
Dzień Sołtysa w naszej Gminie Puławy
czytaj na str. 28

Ocalmy od zapomnienia...  
Uroczyste obchody rocznicy zbrodni 
katyńskiej – czytaj na str. 37

Ostatni krok do rozbudowy Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Gołębiu - czytaj na str. 32
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Gmina Puławy pachnie 
już wonią najwspanialszych 
owoców pod słońcem. So-
czyste truskawki cieszą oczy 
i podniebienia. Mam na-
dzieję, że sezon, który wła-
śnie się rozpoczął, będzie 
dla wszystkich plantatorów 

wyjątkowo udany i obfity. Ufam, że starania jakie wspólnie 
podejmowaliśmy przy promocji naszego regionu, przyczy-
nią się do osiągnięcia przez Państwa satysfakcji z ciężkiej 
pracy na roli. Naszym wspólnym sukcesem jest bez wątpie-
nia fakt, iż Truskawki z Gminy Puławy zostały wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiekowa tradycja uprawy tru-
skawek na naszym terenie, została teraz oficjalnie uznana i 
potwierdzona, a Państwo możecie z dumą podkreślać i pro-
mować ją wśród konsumentów. Wyróżnienie potwierdza 
bogatą tradycję uprawy truskawek na naszym obszarze oraz 
podkreśla wyjątkowość i wysoką jakość owoców. 

Pragnę wszystkich Państwa gorąco zaprosić na tegorocz-
ne 6. Święto Truskawki w Gminie Puławy. Dzień ten orga-
nizowany jest z myślą o Was - plantatorach, ale ma również 
na celu integrację społeczności naszej gminy. Wierzę, że ter-
min tegorocznych uroczystości, które odbędą się w niedzie-
lę 3 lipca, będzie dogodny dla Państwa i razem spotkamy 
się na Stadionie w Górze Puławskiej. Gorąco zachęcam Pań-
stwa do udziału w licznych, atrakcyjnych konkursach or-
ganizowanych z tej okazji, w szczególności w ogłoszonym  
w tym roku po raz pierwszy konkursie „Opowiedz mi Bab-
ciu, opowiedz mi Dziadku...” - na truskawkowe wspomnie-
nia. Zachęcam również do zgłaszania kandydatów i udzia-
łu w Plebiscycie na „Plantatora Roku Gminy Puławy”. Po 
szczegóły odsyłam Państwa na naszą stronę internetową.

Od ostatniego wydania naszego pisma miało miejsce  
wiele ważnych wydarzeń. Od stycznia do marca wszystkie 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy 
oraz OSP Włostowice, podsumowały swoją działalność 
i wybrały nowe zarządy. Jako Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RPZ z radością uczestniczyłem w 11 nie-
zwykle budujących spotkaniach. Niezmiernie cieszy mnie 
zaangażowanie strażaków ochotników w pełnioną przez 
nich służbę. Dzięki Waszej postawie wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie mając pewność, 
że czuwacie zawsze na posterunku, gotowi nieść pomoc 
innym. Jako Gmina staramy się każdego roku poprawiać 
i modernizować Wasze wyposażenie, dzięki czemu wciąż 
podnosimy poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego  
i przeciwpowodziowego.

5 i 6 marca w Puławach i Gołębiu gościliśmy 120 
członków towarzystw regionalnych z całej Lubelszczyzny. 
Hasłem przewodnim konferencji była „Wisła w kulturze 
Lubelszczyzny”. Zabraliśmy przybyłych gości do Gołębia, 
gdzie pochwaliliśmy się tym, co mamy najlepsze. Uczest-

nicy zjazdu mieli okazję zwiedzić perełki architektoniczne 
Gminy Puławy, a także  posłuchać o prężnej działalności 
Towarzystw Regionalnych z terenu naszej gminy. W tym 
miejscu z całego serca dziękuję tym, którzy przyczynili się 
do sprawnej organizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kieruję na ręce Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Gołębia – Pani Teresy Woszczek.

Pragnę wspomnieć ważne daty dla historii naszej oj-
czyzny. Dzień 1 marca był  Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 8 maja obchodziliśmy 72. roczni-
cę operacji lotniczej „Weller 18” . Upamiętniliśmy w ten 
sposób wkład żołnierzy cichociemnych w walkę Polaków 
przeciwko okupantowi. Ludzie Ci wykazywali się niespo-
tykanym męstwem, poświęceniem oraz niezwykłym boha-
terstwem. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w orga-
nizację obchodów w Opatkowicach i Wysokim Kole oraz 
uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. W Gołębiu rów-
nież miały miejsce ważne uroczystości. „Katyń, ocalmy od 
zapomnienia – pod tym hasłem zorganizowano obchody 
76. rocznicy zbrodni katyńskiej. które odbyły się 26 kwiet-
nia. Podczas uroczystości uczczono także 1050- lecie Chrztu 
Polski. 3 maja obchodziliśmy rocznicę uchwalenia pierw-
szej polskiej konstytucji, 4 maja to święto wszystkich straża-
ków oraz wspomnienie ich patrona – Św. Floriana. W tych 
dniach w Gołębiu i Górze Puławskiej odbyły się uroczyste 
Msze Święte w intencji Ojczyzny i strażaków, za uczestnic-
two w których serdecznie Państwu dziękuję.

Wielkimi krokami zbliża się również wyjątkowe wyda-
rzenie dla całej naszej Ojczyzny.  W lipcu gościć będziemy 
w Krakowie Papieża Franciszka oraz młodzież z całego 
świata, pragnącą przeżyć kolejne obchody Światowych Dni 
Młodzieży. W naszym regionie również pojawią się młodzi 
pielgrzymi z innych krajów. Zachęcam Państwa do otwar-
tości i ciepłego przyjęcia gości z za granicy, aby mogli owoc-
nie przeżyć pobyt w  naszym kraju.

Od 1 kwietnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków do programu 
Rodzina 500+. Do tej pory wpłynęło ponad 850 wniosków. 
Rozpoczęliśmy już także wypłacanie świadczeń. Zachęca-
my do składania wniosków, te rodziny, które jeszcze nie 
przystąpiły do programu.

W połowie kwietnia Urząd Gminy Puławy spotkała nie-
spodziewana awaria instalacji wodociągowej. Zalaniu ule-
gła część budynku, co utrudniło organizację pracy Urzędu, 
ale jej nie przetrwało. Natychmiast zorganizowane zostały 
tymczasowe punkty obsługi interesanta. Obecnie jesteśmy 
na ukończeniu prac związanych z osuszaniem budynku  
i udostępnieniem go w całości dla Państwa.

Z wielką radością informuję Państwa, że w ostatnim 
okresie, dzięki sumiennej pracy i zaangażowaniu wielu 
osób, udało się rozpocząć realizację dwóch od dawna ocze-
kiwanych, niewątpliwie strategicznych i koniecznych inwe-
stycji, które wpłyną na poprawę jakości życia Mieszkańców 
oraz polepszenie warunków edukacji obecnego i przyszłych 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! Szanowni Państwo!  
Drodzy Przyjaciele!
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pokoleń. Dzięki temu Gmina Puławy stanie się jeszcze bar-
dziej atrakcyjnym i przyjaznym terenem również dla tych 
osób, które podejmują właśnie decyzję np. co do wyboru 
nowego miejsca zamieszkania.    

Pod koniec marca, po zakończeniu niezbędnej proce-
dury przetargowej, w której swoje oferty złożyło aż 13 Wy-
konawców, podpisana została umowa na Rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Gołąb. Celem tej inwesty-
cji jest poprawa jakości wody dostarczanej do miejscowości 
położonych po prawej stronie Wisły oraz zapewnienie cią-
głości jej dostaw. Przypomnę, że w ubiegłym roku złożony 
został wniosek aplikacyjny o dofinasowanie tego projektu 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego. Termin oceny i wyboru projektów 
został jednak już dwukrotnie przesunięty, zaś sprawa jest 
na tyle istotna, że zadanie jest realizowane bez względu na 
ewentualne uzyskanie wsparcia ze środków unijnych. Pra-
ce powinny zostać wykonane do końca października tego 
roku. 

Od lat doskonale znane są problemy lokalowe szkoły 
w Gołębiu, przede wszystkim brak odpowiedniej sali spor-
towej oraz zbyt mała ilość sal lekcyjnych. Po opracowaniu 
w ubiegłym roku odpowiedniej dokumentacji technicznej, 
przyszedł czas na kolejne owocne działania. Pod koniec lute-
go, w terminie naszym zdaniem maksymalnie sprzyjającym 
konkurencyjności postępowania, został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Okaza-
ło się to właściwą decyzją, ponieważ swoje oferty złożyło aż 
13 zainteresowanych firm. Po dokonaniu przez Radę Gmi-
ny Puławy, na mój wniosek, niezbędnych zmian w budżecie 
gminy, w dniu 19 maja podpisane zostały umowy na wyko-
nanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.  Umo-
wy zostały zawarte w siedzibie szkoły, w obecności licznie 
zgromadzonej młodzieży, grona nauczycielskiego, rodzi-
ców, radnych i sołtysów, co podkreśla szczególną rangę tego 
wydarzenia. Warto również zaznaczyć, że w wyniku przygo-
towanego przez pracowników Urzędu Gminy wniosku, in-
westycja ta (w zakresie budowy sali sportowej) znalazła się na 
uchwalonej przez Sejmik Województwa Lubelskiego liście 
podstawowej projektów przewidzianych do dofinasowania 
w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego, z maksy-
malną możliwą do uzyskania kwotą dofinansowania. Plac 
budowy został już przekazany Wykonawcy, a planowany 
termin zakończenia robót to połowa listopada przyszłego 
roku.  Cały czas trwają również intensywne prace budowla-
ne przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Górze Puławskiej.

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy złożyli  
w wyznaczonym przez nas terminie swoje ankiety i dekla-
racje, a następnie podpisali umowy niezbędne do złożenia 
przez Gminę Puławy wniosku aplikacyjnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego, dotyczącego projektu zakupu i montażu instalacji 
kolektorów słonecznych. Ewentualna realizacja takiego 
projektu będzie jednak uzależniona od możliwości finan-
sowych Gminy oraz uzyskania dofinansowania zewnętrz-

nego. Wszelkie kolejne informacje w tym zakresie będziemy 
przekazywać na bieżąco poprzez sołeckie tablice ogłoszeń, 
stronę internetową gminy, Samorządowy Informator SMS 
Gminy Puławy oraz serwis społecznościowy Facebook. Przy 
tej okazji ponownie zachęcam do rejestracji w naszym syste-
mie sms, gdyż dzięki temu możecie Państwo niezwłocznie 
i bezpłatnie otrzymywać informacje na temat najważniej-
szych gminnych wydarzeń.  

Jak co roku bardzo istotne będą inwestycje drogowe, 
obecnie w trakcie opracowania są dokumentacje projekto-
we na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg w Skokach, 
Łęce, Kowali, Kajetanowie i Smogorzowie (droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych – wniosek o dofinansowanie został 
złożony do Marszałka Województwa Lubelskiego). Przebu-
dowany zostanie również wjazd do budynku OSP w Go-
łębiu. Systematycznie poprawiana jest przejezdność dróg 
gruntowych przy użyciu kruszywa łamanego (tzw. tłucznia) 
oraz gruzu betonowego rozkruszonego. 

W dalszym ciągu dbamy o właściwą współpracę z inny-
mi zarządcami dróg, które przebiegają przez teren Gminy 
Puławy. W kwietniu podjęta została uchwała w sprawie 
udzielenia Powiatowi Puławskiemu pomocy finansowej na 
przebudowę drogi powiatowej Bronowice – Kajetanów –  
Pachnowola. W tym roku zostanie opracowana dokumen-
tacja projektowa, co jest pierwszym niezbędnym krokiem 
do realizacji inwestycji. 

Maj od lat jest miesiącem maturalnych zmagań mło-
dzieży. Mam nadzieję, że wyniki egzaminów będą dla 
Was Kochani satysfakcjonujące i otworzą Wam drogę do 
dalszej nauki i rozwoju. Równie serdeczne słowa kieruję 
do uczniów zdających egzaminy gimnazjalne. Wszystkim 
uczniom życzę mobilizacji i pomyślnego zakończenia roku 
szkolnego 2015/2016 z jak najlepszymi wynikami oraz za-
służonego wakacyjnego odpoczynku.

Jeszcze raz zapraszam wszystkich czytelników oraz 
Mieszkańców Gminy na 6. Święto Truskawki w Gminie Pu-
ławy. Spotkajmy się 3 lipca na Stadionie w Górze Puławskiej.

Zachęcam do wnikliwej lektury niniejszego Kuriera 
Gminy Puławy, który z przyjemnością oddaję w Państwa 
ręce. Relacje z bieżących wydarzeń znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.gminapulawy.pl oraz Facebooku 
Gmina Puławy - owocnie nad Wisłą. 

  Wójt Gminy Puławy

krzysztof.brzezinski@pulawy.gmina.pl
www.gminapulawy.pl

www.krzysztofbrzezinski.pl

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa  
dyspozycji w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście  
w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21 
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Z działalności Rady Gminy Puławy

informacje

W okresie od lutego do maja  
2016 r. odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Puławy, podczas których Rad-
ni podjęli następujące uchwały:

• Nr XIII/84/2016 z dnia 03 marca 
2016 r. w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie ze świetlic wiejskich 
stanowiących własność Gminy  
Puławy,

• Nr XIII/85/2016 z dnia 03 marca 
2016 r. w sprawie wyrażenia woli 
wspólnej realizacji przez Gminę 
Puławy - wraz z Powiatem Puław-
skim i Gminą Janowiec - zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2521L na odcinku od Góry 
Puławskiej do skrzyżowania z 
drogą powiatową Nr 2519L w m. Tomaszów oraz 
przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcin-
ku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2521L  
w m. Tomaszów do drogi powiatowej Nr 2522L  
w m. Wojszyn”,

• Nr XIII/86/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
przekazania Gminie Policzna zadania publiczne-
go - zarządzania drogą gminną stanowiąca działkę 
nr ewid. 1 o pow. 0,37 ha w miejscowości Polesie 
na terenie Gminy Puławy,

• Nr XIII/87/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Puławy”,

• Nr XIII/88/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Puławy na lata 2016-
-2020,

• Nr XIII/89/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę na terenie Gminy Puławy,

• Nr XIII/90/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków do urządzeń systemu kanalizacji sanitar-
nej Gminy Puławy,

• Nr XIII/91/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w spra-
wie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie 
Gminy Puławy na rok 2017 środków stanowią-
cych fundusz sołecki,

• Nr XIII/92/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XIV/93/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-

wie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regula-
minu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Puławy,

• Nr XIV/94/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Puławskiemu w zakresie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na od-
cinku od drogi wojewódzkiej Nr 738-Bronowice-
-Dobrosławów-dawna droga krajowa Nr 12”,

• Nr XIV/95/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
Puławskiemu,

• Nr XIV/96/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gmi-
ny Puławy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy  
Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,

• Nr XIV/97/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy nr 
XI/71/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustanowienia gminnego programu przyznające-
go uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych 
„Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”,

• Nr XIV/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XIV/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej,

• Nr XIV/100/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na 
własność nieruchomości gruntowej na rzecz Gmi-
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informacje

ny Puławy do gminnego zasobu 
nieruchomości .

Przypominamy, że treść wszyst-
kich uchwał podejmowanych przez 
Radę Gminy Puławy jest publiko-
wana w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Puławy, pod  
adresem ugpulawy.bip.lubelskie.pl 
– zakładka „Prawo lokalne”.

Podczas posiedzeń Komisji Rady 
Gminy Puławy Radni wydali opinię 
m.in. w następujących sprawach:

• pozytywnie zaopiniowali sprawoz-
danie z wykonania budżetu gminy 
za 2015 r.,

• pozytywnie zaopiniowali zmianę 
zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Puławy tj. obniżenie 
dodatku mieszkaniowego i zwiększenie dodatku 
motywacyjnego,

• pozytywnie zaopiniowali kwestię pozbawienia kate-
gorii drogi powiatowej ul. Puławskiej w Gołębiu,

• pozytywnie zaopiniowali wniosek Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Bronowicach o dofinansowanie 
na wykonanie docieplenia budynku szkoły,

• negatywnie zaopiniowali pismo Pana Włodzimie-
rza Nowaka w sprawie budowy zapory i elektrowni 
wodnej,

• pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie do budże-
tu na 2016 r. zadania obejmującego remont sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej w Borowej,

• pozytywnie zaopiniowali wykonanie zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego w budynku przedszkola 
w Górze Puławskiej,

Opracowanie: Kamil Lewandowski (RN)

Rozbudowa ujęcia wody w Gołębiu coraz bliżej 
Postępują prace związane z rozbudową 

ujęcia wody w Gołębiu. 1 marca br. nastą-
piło otwarcie ofert złożonych w przetargu.  
O realizację inwestycji walczyło 13 wyko-
nawców, a zaproponowane ceny ofertowe 
wahały się od niespełna 1,4 mln do nieco 
ponad 2 mln zł. 15 marca br. rozstrzygnię-
to przetarg. Wykonawcą rozbudowy ujęcia 
wody w Gołębiu została firma BARTOSZ” 
Sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. 
Rozbudowa potrwa do 31 października br. 
i będzie kosztowała 1 408 866, 87 zł. W ra-
mach umowy wykonawca udzieli 5-letniej 
gwarancji na wykonaną pracę.

Kolejnym etapem było podpisanie umo-
wy na realizację inwestycji, które nastąpi-
ło 30 marca br. Wójt Gminy Puławy Pan 
Krzysztof Brzeziński zawarł umowę na realizację roz-
budowy stacji uzdatniania wody w Gołębiu. W  imie-
niu inwestora umowę podpisał Pan Leszek Sobiech.

Celem rozbudowy ujęcia jest przede wszystkim po-
prawa jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkań-

ców prawobrzeżnej części gminy a także zapewnienie 
ciągłości jej dostaw. Inwestycja jest przewidziana do 
dofinansowania w ramach RPO.

Redakcja
Fot. z archiwum UGP
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BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG
2011

Drodzy Mieszkańcy,

Doskonale pamiętam dzień 10 grudnia 2014 r., w którym składając uroczyste ślubowanie obejmowałem za-
szczytne stanowisko Wójta Gminy Puławy. Od tamtych chwil minęło już ponad pięć lat wspólnej pracy, wysił-
ku i poświęcenia dla dobra i rozwoju naszej gminy. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób – Radnych, 
Sołtysów, pracowników Urzędu oraz Państwa – mieszkańców, przez ostatnie pięć lat Gmina Puławy przeżywała 
prawdziwy rozkwit. Powstało wiele nowych inwestycji m.in. dróg, chodników, boisk sportowych, placów zabaw. 
Wspieraliśmy rozwój oświaty oraz ochotniczych straży pożarnych, remontowaliśmy świetlice wiejskie, a jedną 
wybudowaliśmy od podstaw. Działaliśmy wspólnie na rzecz kultury, sportu i promocji naszej gminy. 

Na łamach „Kuriera” pragniemy przywołać najważniejsze działania zrealizowane w okresie ostatnich pięciu 
lat. Ich ogrom wykracza poza ramy jednego numeru, dlatego w częściach będziemy je prezentować w kolejnych 
wydaniach pisma. Zapraszam Państwa do lektury i mam nadzieję, że niniejszy artykuł będzie dla nas wszystkich 
źródłem satysfakcji i dumy z owocnego rozwoju naszej Gminy Puławy!

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Wspólna praca, rozwój gminy, inwestycje…  
i tak od pięciu lat! 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowa (375 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości  
Bronowice (450 m) 

Budowa drogi gminnej – ul. Leśnej w Górze Puławskiej (422m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Jaroszyn (550 m) 
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Kajetanów (620 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Leśnej  
w miejscowości Klikawa (285 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kochanów (990 m)

Przebudowa drogi powiatowej Leokadiów – Smogorzów (4470 m) – inwe-
stycja współfinansowana przez Powiat Puławski i Gminę Puławy 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Matygi (90 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości 
Pachnowola (300 m)

2012

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach 
Borowa i Skoki (752 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach 
Bronowice i Kowala (łącznie 1648 m)
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – ul. Ogrodowej  
i Podwierzbie w miejscowości Gołąb (1200 m) 

Utwardzenie dojazdu do Gminnego Przedszkola w miejscowości Gołąb 
– nawierzchnia asfaltowa (104 m)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszyn (544 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Nieciecz (295 m)

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskorów 
(850 m)

Remont drogi powiatowej – ul. Puławskiej w miejscowości Gołąb - inwestycja 
współfinansowana przez Powiat Puławski i Gminę Puławy 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Spokojnej  
w miejscowości Klikawa (356 m) 

Montaż drogowych ogrodzeń segmentowych w Górze Puławskiej (100 m) 
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2013

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Borowina (315 m) 

Budowa drogi gminnej – ul. Wiśniowej w miejscowości Gołąb (655 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Zamojskiej  
w miejscowości Gołąb (740 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kowala (570 m)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łęka (815 m) 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Pachnowola (510 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Długiej  
w miejscowości Góra Puławska (1170 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości  
Polesie (2220 m) 
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2014

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kochanów (1360 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Borowa (555 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Bronowice (1338 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kajetanów (255 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Piskorów (1426 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości  
Polesie (486 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Słonecznej  
w miejscowości Góra Puławska (583 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Smogorzów (570 m)
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Dobrosławów (450 m) 

Przebudowa drogi powiatowej – ul. Puławskiej w miejscowości Gołąb - 
inwestycja współfinansowana przez Powiat Puławski i Gminę Puławy 

2015

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Bronowice (860 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej - ulicy Błotnej  
w miejscowości Gołąb (750 m)

Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gołąb (650 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Janów 
(350 m)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kajetanów (85 m)

Przebudowa drogi gminnej – ul. Podwale w miejscowości Góra Puławska 
(280,20 m) 
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kowala (300 m) 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Janów – modernizacja drogi (500 m) 

2011-2015

Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Remonty przepustów pod drogami gminnymi i montaż barier zabezpieczają-
cych przy drogach

Nasze truskawki na Liście  
Produktów Tradycyjnych 

Pragniemy poinformować, że na wniosek Wójta 
Gminy Puławy, złożony za pośrednictwem Marszał-
ka Województwa Lubelskiego, truskawka z gminy 
Puławy została wpisana na Listę Produktów Tra-
dycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.

Jak wykazały badania etnograficzne, historia upra-
wy truskawek na obszarze naszej gminy sięga czasów 
sprzed wybuchu I Wojny Światowej. Truskawki są więc 
obecne na tym terenie już od ponad wieku.

W lutym 2015 r. Wójt Gminy Puławy złożył wniosek 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Wielomie-
sięczne procedury zakończyły się pomyślnie i z dniem 
22 lutego 2016 r. truskawki zostały oficjalnie wpisane 
na listę przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyróżnienie potwierdza bogatą tradycję uprawy 
truskawek na naszym obszarze a tym samym podkre-
śla wyjątkowość i wysoką jakość owoców.

Kamil Lewandowski (RN)
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Aktywni seniorzy w Gminie Puławy 
Na terenie naszej gminy prężnie działają trzy 

Koła PZERiI, które zrzeszają aktywnych seniorów  
w Górze Puławskiej, Gołębiu i Borowej.

Członkowie kół chętnie podejmują różne formy ak-
tywności, wspólnie organizują swój czas wolny, odwie-
dzają się wzajemnie podczas spotkań okolicznościo-
wych.

Na zdjęciach przedstawiamy spotkania, które odby-
wały się w okresie od marca do kwietnia br.

Redakcja
Fot. z archiwum UGP

Remont Klikawki nie w tym roku... 
W budżecie województwa lubelskiego nie zabez-

pieczono środków na odbudowę koryta Klikawki 
– dowiadujemy się z pisma przesłanego do Urzędu 
Gminy Puławy przez Wojewódzki Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Oznacza to, że 
wbrew deklaracjom ze strony Samorządu Wojewódz-
twa, perspektywa kompleksowego remontu rzeki od-
dala się w czasie.

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wielo-
krotnie interweniował w sprawie Klikawki u zarządcy 
rzeki, którym jest WZMiUW. Należy podkreślić, że to 
właśnie Wojewódzki Zarząd Melioracji ponosi odpo-
wiedzialność za aktualny stan rzeki i jej utrzymanie.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o spotkaniu 
pomiędzy Wójtem Krzysztofem Brzezińskim a przed-
stawicielami Samorządu Województwa, które odbyło 
się 14 września 2015 r. Wójt otrzymał wówczas deklara-
cje, które pozwalały optymistycznie spoglądać na szyb-
kie rozwiązanie sprawy Klikawki, bowiem komplekso-
wy remont rzeki miał zostać zrealizowany w pierwszej 
połowie 2016 r.

Z przedstawionego wyżej pisma WZMiUW wynika, 
że w 2016 roku zostanie przeprowadzona jedynie bie-

żąca konserwacja koryta rzeki w bliżej nieokreślonym 
zakresie. Wojewódzki Zarząd Melioracji nie wskazuje 
przy tym, kiedy możemy spodziewać się kompleksowe-
go remontu Klikawki.

Wójt Krzysztof Brzeziński zapowiada kolejne dzia-
łania w tej sprawie, o czym będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco.

Kamil Lewandowski (RN)
Fot. z archiwum UGP
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Przedsiębiorca z Gminy Puławy  
nominowany na „Ambasadora  
Województwa Lubelskiego” 

Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krza-
czek z Klikawy znalazł się wśród 12 podmiotów no-
minowanych do tytułu „Ambasador Województwa 
Lubelskiego 2015”. Kandydaturę przedsiębiorcy do 
tego zaszczytnego wyróżnienia zgłosił Urząd Gminy 
Puławy. 

Tytuł i statuetka „Ambasadora Województwa  
Lubelskiego” przyznawane są od 1999 roku w trzech 
kategoriach: osoba, instytucja oraz firma - tym, którzy 
poprzez swoją działalność w szczególny sposób przy-

czyniają się do promocji re-
gionu i budowania jego pozy-
tywnego wizerunku zarówno 
w kraju, jak i poza jego grani-
cami. W tym roku do kapitu-
ły „Ambasadora” wpłynęły 
34 wnioski. Cieszy fakt, że firma z naszej gminy została 
zauważona przez kapitułę konkursu.

Katarzyna Nowak

Pięć lat OSP  
w Gminie Puławy  
na piątkę z plusem! 

Na terenie Gminy Puławy funkcjo-
nuje 11 jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Dwie z nich włączone 
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego - OSP Gołąb i OSP Góra Pu-
ławska. W 2012 roku swoją działalność 
reaktywowała OSP w Kajetanowie. Po-
wstały również Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze - chłopięce w Gołębiu, Leoka-
diowie, Opatkowicach, Skokach-Boro-
wej i Łęce, a także dziewczęca drużyna  
w Gołębiu oraz kobieca drużyna OSP w Dobrosławo-
wie. Strażaczki z Dobrosławowa w 2015 roku zwycięży-
ły w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w Wąwolnicy. Wszystkie jednostki są wpisane do Kra-
jowego Rejestru Sądowego, mają nadane numery NIP , 
Regon i numery ID. W naszej gminnej ewidencji figu-

ruje również jednostka OSP Włostowice, z którą współ-
pracujemy oraz wspólnie uczestniczymy w zawodach 
sportowo-pożarniczych.

Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 12 sa-
mochodów pożarniczych. Do roku 2010 były to wy-
łącznie samochody lekkie typu ŻUK z lat 1970–1984 
w ilości 6 szt. OSP posiadały także samochód lekki  
Lublin z 1999 r. oraz samochody średnie typu Star, 
Jelcz z lat 1979–1987 w ilości 6 szt.

W ciągu ostatnich pięciu lat zostało pozyskanych 
aż 5 samochodów, z czego cztery nowe. W 2010 roku 
z dofinansowaniem z Zarządu Głównego ZOSP dla 
OSP w Górze Puławskiej został zakupiony samochód 
lekki. Następnie dzięki staraniom Gminy w 2012 roku 
zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy wraz z pełnym wyposażeniem oraz modułem 
ratownictwa powodziowo-ekologicznego (z łodzią  
i przyczepką do jej przewozu). Wartość zakupionego 
samochodu wyniosła aż 787 320,00 zł z czego Gmina 
Puławy dopłaciła jedynie 118 362,00 zł. Pozostała kwo-
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ta została pozyskana ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
Również w 2012 roku udało się nieodpłatnie pozyskać 
od Zakładów Azotowych w Puławach samochód Star  
z 1995 roku w dobrym stanie technicznym. Auto trafi-
ło do OSP w Niebrzegowie.

Zupełnie nowym nabytkiem na wyposażeniu gmin-
nych OSP został Ford Transit Van zakupiony w paź-
dzierniku 2013 roku dla OSP w Łęce, za kwotę 149 000 
zł. Na ten cel Gmina Puławy również uzyskała dofi-
nansowanie z dwóch źródeł. Były to dotacje z Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 50 000 zł oraz 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w wysokości 30 000 zł. Najnowszy samochód naszych 
gminnych strażaków ochotników to Opel Movano, za-
kupiony w 2015 roku dla OSP w Bronowicach za kwo-
tę 168 890 zł. Dzięki staraniom Wójta zakup ten został 
dofinansowany przez Zarząd Główny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  
w wysokości 50 000 zł. Samochody dla Bronowic i Łęki 
posiadają bogate wyposażenie w postaci agregatu wyso-
kociśnieniowego wodno-pianowego z linią szybkiego 
natarcia.

W 2015 roku został złożony wniosek na zakup samo-
chodu średniego dla Góry Puławskiej ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego z dofinansowaniem  
Gminy Puławy. Od pięciu lat sukcesywnie zamieniamy 
stare, wysłużone samochody na rzecz nowoczesnych 
wozów strażackich modernizując jednocześnie wypo-
sażenie jednostek.

Warto wspomnieć, że każdego roku jednostki 
OSP w Gminie Puławy zostają doposażone w sprzęt 
pożarniczy oraz środki ochrony osobistej. W 2011 
roku jednostki otrzymały specjalne ubrania bojowe po  
6 kompletów.

W 2011 roku zakupione zostały:
-     pompa hydrauliczna do zestawu ratownictwa tech-

nicznego za kwotę 9 900 zł dla OSP w Gołębiu.
- OSP w Górze Puławskiej wzbogaciło się w piłę do 

betonu i stali, myjkę wysokociśnieniową oraz nowe 
drzwi garażowe do remizy strażackiej za kwotę 
17 000 zł.

- pozostałe jednostki otrzymały m.in.: węże tłoczne 
– OSP Bronowice, Opatkowice, Niebrzegów, Do-
brosławów, Leokadiów; buty specjalne i gumowe 
– Leokadiów, Skoki-Borowa, Niebrzegów, Dobro-
sławów, pasy bojowe – Leokadiów.

Rok 2012 to następujące zakupy dla gminnych 
jednostek OSP:
- 6 par butów specjalnych dla OSP Bronowice za 

kwotę 2 229 zł;
-  buty, zbiornik wodny i ubrania koszarowe za kwo-

tę 4 000 zł oraz opony do samochodu przyjętego  
z Niebrzegowa za kwotę 2 700 zł dla OSP  
Dobrosławów;

- mundury galowe dla OSP w Gołębiu;
-  akumulatory do samochodu Star i motopompy za 

kwotę 1 800 zł dla OSP w Górze Puławskiej;
-  buty specjalne, smok ssawny i pilarka spalinowa za 

kwotę 2 700 zł dla OSP w Kowali;
- kosiarkę spalinową za kwotę 2 000 zł dla OSP w Le-

okadiowie;
-   zbiornik wodny za kwotę 750 zł dla OSP w Łęce;
-  akumulator do samochodu Star i opony do samo-
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chodu za kwotę 2 700 zł dla OSP  
w Niebrzegowie;

-  topór ciężki, latarki, tłumice za kwo-
tę 600 zł dla OSP w Opatkowicach;

-  ubrania koszarowe 5 kompletów, 
tłumice, gaśnice za kwotę 1 700 zł 
dla OSP Skoki-Borowa.

W 2013 roku zakupiono m.in.:
-  ubrania galowe po 3,4 lub 5 kom-

pletów dla wszystkich jednostek  
z dofinansowaniem ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, za 
pośrednictwem Związku OSP.

- ubrania koszarowe dla OSP  w Gołę-
biu 10 kompletów za kwotę 1 500 zł;

- ubrania koszarowe dla OSP Skoki-
-Borowa 10 kompletów na kwotę  
2 200 zł.

- motopompa Tohatsu dla OSP Leokadiów za kwo-
tę 31 000 zł z dofinansowaniem w kwocie 10 000 zł 
przez firmy ubezpieczeniowe za pośrednictwem 
Związku OSP;

-  kosę spalinową za kwotę 1 000 zł dla OSP Góra Pu-
ławska,

- system GSM na kwotę 1 400 zł dla OSP Gołąb,
- hełmy z atestem dla OSP Opatkowice, a także wypo-

sażenie typu węże, tłumice, akumulatory, przełącz-
niki, latarki, koszulki z krótkim rękawem dla pozo-
stałych jednostek.

W roku 2014 na potrzeby OSP zakupiono:
- 9 ubrań galowych, motopompę Tohatsu dla OSP 

Opatkowice za kwotę 31 000 zł z dofinansowaniem 
w wysokości 10 000 zł przez firmy ubezpieczeniowe,

-  hełmy z atestami po 6 szt. dla OSP Łęka, Niebrze-
gów i Skoki-Borowa,

- drabinę strażacką i bramę garażową dla OSP Nie-
brzegów za kwotę 15 000 zł

-  buty dla OSP Bronowice i Góra Puławska w ilości 
12 par za kwotę 3 400 zł,

- ubrania koszarowe dla OSP Bronowice i Łęka 12 
kompletów za kwotę 2 700 zł,

- drzwi boczne zewnętrzne w budynku OSP Góra Pu-
ławska za kwotę 4 000 zł a także inne wyposażenie 
typu węże.

W roku 2015 zakupiono:
- 2 bramy garażowe dla OSP Gołąb za kwotę 15 202 zł 

oraz bramę garażową dla OSP Łęka za kwotę 6 000 
zł,

- pilarkę spalinową, hełmy z atestem dla OSP Dobro-
sławów za kwotę 4 500 zł,

- radiotelefon i opony do samochodu dla OSP Skoki-
-Borowa za kwotę 4 600 zł,

- buty specjalne dla OSP Łęka za kwotę 2 400 zł,
- farby do malowania dachu dla OSP Góra Puławska 

za kwotę 1 800 zł oraz wyposażenie typu węże, tłu-
mice, prądownice itp.

- dofinansowano zakup urządzenia hydraulicznego 
dla OSP Góra Puławska w wysokości 15 000 zł

- dofinansowano zakup aparatów powietrznych dla 
OSP Opatkowice w wysokości 5 000 zł.

Podsumowując działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Puławy w poszczególnych latach 
wydatkowano kwoty:

rok 2011 – 243 173,00 zł
rok 2012 – 332 700,00 zł
rok 2013 – 334 436,00 zł
rok 2014 – 253 447,90 zł
rok 2015 – 421 771,22 zł

Wspomnieć należy, iż znaczącym obciążeniem dla 
budżetu przeznaczonego na działalność jednostek 
OSP są remonty samochodów strażackich oraz inne-
go sprzętu np. motopompy. Wydatki na te cele np. w 
roku 2013 wyniosły ponad 35 000 zł. Między innymi 
z tego powodu Wójt Gminy Puławy podejmuje ciągłe 
starania o zakup nowych samochodów oraz o doposa-
żenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt.

W trosce o bezpieczeństwo strażaków-ratowników 
a także mieszkańców, Gmina kieruje strażaków na 
szkolenia podstawowe i specjalistyczne (np. kierowców 
konserwatorów, ratownictwo techniczne, z zakresu 
działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wo-
dach, stermotorzysty, komendantów, naczelników, do-
wódców, kwalifikowanej pierwszej pomocy). Od 2011 
roku ilość przeszkolonych strażaków ciągle wzrastała i 
aktualnie mamy już zadawalający poziom wyszkolenia 
w poszczególnych jednostkach.

Rozwój oraz doposażenie gminnych jednostek OSP 
ma swoje uzasadnienie również w statystykach. Cy-
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klicznie bowiem wzrasta liczba groźnych i niebezpiecz-
nych zdarzeń na terenie Gminy Puławy:
- w 2011 roku odnotowano ogółem 115 zdarzenia,
- w 2012 roku było 202 zdarzenia
-  w 2015 roku było 180 zdarzeń  w tym: 115 pożarów; 

59 miejscowych zagrożeń i 6 alarmów fałszywych.

Najwięcej wyjazdów do zdarzeń w minionym 2015 
roku odnotowały:
- OSP Góra Puławska – 72,
- OSP Gołąb - 57,
-  OSP Niebrzegów – 22,
- OSP Skoki-Borowa – 12,
- OSP Opatkowice - 9,
- OSP Dobrosławów – 6,
- OSP Bronowice, Łęka i Kowala – 1.

Tradycją jest organizowany co roku Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne, któ-
ry cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
szkół podstawowych jak i gimnazjum.

Strażacy ochotnicy natomiast mają możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności i rywalizacji z ko-
legami z innych jednostek w organizowanych co 
roku Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  
W 2013 roku po raz pierwszy w zawodach wystartowa-
ły 2 dziewczęce drużyny pożarnicze z Dobrosławowa 
i Gołębia. Sportowe zmagania strażaków mają na celu 
sprawdzenie umiejętności oraz wyszkolenia poszcze-
gólnych jednostek. Jednymi z najsprawniejszych straża-
ków w Gminie Puławy są druhowie z OSP Leokadiów  
i  OSP Opatkowice. Reprezentują oni Gminę Puławy 
na zawodach powiatowych, zajmując czołowe miejsca.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Puławy 
mają bogate tradycje. W 2015 roku strażacy z OSP  
w Gołębiu obchodzili piękną uroczystość 90-lecia po-
wstania straży. W 2011 roku strażacy z Łęki obchodzili 
45-lecie jednostki. W 2015 roku przypadała natomiast 
70 rocznica powstania straży w Leokadiowie. Rok 2016 
to wyjątkowy jubileusz - 100 rocznica powstania OSP 
Góra Puławska.

Strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną funkcję 
w lokalnych społecznościach. Nie tylko dbają o nasze 
bezpieczeństwo, ale również angażują się w działalność 
społeczną. Uczestniczą aktywnie w wielu uroczysto-
ściach m.in. w Dożynkach Powiatowych, Dożynkach 
Wojewódzkich, w Święcie Truskawki czy w Orszaku 
Trzech Króli a także w innych uroczystościach kościel-
nych i patriotycznych.

Podsumowując działalność Ochotniczych Straży Po-
żarnych nie można zapomnieć o ludziach dobrej woli i 
sponsorach, którzy wspierali nas w realizacji inwestycji. 
Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla Pana 
Andrzeja Sajnagi – Prezesa Firmy ASMET, który niejed-
nokrotnie pomagał w realizacji zamierzonych celów.

Na koniec pragniemy podziękować naszym dru-
hom-ochotnikom za ich nieocenione wsparcie, 
pomoc, ofiarną służbę i poświęcenie dla dobra lo-
kalnej społeczności. Cieszymy się z wysokiego po-
ziomu umiejętności druhów z Ochotniczych Straży  
Pożarnych. Działalność zastępów OSP ma ogromne 
znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy.

Teresa Maj (UGP)
Fot. z archiwum UGP

Gminne Jednostki OSP podsumowały swoją 
działalność i wybrały nowe zarządy

W okresie styczeń-marzec wszystkie jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Puławy oraz 
OSP Włostowice - jednostka funkcjonująca w ramach 
gminnego oddziału ZOSP RP, przeprowadziły spotka-
nia poświęcone podsumowaniu działalności. Podczas 
walnych zebrań wybrane zostały również nowe zarzą-
dy, a ustępujące otrzymały absolutoria od Komisji Re-
wizyjnych.

W zebraniach oprócz druhów strażaków brali 
udział: Wójt Gminy Puławy - Krzysztof Brzeziński, 
Zastępca Wójta Gminy Puławy – Norbert Staszak,  
Sekretarz Gminy Puławy – Paweł Kamola oraz pracow-
nicy Urzędu Gminy – Teresa Maj oraz Ewelina Otto - 
podinspektor ds. obronnych zarządzania kryzysowego 
i ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu w OSP Góra Puławska uczestniczył 
również przedstawiciel Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Puławach mł. bryg. Grzegorz Buzała,  
a w trakcie zebrania w OSP Gołąb odznaczeniem 
„Strażak Wzorowy” uhonorowano druhów Sławomira  
Kusala i Adriana Osiaka. Odznaczenia wręczył Wójt 
Gminy Krzysztof Brzeziński oraz mł. bryg. inż.  
Tomasz Gębala z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Puławach.

Oprócz podsumowań, na spotkaniach omawiano 
również plany jednostek OSP na rok 2016. Przedstawia-
my nowe składy Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych 
poszczególnych jednosek.

informacje
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Zarząd OSP Bronowice

Prezes – Paweł Namięta
Wiceprezes i naczelnik – Kamil Baćkowski
II Wiceprezes – Władysław Baćkowski
Skarbnik – Stanisław Bernatek
Sekretarz- Eugeniusz Ciucias
Gospodarz – Adam Górski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Paweł Baćkowski
Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Grela
Członek Komisji – Tomasz Pawłowski
Delegaci na zjazd gminny: Paweł Namięta oraz Kamil 
Baćkowski
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Paweł Namięta

Zarząd OSP Dobrosławów:

Prezes – Jacek Amanowicz
Wiceprezes i naczelnik – Kamil Czerski
Zastępca naczelnika – Daniel Kęska
Sekretarz – Angelika Sulima
Skarbnik – Rafał Słyk
Członkowie Zarządu – Radek Winsztal oraz Justyna 
Mizak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Tadeusz Głowacki
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Czerski
Członek Komisji – Karol Konarski

Delegaci na zjazd gminny: Jacek Amanowicz, Karol 
Czerski
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Jacek 
Amanowicz

Zarząd OSP Gołąb:

Prezes – Jarosław Bernat
Wiceprezes - Sławomir Kusal
Naczelnik – Marcin Grzęda
Zastępca Naczelnika – Adrian Osiak
Sekretarz – Rafał Zamojski
Skarbnik – Anna Mikołajczak
Kronikarz – Dorota Jabłońska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Paweł Cybula
Sekretarz – Karol Gawriołek
Członek Komisji – Michał Siwek
Delegaci na zjazd gminny: Jarosław Bernat i Sławomir 
Kusal
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Jarosław Bernat

Zarząd OSP Góra Puławska:

Prezes – Roman Kosmala
Wiceprezes i naczelnik – Grzegorz Sijka
Zastępca naczelnika – Wojciech Dziosa
Sekretarz – Elżbieta Seredyn
Skarbnik – Kazimierz Sijka
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Gospodarz – Tomasz Woszczyk
Członek Zarządu – Grzegorz Buzała

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mirosław Stańczyk
Zastępca przewodniczącego – Jerzy Woszczyk
Członek Komisji – Grzegorz Szymanek
Delegaci na zjazd gminny: Roman Kosmala i Grzegorz 
Sijka
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Roman 
Kosmala

Zarząd OSP Leokadiów:

Prezes – Zdzisław Urbanek
Naczelnik – Piotr Matysiak
Wiceprezes – Tomasz Czarnecki
Skarbnik – Damian Oleś
Sekretarz – Mariusz Urbanek
Gospodarz – Łukasz Dąbrowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Krzysztof Namięta
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Jary
Członek Komisji – Dawid Chołaj
Delegaci na zjazd gminny: Zdzisław Urbanek i Piotr 
Matysiak.
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym:  Zdzisław 
Urbanek

Zarząd OSP Łęka:

Prezes – Adam Deska
Wiceprezes i naczelnik - Michał Bochra
II Wiceprezes – Maciej Nowak
Skarbnik – Tadeusz Kierasiński
Zastępca naczelnika – Dariusz Górski
członek Zarządu – Michał Muszyński

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Wiesław Walasek
Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Stefanek
Członek Komisji – Piotr Wasiak
Delegaci na zjazd gminny: Adam Deska, Tadeusz 
Kierasiński
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Adam Deska

Zarząd OSP Kajetanów:

Prezes – Sławomir Capała
Naczelnik – Grzegorz Barański
Wiceprezes – Dariusz Kupczyk
Skarbnik – Grzegorz Cybula
Sekretarz – Paweł Jagieła
Gospodarz – Damian Sulima

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Jagieła
Patryk Migdal
Adrian Sulima
Delegaci na zjazd gminny: Sławomir Capała i 
Katarzyna Zawadzka
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym - Sławomir 
Capała

Zarząd OSP Kowala:
Prezes – Ryszard Miturski
Naczelnik - Oskar Puton
Wiceprezes - Sebastian Miturski
Sekretarz - Piotr Stateczny
Skarbnik - Łukasz Krawczyk
Gospodarz - Jarsoław Stateczny

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Roman Krawczyk
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Zastępca przewodniczącego – Wojciech Węglarz
Sekretarz – Artur Lisowski
Delegaci na zjazd gminny: Ryszard Miturski i Oskar 
Puton
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym:  Ryszard 
Miturski

Zarząd OSP Niebrzegów:
Prezes – Mirosław Grzęda
Naczelnik – Wacław Kłos
Sekretarz – Marcin Kursa
Skarbnik – Rafał Łuka
Gospodarz – Damian Płaczkowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mariusz Rułka
Członkowie Komisji – Arkadiusz Majcher i Marian 
Łuka
Delegaci na zjazd gminny: Mirosław Grzęda i Wacław 
Kłos
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Mirosław 
Grzęda

Zarząd OSP Opatkowice:

Prezes - Paweł Kurpiel
Wiceprezes - Jarosław Opacki
Naczelnik - Sławomir Bachanek
Sekretarz - Kamil Abramczyk

Skarbnik - Marcin Opacki
Gospodarz - Mirosław Rusek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marcin Błażejewski
Zastępca przewodniczącego – Paweł Mizak
Sekretarz – Jarosław Kurpiel
Delegaci na zjazd gminny: Paweł Kurpiel i Jarosław 
Opacki
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym: Paweł Kurpiel

OSP Skoki-Borowa:

Zarząd OSP Skoki-Borowa
Prezes – Marek Teper
Naczelnik – Marek Wiraszka
Wiceprezes - Tomasz Pataj
Wiceprezes – Michał Osiński
Sekretarz – Ewelina Machul
Skarbnik – Sławomir Michalski
Gospodarz – Andrzej Pyr
Kronikarz – Jakub Gawryjołek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Karolina Siedlec
Członkowie Komisji – Adrian Komorek oraz Marcin 
Florecki
Delegaci na zjazd gminny: Marek Teper i Marek 
Wiraszka
Przedstawiciel w Zarządzie Gminnym – Marek Teper

Zarząd OSP Włostowice:
Prezes  - Stanisław Szczypa
Wiceprezes - Jacek Wejman
Naczelnik - Piotr Owczarz
Sekretarz - Maciej Nowakowski
Skarbnik - Andrzej Szczypa
Gospodarz - Tomasz Szczypa
Członek Zarządu OSP  - Tadeusz Gol
Członek Zarządu OSP  - Tomasz Owczarz  
Członek Zarządu OSP  - Krzysztof Boruch

Redakcja 
Fot. z archiwum UGP
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
jest jedną z najstarszych uroczystości Kościoła katolic-
kiego, ustanowioną w XIII w. Zawsze gromadzi rzesze 
wiernych, którzy wychodzą na ulice z Jezusem w Naj-
świętszym Sakramencie.

Tak było i w tym roku w parafii św. Floriana  
i św. Katarzyny w Gołębiu. Podczas uroczystej Mszy 
św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. 
Waldemar Stawinoga, dzieci z kl. IV przeżywały roczni-
cę Pierwszej Komunii Św. Po Eucharystii, która odpra-
wiona została na placu przy kościele, parafianie ruszyli 
z procesją po ulicach miejscowości.

Wieczorem, przy pięknej pogodzie dla zgromadzo-
nych kilkuset osób odbył się Koncert Chwały Jezusa 
i Maryi z udziałem parafialnego zespołu ewangeliza-
cyjnego „Loret”.Koncert poprowadził wikariusz – ks. 
Piotr Kazimierski. Niepowtarzalna atmosfera, która 
panowała podczas koncertu wprowadziła uczestników 
w modlitewny stan ducha, w którym śpiewem i radością 
chwalili Pana. O godz.21.00 wszyscy odśpiewali Apel Ja-
snogórski. 

Po koncercie napłynęło wiele ciepłych słów. Oto 
jedne z nich, zamieszczone na stronie internetowej:  
„W cieniu manierystycznej świątyni i wyjątkowego 
Domku Loretańskiego, w pobliżu olbrzymich drzew 
pamiętających odległe czasy, wczoraj odbył się Koncert 
Chwały Jezusa i Maryi w wykonaniu Zespołu Loret. 
Piękny, ciepły i charyzmatyczny koncert przygotowany 
przez dobrych, utalentowanych ludzi z pasją i chęcią 
zrobienia czegoś dla innych! Są ludzie, którzy mają po-
mysł i nie boją się oddać swojego czasu (członkowie ze-
społu to osoby pracujące zawodowo, to również rodzi-
ce). Czwartek wieczorem, początek długiego weekendu, 
mogliby usiąść przy grillu w zaciszu swojego podwór-
ka, a oni zorganizowali koncert, znaleźli sponsorów  
(w miejscu, gdzie była po prostu trawa, pojawiła się sce-
na, nagłośnienie, krzesła, ławki, ktoś to musiał zaplano-
wać, zareklamować, ja przyszłam na gotowe, a przecież 
nic nie powstaje samo, ktoś za tym stoi) udowodnili, że 
można i że warto! Dziękujemy! W czasie koncertu zda-
rzył się cud. Nie padał deszcz! Chmurzyło się z każdej 
strony i w okolicznych miejscowościach były ulewy. Tu 
na terenie starego kościoła widzieliśmy tylko dwie tęcze 
i te chmury, które wprawiały nas w taką niepewność, 
będzie deszcz czy nie? W pewnym momencie na kon-
cercie pojawił się mój Mąż, który zaniepokojony ulewą 
na mojej ulicy, przyjechał po nas, myślał, że moknie-
my, a u nas sucho, deszczowa chmura „skończyła się”  
200 metrów przed kościołem”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania koncertu w duchu Nowej 
Ewangelizacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko w lipcu i sierpniu w pierwszą 
sobotę miesiąca, a w kolejne miesiące w drugą sobotę  
o godz.18.00 na Nabożeństwo Uwielbienia Jezusa. 
Szczegóły znajdują się na stronie parafialnej www.para-
fiagolab.pl. Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Filipek
fot. z archiwum UGP

Moc Uwielbienia  
w parafii w Gołębiu

informacje



23

Kurier Gminy Puławy

www.gminapulawy.pl

informacje

Plantatorzy truskawek bogatsi o wiedzę 
W środę, 24 lutego br. w szkole w Zarzeczu odby-

ło się szkolenie dla plantatorów truskawek, zorgani-
zowane przez LODR w Końskowoli.

Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem ze 
strony naszych mieszkańców. Plantatorzy mogli uzy-
skać informacje na temat najnowszych metod w upra-
wie truskawek m.in. technik nawadniania i fertygacji, 
zwalczania chorób i szkodników oraz metod stymula-
cji odporności truskawek.

Redakcja
Fot. z archiwum UGP

I Gminne Forum Gospodarcze  
„Gmina Puławy-owocnie w biznesie” 

I Gminne Forum Gospo-
darcze w Gminie Puławy spo-
tkało się z bardzo dużym za-
interesowaniem wśród przed-
siębiorców oraz plantatorów 
z terenu naszej gminy. W 
spotkaniu, które odbyło się 25 
lutego w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Górze Puław-
skiej uczestniczyło blisko 100 
osób.

Podczas konferencji prelek-
cje wygłosili przedstawiciele 
partnerów spotkania: Banku 
BGŻ BNP Paribas, Grupy Eu-
ropart Sp. z o. o, Powiatowego 
Urzędu Pracy w Puławach oraz 
Materne-Polska Sp. z o.o.

Prelegenci odpowiadali na liczne pytania uczestni-
ków spotkania oraz udzielali zebranym cennych wska-
zówek.

I Gminne Forum Gospodarcze w Gminie Puławy 
było także okazją do wymiany poglądów i doświad-
czeń związanych z prowadzeniem własnej firmy oraz 
umożliwiło nawiązanie nowych kontaktów bizneso-
wych.

Szczególne podziękowania kierujemy także do Pie-
karni & Cukierni Abramowicz i Spółka oraz Zakładów 
Mięsnych „Dobrosławów” Henryka Amanowicza, za 
przepięknie przygotowane stoiska firmowe, które były 
ucztą dla oczu oraz podniebienia.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak
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Relacja z Konferencji Towarzystw Regionalnych 
Lubelszczyzny  „Wisła w kulturze Lubelszczyzny” 
 W dniach 5 i 6 marca 2016 r. 120 regionalistów  
z województwa lubelskiego uczestniczyło w Kon-
ferencji “Wisła w kulturze Lubelszczyzny” w Puła-
wach i Gołębiu. Wybór tematu nie był przypadko-
wy, nawiązał do naszego położenia nad królową rzek 
Polski - Wisłą.

W pierwszym dniu obrady trwały w Sali Kongreso-
wej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Uczestników 
Konferencji witali przedstawiciele Towarzystwa Przyja-
ciół Gołębia i Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziń-
ski, wręczając upominki z Gminy Puławy i wydawnic-
twa TPG.

Konferencję otworzył i prowadził przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych prof. 
zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki. Pierwszy dzień 
upłynął pod znakiem wykładów i wydarzeń artystycz-
nych. Wykłady wygłosili profesorowie UMCS w Lu-
blinie. Interesujące wystąpienia nawiązujące do roli 
Wisły w kulturze naszego regionu od średniowiecza do 
współczesności wygłosił prof. Ryszard Szczygieł, nato-
miast prof. Jerzy Bartmiński o językowo-kulturowym 
obrazie Wisły.

W dalszej części obrad uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z bogactwem flory i fauny terenów nadwi-

ślańskich. Prezentująca referat pt. “Wisła - dzika rzeka. 
Dziedzictwo przyrodnicze” mgr Joanna Szkaut, kie-
rownik Oddziału Muzeum Przyrodniczego w Kazimie-
rzu Dolnym, wzbogaciła swoją wypowiedź pięknymi 
zdjęciami przyrodniczymi.

Kolejne wystąpienie mgr Doroty Seweryn-Puchal-
skiej, kierownika Kamienicy Celejowskiej dotyczyło in-
spiracji Wisły w pracach artystycznych. Wykład wzbo-
gacony został prezentacją prac malarskich oraz rzeźby. 
Wystąpienie etnograf mgr Haliny Soleckiej dotyczyło 
dawnych zawodów w rejonie nadwiślańskim, Gminie 
Puławy i okolicach.

Konferencji towarzyszyły wystawy. Jedna z nich 
została przygotowana przez Muzeum Nadwiślańskie  
w Kazimierzu. Prezentowała ona wspaniałe fotografie 
pt. “Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka”.

Sobotni wieczór uświetnił występ zespołu “Aplauz” 
i kabaretu szkolnego działającego przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Zespół przygoto-
wał spektakl na podstawie scenariusza Agnieszki Maj 
- członka Towarzystwa Przyjaciół Gołębia “Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” w reżyserii Doroty Jabłoń-
skiej (również członek TPG). Uczniowie w zabawnej 
formie przekazali uczestnikom Konferencji bogactwo 
architektury, sztuki, rękodzieła artystycznego oraz 
przyrody Gołębia i okolic. Zespół zachwycił wysokim 
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poziomem artystycznym i spotkał się z bardzo dużym 
uznaniem ze strony regionalistów z całego wojewódz-
twa. Oprawę muzyczną przygotował i akompaniował 
Dariusz Kosmowski. Koncert był prawdziwą lekcją 
historii i patriotyzmu. Regionaliści byli zachwyceni 
merytorycznym przygotowaniem. Bardzo nam dzięko-
wali z tę ucztę duchową. Występ odbył się w restauracji 
“Nepomucen” w Gołębiu, po nim odbyła się uroczysta 
kolacja, gdzie oprócz głównych dań, członkowie Towa-
rzystwa przygotowali potrawy regionalne: gołębie z ka-
szy jaglanej (specjalnie kiszona kapusta w całych głów-
kach, wykorzystana do tej potrawy), pierogi z soczewi-
cy, ciecierzycy i mięsa oraz placki z jabłkami i cukrem 
oraz różne ciasta własnego wypieku, a także swojskie 
wędliny.

Drugi dzień w całości przeznaczony został na po-
znanie historii i dorobku kulturalnego Gołębia i Gmi-
ny Puławy. Tradycyjnie niedzielną część Konferencji 
rozpoczęto od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. 
Św. Floriana i Katarzyny w Gołębiu. Mszę celebrował 
Ks. Proboszcz Waldemar Stawinoga. Po Mszy  Świętej 
regionaliści wysłuchali informacji o Świątyni i Domku 
Loretańskim - historycznych perełkach Lubelszczyzny 
i nie tylko. Potem goście mieli możliwość zobaczenia 
aktualnej siedziby Towarzystwa - Izby Produktu Lokal-
nego, w ktorej znajdują się eksponaty twórców, a także 
wystawa poplenerowa fotografii członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Gołębia. Duże zainteresowanie wzbu-
dziła także wystawa okrętów i fregat precyzyjnie zro-
bionych przez Czesława Luzara (czonek TPG). 

Dalsza część konferencji miała miejsce w sali wy-
kładowej w restauracji „Nepomucen”. Wszyscy tam 
wstępujący  mogli dostrzec baner Elektrowni Puławy, 
która wspomogła organizację wydarzenia. W kolejnej 
sali „Nepomucena” można było podziwiać kolejne 
dwie wystawy przygotowane przez członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Gołębia: wystawę produktów z wikliny  
Haliny Bąkała z Gołębia (czlonek TPG) oraz wysta-
wę fotograficzną „Walory przyrodnicze Gminy Pu-
ławy”, na której znalazły się piękne krajobrazy Wisły  
w różnych porach roku,  autorstwa Krzysztofa Olszaka 
(członek Tow. Lublin) oraz wspaniałe okazy różnych 

ryb (sumy, sandacze, węgorz, itd.) złowionych nad Wi-
słą w Gołębiu autorstwa Pawła Beczka (członek TPG).

Drugi dzień konferencji otworzył Wójt Krzysztof 
Brzeziński. Pierwszym referującym był Mieczysław 
Kseniak, który przedstawił krótką prezentację poświę-
coną archeologii nadwiślańskich miejscowości w na-
szym regionie.

Kolejną prezentację „Gmina Puławy – owocnie nad 
Wisłą” zaprezentował Wójt Gminy Puławy Krzysztof 
Brzeziński. Znalazły się tam osiągnięcia Gminy poło-
żonej po dwóch stronach Wisły. Zobaczyliśmy walory 
turystyczne, zabytki godne uwagi, a także informacje 
o corocznym Święcie Truskawki. W ramach swojej pre-
zentacji Wójt przedstawił slajdy dotyczące założeń bu-
dowy i działalności Elektrowni Puławy, które spotkały 
się z dużym zainteresowaniem ze strony obecnych na 
konferencji.

Następnie prezentowana była działalność Towa-
rzystw Regionalnych. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia 
zaprezentowała Prezes Teresa Woszczek, a Towarzystwo 
Przyjaciół Góry Puławskiej Teresa Dymowska. Oba To-
warzystwa prowadzą bardzo prężną działalność kultu-
ralną.

Przedstawiciele poszczególnych Towarzystw dzię-
kowali nam jako współorganizatorom za niezwykłe, 
inspirujące, ciekawe spotkanie oraz miłe i serdeczne 
przyjęcie. 

Należy podkreślić, że na czas Konferencji w Gołę-
biu wewnątrz restauracji „Nepomucen” stał cały czas 
roll-up Elektrowni Puławy, Gminy Puławy i Towarzy-
stwa Przyjaciół Gołębia, którzy przyczynili się do orga-
nizacji wydarzenia.

Charakter Konferencji potwierdza szerokie spek-
trum omawianego tematu. Nie zabrakło ujęcia histo-
rycznego, językowego, przyrodniczego, artystycznego 
oraz etnograficznego, a także jak zwykle wzajemnych 
miłych relacji wśród członków Towarzystw, dlatego też 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Teresa Woszczek - Prezes TPG
Fot. z archiwum TPG
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Złote gody
W sobotę, 12 marca br. w uroczystej scenerii Sali 

Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach 
odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. W zaszczytnym gronie 
złotych jubilatów znalazły się 3 pary z terenu naszej 
gminy.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od-
znaczane są osoby, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim co najmniej 50 lat. Podczas sobotniej 
uroczystości odznaczenie otrzymali Państwo Barbara  
i Tadeusz Sarba, Państwo Genowefa i Stanisław Wie-
czorkiewicz oraz Państwo Halina i Henryk Tyburcy.

Serdecznie gratulujemy jubilatom i życzymy wielu 
kolejnych lat w miłości, szczęściu, zdrowiu i życzliwym 
otoczeniu bliskich.

Kamil Lewandowski (RN)
Fot. FOTO Bakinowski

100 lat to za mało!
W sobotę, 2 kwietnia br. piękny jubileusz 100 

rocznicy urodzin obchodziła Pani Antonina Skok, 
pochodząca z Anielina w Gminie Puławy.

W tym szczególnym dniu dostojnej jubilatce to-
warzyszyła licznie zgromadzona rodzina, a w tym 
względzie Pani Antonia ma się czym pochwalić – ma 
dwie córki, czworo wnucząt, sześcioro prawnucząt 
i czworo praprawnucząt. Rodzinną uroczystość po-
przedziła Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego  
w Puławach.

Z uroczystymi życzeniami jubilatkę odwiedził także 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński wraz z 
Sekretarzem Panem Pawłem Kamolą. Oprócz kwiatów 
i gratulacji od samorządu gminnego, Wójt złożył na 
ręce Pani Antoniny list gratulacyjny, przekazany przez 
Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło.

 Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)
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Cudze chwalimy, swego nie znamy...
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Les-

sowych Wąwozów” w obecnym kształcie działa od 
czerwca 2007. Swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin,  
w tym Janowiec, Kazimierz Dolny, Karczmiska, 
Końskowolę, Miasto Puławy, Opole Lubelskie, Po-
niatową, Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnicę oraz 
Gminę Puławy. Terytorium „Krainy” rozciąga się 
więc na obszar trzech powiatów: opolskiego, lubel-
skiego i puławskiego. Nazwa organizacji nawiązuje 
do największego w Europie skupiska lessowych wą-
wozów, które znajdują się w naszym regionie.

W poniedziałek, 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli samorządów, zrzeszonych w „Krainie 
Lessowych Wąwozów”, którego celem była prezentacja 
najlepszych praktyk w obszarze turystyki, które zosta-
ły zrealizowane na obszarze LOT w ostatnich latach. 
Pod przewodnictwem Dyrektora LOT Pana Wiesława 
Czernieca, uczestnicy odwiedzili m.in. gospodarstwo 
agroturystyczne „Pod Jabłonią” w Celejowie, które 
wspólnie z mężem prowadzi Pani Katarzyna Siwiec, 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Biały Lew”  
w Romanówce k. Wojciechowa a także „Łubinowe 
Wzgórze” – ośrodek wypoczynkowy w konwencji eko 
resort, znajdujący się w Łąkach nieopodal Wąwolni-
cy, który prowadzi Pani Monika Urbańska. Jednym  
z punktów wizyty studyjnej było również Osiedle 
Zdrojowe powstające w Nałęczowie a także – nieco nie-
spodziewanie – Urząd Gminy Wąwolnica.

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia wspomnianemu wyżej Panu Wiesławowi Czernieco-
wi oraz wszystkim pracownikom Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” za wielo-
letnią, wytężoną pracę na rzecz rozwoju turystyki oraz 
za zorganizowanie tak interesującego i owocnego spo-

tkania. Dziękuję Wójtowi Gminy Wąwolnica Panu Mar-
cinowi Łagunie za gościnność i troskę o nasz komfort 
podczas wyjazdu, a także gospodarzom odwiedzonych 
obiektów za ciepłe przyjęcie, w szczególności Państwu 
Siwiec z Agroturystyki „Pod Jabłonią” w Celejowie.

Przed nami kolejne przedsięwzięcia skierowane na 
rozwój turystyki na obszarze „Krainy Lessowych Wą-
wozów”. Na terenie naszej gminy w ostatnich latach 
widoczne jest ożywienie w tej dziedzinie – powstało 
kilka nowych firm w branży turystycznej i okołotury-
stycznej, które bardzo dobrze prosperują. Turystyka  
w Gminie Puławy pozostaje jednak sektorem, dającym 
nadal spore możliwości zagospodarowania. Naturalne 
warunki jak położenie i walory przyrodniczo-krajobra-
zowe oraz bogate dziedzictwo kulturowe sprawiają, że 
nasz obszar ma ogromny potencjał do wykorzystania. 
Być może ten artykuł stanie się dla Państwa inspiracją 
do podjęcia działalności w dziedzinie turystyki… Go-
rąco do tego zachęcam i trzymam kciuki za Państwa 
sukces.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Dobrze jest, 
dobrze jest 
emerytem być... 

W piątek, 8 kwietnia br. odby-
ło się uroczyste spotkanie z okazji 
przejścia na zasłużoną emeryturę 
Pani Marianny Bachanek.

Pani Bachanek ma za sobą czter-
dzieści trzy lata pracy zawodowej,  
w tym trzydzieści cztery w Gminnej 
Bibliotece Publicznej na stanowi-
sku kierownika Filii Bibliotecznej  
w Leokadiowie. Od samego począt-
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ku organizowała placówkę, która obecnie jest bardzo 
przyjaznym miejscem dla czytelników. Brała udział 
w licznych działaniach kulturalnych, edukacyjnych, 
upowszechniała czytelnictwo wśród lokalnej społecz-
ności, co doceniły obecne władze samorządowe. Efek-
tem było przeniesienie biblioteki do nowego lokalu.

Odchodząc na emeryturę, Pani Kierownik pozo-
stawiła po sobie piękną i nowocześnie wyposażoną 
bibliotekę. W czasie swojej pracy dzięki oddaniu, pra-
cowitości i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki 
była wzorem dla innych bibliotekarzy.

Joanna Gruda (UGP)
Fot. z archiwum UGP

Dzień Sołtysa w naszej Gminie Puławy
Po raz czwarty w Gminie Puławy,  

z inicjatywy Wójta Krzysztofa  
Brzezińskiego zorganizowane zosta-
ło spotkanie dla wszystkich sołtysów  
z terenu gminy. 9 kwietnia z okazji 
corocznego święta - Dnia Sołtysa, mie-
liśmy okazję wspólnie oglądać urokli-
we zakątki naszej gminy.

W tym roku gościliśmy po prawej 
stronie Wisły. Celem naszej podróży 
był Niebrzegów, a także inne sołectwa 
w tej części gminy. Mogliśmy oglądać 
nie tylko przepiękne krajobrazy, ale 
również zobaczyć szereg inwestycji zre-
alizowanych w ostatnim czasie. Sołtysi 
tak jak co roku nie zawiedli i w licznej 
grupie uczestniczyli w spotkaniu. Podróż rozpoczęła 
się odwiedzeniem miejscowości Skoki, gdzie zobaczy-
liśmy nastrojowe zakątki miejscowości położonej nad 
Wieprzem. W Borowej zostaliśmy zaproszeni do Izby 
Edukacji w Szkole Podstawowej, gdzie można było 
obejrzeć historyczne eksponaty związane z edukacją. 
Zwiedziliśmy także piękną kaplicę z dużą ilością kwia-

tów. Nieopodal Borowej zatrzymaliśmy się na chwilę  
w miejscowości Borowina, by podziwiać ładną i za-
dbaną kapliczkę. Kolejnym przystankiem w naszej 
wycieczce był Gołąb oraz zwiedzanie Izby Produktu 
Lokalnego. Ciekawym przeżyciem okazało się odwie-
dzenie miejsca, gdzie przed laty istniała wieś Bonów 
– wysiedlona przed II wojną światową, w związku  
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z planami budowy poligonu wojskowego dla potrzeb 
dęblińskiego lotnictwa. Ostatni punkt naszej wyciecz-
ki to Nieciecz i oglądanie nowoutworzonego sztucz-
nego jeziora Nieciecz. Doskonałym Przewodnikiem 
podczas całej wycieczki był Gospodarz –Wójt Gminy, 
który ze szczegółami opowiadał o każdym z miejsc.

Kluczowym punktem dnia była Msza Święta w ka-
plicy w Niebrzegowie, podczas której wraz z Ks. wika-
riuszem Piotrem Kazimierskim modliliśmy się w in-
tencji sołtysów, władz samorządowych oraz wszystkich 
mieszkańców Gminy Puławy. Na zakończenie zgroma-
dziliśmy się w Strażnicy OSP w Niebrzegowie, gdzie 
Sołtysi otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady 
Gminy okolicznościowe dyplomy.

Wspólny wyjazd był doskonałą okazją do rozmo-
wy, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczą-
cych lokalnych spraw i problemów. Mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku uda się odwiedzić kolejne zakątki 
naszej pięknej gminy.

Wszystkim Sołtysom z Gminy Puławy składamy raz 
jeszcze najserdeczniejsze życzenia oraz wyrażamy swoją 
wdzięczność i szacunek dla Waszej pracy na rzecz lokalnych 
społeczności. Niech działalność dla dobra wsi daje Wam sa-
tysfakcję i zadowolenie, a Wasz trud przyniesie jak najwięk-
szy owoc.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak

Rada budowy 
14 kwietnia br. w budynku Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum w Górze Puławskiej odbyła się rada 
budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele in-
westora - Gminy Puławy, użytkowników, wykonaw-
cy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Celem spotkania było omówienie najistotniejszych 
spraw związanych z trwającą przebudową i rozbudo-
wą budynku, w szczególności ustalenie przebiegu prac 
niezbędnych do wykonania w okresie wakacyjnym, 
w tym również w istniejącej części szkoły. Generalny 
wykonawca - Pan Dariusz Żak z firmy „Korporacja 
Budowlana DARCO” zapewnił, że umowny termin 
zakończenia robót tj. 15 listopada 2016 r. zostanie do-
trzymany.

Joanna Gruda
Fot. z archiwum UGP

Danuta Woszczek z nagrodą Starosty 
Puławskiego za wybitne osiągnięcia sportowe 

W sobotę 23 kwietnia br. w Sali Pompejańskiej 
Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród Starosty Puławskiego dla 
zawodników, trenerów i innych osób osiągających 
najwyższe wyniki sportowe w 2015 r. Zostały także 
uhonorowane najlepsze szkoły w ramach współza-
wodnictwa sportowego szkół w kategorii igrzysk, 
gimnazjady i licealiady.

Z naszej gminy ta szczególna nagroda została przy-
znana Pani Danucie Woszczek. Od wielu lat Pani 
Danuta uprawia bieganie i odnosi w tej dziedzinie zna-
czące sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej. Szczególnym upodobaniem darzy biegi górskie 
i przełajowe.

Owocną pasję Pani Danuty opisywaliśmy na ła-
mach 15. numeru „Kuriera Gminy Puławy”. Bardzo 
się cieszymy, że jej bogate doświadczenia oraz dorobek 
zostały po raz kolejny docenione. O nadanie wyróżnie-
nia wnioskował Wójt Gminy Puławy.

Swoją karierę Pani Danuta rozpoczęła w Szko-
le Podstawowej w Kozienicach. Wzięła wtedy udział  
w szkolnych zawodach, w biegu na 800 m i zajęła drugie 
miejsce, a w skoku w dal pierwsze miejsce. Na tych zawo-
dach był obecny trener Pani Woszczek, który widząc jej 
zaangażowanie i osiągnięcia, zachęcił ją do trenowania.

Dla Pani Danuty najważniejsza w biegu jest walka  
z samym sobą, wynik na mecie, natomiast presja, pie-



30

Kurier Gminy Puławy

www.gminapulawy.pl

wydarzenia

niądze i rywalki zostają w tyle. Wszystko 
to oraz ciężkie treningi i systematyczna 
praca zaowocowały wieloma nagro-
dami, złotymi i srebrnymi medalami  
w Mistrzostwach Polski.

W swojej karierze Pani Woszczek 
była reprezentantką Polski podczas za-
wodów w Japonii, gdzie drużynowo za-
jęła V miejsce w sztafecie maratońskiej 
na 10 km, a także III miejsce drużynowe  
w biegu na 3 km z przeszkodami. Przed 
pięcioma laty brała udział w Pucharze 
Świata w biegu górskim na dystansie  
5 km, rozgrywanym we Włoszech, gdzie 
zajęła V miejsce. Od kilku lat zwycięża  
w Biegu Pierwiosnka w Leszkowicach,  
a także w Biegach Przełajowych o GRAND PRIX  
Polski Środkowo-Wschodniej w Chodlu.

15 lipca 2015 r. Pani Danuta Woszczek została rów-
nież doceniona podczas Święta Policji w Puławach. 
Otrzymała wówczas nagrodę indywidualną Wojewódz-
kiego Komendanta Policji, Komendanta Głównego Poli-

cji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Według Pani Danuty bieganie to świetna forma re-
kreacji. Poprawia zdrowie, sylwetkę i samopoczucie, 
dlatego wszystkich zachęca do wysiłku.

Katarzyna Nowak
Fot. z archiwum D. Woszczek

Majówka w Bonowie 
Jedną z tajemnic skrywanych w głębi gołębskich 

lasów jest Bonów – miejsce, w którym do 1937 r. 
istniała wieś, wysiedlona z powodu zaplanowania 
na jej terenie poligonu dla dęblińskiego lotnictwa. 
Choć od czasu przesiedlenia minęło już niemal 80 
lat, potomkowie mieszkańców Bonowa nie zapomi-
nają o tym miejscu, a tradycją stały się już majówki, 
organizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 
Gołębia.

Tegoroczny piknik w Gołębiu odbył się 1 maja br. 
Wzięło w nim udział ponad 80 osób, w tym potomko-
wie mieszkańców dawnego Bonowa, którzy przybyli  

z różnych stron Polski, m.in. z No-
wego Bonowa (gmina Biskupice),  
Bychawki - Kolonia, Świdnika,  
Lublina, Puław, Garbowa, Krakowa 
i Przemyśla. Wspólne biesiadowanie 
przebiegało w miłej atmosferze i pod 
znakiem wspomnień o dawnych cza-
sach. Dla najmłodszych uczestników 
przygotowano wspólne gry i zabawy, 
w tym tzw. „loteryjne podchody”.

Kamil Lewandowski
Fot. z archiwum TPG
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Za Polskę i Strażaków - uroczysta Msza Św.  
w Górze Puławskiej 

We wtorek, 3 maja br. w Kościele parafialnym pw. 
św. Wojciecha w Górze Puławskiej odbyła się uro-
czysta Msza Święta. Wspólnej modlitwie w intencji 
Ojczyzny oraz wszystkich Strażaków przewodniczył 
Proboszcz ks. Marek Kucharski.

We Mszy wzięły udział jednostki OSP z lewobrzeż-
nej części gminy a także z sąsiedniego Nasiłowa, który 
przynależy do parafii w Górze Puławskiej.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Uroczyste 
obchody Dnia  
Świętego Floriana 
w Gołębiu 

4 maja w Parafii p.w. Św. Floriana  
i Św. Katarzyny w Gołębiu odbyła się 
uroczysta Msza Święta, której przewod-
niczył Biskup Mieczysław Cisło.

Wspomnienie św. Floriana to święto 
wszystkich Strażaków oraz wspomnie-
nie ich patrona - świętego i męczennika 
chrześcijańskiego. W dniu tym w gołęb-
skiej świątyni przeżywany jest odpust.

Wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze 
życzenia spokojnej i bezpiecznej służby. Dziękujemy 
Wam za poświęcenie dla dobra lokalnej społeczności. 
Działalność zastępów OSP ma ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak
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Ostatni krok do rozbudowy Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Gołębiu 

Marzenia wielu pokoleń mieszkańców Gołębia, 
dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrekcji stają się rze-
czywistością. W czwartek, 19 maja 2016 r. Wójt Gmi-
ny Puławy Krzysztof Brzeziński podpisał umowę  
z generalnym wykonawcą rozbudowy i przebudo-
wy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Gołębiu.

O realizację inwestycji ubiegało się 13 firm. W wy-
niku przeprowadzonego przetargu, wykonawcą zo-
stał „Zakład Remontowo-Budowlany Rachwał S.C”. 
Wartość rozbudowy opiewa na kwotę 6 870 780,00 zł. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsze prace 
przy rozbudowie szkoły w Gołębiu rozpoczną się już  
w czerwcu br. W myśl zawartej umowy, budowa powin-
na zakończyć się w połowie listopada 2017 r.

Wraz z umową na wykonawstwo inwestycji, zosta-
ła zawarta także umowa na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego. To zadanie będzie realizowała Zamojska 
Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. za łączną kwotę  
38 800,00 zł.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli 
uczniowie obu szkół, nauczyciele, dyrektorzy, radni, 
sołtysi oraz proboszcz miejscowej parafii. 

Budynek szkolny w Gołębiu od wielu lat czekał na 
upragnioną rozbudowę. Po zakończeniu prac, szkoła 
zupełnie zmieni swoje oblicze. Powierzchnia użytko-
wa obiektu zwiększy się niemal trzykrotnie. Powstaną 
nowe sale lekcyjne oraz sala sportowo-widowiskowa. 
Dzieci i młodzież zyskają doskonałe warunki do nauki 
i wszechstronnego rozwoju.

Założenia projektu rozbudowy budynku szkolne-
go w Gołębiu:

Na parterze budynku zlokalizowano: sekretariat, 
pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrek-
tora Gimnazjum, pokój nauczycielski, bibliotekę  
z czytelnią, wc damskie, wc męskie, wc dla niepełno-

sprawnych, dwie szatnie, portiernię, kotłownię, po-
mieszczenie rozdzielni elektrycznej i pomieszczenie 
gospodarcze. Parter budynku jest dostępny dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo z poziomu terenu.  
W celu połączenia parteru i piętra zastosowano plat-
formę do komunikacji pionowej dla osób niepełno-
sprawnych.

Projektowana sala gimnastyczna posiada plac do 
gry o wymiarach 15mx28m. Salę wyposażono w kosze 
do gry w piłkę koszykową opuszczane, podwieszane 
do konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania siatki 
do gry w siatkówkę a także w drabinki gimnastyczne. 
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Sala przewidziana jest do podziału kotarą na dwie nie-
zależne części do zajęć sportowych. W bryle sali prze-
widziano przebieralnie dla uczniów wraz zapleczami 
sanitarnymi, szatnię dla osób niepełnosprawnych wraz 
z sanitariatem, pomieszczenie trenera. Na zapleczu sali 
umiejscowiono magazynek sprzętu sportowego, scenę, 
która jest oddzielona od sali za pomocą ścianki mobil-
nej, przebieralnię do obsługi sceny. Widownia sali gim-
nastycznej z 215 miejscami siedzącymi.

Na piętrze budynku zlokalizowano 5 nowych sal dy-
daktycznych (w tym: 2 klasopracownie z zapleczami i 1 
pracownia komputerowa z zapleczem), wc damskie, wc 
męskie, wc dla niepełnosprawnych, wc dla nauczycieli, 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenie magazynowe, 
magazyn na scenografię oraz wejście na widownię.

Zaprojektowano również drogę wewnętrzną z pla-
cem manewrowym oraz chodniki piesze. Wzdłuż 

traktu pieszego zaprojektowano lampy oświetlenia ze-
wnętrznego.

W istniejącym budynku szkoły przewidziano m.in. 
likwidację klatki schodowej i wykonanie nowej na ze-
wnątrz budynku, osadzenie dodatkowych biegów scho-
dowych komunikujących piętro ze strychem budynku, 
zmianę przeznaczenia niektórych pomieszczeń, insta-
lację hydrantową.

Dane liczbowe budynku szkoły

Przed rozbudową: Po rozbudowie:
Kubatura: 2 873,00 m3 13 321,00 m3

Powierzchnia 
użytkowa: 1 018,92 m2 3 229,00 m2

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Ferie z profilaktyką w Szkole Podstawowej  
w Opatkowicach

Podczas ferii zimowych uczniowie  
z Opatkowic mogli wesoło spędzić czas 
w murach swojej szkoły. W ramach  
„Ferii z profilaktyką” odbywały się zaję-
cia, które miały pokazać młodzieży ne-
gatywne skutki ulegania nałogom. Dzie-
ci dowiedziały się, czym są uzależnienia 
i jak się przed nimi bronić. Oprócz tego 
mogły również pobawić się, pograć  
w ping-ponga, spróbować swoich sił  
w robieniu na drutach i szydełku oraz  
nauczyć się tańczyć.

Oprócz zajęć w szkole, w czasie ferii 
odbyły się także dwa wyjazdy. 16 lutego 
uczniowie z klas II-VI wraz z wychowaw-
cami odwiedzili miasto wojewódzkie. 
Zwiedzili lubelską Starówkę, Katedrę, 
Zamek Królewski. Ostatnim punktem 
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programu były zajęcia rekreacyjno-sportowe w kom-
pleksie basenów Aqua Lublin. Dzieci mogły tam pod-
szkolić swoje umiejętności pływackie, pograć w piłkę 
wodną, posiedzieć w jacuzzi. Największą atrakcją były 
długie, kręte zjeżdżalnie oraz statek piracki.

Tego samego dnia dzieci z oddziału przedszkolnego 
udały się na wycieczkę do Sali Zabaw, która znajdu-
je się w puławskim sklepie Tesco. Przez kilka godzin 

świetnie się bawiły - było skakanie w gumowych kul-
kach, szaleństwa w labiryntach i na zjeżdżalniach, ma-
lowanie twarzy. Do domu maluchy wróciły zmęczone, 
ale zadowolone.

Zajęcia, które odbyły się w ferie, bardzo podobały 
się uczniom. Dzięki nim dzieci mogły aktywnie spę-
dzić wolny czas w gronie rówieśników oraz poszerzyć 
swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia.

Tekst: Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach

Dzień Kobiet 
w Szkole Podstawowej  
w Opatkowicach

10 marca wszystkie kobiety i dziewczynki w Szkole 
Podstawowej w Opatkowicach mogły poczuć się bardzo 
wyjątkowo. Usłyszały wiele ciepłych słów od chłopców, 
którzy przygotowali dla nich życzenia. Nie mogło za-
braknąć upominków, które otrzymały również wszyst-
kie panie pracujące w szkole. Były nimi własnoręcznie 
przygotowane papierowe kwiaty ze zdjęciami jubilatek. 
Te miłe gesty wywołały uśmiech na twarzach pań.

Tekst: Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach
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Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej  
w Opatkowicach

21 marca tradycyjnie nazywany jest Dniem Waga-
rowicza. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatko-
wicach nie myśleli jednak o wagarach, gdyż ten dzień 
spędzili bardzo przyjemnie w murach swojej szkoły. 
Pogoda dopisała, więc wspólnie z nauczycielkami uda-
li się na spacer. Pretekstem był Pierwszy Dzień Wiosny. 
Dzieci wzięły ze sobą też słomianą kukłę – Marzannę,  
która potem została uroczyście spalona. Tym symbolicz-
nym gestem wyraziły  nadzieję, że zima już w tym roku 
do nas nie wróci, a dni będą coraz cieplejsze i bardziej 
słoneczne. Po powrocie z wyprawy odbyło się ognisko, 
podczas którego każdy mógł posilić się pieczonymi 
kiełbaskami i jabłkami.

Tekst: Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach

Przedstawienie 
„Witaj, Wiosno!”

31 marca dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej w Opatkowicach zaprezentowały przed-

stawienie pt. „Witaj, Wiosno!” Maluchy wcieliły się 
m. in. w role Pani Wiosny, Słoneczka, Wiatru, Żabki, 
Bociana czy Motylka. Piękne, kolorowe kostiumy oraz 
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KONKURS CZYTELNICZY
18 marca w klasie III Szkoły Podstawowej w Gołębiu 

odbył się konkurs czytelniczy z lektury „Anaruk chło-
piec z Grenlandii”. Przygotowała go Pani Małgosia - na-
sza bibliotekarka.

Po zapoznaniu się z zasadami konkursu, zostaliśmy 
podzieleni na grupy. Każdej z nich została przydzielona 
krzyżówka i wykreślanka. Kolejną konkurencją było od-
powiadanie na pytania, które kryły się pod liczbami od 
1 do 21. Wybierał je lider grupy. Na koniec rozwiązywa-
liśmy zagadki czytane przez Panią. Odpowiedzi zapisy-
waliśmy na kartkach. Po podliczeniu punktów okazało 
się, że wszystkie grupy uzyskały ich tyle samo. Potrzebna 
więc była dogrywka.

Konkurs czytelniczy wygrała grupa IV: Alicja Kozak, 
Julia Woszczyk i Manuela Szczepańska. Zwycięzcy w na-

grodę otrzymali książki, a pozostali uczestnicy nagrody 
pocieszenia.

Uczennica: Alicja Kozak
Fot. z archiwum SP w Gołębiu

Kolejny sukces „APLAUZU” 
16 kwietnia 2016 r. zespół „APLAUZ” działający przy 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu wystąpił  
w Koncercie Laureatów „Konkursu Poezji Śpiewanej  
Pamięci Jacka Kaczmarskiego”.

Nasze uczennice i absolwentki wyśpiewały w tym 
konkursie II miejsce, wykonując piosenkę Jacka Kacz-
marskiego pt.: „Mury” oraz utwór Jana Pietrzaka „Taki 
kraj”. Zaznaczyć należy, że pierwszego miejsca nie 
przyznano. Opiekunami zespołu są Dorota Jabłońska  
i Dariusz Kosmowski.

Dorota Jabłońska

Mistrz Ortografii z Gołębia!
1 lutego 2016 r. w Lublinie odbył się ostatni etap 

kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z ortogra-
fii. Uczestniczył w nim Maciej Wydra, uczeń klasy 
VIb Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  
w Gołębiu. Choć polska ortografia do łatwych nie na-

leży, Maciek poradził sobie znakomicie i został laure-
atem! Wyniki ogłoszono 11.02.2016 r.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!
Elżbieta Bąkała

nastrojowa muzyka sprawiły, że występ bardzo podo-
bał się licznie zebranym widzom – rodzicom i dziad-
kom uczniów. Wszyscy mogli poczuć, że wiosna zago-
ściła już u nas na dobre!

Tekst: Patrycja Mazurek
Fot. z archiwum SP w Opatkowicach
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Wyróżnienia dla uczniów z Gołębia!
9 marca 2016 r. w Kurowie odbył się XIV Międzypo-

wiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o Tema-
tyce Wiejskiej pod patronatem Starosty Puławskiego. 
Uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, prezentując cie-
kawy repertuar twórców ludowych naszego regionu.

Agata Czarnecka z kl. V zaprezentowała „Wygnan-
kę” Pani Stanisławy Pudełkiewicz i wiersz Pana Zbi-
gniewa Kozaka „Chrystus lipowy”. Natalia Capała, 
także z kl. V, przybliżyła utwór „Bliskie sercu” Pani 
Elżbiety Wójtowicz i „Ziemio kochana” Pani Zuzanny 
Spasówki, zaś  Maciej Wydra, uczeń kl. VIb, wyrecyto-

wał „Piękny jest świat” Pani Janiny Rusek i „Wiosnę” 
Pani Lidii Soli.

Tegoroczny przegląd poezji i prozy o tematyce wiej-
skiej w Kurowie przyniósł zwycięstwo naszym recyta-
torom. Uczniowie dali z siebie wszystko i pokonując 
liczną konkurencję otrzymali wyróżnienia! Z trójki 
reprezentantów naszej szkoły, aż dwoje zdobyło tytuły 
laureatów. Są to: Maciej Wydra oraz Agata Czarnecka.

Składamy serdeczne podziękowanie recytatorom za 
trud włożony w przygotowanie do konkursu i życzymy 
wygranej w przyszłej edycji! Gorące gratulacje!

Elżbieta Bąkała

Dzieci z Gołębia 
przywitały wiosnę!

Tradycyjnie jak co roku, 21 marca uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Gołębiu, obchodzili pierwszy dzień 
wiosny. Przygotowaniami zajęli się uczniowie III klasy 
wraz z wychowawcą Panią Moniką Murat.

Dzieci przed całą społecznością szkolną, rodzica-
mi, opiekunami zaprezentowały inscenizację, piosenki  
i wiersze. Celem spotkania było zintegrowanie wszyst-
kich uczniów we wspólnej zabawie oraz włączenie ich 
do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych, 
zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem 
zimy i powitaniem wiosny, rozpoznawanie i nazywa-
nie zwiastunów wiosny, kształtowanie wrażliwości na 
piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie po-
czucia odpowiedzialności za środowisko.

Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za 
przygotowanie strojów do inscenizacji.

Monika Murat
Fot. z archiwum SP Gołąb

Ocalmy od zapomnienia...  
Uroczyste obchody rocznicy zbrodni katyńskiej

Katyń, ocalmy od zapomnienia – pod tym hasłem 
zorganizowano obchody 76. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej, które odbyły się we wtorek, 26 kwietnia br.  
w Gołębiu. Uroczystość przygotowała społeczność 
szkolna miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum. Podczas obchodów uczczono także 1050. lecie 
Chrztu Polski.

Obchody zainaugurowała Msza Św. w gołębskim 
kościele parafialnym, której przewodniczył ks. kan. 
Waldemar Stawinoga. Po wspólnej modlitwie, uczestni-
cy przeszli razem przed budynek szkolny, gdzie nastą-
piło złożenie kwiatów pod Dębami Pamięci, posadzo-
nymi przed sześcioma laty ku czci dwóch polskich ofi-
cerów, zamordowanych w Katyniu – Szczepana Góry  
i Władysława Szczypy.
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Akcentem podkreślającym 
obchodzoną w tym roku 1050. 
rocznicę Chrztu Polski było po-
sadzenie kolejnego dębu, który 
nazwano „Mieszko”. Pamiątko-
wą tablicę obok drzewa odsłoni-
li wspólnie Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński oraz Starosta Puławski Pan Witold Popiołek. 
Zakończeniem uroczystości był wzruszający koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu zespołu APLAUZ.

W obchodach uczestniczyły rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, wśród 
których znalazł się Pan Lech Marczak – wnuk Władysława Szczypy. Przy-
wiózł on ze sobą urnę z ziemią z Charkowa, którą przekazał na ręce Pani 
Dyrektor Danuty Smagi. Urna zajęła honorowe miejsce obok sztandaru 
szkoły.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Zajęcia otwarte w „Zerówce” w Leokadiowie
„Let’s make pizza!” - pod takim hasłem przebiegały 

zajęcia otwarte z języka angielskiego w grupie „zerów-
kowiczów”. 16 marca 2016 roku oprócz uczniów na 

zajęciach obecni byli rodzice, nauczyciele oraz rodzice 
przedszkolaków z punktu przedszkolnego „Bajkowe 
Przedszkole”.

Podczas zajęć uczniowie nauczyli się piosenki na 
temat robienia pizzy, zapoznając się z angielskimi na-
zwami produktów niezbędnych do jej zrobienia. Dzię-
ki wielu zabawom i grom mogły utrwalić nowo pozna-
ne słownictwo, a także samodzielnie przyrządzić swój 
kawałek pizzy.

Oprócz nowopoznanej piosenki i słówek, ucznio-
wie podczas angażujących zabaw powtórzyli liczby, 
kolory, nazwy produktów spożywczych, wykonywali 
też polecenia wydawane w języku angielskim oraz za-
prezentowali kilka piosenek.

Aldona Chabros
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Dzień Brytyjski 2016 w Szkole Podstawowej  
w Leokadiowie

31 marca 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Leokadiowie zorganizowali Dzień Brytyjski, w trak-
cie którego bawili się i uczyli języka angielskiego.

W tym roku każdy uczeń musiał wykazać się zna-
jomością kultury i faktów na temat Wielkiej Brytanii 
oraz zdolnościami manualnymi. Uczestników obowią-
zywał specjalny strój - w kolorach flagi Wielkiej Bryta-
nii.

Starsi uczniowie wzięli udział w konkursie dotyczą-
cym Wielkiej Brytanii, w którym pierwsze miejsce za-
jęła klasa VI. Młodsi uczniowie konkurowali w trady-
cyjnych w Wielkiej Brytanii wielkanocnych zabawach, 

np. egg rolling czy Easter egg hunt, czyli polowanie na wiel-
kanocne jajka oraz turlanie jajek.

W konkursie Impress your teacher (Zaimponuj swojemu 
nauczycielowi) zwyciężyła Patrycja Matysiak z kl. IV, 
która stworzyła prezentację multimedialną o Wielkiej 
Brytanii oraz zaśpiewała piosenkę One way or another. 
Drugie miejsce zajął Gabriel Pacocha za wykonanie  
z kartonu angielskiego autobusu, zaś trzecie Oliwier 
Pacocha za odtworzenie z kartonu zegaru Big Ben.

Aldona Chabros
Fot. z archiwum SP w Leokadiowie

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa  
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”    

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa  
w Górze Puławskiej bierze udział w rządowym pro-
gramie „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”. W ra-
mach tego programu szkoła uzyskała wsparcie finan-
sowe na zakup atrakcyjnych dla uczniów książek.

We wrześniu Pani Beata Stolarczyk - bibliotekarka 
zwróciła się do rodziców naszych uczniów z prośbą  
o podanie tytułów książek, jakie ich zdaniem powinny 
znaleźć się w bibliotece szkolnej. Rodzice bardzo chęt-
nie i licznie zaangażowali się w te konsultacje, dzięki 
którym Pani Beata otrzymała naprawdę wiele cennych 
wskazówek, które następnie uwzględniła podczas pla-
nowania zakupów.

Konsultacje zostały przeprowadzone również wśród 
uczniów - każde dziecko mogło podać tytuły książek, 
które go interesują. Uwzględnione zostały również gło-
sy nauczycieli, a także wyniki badania preferencji czy-
telniczych o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzone 
na początku 2015 roku. W ten sposób powstała lista 
książek do zakupienia.

 W listopadzie otrzymaliśmy dotację z budżetu pań-
stwa w ramach programu rządowego „Książki naszych 
marzeń”. Za pozyskaną kwotę udało się zakupić 153 
książki, które są już dostępne w bibliotece szkolnej.

„Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, któ-
rym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na 

Kartezjusz
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toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie 
w życiu”. (I. Koźmińska-prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska 
czyta dzieciom”)

Te dwa zdania stały się inspiracją do realizacji ko-
lejnego zadania, którym zajęli się uczniowie należący 
do Szkolnego Koła Teatralnego pod opieką p. Bożeny 
Kozy. Efektem ich ciężkiej i systematycznej pracy był 
wspaniały występ pt. „Królewna się nudzi”. Premiera 
przedstawienia odbyła się na szkolnej scenie 25 stycz-
nia 2015 r. W gronie widzów znalazło się wielu rodzi-
ców.

Drugi występ miał miejsce 26 stycznia br. i cieszył 
się równie dużym powodzeniem. Wśród oglądających 
znaleźli się nauczyciele, pracownicy oraz gościnnie-
-członkowie Koła Teatralnego z Gimnazjum wraz  
z opiekunem, p. Dorotą Chodołą.

Publiczność dzięki wytwornym kostiumom akto-
rów oraz wyjątkowej scenerii mogła na chwilę przenieść 
się do cudownej krainy baśni (wykonanie p. Joanna 
Pawlik). Z drugiej jednak strony zderzyła się z realiami 
współczesnego życia wielu rodzin. Młoda, piękna kró-
lowa, dbająca o swój wygląd i zajęty sprawami państwa 
król, przerzucają na siebie obowiązek opieki nad kró-
lewną, która w rezultacie jest kapryśna, czasami aro-
gancka i znudzona swoim życiem. Rodzice nie mają 
żadnego pomysłu, jak spędzać z córką czas, gdy nagle 
zła wiedźma sprawia, że znikają jej wszystkie zabawki 

i aby je odzyskać, królewna Aldona musi ciężko pra-
cować w chatce czarownicy. Tam poznaje siostrzenicę 
wiedźmy – Matyldę, która w przyszłości ma być okrut-
ną Babą–Jagą. W rzeczywistości jest to dziewczynka  
o dobrym serduszku, która chce pomóc królewnie od-
zyskać zabawki. Uczy Aldonę pracy, opowiada o bi-
bliotece oraz czytaniu książek, co dla Królewny było 
czymś nieznanym Bohaterka szybko zapomina o za-
bawkach i dzięki Matyldzie staje się miła i sympatycz-
na. Wraca do rodziców, odzyskuje radość życia, którą 
czerpie z czytania książek.

Bożena Koza
Fot. z archiwum SP w Górze Puławskiej

Znamy laureata tegorocznej edycji konkursu 
„Mistrz Ortografii”

Już po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych 
z terenu Gminy Puławy zmierzyli się z niełatwy-
mi zasadami ortografii języka polskiego. W środę, 
20 kwietnia 2016 r., w Szkole Podstawowej w Górze  
Puławskiej odbyła się kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii”.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników, którzy 
reprezentowali wszystkie szkoły podstawowe z terenu 

gminy. W przygotowanym dla uczniów teście łącznie 
można było zdobyć 94 punktów, w tym 15 punktów 
za dyktando i 79 za zadania ortograficzne. W jury za-
siadały: Pani Katarzyna Kucharska-Skrzyńska i Pani 
Bożena Koza z Góry Puławskiej oraz Pani Agniesz-
ka Łuczyńska z Bronowic. Po zakończeniu dyktanda 
wszyscy uczniowie dostali podziękowania oraz drobne 
upominki.

„Mistrzem Ortografii” została Amelia Grzywacz 
ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej, nato-
miast wyróżnienia otrzymały: Izabella Opacka ze Szko-
ły Podstawowej w Opatkowicach oraz Estera Karpeta 
ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej. Przekaza-
nie nagrody dla laureatki konkursu nastąpi podczas 
uroczystości wręczania nagród Wójta Gminy Puławy 
dla najlepszych uczniów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
Dziękujemy organizatorom konkursu i nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, który 
jest także inicjatorem i pomysłodawcą konkursu.

Joanna Gruda
Fot. z archiwum UGP
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Uczniowie z Borowej uczcili Narodowe Święto  
Konstytucji 3 Maja

W tym roku świętowaliśmy 225. Rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Jedna z licznych uro-
czystości zorganizowanych z tej okazji odbyła się  
29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Borowej.

Społeczność szkolna przygotowała uroczystą akade-
mię, podczas której uczniowie zaprezentowali wiersze  
i utwory o tematyce patriotycznej.

Kamil Lewandowski
Fot. z archiwum UGP

Owocna pasja Grzegorza Antoniaka #365
Grzegorz Antoniak to 24-letni miesz-
kaniec Gołębia, pasjonat sportów mo-
torowych, niezwykle utalentowany  
i utytułowany zawodnik. Grzegorz jest 
skromnym chłopakiem, z mnóstwem 
kreatywnych pomysłów na życie, któ-
re stara się realizować. Zapraszamy do 
lektury!

Redakcja: Co oznacza numer startowy 
#365, którym posługujesz się podczas 
zawodów?
Grzegorz Antoniak: Inspiracją był dla 
mnie pewien amerykański zawodnik 
- Brett Cue, który również jeździ na 
motorze crossowym i posługuje się tym 
numerem. Nie jest to mój idol, ale bar-
dzo podoba mi się jego sposób jazdy  
i chciałbym kiedyś mieć podobne umie-
jętności.

Redakcja: Od jak dawna jeździsz na motocyklu?
GA: Na motocyklu jeżdżę od 7 roku życia.

Redakcja: Już w tym wieku jeździłeś jako kierowca?
GA: Tak, tata zrobił mi pierwszą motorynkę z silnikiem 
od Simsona i tak zaczęła się moja przygoda z motocy-
klami. Wtedy też zaliczyłem swoje pierwsze upadki  
i oswoiłem się z motocyklami.

Redakcja: Czyli  pasją zaraził Cię tata?
GA: Odkąd pamiętam ojciec miał zakład mechaniki sa-
mochodowej i to on zaszczepił we mnie miłość do mo-
toryzacji. Kolejnym moim motocyklem była YAMA-
HA 50cm3, na której ćwiczyłem jazdę w okolicznych 
lasach. To były to Twoje pierwsze amatorskie kroki.

Redakcja:  A kiedy rozpocząłeś oficjalne starty w za-
wodach? 
GA: Moim pierwszym oficjalnym startem były zawo-

dy motocrossowe w Lublinie w 2011 roku . Był to start 
w klasie początkującej. Zająłem wtedy IV miejsce. Jak 
na pierwszy start był to bardzo dobry wynik. I tak się 
zaczęło. Brałem udział w pozostałych startach w 2011 
roku. Rok później jeździłem już w wyższej klasie OPEN 
C. W sezonie 2012 w klasyfikacji generalnej zająłem 3 
miejsce. 

Redakcja: Co uważasz za swój największy sukces?
GA: Do tej pory moim największym sukcesem  jest ubie-
głoroczny tytuł Drugiego Wicemistrza Polski w klasie 
Cross Country. W 2014 roku brałem również udział  
w największych w tej części Europy zawodach Hard  
Enduro w Bełchatowie, sponsorowanych przez Red 
Bulla. Jest to jedna z rund Mistrzostw Świata . Zają-
łem wtedy 46 miejsce na 500 startujących zawodników  
z różnych krajów. Podobne zawody odbyły się również  
w ubiegłym roku i zająłem na nich 36 miejsce.
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Redakcja: Jakie są Twoje sportowe pla-
ny na rok 2016?
GA: Chciałbym dalej jeździć w klasie 
Cross Country . W tym roku jeżdżę  
w klubie KM CROSS LUBLIN, mamy 
zgraną ekipę i jeździmy w barwach MMX 
Racing Team. Prawdopodobnie będę 
musiał jednak trochę odpuścić. Sport, 
który uprawiam jest bardzo kosztowny  
i pochłania dużo czasu.

Redakcja: Czy masz trenera? Kto po-
maga Ci w przygotowaniach do star-
tów?
GA: Na początku w 2011 i 2012 roku, 
gdy starowałem w OML – Otwartych 
Mistrzostwach Lubelszczyzny zwykle  
w soboty dzień przed zawodami  były treningi. Polegały 
one na tym, że starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy, 
udzielali nam wskazówek odnośnie pokonywania za-
krętów itp. Nigdy jednak nie miałem indywidualnego 
trenera. Czasami jeździłem na dwudniowe szkolenia, 
na których prowadzący udzielali nam pewnych wska-
zówek. Oczywiście chciałbym mieć indywidualnego 
trenera, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami i cza-
sem, dlatego wciąż traktuję moje starty bardziej  jako 
hobby, niż sposób na życie.

Redakcja: Co najbardziej lubisz w tym sporcie?
GA: Najbardziej lubię rywalizację i moment, gdy stroję 
na linii startowej z 30 innymi zawodnikami. Najwięk-
sza adrenalina jest wtedy, gdy pada sygnał do startu  
i wszyscy ruszamy.

Redakcja: Cross country to nie jest chyba zwykła jaz-
da po torze?
GA: Cross country to dyscyplina, w której jedzie się 1,5 
godziny non stop. Startuje się dobiegając do motocy-
kla, odpala się maszynę i zaczyna się jazda. Trasa – jed-
no okrążenie ma od 7 do 9 kilometrów. Czasem 1,5 go-
dziny mija bardzo szybko, szczególnie gdy wchodzi się 
z którymś z zawodników w rywalizację o pozycję. 

Redakcja: Cross country to dosyć niebezpieczny 
sport. Czy masz na swoim koncie jakieś kontuzje, 
wypadki?
GA: Wiadomo, to sport ekstremalny. Nie przypomi-
nam sobie większych urazów, poza jednym przypad-
kiem, gdy  po upadku na torze w Lublinie przez chwilę 
straciłem przytomność. Muszę być ostrożny, nie mogę 
sobie pozwolić na kontuzję, ponieważ muszę praco-
wać, aby móc startować w kolejnych wyścigach. Znam 
się również na mechanice i planuję w najbliższym cza-
sie otworzenie warsztatu samochodowego.

Redakcja: Jak na Twoje hobby reaguje rodzina?
GA: Rodzice nigdy mi nie zabraniali startów. Zawsze 
wspierali mnie w moich planach.

Redakcja: Gdzie trenujesz, przygotowując się do za-
wodów? 
GA: Mam w pobliżu trasę na której ćwiczę jazdę.  
W okolicy jest też trzech młodszych kolegów, którzy 
mają pasję podobną do mojej. Staram się udzielać im 
wskazówek i pokazywać różne techniki jazdy na mo-
torze. Mam jednak świadomość, że jazda na torze pod 
okiem instruktora jest dużo bezpieczniejsza.

Redakcja: Tak jak wspominałeś Twoje hobby mocno 
Cię angażuje. Czy masz czas na inne pasje?
GA: Razem ze znajomymi chcemy wystartować w tego-
rocznej edycji imprezy pn. ZŁOMBOL. Jest to rajd cha-
rytatywny starych aut, z metą we Włoszech.  Chciałbym 
w ten sposób zwiedzić kawałek Europy, a przy okazji 
przyłączyć się do szczytnej inicjatywy. Wraz z kolegą 
pracujemy nad przywróceniem do świetności starego 
Żuka. Chcielibyśmy się w ten sposób oderwać od rze-
czywistości.  Mam nadzieję, że uda się pozyskać spon-
sorów, którzy pomogą zrealizować nasze marzenie. 

Redakcja: Dziękuję za rozmowę. Życzymy powodze-
nia w kolejnych startach i realizacji wszystkich pla-
nów.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
GRZEGORZA ANTONIAKA

2012  
- 3 miejsce na koniec sezonu OML w klasie Open C 
2013 
- 5 miejsce na koniec sezonu OML w klasie Open B  
- 2 miejsce w Tymbarku na Super Enduro w klasie 
Open B
2014 
- 5 miejsce na koniec sezonu w Mistrzostwach Polski 
Cross Country w klasie S1  
- 4 miejsce na koniec sezonu OML w klasie Open B 
2015 
- II WICEMISTRZ POLSKI w klasie Senior 1

Tekst i fot. Katarzyna Nowak
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Gołąb I
Sołtys: Zofia Bąkała

Pani Zofia Bąkała została 
wybrana na sołtysa Sołectwa 
Gołąb I w 1994 roku i pełni 
tę funkcję nieprzerwanie od 
dwudziestu dwóch lat. Pod 
względem sprawowania tego 
stanowiska jest najstarszym 
sołtysem w Gminie Puławy. 
Cieszy się wielkim zaufaniem 
wśród mieszkańców trzynastu ulic Gołębia, które ma 
pod swoją pieczą.

Posiada dyplom technika – ekonomisty. Przez wiele 
lat pracowała jako pracownik administracyjny w Kół-
ku Rolniczym w Gołębiu, a następnie w SKR – Bro-
nowice. Nabyła więc doskonałe umiejętności nie tylko 
administracyjno-biurowe, ale również sprawności or-
ganizatorskie i komunikacji międzyludzkiej. Obecnie 
przebywa na emeryturze.

Od urodzenia mieszka w Gołębiu. Doskonale zna 
mieszkańców, ich potrzeby i problemy. Jest dobrym 
łącznikiem między mieszkańcami a organami gminny-
mi.

Należy do dobrych współorganizatorów zebrań 
sołeckich i wiejskich, na których omawiane są bieżą-
ce sprawy sołectwa. Sumiennie uczestniczy w sesjach 
Rady Gminy. Wzorowo pobiera podatki i opłaty lo-
kalne. Zawsze działa stosownie do wskazań zebrania 
wiejskiego, Rady Gminy oraz Wójta. Jako sołtys pilnu-
je, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały 
organów gminy czy powiatu były znane w sołectwie.

Jej potencjał, możliwości oraz spokój i opanowanie 
pozytywnie wpływają na aktywizowanie mieszkańców, 
służące poprawie wizerunku miejscowości oraz wa-
runków życia ludzi. We właściwy sposób reprezentuje 
mieszkańców Gołębia. Jest osobą pomysłową, pełną 
inicjatywy i ofiarności.

Chętnie współpracuje z OSP w Gołębiu, z placówka-
mi oświatowymi naszej miejscowości oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, a także z Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli.

Pani Zofia włącza się bezpośrednio w organizację 
różnych uroczystości, imprez lub okolicznościowych 
świąt, takich jak: dożynki, Święto Strażaka, Święto Tru-
skawki, Dni Papieskie, Europejskie Dni Dziedzictwa, 
rodzinne festyny lub pikniki.

Osoba Pani Zosi jawi się wszystkim jako świetna  
i niezastąpiona artystka, czego dowodem są odgrywane 
przez nią pierwszoplanowe role w przedstawieniach te-
atralno-kabaretowych zespołu „Babeczki z Gołębia”.

Znając dobrze wszystkich mieszkańców oraz ich 
potrzeby, Pani Zosia potrafi też dostrzec trudne poło-

żenie niektórych osób i gorliwie włącza się w pomoc 
charytatywną.
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grażyna Sułek
Rada Sołecka: Sławomir Jedliczko, Roman Góra, 
Janusz Kędziora, Renata Kołodziej, Ryszard Góra

Gołąb II
Sołtys: Bogdan Gowin

14 stycznia 2015 roku po raz 
kolejny sołtysem Gołębia II zo-
stał Bogdan Gowin. Minione 
cztery lata jego pracy przyniosły 
wiele korzyści. Były pełne tru-
du, co zaowocowało następną 
kadencją. Według mieszkańców 
Pan Gowin jest człowiekiem od-
powiedzialnym i godnym tego 
stanowiska. Wielu chwali Pana Sołtysa za to, że sam 
znajduje sposób na załatwienie spraw czasami niemoż-
liwych do realizacji oraz za to, że zna myśli społeczno-
ści Gołębia jak każdy dobry gospodarz.

Stara się dotrzymać każdego słowa. Kocha rodzinną 
wieś i na jej rzecz wykonuje wiele prac społecznych, nie 
wynikających ze statutowych obowiązków sołtysa, np. 
renowacja pomników, kapliczek, dbanie o infrastruk-
turę całej wsi. Pan Gowin zna dobrze swój rejon, miesz-
kańców i zawsze pomaga potrzebującym.

Do jego stałych obowiązków należą: dystrybucja 
nakazów płatniczych i zbieranie podatków; rozwiesza-
nie ogłoszeń dostarczanych przez urząd, organizacje  
i firmy; monitorowanie oraz zgłaszanie stwierdzonych 
potrzeb; wykonywanie zleconych spisów, zestawień, 
przeglądów terenu i usuwanie zagrożeń.

Pan Gowin stara się aktywnie pracować dla wspól-
nego dobra, poszczególnych osób i robi to z troską  
o rozwój wsi i społeczności całego Gołębia.

Jak sam o sobie mówi: „Aktywnie uczestniczę  
w życiu wsi i wszystkich inwestycjach w Gołębiu, np. 
remonty dróg i centrum, zagospodarowałem stare płyt-
ki chodnikowe. Współpracowałem z ekipą remontową 
kościoła i pomagałem w oczyszczaniu płyt podłogo-
wych (było ich ok. 700 sztuk). Obecnie znajdują się 
one w Domku Loretańskim. Pozyskałem również do-
bre farby na remont kapliczek. Mobilizuję mieszkań-
ców do współpracy na rzecz upiększania wsi.

W ciągu roku wraz z Radą Sołecką organizuję kil-
kanaście wiejskich zebrań, gdzie omawiane są istotne 
sprawy. Po każdym spotkaniu spisywane są wnioski  
i postanowienia z dyskusji, które następnie przekazuję 
Radzie Gminy Puławy.

Wnioskowałem o szybkie wycięcie drzew przy ulicy 
Zamojskiej. Od ekip remontowych dróg pozyskiwałem 
materiał: ziemię i gruz odpadowy, które zostały wy-

Z cyklu „Nasze Sołectwa, nasi Sołtysi”
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korzystane na stworzenie trzech zjazdów do dróg po-
lnych. Z własnej inicjatywy remontowałem kapliczki.

W ciągu mojej kadencji w Gołębiu systematycznie 
realizowane były ważne inwestycje, np. drogi, boiska 
sportowe, plac zabaw, które służą teraz mieszkańcom.

Pomagam potrzebującym, np. w znalezieniu pracy, 
przetrwaniu zimy, służę radą i pomocą naszym miesz-
kańcom. Stale monitoruję drzewa zagrażające bezpie-
czeństwu ludzi. Uczestniczę w zebraniach stowarzy-
szeń pozarządowych działających na naszym terenie, 
np. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Klub sportowy 
Hetman, OSP Gołąb. Reprezentuję Sołectwo na Świę-
cie Truskawki, na powiatowych dożynkach, spotka-
niach sołtysów całej Gminy Puławy. Biorę udział w 
ważnych uroczystościach organizowanych na terenie 
Gołębia, np. kościelnych dożynkach, uroczystościach 
patriotycznych: 11 listopada i 3 maja, festynie Hetma-
na, Dniach Dziedzictwa, uroczystościach szkolnych, 
przedszkolnych oraz w OSP, promocjach książek, 
rocznicach wysadzenia pociągu pod Gołębiem. Stale 
współpracuję z Wójtem Gminy Panem Krzysztofem 
Brzezińskim, Radą Gminy, wszystkimi sołtysami, po-
wiatem, województwem.

Cieszy mnie, że z roku na rok Gołąb pięknieje. 
Za swój największy sukces uznaję zmianę mentalno-
ści mieszkańców. Osobiście, poza pracą, zajmuję się 
pszczelarstwem, a ze sportów lubię piłkę nożną”.
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grażyna Sułek
Rada Sołecka: Monika Zych, Agnieszka Pyra, Paweł 
Beczek, Sebastian Szymanek, Małgorzata Kamola
Liczba mieszkańców Gołębia: 2239

Gołąb
Dawniej nazwa miejscowości brzmiała Gołambie, 

Gołębie lub Głębie, a jej pochodzenie do dziś budzi 
spory. Prawdopodobnie pochodzi ona od nazwiska 
Gołębi lub Gołębiowskich – historycznych właścicieli 
tych terenów. Możliwe jednak, że wywodzi się od dzi-
kich gołębi, które zamieszkiwały licznie na wysepkach 
wiślanych lub od tzw. głambi, czyli miejsc głębokich, 
występujących przy tutejszych brodach.

Rozwój osadnictwa na terenach współczesnego Go-
łębia datuje się na okres X-XVI w., zaś pierwsze pisane 
informacje o miejscowości pochodzą z 1326 r., kiedy  

w dokumentach dotyczących dziesięciny wspomina się 
Gołąb oraz dwóch plebanów – Piotra i Jana.

Gołąb był wsią królewską, która z biegiem lat prze-
chodziła w ręce kolejnych dzierżawców – Jana Dan-
tyszka, Stanisława Hozjusza, Jerzego Ossolińskiego, 
Aleksandra Lubomirskiego i innych. Z uwagi na swoje 
położenie w pobliżu przepraw przez Wisłę i Wieprz, 
na przełomie XII i XIII w. Gołąb był wyróżniającym 
się ośrodkiem osadniczym, jednak rozwój miejsco-
wości zahamowały liczne najazdy Tatarów, Rusinów,  
Litwinów i Jaćwingów. W XIV w. nastąpiło ożywienie  
a Gołąb i okoliczne wsie królewskie szybko rozwijały 
się, zyskując nowych mieszkańców. W XV w. społecz-
no-gospodarcze znaczenie Gołębia wzrosło, na sku-
tek zmiany koryta Wisły. Tędy bowiem odbywała się 
przeprawa przez Wisłę na ważnym szlaku handlowym 
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z Mazowsza do Lublina i dalej na 
Ruś.

Miejscowość była świadkiem 
wielu doniosłych wydarzeń histo-
rycznych. W czasie wojny ze Szwe-
cją, 18 lub jak podają inne źródła 
19 lutego 1656 r. pod Gołębiem 
doszło do bitwy, w której oddzia-
ły Stefana Czarnieckiego zmie-
rzyły się z przeważającą siłą wojsk 
szwedzkich pod dowództwem 
króla Karola X Gustawa Wittelsba-
cha. Według miejscowej legendy, 
Stefan Czarniecki dowodził walką 
z pagórka zwanego „Grzybkiem”, 
z którego rozciągał się widok na 
całe pole bitwy. „Grzybek” ponow-
nie „posłużył” celom militarnym 
podczas II Wojny Światowej, kiedy 
Niemcy rozkopali wzgórze, wywo-
żąc ziemię na wał wiślany.

16 października 1672 r. szlachta 
wierna królowi Michałowi Kory-
butowi Wiśniowieckiemu, zawią-
zała konfederację gołębską, której 
marszałkiem został Stefan Stani-
sław Czarniecki, bratanek hetmana 
Stefana Czarnieckiego. Głównymi 
autorami uchwał konfederacji byli 
biskup poznański Stefan Wierz-
bowski i wojewoda sieradzki Feliks 
Kazimierz Potocki, zaś największy-
mi przeciwnikami prymas Mikołaj 
Prażmowski i hetman wielki ko-
ronny Jan Sobieski.

28 maja 1831 r. podczas Powsta-
nia Listopadowego, dwa szwadrony 
Jazdy Sandomierskiej rozbiły pod 

Gołębiem dwa oddziały dragonów 
rosyjskich. Ponownym świadkiem 
wojny wieś została w 1920 r., kiedy 
z Gołębia wyruszyła kontrofensywa 
przeciwko wojskom bolszewickim. 
W czasie inspekcji wojsk stacjonują-
cych we wsi, Naczelnik Józef Piłsud-
ski odznaczył Krzyżem Virtuti Mili-
tari żołnierzy z 55. Pułku Piechoty.

Od pierwszych dni po wybuchu 
II Wojny Światowej, Gołąb stał się 
polem ofensywy niemieckiej. 2 wrze-
śnia 1939 r. Niemcy zbombardowali 
miejscowe lotnisko a także pobli-
skie jezioro, błędnie uznając miesz-
kańców piorących w nim odzież  
i pościel za spadochroniarzy.  
W 1942 r. wojska okupacyjne zor-
ganizowały w Gołębiu obóz pracy 
przymusowej dla ludności żydow-
skiej, która była wykorzystywana 
do prac przy torach kolejowych  
i wale wiślanym. Rok później obóz 
został zlikwidowany a przebywający  
w nim Żydzi wymordowani.  
W czasie okupacji na terenach Go-
łębia działały oddziały partyzanckie 
Batalionów Chłopskich, które pro-
wadziły z Niemcami aktywną walką  
o tory. Momentem kulminacyjnym 
był dzień 12 września 1943 r., kiedy 
to 130 żołnierzy  chłopskiego woj-
ska wzięło udział wielkiej akcji od-
bicia i wysadzenia niemieckiego po-
ciągu amunicyjnego. Pamiątką tego 
bohaterskiego czynu jest pomnik 
wzniesiony nieopodal dawnego 
Dworca Kolei Nadwiślańskiej.

Redakcja

II Kongres Sołtysów w Muzeum Wsi Lubelskiej
28 listopada 2015 r. sołtysi z Gminy Puławy wzięli 

udział w II Kongresie Sołtysów” w Lublinie. Spotkanie 
otworzył Pan Andrzej Kloc. Wśród zaproszonych gości 
pojawili się Marszałek Województwa Lubelskiego Pan 
Sławomir Sosnowski oraz Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Pan Jan Łopata.

Podczas spotkania przeprowadzone zostały konkur-
sy kulinarne. Przystapiło do nich ponad sto potraw. 
Stawką był certyfikat produktu lokalnego, a za zajęcie 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca można było 
otrzymać bony. Reprezentantkami naszej gminy były 
Pani Renata Jagieła z Anielina, która przygotowała 
sernik z brzoskwiniami oraz Pani Agnieszka Wójcik  
z Tomaszowa z ciastem tortowym z masą truskawkową. 
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Specjalne wyróżnienie za potrawę karp faszerowany 
żurawiną i kaszą gryczaną otrzymały młode kobiety z 
gminy Kamionki.

Czas spotkania umilały muzyczne występy Dziecię-
cej Kapeli Ludowej z Poniatowej, Młodzieżowego Ze-
społu Dwa Plus Jeden z gminy Urzędów oraz Zespołu 
Powiśle z Łazisk. W trakcie przerwy obiadowej wystąpił 
Pan Jan Kowal, który rozbawił wszystkich swoim ske-

czem. Kongres był doskonałą okazją do zawarcia no-
wych znajomości oraz wymiany doświadczeń. Sołtysi z 
naszej gminy mieli przyjemność poznania sympatycz-
nych osób z gminy Zakrzew.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla 
Urzędu Gminy Puławy za zorganizowanie wyjazdu.

Sołtysi Gminy Puławy
Fot. ze zbiorów Sołtysów Gminy Puławy

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Gołębia
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia cały czas działa i to 

bardzo aktywne. W okresie wakacji 2015 r. zorganizo-
waliśmy plener fotograficzny pod okiem Krzysztofa 
Olszaka, który najpierw zapoznał nas z zasadami fo-
tografii, a później w plenerze fotografowaliśmy naszą 
miejscowość. Zdjęcia można było oglądać na wystawie 
poplenerowej w Izbie Produktu Lokalnego.

W okresie wakacji przyjmowaliśmy uczestników 
rajdów rowerowych “Zielonego Pierścienia” i innych 
grup. Opowiadaliśmy o naszej działalności, Izbie, 
miejscowości. Rowerzyści mieli możliwość zwiedzania 
Kościoła i Domku Loretańskiego.

13 września 2015 r. odbyła się promocja tomiku 
wierszy Agnieszki Maj “Dojrzewanie ciszy” i wystawa 
fotografii Krzysztofa Olszaka. Wydarzenie przycią-
gnęło rzeszę miłośników twórczości naszej koleżanki 
Agnieszki Maj oraz fotografii Krzysztofa Olszaka. 
Prezentowane wiersze Agnieszki zachęcają do zadumy 
nad otaczającą rzeczywistością, a także zapraszają do 
przeżycia chwil szczęścia. Na scenie wystąpiły niezastą-
pione „Babeczki z Gołębia” oraz solista Jarosław Kli-
mowicz.

19 września gościliśmy emerytów z Lubelszczyzny. 
Informacje o zabytkach oraz funkcjonowaniu Izby 
przekazywała Pani Halina Osiak.

26 września dwunastu członków Towarzystwa brało 
udział w otwarciu Restauracji „Nepomucen” w Gołębiu.

6 października zorganizowaliśmy spotkanie z Pa-
nem Jackiem Michalskim i Bogdanem Gowinem pod 
hasłem „Miód to zdrowie”. Dowiedzieliśmy się o wie-

lu właściwościach miodu i jego działaniu na nasze 
zdrowie.

3 listopada wspólne śpiewaliśmy pieśni patriotycz-
ne przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Barankie-
wicza. Przygotowanie, wybór tekstów pieśni i informa-
cji na temat autorów  pieśni z lat minionych przygoto-
wała Krystyna Jedliczko.

11 listopada braliśmy aktywny udział w uroczysto-
ściach patriotycznych, składaliśmy wieniec pod Po-
mnikiem Niepodległości. Licznie uczestniczyliśmy  
w Mszy Św. za Ojczyznę.

W dniach 21 – 22 listopada przedstawiciele TPG 
– Teresa Woszczek i  Monika Zych brały udział w Kon-
ferencji Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 
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„Wokół Kuchni i Stołu”- Produkty Tradycyjne na Lu-
belszczyźnie w m. Niemce-Nasutów.

Złożyliśmy jako TPG wniosek do Rady Powiatu  
o Nagrodę w Dziedzinie Kultury dla Pani Haliny 
Osiak. Koleżanka oczywiście otrzymała tę nagrodę 19 
listopada.

30 listopada zorganizowaliśmy Andrzejki, tym 
razem w Restauracji „Nepomucen”. Były konkursy, 
zabawy według pomysłu Krystyny Jedliczko i bardzo 
dużo śmiechu.

1 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie z doktorem 
kardiologii Panem Włodzimierzem Bąkałą. Wszyscy 
byli zainteresowani tematem i fachową wiedzą, która 

została przekazana w sposób rzeczowy i bardzo przy-
stępny. Na wszystkie nasze zdrowotne pytania otrzy-
maliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

8 grudnia złożyliśmy wniosek do Kapituły w Gmi-
nie Puławy o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Puławy” dla Pana Dariusza Kosmowskiego.  
W 2016 r. dzięki naszej inicjatywie wyróżnienie otrzy-
mał niezastąpiony muzyk z naszej gminy.

W okresie wiosenno-letnio-jesiennym pełniliśmy 
dyżury w Izbie. Odwiedzali nas turyści, mieszkańcy 
Gołębia, którzy także przyprowadzali swoje rodziny.

5 stycznia 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie no-
woroczne. Były życzenia i wspólne kolędowanie przy 
akompaniamencie Pana Zbigniewa Barankiewicza.

17 stycznia członkowie Towarzystwa i “Babecz-
ki” przedstawili widowisko “Wyprawa do Betlejem”  
o treści Bożonarodzeniowej, wg. scenariusza i reżyserii 
Agnieszki Maj. Była to “Betlejemska bajka”- spektakl 
oraz wiersze i kolędy. Miejscowa publiczność była za-
uroczona widowiskiem.

23 stycznia udało się zorganizować kulig do Bono-
wa. Były prawdziwe sanie i saneczki. Mieliśmy piękną 
pogodę i oczywiście śnieg. Było dużo radości i wspól-
nej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.

4 lutego uczyliśmy się udzielać pierwszej pomocy 
pod fachowym okiem specjalisty pielęgniarstwa ratun-
kowego z Puławskiego Szpitala Pana Artura Łojka.

1 marca odbyło się spotkanie sprawozdawcze  
z działalności Towarzystwa za 2015 r., a przede wszyst-
kim uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski. Bardzo 
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uczestniczyło 16 członków Towarzystwa, 2 strażaków, 
5-cioro dzieci i 3 mieszkańców Gołębia nie należących 
do Towarzystwa. Cieszy nas fakt, że mieszkańcy odpo-
wiedzieli na nasz apel i sprzątali swoje posesje znajdu-
jące się obok słynnej “Gruszki”. Sprzątanie odbyło się 
16 kwietnia 2016 r.

1 maja zorganizowaliśmy piknik w Bonowie. Nasi 
członkowie przyjechali do Bonowa rowerami i autoka-
rem, zaś goście swoimi środkami lokomocji. Spotkanie 
Rodzin Bonowskich, to już tradycja. Ognisko, pie-
czenie kiełbasek, wspólny poczęstunek. W spotkaniu 
uczestniczyło około 80 osób. Po raz kolejny przybyli 
mieszkańcy Bonowa, ich rodziny i najmłodsze pokole-
nia. Przyjeżdżają oni na wspólne biesiadowanie i prze-
kazywanie młodym pokoleniom historii swoich korze-
ni. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, 
przy pięknej pogodzie. Wspomnienia i dobry humor 

wszystkim dopisywały. Nastąpiła prawdziwa integracja 
z mieszkańcami Gołębia. W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy Nowego Bonowa (gmina Biskupice), By-
chawki - Kolonia, Świdnika, Lublina, Puław, Garbowa 
oraz ich potomkowie z Krakowa i Przemyśla. Najwięk-
szym zaangażowaniem w przygotowaniu, organizacji, 
sprzątaniu przed i po pikniku wykazał się kustosz Bo-
nowa - Tomasz Kozak, przy współudziale Sławomira 
Jedliczki i Pawła Beczka.

Miło nam poinformować, że od niedawna nasze 
Towarzystwo posiada własną stronę internetową. Moż-
na ją znaleźć pod adresem www.tpgolab.pl. Aktualnie 
wciąż pracujemy nad uzupełnianiem treści w poszcze-
gólnych zakładkach, ale już dziś można na naszej stro-
nie znaleźć wiele ciekawych informacji o Nas i Naszej 
działalności. Zapraszamy!

Teresa Woszczek
Fot. z archiwum TPG

interesujący, poparty prezentacją wykład Jacka Osiaka 
pt. “Rola Mieszka I w początkach Państwa Polskiego” 
przybliżył nam i przypomniał początki naszej historii.

3 marca przygotowywaliśmy wystawę plecionkar-
stwa oraz wystawę fotografii na Konferencję Towa-
rzystw Regionalnych woj. lubelskiego.

5-6 marca byliśmy współorganizatorami Konferen-
cji w Puławach i Gołębiu. Relację z wydarzenia można 
przeczytać w Kurierze.

29 marca zorganizowaliśmy spotkanie wielkanocne 
w którym uczestniczyło pięćdziesięciu członków Towa-
rzystwa.

 5 kwietnia odbyło się spotkanie, otwarcie wystawy 
i warsztaty haftu krzyżykowego z Bogusławą Lipowską 
z Puław. Obrazy igłą malowane zachwyciły wszystkich 
uczestników i zwiedzających wystawę.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, jak co roku wy-
szliśmy z inicjatywą do mieszkańców Gołębia - sprzą-
tamy swoja miejscowość - tym razem było to sprzątanie 
“Gruszki” (starorzecza Wisły). Rękawice i worki otrzy-
maliśmy z Urzędu Gminy Puławy. W akcji sprzątania 

w wolnej chwili
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sportowe strony

12. Weekend Polska Biega w Gminie Puławy 
30 maja br. w naszej gminie odbyły się biegi, zorga-

nizowane w ramach ogólnopolskiego 12. Weekendu 
Polska Biega. Tradycyjnie impreza biegowa odbyła się 
w Gołębiu i cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzię-
ło w niej udział ponad 120 osób. Wśród uczestników 
pojawiły się przedszkolaki z Gminnego Przedszkola  
w Gołębiu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum z Gołębia i Góry Puławskiej.

Najmłodsze dzieci rywalizowały na boisku „Orlik” 
obok budynku szkolnego, natomiast dla starszych 
uczestników przygotowano trasę po ulicach Gołębia. 

Dystanse były dostosowane do możliwości wiekowych 
uczestników. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński. 
Wszyscy laureaci zdobyli medale oraz pamiątkowe dy-
plomy.

12. Weekend Polska Biega w Gołębiu – wyniki

Bieg dziewcząt z klas II, III SP - 400 m
1. Alicja Kozak
2. Zuzanna Kaleta
3. Natalia Pyra

Bieg chłopców z klas II, III SP – 500 m
1. Mateusz Krawczak
2. Miłosz Łukasiewicz
3. Jakub Noworolnik

Bieg dziewcząt z klas IV, V SP – 500 m
1. Natalia Capała
2. Marysia Kowalik
3. Weronika Dębek

Bieg chłopców z klas IV, V SP – 600 m
1. Damian Osiak
2. Kacper Wichrowski
3. Franek Grzybowski

Bieg dziewcząt z klas VI SP i I GIM – 600 m
1.Maja Nadolna
2. Wiktoria Dębek
3. Martyna Majcher

Bieg chłopców z klas VI SP i I GIM – 800 m
1. Kacper Filipowski
2. Filip Kowalczyk
3. Przemek Pyra

Bieg dziewcząt z klas II, III GIM – 800 m
1. Agata Wieczorkiewicz
2. Weronika Bachanek
3. Weronika Glinka

Bieg chłopców z klas II, III GIM – 1000 m
1. Wojciech Tyburcy
2. Rafał Capała
3. Patryk Kozak

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
Dziękujemy dyrekcji oraz pracownikom Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Gołębiu za pomoc w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu zawodów.

Joanna Gruda (UGP)
fot. Kamil Lewandowski (UGP)
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sportowe strony

Letnie spotkania  
biegowe

Fundacja BezMiar z siedzibą w Gó-
rze Puławskiej przygotowała na cały 
okres letni atrakcje dla wszystkich, 
którzy biegają lub dopiero chcą rozpo-
cząć swoją przygodę z bieganiem.

Cześć spotkań biegowych odbywa się 
cyklicznie – rozgrzewka biegowa w każ-
dą niedzielę o godz. 10:30 na stadionie 
MOSiR w Puławach. We wtorki o  19:00 
ćwiczenia poprawiające technikę biegu.

W lipcu i sierpniu zaplanowano noc-
ne Bieganie z Duchami, wycieczkę biego-
wą do rezerwatu Piskory, a 3 lipca oczy-
wiście Bieg po Truskawki!

Szczegółowe informacje i zapowiedzi kolejnych 
spotkań biegowych będą na bieżąco publikowane na 
stronie internetowej Fundacji www.bieganie.bezmiar.
org oraz na FB.

Treningi są tak przygotowane, żeby każdy, bez 
względu na stopień zaawansowania, mógł z nich sko-

Rowerem po Gminie Puławy – Wiosenny Rajd Rowerowy 
Choć pogoda nie rozpieszczała, to w sobotni po-

ranek najodważniejsi cykliści wzięli udział w Wio-
sennym Rajdzie Rowerowym. I warto było! Nadwi-
ślańska przyroda, wizyta w Rezerwacie „Piskory” 
oraz odkrywanie tajemnic dawnej wsi Bonów - to 
wszystko czekało na uczestników wyprawy. Wspól-
nie przemierzyliśmy ok. 40 kilometrów przez ma-
lownicze zakątki Gminy Puławy i okolic.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś za-
praszamy na Truskawkowy Rajd Rowerowy organizo-
wany w ramach 6. Święta Truskawki w Gminie Puławy.

Tekst i fot. Katarzyna Nowak

rzystać. Organizatorzy gwarantują miłą atmosferę  
w gronie ludzi pełnych pasji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Lubelskie  
Lokalnie - Mikrodotacje FIO” finansowanego ze środków Pro-
gramu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja BezMiar
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Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów  
i Kanalizacji apeluje do mieszkańców Gminy Puławy  
o rozsądne korzystanie z kanalizacji sanitarnej!

Powodem awarii, występujących coraz częściej na 
terenie gminy jest niewłaściwe korzystanie z sieci ka-
nalizacyjnej, do której trafiają m.in. szmaty, tłuszcze, 
kamienie, obierki, gruz a nawet szczątki zwierząt. 
Tego rodzaju odpady powodują zapychanie się i trwałe 
uszkodzenia przepompowni ścieków, których remon-
ty co roku sięgają setek tysięcy złotych.

Kanalizacja sanitarna jest naszym wspólnym do-
brem, lecz traktowana jako wysypisko śmieci staje się 
źródłem ogromnych wydatków, które solidarnie pono-
szą wszyscy mieszkańcy gminy.

Apelujemy do Państwa o rozwagę przy korzystaniu 
z kanalizacji sanitarnej!




