetowych,
- sporządzanie list płac i wynagrodzeń oraz prowadze-
nie wszelkich rozliczeń z tym związanych,
- rozliczanie i sporządzanie sprawozdań fi nansowych 
środków znajdujących się na rachunkach bankowych 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Sum 
Depozytowych,
- obsługa fi nansowo-księgowa środków pozyskanych 
z różnych źródeł, kredytów i pożyczek zaciągniętych 
przez Gminę,
- prowadzenie spraw i obsługa księgowa rachunków 
bankowych,
- sporządzenie informacji o dochodach oraz pobra-
nych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fi -
zycznych (PIT) oraz wydawanie zaświadczeń o wyna-
grodzeniach.

REFERAT 
SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

Teresa Gawryjołek 
– Kierownik Referatu 

Urodziłam się 10 lipca 1958 r. 
w mojej rodzinnej miejscowości 
Gołąb, gdzie nieprzerwanie miesz-
kam do dnia dzisiejszego. Ukoń-
czyłam studia wyższe na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie 

uzyskując tytuł magistra socjologii oraz studia pody-
plomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lu-
blinie w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy.

W okresie poprzedzającym zatrudnienie w Urzędzie 
Gminy Puławy, przez 13 lat pracowałam w Zakładzie 
Doświadczalnym „VENPAN” Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki PAN w Puławach. Pracę w Urzę-
dzie Gminy Puławy rozpoczęłam w 1994 r. gdzie w ra-
mach prac interwencyjnych pracowałam przy budo-
wie sieci gazowej na terenie prawobrzeżnej części 
Gminy Puławy. Od roku 1995 r. zatrudniona byłam 
w Urzędzie na stanowisku inspektora ds. gospodarki 
komunalnej, a od dnia 15 czerwca 2005 r. zatrudnio-
na zostałam na stanowisku Kierownika Referatu Spo-
łeczno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy Puławy 
i funkcję tę pełnię aktualnie.

Odpowiadam za kierowanie pracą Referatu Społecz-
no-Administracyjnego oraz nadzór nad prawidłowym 
i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem 
spraw przez pracowników referatu. Ponadto prowa-
dzę sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
z wyłączeniem dyrektorów publicznych szkół i przed-
szkoli; sprawy wynikając z przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy; sprawy związane z ustalaniem, zmia-
ną i znoszeniem urzędowych nazw miejscowości oraz 
współpracuję z Sekretarzem Gminy Puławy w organi-
zowaniu i przeprowadzaniu naborów na wolne stano-
wiska urzędnicze pracowników Urzędu i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-11
Kom. +48 512 289 627
E-mail: teresa.gawryjołek@pulawy.gmina.pl

Teresa Maj – inspektor do spraw ewidencji działalno-
ści gospodarczej i ewidencji ludności

Pok. 101 (I piętro)

Poradnik mieszkańca Gminy Puławy
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Tel. +48 (81) 889-05-09
Kom. 512 256 555
E-mail: teresa.maj@pulawy.gmina.pl

- przyjmowanie i przekształcanie w formę elektronicz-
ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis, zmiany, wy-
kreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności go-
spodarczej,
- udostępnianie danych z prowadzonego przez Wójta 
Gminy Puławy rejestru ewidencji działalności gospo-
darczej,
- prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie,
- prowadzenie ewidencji ludności w zakresie pobytów 
stałych i czasowych obywateli polskich i cudzoziem-
ców,
- wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z re-
jestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzo-
ziemców,
- prowadzenie postępowań w sprawach wydawania 
i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz naliczanie opłat za zezwolenia,
- prowadzenie inkaso opłaty skarbowej.

Anna Stępień – inspektor do spraw dowodów osobi-
stych i ewidencji ludności

Pok. 103 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-12
Kom. +48 535 553 348
E-mail: anna.stepien@pulawy.gmina.pl

- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobi-
stego,
- wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,
- udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń 
z Rejestru Dowodów Osobistych,
- prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji admi-
nistracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowa-
nia na wniosek strony lub z urzędu,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Maria Krawczyk – inspektor do spraw obsługi sekre-
tariatu

Pok. 205 (II pietro)
Tel. +48 (81) 887-41-21; (81) 889-05-25
Kom. +48 512 321 150
E-mail: maria.krawczyk@pulawy.gmina.pl, 

sekretariat@pulawy.gmina.pl
- obsługa sekretariatu Urzędu Gminy Puławy,
- prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy Puławy 
i Zastępcy Wójta,

- udostępnianie informacji o stanie załatwienia sprawy 
w Urzędzie,

- prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

- prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.

Alfreda Szczepaniak – inspektor do spraw obsługi 
Rady i komisji Rady

Pok. 305 (III piętro)

Tel. +48 (81) 889-05-35

Kom. +48 512 383 776

E-mail: alfreda.szczepaniak@pulawy.gmina.pl

- obsługa organizacyjno-techniczna sesji Rady Gminy 
Puławy, sporządzanie protokołów z ich przebiegu oraz 
ich udostępnianie,

- prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy Puławy,

- prowadzenie ewidencji zgłaszanych na sesjach inter-
pelacji i wniosków,

- prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady Gminy 
Puławy,

- współpraca z sołtysami,

- prowadzenie spraw związanych z funduszem sołec-
kim,

- prowadzenie archiwum zakładowego.

Ewelina Ott o – podinspektor do spraw obronnych, 
zarządzania kryzysowego i ochotniczych straży pożar-
nych

Pok. 308 (III piętro)

Tel. +48 (81) 889-05-38

Kom. +48 512 353 168

E-mail: ewelina.ott o@pulawy.gmina.pl

- koordynowanie przygotowań i realizacja przedsię-
wzięć obrony cywilnej,

- prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem 
powszechnego obowiązku obrony,

- koordynowanie przygotowań i realizacja przedsię-
wzięć zarzadzania kryzysowego gminy i ochrony prze-
ciwpowodziowej,

- prowadzenie spraw przygotowawczych do kwalifi ka-
cji wojskowej,

- współdziałanie z jednostkami wojskowymi w sprawie 
likwidacji niewybuchów,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w za-
kresie organizacji imprez masowych,

- prowadzenie całości spraw związanych z funkcjono-
waniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Andrzej Turlewicz - inspektor do spraw patologii spo-
łecznych

Pok. 2 (parter)

Tel. +48 (81) 889-05-45

Kom. +48 512 379 783

E-mail: andrzej.turlewicz@pulawy.gmina.pl

- przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Pro-
fi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- udzielanie informacji oraz pomoc w zakresie podej-
mowania leczenia odwykowego,

- koordynacja działalności Gminnej Komisji Rozwiazy-
wania Problemów Alkoholowych,

- inspirowanie, zlecanie i przeprowadzanie  progra-
mów terapeutycznych i profi laktycznych,

- koordynacja przedsięwzięć Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego mających na celu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Renata Bielawska – pomoc administracyjna

Pok. 10 (parter)

Tel. +48 (81) 889-05-03

Kom. +48 512 320 813

E-mail: renata.bielawska@pulawy.gmina.pl

- prowadzenie Biura Obsługi Interesanta

SAMODZIELNE STANOWISKO DO 
SPRAW PROMOCJI, KULTURY, SPOR-
TU ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANI-

ZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Kamil Lewandowski 
– inspektor

Jestem absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, gdzie w 2009 r. ukończy-
łem jednolite, dzienne studia magi-
sterskie na kierunku administracja. 

Za sobą mam także 10-letnią naukę w szkole muzycz-
nej I i II stopnia, w klasie skrzypiec i altówki.

Moja droga zawodowa od początku związana jest 
z administracją publiczną. W 2010 r. rozpocząłem pra-
cę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, gdzie 

zajmowałem się realizacją różnych form wsparcia dla 
osób borykających się z problemem braku zatrudnie-
nia. Z końcem 2011 r. podjąłem pracę w Urzędzie Gmi-
ny Puławy, początkowo na stanowisku podinspektora 
do spraw promocji. Od stycznia 2013 r. pełniłem funk-
cję Kierownika Referatu Promocji, Informacji i Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaś po jego 
likwidacji objąłem samodzielne stanowisko. Od paź-
dziernika br. decyzją Zarządu Powiatu Puławskiego zo-
stałem powołany w skład Powiatowej Rady Turystyki.

Prywatnie realizuję się w roli męża oraz ojca dwóch 
kochanych urwisów – Janka i Mikołaja. Moją najwięk-
szą pasją jest kolarstwo. W wolnych chwilach lubię 
także słuchać muzyki, głównie zespołu Dżem, Garego 
Moore’a, BB Kinga i Carlosa Santany.

Pok. 210 (II piętro)

Tel. +48 (81) 889-05-30

Kom. +48 512 320 945

E-mail: kamil.lewandowski@pulawy.gmina.pl, 

kurier@pulawy.gmina.pl

- pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego „Kuriera 
Gminy Puławy”,

- redakcja gminnego serwisu internetowego 
www.gminapulawy.pl oraz profi lu na facebooku,

- organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, spor-
towych i społecznych w tym m.in. Święta Truskawki, 
Spotkań Noworocznych, rajdów rowerowych i spły-
wów kajakowych,

- współpraca z mediami w zakresie promocji gminy,

- obsługa fotografi czna wydarzeń odbywających się na 
terenie gminy,

- redagowanie publikacji poświęconych naszej gminie, 
folderów turystycznych i informacyjnych,

- opracowywanie grafi czne gminnych materiałów pro-
mocyjnych i informacyjnych, m.in. plakatów, ulotek, 
folderów, kalendarzy,

- prowadzenie działań związanych z wdrażaniem Stra-
tegii Promocji i Komunikacji Marketi ngowej Gminy Pu-
ławy oraz marki terytorialnej „Gmina Puławy – owoc-
nie nad wisłą”,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie zlecania zadań o charakterze pożytku publicznego 
w trybie otwartych konkursów ofert.

Poradnik mieszkańca Gminy Puławy
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Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod rozbudowę szkoły w Górze Puławskiej 

We wtorek, 10 listopada br. 
w Górze Puławskiej odbyła się uro-
czystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod rozbudowę miej-
scowej Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum. Ten symboliczny moment 
był kolejnym krokiem w realizacji 
największej – w historii ostatnich 
kilkudziesięciu lat – inwestycji 
w rozwój infrastruktury oświato-
wej na terenie Gminy Puławy.

Ta wyjątkowa okoliczność zgro-
madziła szerokie grono znamieni-
tych gości wśród których znaleźli 
się m.in. ks. Marek Kucharski – 
Proboszcz parafi i pw. św. Wojcie-
cha w Górze Puławskiej, Paweł Na-
konieczny – Członek Zarządu Wo-
jewództwa Lubelskiego, Krzysztof 
Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, 
Leszek Gorgol – Członek Zarzą-
du Powiatu Puławskiego, Danuta 
Smaga – Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Puławskiego, Monika Zych 
– Sekretarz Powiatu Puławskiego, 
przedstawiciele samorządu Miasta 
Puławy w osobach Bożeny Krygier 
– Przewodniczącej i Zbigniewa Śli-
wińskiego – Wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta Puławy, włodarze 
sąsiednich gmin: Stanisław Wójcic-
ki – Wójt Gminy Kurów i Wojciech 
Pawlonka – Wójt Gminy Gniewo-
szów, radni i sołtysi Gminy Puławy 
poprzednich i obecnej kadencji, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i gminnych jednostek organiza-
cyjnych, nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie obu szkół, przedstawi-
ciele środowiska biznesowego – Jo-
lanta Potapska – właściciel Zakładu 
Fizjoterapii i Masażu „Bio-Relax”, 
Henryk Amanowicz – właściciel Za-
kładów Mięsnych „Dobrosławów”, 
Zygmunt Kwiatkowski - Prezes Za-
rządu Elektrowni Puławy i wielu 
innych. Szczególne miejsce wśród 
gości zajmował Pan Dariusz Żak – 
właściciel Korporacji Budowlanej 
„DARCO”, która jest generalnym 
wykonawcą inwestycji.

Podczas uroczystości nastąpi-
ło podpisanie Aktu Erekcyjnego, 
który wraz z pamiątkami naszych 
czasów m.in. aktualnym wyda-
niem Kuriera Gminy Puławy, zo-
stał umieszczony w stalowej tubie. 
Została ona wmurowana w ścianę 
budynku, gdzie pozostanie jako 
trwały ślad historii zapisanej dziś 
na kartach szkoły i Gminy Puławy.

Warto przypomnieć, że budynek 
szkoły w Górze Puławskiej będzie 
rozbudowany o część dydaktycz-
no-socjalną, a także wyposażony 
w salę widowiskowo-sportową 
wraz z trybunami na 248 miejsc. 
Imponujące są dane liczbowe, któ-
re obrazują rozmach inwestycji. 
Powierzchnia zabudowy budyn-
ku zwiększy się o ponad 2000 m2 
(z 802,15 m2 do 2 876,80 m2), na-

tomiast kubatura nowego obiek-
tu o ponad 17 000 m3 (z 6 778,96 
m3 do 24 069,12 m3). Inwestycja 
została wyszacowana przez wyko-
nawcę prac tj. Korporację Budow-
laną „DARCO” Dariusz Żak z Rado-
mia na kwotę 9 245 599,76 zł. Wójt 
Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński 
zdobył na poczet budowy sali wi-
dowiskowo–sportowej dofi nanso-
wanie opiewające na kwotę łącznie 
2 mln zł w ramach Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Lubelskiego, w ra-
mach wsparcia udzielonego gminie 
na lata 2015-2016. Nowy budynek 
przystosowany będzie także do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Tekst i fot. 
Kamil Lewandowski (RN)

Pamiątkowe kielnie wręczali uczniowie 
szkoły podstawowej.

Dariusz Żak – właściciel korporacji Darco jako 
ostatni murował tubę z Aktem Erekcyjnym.

W uroczystości wzięło udział liczne grono 
znamienitych gości.

Tubę z aktem poświęcił ks. Marek Kucharski 
– Proboszcz parafi i w Górze Puławskiej.

Akt Erekcyjny podpisały m.in. Przewodniczące Samorządów Uczniowskich obu szkół.
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„KADOSH” - w języku polskim 
słowo to oznacza „święty”. Wła-
śnie tak zatytułowanym niedziel-
nym koncertem pieśni hebrajskich 
zakończyliśmy obchody XV Jubile-
uszowych Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. Dzień wcześniej w Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika” 
odbył się X koncert przygotowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Góry 
Puławskiej. Tegoroczna edycja 
upłynęła pod znakiem wspomnień.

Podczas koncertu „Ale to już było” 
mogliśmy zobaczyć między innymi 
występy z poprzednich lat, okraszo-
ne jubileuszową niespodzianką, np. 
w postaci wspólnych wielopokole-
niowych aranżacji. Nadzieją i opty-
mizmem napawa fakt, że młode 
pokolenie będzie kontynuować to 
wspaniałe dzieło.

15 listopada 2015 r. odbyło się 
poświęcenie nowego lekkiego sa-
mochodu ratowniczo–gaśniczego 
dla strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Bronowic.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Św. w kościele w Górze Puławskiej, 
w której uczestniczyły poczty sztan-
darowe jednostek OSP z terenu 
Gminy Puławy oraz zaproszeni go-
ście. Następnie druhowie przema-
szerowali w uroczystym szyku na 
plac przed kościołem, gdzie ksiądz 
proboszcz Marek Kucharski dokonał 
poświęcenia nowego pojazdu.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w strażnicy w Bronowicach. Go-
spodarze przywitali władze Gminy 
Puławy: Wójta Krzysztofa Brzeziń-
skiego, zastępcę Norberta Staszaka, 
Skarbniczkę Krystynę Jędrych, re-
prezentacje z gminnych jednostek 
OSP oraz zaproszonych gości . Pan 
Wójt w przemówieniu przypomniał 
zebranym o trudnej drodze, której 
zwieńczeniem stała się niedzielna 
uroczystość. Gratulacje strażakom 
z Bronowic złożyli również przybyli 
na uroczystość goście. Głos zabrali 
m.in. senator Stanisław Gogacz, st. 
bryg Grzegorz Podhajny - Komen-

W ramach Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, które trwały przez cały 
tydzień, mogliśmy uczestniczyć 
w koncertach, spektaklach teatral-
nych i kabaretowych, spotkaniach 
autorskich i wielu innych atrakcjach. 
Organizatorzy zadbali, aby w pro-
gramie znalazły się różnorodne for-
my, wśród których każdy miał szan-
sę wybrać coś dla siebie.

Trudu organizacji wydarzenia pod-
jęli się: Towarzystwo Przyjaciół Góry 
Puławskiej, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Górze Puławskiej, 
Parafi a p.w św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Górze Puławskiej.

Szczególne podziękowania na 
ręce Pani Teresy Dymowskiej – Pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Góry 
Puławskiej, złożył podczas sobot-

dant Powiatowy PSP w Puławach, 
Pan Andrzej Sajnaga oraz ks. Marek 
Kucharski.

Okolicznościowe dyplomy oraz 
podziękowania za wsparcie w stara-
niach o zakup nowego wozu odebra-
li: bracia Sajnaga z fi rmy ASMET, pre-
zes ENERGEZAP” Sp. z o.o. Ryszard 
Jarosz, st. bryg. Grzegorz Podhajny 
i mł. bryg. inż. Edmund Gierczak 
z PSP Puławy, Pani Teresa Maj z UG 
Puławy oraz Wójt Gminy Puławy 
Krzysztof Brzeziński.

W gościnnych murach strażnicy 
OSP w Bronowicach na przybyłych 
czekał m.in. poczęstunek ufundo-
wany przez Pana Andrzeja Sajnagę 
oraz wyśmienity tort w kształcie 
wozu strażackiego, przygotowany 
specjalnie na tę okazję przez żony 
strażaków.

Gratulujemy strażakom z Brono-
wic nowego pojazdu życząc im rado-
ści i satysfakcji w wykorzystywaniu 
nowego wozu w pełnionej służbie.

Samochód zbudowano na platf or-
mie Opla Movano. Został on wypo-
sażony w wysokoprężny silnik o po-
jemności 2299 cm3 i mocy 163 koni 
mechanicznych, który jest w stanie 
rozpędzić auto do 152 km/h. W po-

niego koncertu Wójt Gminy Puławy 
Krzysztof Brzeziński.

Gmina Puławy także miała swój 
wkład w organizację XV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Przy jej wsparciu, 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego powstała publikacja „Kartki 
z historii Góry Puławskiej i okolic. 
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gó-
rze Puławskiej…”.

Gratulujemy podjęcia oraz konse-
kwentnej realizacji wspaniałej ini-
cjatywy, jaką są Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, życząc kolejnych owoc-
nych jubileuszy.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak

jeździe zainstalowano specjalistycz-
ne wyposażenie, niezbędne w trak-
cie działań ratowniczo-gaśniczych 
m.in. wyciągarkę, agregat wysokoci-
śnieniowy wodno-pianowy o wydaj-
ności 50 l/min oraz zbiornik na 200 
litrów wody. Nowy samochód zastą-
pi wysłużonego „Żuczka”, którym 
dotychczas dysponowała jednostka.

Wykonawcą zabudowy pojazdu 
jest fi rma Dragon S.C. z Dąbrowy 
Górniczej. Całkowity koszt zaku-
pu pojazdu wyniósł 168 890,00 zł, 
z czego znaczną cześć tj. 50 000,00 
zł stanowiły środki dotacji pozyska-
nej z ZG ZOSP RP.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak

XV Jubileuszowe Dni Kultury Chrześcijańskiej

Poświęcenie samochodu strażackiego dla OSP w Bronowicach
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Pan Paweł Lisowski jest miesz-
kańcem Bronowic i radnym Rady 
Gminy Puławy. To człowiek po-
siadający bardzo ciekawy bagaż 
doświadczeń życiowych. Dzięki 
swojej pracy zawodowej odwiedził 
wiele interesujących miejsc, z któ-
rych zawsze przywoził coś oryginal-
nego. Pan Paweł po przejściu na 
zasłużoną emeryturę odkrył  w so-
bie niezwykłą pasję, poprzez  którą 
pragnie zachować dla potomnych 
fragment historii. Pamiątki, które 
Pan Paweł przywoził ze swoich wy-
jazdów, między innymi z Niemiec, 
Turcji, Rosji czy Czechosłowacji, 
stały się zaczątkiem do stworze-
nia pokaźnej kolekcji unikalnych 
przedmiotów. O każdej z tych rze-
czy, bohater naszego cyklu opo-
wiada z niezwykłym zaangażowa-
niem i pasją.

Oprócz pamiątek z zagranicz-
nych wyjazdów, w kolekcji Pana 

Lisowskiego znajdziemy również 
rodzime przedmioty codzienne-
go użytku, które przed laty można 
było znaleźć w wielu polskich do-
mach. Dziś młodzi ludzie z trudem 
potrafi ą odkryć ich przeznaczenie 
i je nazwać. To właśnie w trosce 
o młode pokolenie nasz pasjonat 
ciągle powiększa swoją kolekcję.

Pierwszym eksponatem w zbio-
rze była waga otrzymana od za-
przyjaźnionego Austriaka. Kolejne 
elementy kolekcji pochodzą od 
znajomych lub zostały zakupione. 
Wśród skarbów Pana Pawła znaj-
dziemy między innymi maszyny do 
szycia fi rm Singer, Westa czy Łucz-
nik, eksponaty militarne, bogato 
zdobione wagi szalkowe z różnych 
stron świata, stare żelazka, orygi-
nalne niemieckie kufl e,  stare radia, 
naczynia a także inne przedmioty 
codziennego użytku stosowane 
niegdyś w polskich domach. Każ-

dy z eksponatów jest wyjątkowy, 
oryginalny i wykonany z niezwykłą 
starannością. Mimo upływu lat, 
bez trudu dostrzec można, że wy-
konane zostały z ogromną dbało-
ścią o detale, niespotykaną w dzi-
siejszych przedmiotach codzien-
nego użytku. Pan Paweł zajmując 
się renowacją skarbów, przywraca 
im drugie życie i ratuje od zapo-
mnienia. Odrestaurowywanie jest 
procesem niezmiernie trudnym, 
czasochłonnym i kosztownym. Tak 
jak każdy człowiek z pasją Pan Pa-
weł nie zważa na te trudności i sta-
le rozbudowuje i upiększa swoją 
kolekcję. 

Gratulujemy Panu Pawłowi nie-
zwykłej pasji, życząc owocnych 
poszukiwań nowych, unikalnych 
eksponatów.

Tekst i fot. 
Katarzyna Nowak

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” 
- OWOCNA PASJA PANA PAWŁA LISOWSKIEGO



„Polska to jest ważna rzecz” – spektakl teatralny w Szkole Podstawowej 
w Zarzeczu.

Wieczornica patriotyczna w Szkole Podstawowej w Bronowicach.
„Urodziny Polski” – uroczystość patriotyczna w Szkole Podstawowej 
w Opatkowicach.

Wieczór pieśni patriotycznych w Kościele parafi alnym w Gołębiu. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele parafi alnym 
w Górze Puławskiej.
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PUŁAWY

Uroczystość patriotyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Górze 
Puławskiej.
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