
6. Święto Truskawki w Gminie  
Puławy już za nami – czytaj na str. 15

Druhny i Druhowie z Opatkowic 
bezkonkurencyjni! – czytaj na str. 21

Nasze sukcesy na Dożynkach Powiatu 
Puławskiego 2016  –  czytaj na str. 21

Wmurowanie 
Aktu Erekcyjnego 

pod rozbudowę Szkoły 
Podstawowej  

i Gimnazjum w Gołębiu 
czytaj na str. 23
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Gminne inwestycje w obiektywie

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Kajetanów na odcinku 898 m.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości 
Skoki na odcinku 412 m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w miejscowości Niebrzegów 
– inwestycja zrealizowana we współpracy z Powiatem Puławskim, 
dotowana ze środków Gminy Puławy w wysokości niespełna 123 tys. zł.

Przebudowa zjazdu do budynku OSP w Gołębiu. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Matygi – 24 słupy 
oświetleniowe.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niebrzegów – 8 słupów 
oświetleniowych. Pierwsze oświetlenie typu LED w gminie.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Łęka 
na odcinku 450 m.

Rozbudowa ujęcia wody w Gołębiu.

Ciąg dalszy na str. 31
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Od ostatniego wyda-
nia Kuriera wiele dobre-
go wydarzyło się w naszej 
Gminie a wypada rozpo-
cząć od niezwykle istot-
nych dla rozwoju przy-
szłych pokoleń projektów 
oświatowych. Dobiegają 
końca roboty budowlane 
przy rozbudowie budynku 
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Górze Puław-

skiej. Po dokonaniu niezbędnych procedur odbiorowych 
i kontrolnych oraz zapewnieniu odpowiedniego wyposa-
żenia placówki, uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę  
w warunkach nieporównywalnie lepszych od tych, w ja-
kich ma to miejsce obecnie. Po drugiej stronie Wisły,  
w Gołębiu, w dniu 16 września br., z udziałem wielu zna-
mienitych gości na czele z Lubelskim Wicekuratorem 
Oświaty, dokonano uroczystego wmurowania Aktu Erek-
cyjnego pod rozbudowę budynku szkolnego. Wszyscy 
możemy z satysfakcją obserwować, że prace budowlane, 
których zakończenie przewidziane jest w połowie listo-
pada przyszłego roku, jak dotychczas postępują bardzo 
sprawnie. Przypominam również, że obydwie rozbudowy-
wane placówki zyskają pełnowymiarowe, nowoczesne sale 
widowiskowo – sportowe wraz z trybunami, których do tej 
pory brakowało w naszej gminie. 

Pod koniec października zostanie zakończona Rozbu-
dowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb, której 
istotnym, odczuwalnym na co dzień dla mieszkańców efek-
tem, będzie poprawa jakości wody dostarczanej do miejsco-
wości położonych po prawej stronie Wisły oraz zapewnie-
nie ciągłości jej dostaw.

Konsekwentnie poprawiana jest infrastruktura dro-
gowa, nowe nawierzchnie asfaltowe zostały już wykonane  
w Skokach oraz Kajetanowie, a wkrótce zostaną zakończo-
ne prace w Łęce oraz Smogorzowie (droga dojazdowa do 
gruntów rolnych, na którą uzyskana została dotacja z bu-
dżetu województwa lubelskiego). W tym kontekście pragnę 
zwrócić uwagę na niezwykle owocną współpracę z Powia-
tem Puławskim, dzięki której, przy znacznym finansowym 
wsparciu z budżetu Gminy Puławy, została przebudowana 
droga powiatowa wraz z chodnikiem w Niebrzegowie oraz 
wybudowano chodnik przy ul. Puławskiej w Gołębiu i wy-
remontowano skrzyżowanie dróg w Kajetanowie. Ponadto 
Powiat Puławski, w ramach zawartego partnerskiego poro-
zumienia z Gminą Puławy, złożył wniosek w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi powiatowej na 
odcinku Bronowice – Kajetanów – Dobrosławów. W przy-
padku uzyskania wnioskowanego dofinansowania, wyko-
nanie zadania jest planowane na rok 2017. Na tych drogach 
gminnych, które jak dotychczas nie posiadają nawierzchni 
asfaltowej, systematycznie poprawiana jest ich przejezdność 
przy użyciu kruszywa łamanego (tzw. tłucznia) oraz gruzu 
betonowego rozkruszonego. Dodać również trzeba, że do 
budynku OSP w Gołębiu, pełniącego również funkcję świe-
tlicy wiejskiej, wykonany został z kostki brukowej nowy 
wjazd.

W okresie letnim wybudowane również zostały nowe 
linie oświetlenia drogowego w Matygach oraz Niebrzego-
wie, łącznie zainstalowanych tam zostało ponad 30 słupów 
oświetleniowych wraz z nowoczesnymi oprawami i źródła-
mi światła.

Z myślą o realizacji kolejnych inwestycji, opracowane 
zostały dokumentacje projektowe i złożone wnioski o wy-
danie pozwoleń na budowę stadionu sportowego w Gołę-
biu oraz modernizację Szkoły Podstawowej w Bronowicach 
i Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej.

W odpowiedzi na znaczne zainteresowanie z Państwa 
strony tematem zakupu i montażu instalacji kolektorów 
słonecznych, Gmina Puławy złożyła do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego, w ramach RPO WL, 
dwa wnioski aplikacyjne o dofinasowanie projektów pn.: 
„Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy”. W przypad-
ku uzyskania wnioskowanego dofinansowania, realizacja 
projektów przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Jak wynika 
z harmonogramu prac nad oceną wniosków, bardziej kon-
kretne informacje będą mogły być przekazane mieszkań-
com nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Tym 
bardziej po raz kolejny zachęcam do czytania informacji 
zamieszczanych na sołeckich tablicach ogłoszeń, stronie 
internetowej gminy i serwisie społecznościowym Facebook 
oraz do rejestracji w Samorządowym Informatorze SMS 
Gminy Puławy.

Życie kulturalne w Gminie Puławy z każdym dniem co-
raz bardziej się rozwija. Oprócz tradycyjnych, cyklicznych 
imprez pojawiają się nowe, lokalne inicjatywy – festyny 
rodzinne w różnych miejscowościach i szkołach, zawody 
sportowe oraz inne formy integracji społecznej. Te wszyst-
kie pomysły naszych mieszkańców napawają nas radością  
i optymizmem, bowiem zadaniem naszym jest czynić 
Gminę Puławy piękniejszą, przyjaźniejszą i atrakcyjniejszą.  
O wielu inicjatywach i wydarzeniach przeczytają Państwo 
na łamach tego Kuriera. Zapraszam już dziś do uczestnictwa 
we Mszy Świętej, która zostanie odprawiona 30 październi-
ka br. o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym pw. św. Wojcie-
cha w Górze Puławskiej. We wspólnej modlitwie otoczymy 
pamięcią ofiary zbrodni niemieckiej z 29.10.1942 r. Po Mszy 
Św. przejdziemy pod pomnik w centrum miejscowości by 
złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Wielkimi krokami zbliża się Uroczystość Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. Niech ten czas będzie dla 
nas wszystkich okazją do refleksji nad minionym czasem  
i wspomnienia tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do 
wieczności.

Zachęcam wszystkich czytelników do odwiedzania na 
co dzień naszej gminnej strony www.gminapulawy.pl oraz 
Facebooka „Owocnie nad Wisłą”. Wszystkim Państwu pra-
gnę podziękować za zaangażowanie i współpracę. Cieszę się 
bardzo z nowych inicjatyw i Państwa twórczych pomysłów. 
Zachęcając wszystkich mieszkańców do owocnej współpra-
cy życzę miłej lektury. Serdecznie Państwa pozdrawiam po-
zostając z wyrazami szacunku.

  Wójt Gminy Puławy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W poprzednim, 28. numerze „Kuriera Gminy Puławy” zapoczątkowaliśmy niniejszy cykl, w którym pragnie-
my przywołać najważniejsze działania samorządu gminnego, zrealizowane na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zapre-
zentowaliśmy już przegląd inwestycji drogowych, wykonanych na terenie Gminy Puławy w okresie 2011-2015. Po-
niżej przedstawiamy kolejne przedsięwzięcia, zrealizowane w różnych dziedzinach i obszarach, które są trwałym 
dowodem owocnego rozwoju naszej gminy.

Wspólna praca, rozwój gminny, inwestycje… i tak 
od pięciu lat! - Część 2 

Remont wejścia głównego do Przedszkola Gminnego w Gołębiu 

2012 2013

Ogrodzenie Przedszkola w Górze Puławskiej 

Wykonanie podłóg w salach Przedszkola Gminnego w Gołębiu  Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Opatkowicach 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowej (dach i łazienka)  Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Leokadiowie 

2014

informacje
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informacje

Modernizacja  Przedszkola Gminnego w Gołębiu 

Modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej w Opatkowicach

Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Bronowicach 

2015

Rozpoczęcie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Górze Puławskiej

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Leokadiowie  
z przeznaczeniem na filię Biblioteki Gminnej 

BUDOWA OBIEKTÓW  
SPORTOWYCH

Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 w Gołębiu  

2011

Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią w Górze Puławskiej 

2012
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Budowa boisk sportowych w Zarzeczu Ogrodzenie stadionu w Górze Puławskiej

2013

Piłkochwyt przy boisku szkolnym w Górze Puławskiej 

BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW
2011

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej  
w Dobrosławowie (632 m) 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingu przy cmenta-
rzu w Górze Puławskiej (2173 m2 – około 70 miejsc parkingowych) 

2012 2013

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze gminnej – ul. Długiej  
w Górze Puławskiej (661 m) 

Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy drodze gminnej  
w Zarzeczu (144 m) 

2015

Piłkochwyt przy boisku szkolnym w Borowej
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2014 2015

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczu (dawny odcinek drogi 
krajowej Nr 12 w kierunku  Anielina) 

Remont chodnika w Sosnowie 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami 
ścieków w Gołębiu (ul. Zamojska, Wiśniowa, Żuławy, Cicha, Kolejowa, 
Lotnisko) 

Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej  
w Kowali

Rozbudowa ujęcia wody w Górze Puławskiej Odprowadzenie wód opadowych do ziemi  w Górze Puławskiej 

2011 2012

2013

2014

Wykonanie przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej pod ul. Kolejową
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  
i pompownią ścieków (ul. Piaskowa) w Gołębiu
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Z działalności Rady Gminy Puławy

14 czerwca br., podczas XV Sesji Rady Gminy Puławy, Wójt Krzysztof 
Brzeziński otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

W okresie od czerwca do września 2016 r. odbyły się 
dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas których Rad-
ni podjęli następujące uchwały:
• Nr XV/101/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 
rok,

• Nr XV/102/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Puławy absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

• Nr XV/103/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XV/104/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej,

• Nr XV/105/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

• Nr XV/106/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Rady Gminy Puławy Nr 
XXVIII/163/09 z dnia 20 marca 2009 r. w spra-
wie regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Puławy,

• Nr XV/107/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Puławy dotyczących pro-
jektów statutów sołectw oraz osiedla,

• Nr XV/108/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w spra-
wie zmiany Uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy 
Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przy-
jęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na tere-
nie Gminy Puławy na lata 2015-2020”,

• Nr XV/109/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia poparcia dla realizacji inwestycji pn. 
Elektrownia Puławy,

• Nr XV/110/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy 
Puławy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stano-
wiących własność Gminy Puławy,

• Nr XVI/111/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XVI/112/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej,

• Nr XVI/113/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

W trakcie XVI Sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 13 września 
br., Wójt wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Dorotą Osiak złożyli 
podziękowania uczestnikom Dożynek Powiatowych 2016.

Podziękowania trafiły również do męskiej i kobiecej drużyny pożarniczej 
OSP Opatkowice za zdobycie I miejsc podczas tegorocznych Powiatowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
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edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczą-
cych się na terenie Gminy Puławy,

• Nr XVI/114/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie określenia szczegółowych warunków udziele-
nia stypendiów dla uzdolnionych uczniów,

• Nr XVI/115/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie uchwalenia statutu Samorządowej Admini-
stracji Placówek Oświatowych,

• Nr XVI/116/2016 z dnia 13 września 2016 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Puławy – skargę uznano za bezzasadną,

• Nr XVI/117/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie wyrażenia woli wspólnej realizacji przez Gmi-
nę Puławy wraz z Powiatem Puławskim zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na 
odcinku droga wojewódzka 738 - Bronowice - Do-
brosławów - dawna droga krajowa 12” oraz zabez-
pieczenia środków finansowych na ten cel,

• Nr XVI/118/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie przystąpienia Gminy Puławy do partnerskie-
go projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wyso-
kiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pu-
ławy”,

• Nr XVI/119/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie zaliczenia drogi na terenie gminy Puławy do 
kategorii dróg gminnych,

• Nr XVI/120/2016 z dnia 13 września 2016 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 
do dnia 31 sierpnia 2021 r. w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości ozn. nr ewid. 311/5, położo-
nej w miejscowości Klikawa.
Przypominamy, że treść wszystkich uchwał po-

dejmowanych przez Radę Gminy Puławy jest publi-

kowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Puławy, pod adresem ugpulawy.bip.lubel-
skie.pl – zakładka „Prawo lokalne”.

Podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Puławy 
Radni wydali opinię m.in. w następujących sprawach:
• oddalili do ponownego rozpatrzenia wniosek Kie-

rownika GUiEWiK o przyznanie 100 tys. zł na wy-
konanie dodatkowej przepompowni ścieków w Gó-
rze Puławskiej,

• oddalili do ponownego rozpatrzenia wniosek Kie-
rownika GUiEWiK o przyznanie 30 tys. zł na zakup 
nowego samochodu,

• negatywnie zaopiniowali wniosek P. Walczak o wy-
konanie sieci wodociągowej na działkach w Brono-
wicach,

• oddalili do ponownego rozpatrzenia wniosek 
mieszkańców ul. Ks. Grzybowskiego w Gołębiu  
o wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej,

• wyrazili zgodę a wydzierżawienie P. Kacperczykom 
działki nr 311/5 w Klikawie do 31 sierpnia 2021 r.  
w trybie bezprzetargowym,

• skierowali do rozpatrzenia przez Radę Sołecką i Soł-
tysa Borowej wniosek P. Kopeć o zakup działki nr 
618/2 w Borowej,

• skierowali do rozpatrzenia przez Radę Sołecką i Soł-
tysa Bronowic wniosek P. Janickiego o zakup dział-
ki nr 205/1 w Bronowicach,

• skierowali do rozpatrzenia przez Radę Sołecką i Soł-
tysa Góry Puławskiej wniosek P. Muzyki o wyraże-
nie zgody na wydobywanie piachu z Wisły,

• pozytywnie zaopiniowali wniosek P. Podstawek  
o wymianę instalacji elektrycznej.

Tekst i fot.: Kamil Lewandowski (Redaktor Naczelny)

Program Rodzina 500+  
w naszej Gminie 

Ponad 900 złożonych wniosków, 822 rodziny 
otrzymujące świadczenie wychowawcze, ponad  
3 mln zł wypłat – oto bilans programu Rodzina 
500+ w Gminie Puławy, zrealizowanego w okresie od  
1 kwietnia do 29 sierpnia 2016 r.

Do 29 sierpnia br., do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Puławach wpłynęło 928 wniosków  
o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego 126 
w formie elektronicznej (przez banki i ePUAP). Wyda-
no 904 decyzje, z czego tylko 3% stanowiło decyzje od-
mowne. Świadczenie wychowawcze przyznano dla 822 
rodzin, w których uprawnionych jest 1239 dzieci. Naj-
więcej rodzin pobiera świadczenie na jedno dziecko 

– 488 oraz na dwoje dzieci – 268 rodzin. Trzy rodziny 
w gminie uzyskały prawo do świadczenia na pięcioro  
i więcej dzieci.

Przewidujemy, że do końca roku na wypłatę świad-
czenia wychowawczego wydamy ponad 5,5 mln zł.

dr Tomasz Włodek
Kierownik GOPS w Puławach
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Szanowni Państwo Posiadacze psów,
moje obserwacje, doświadczenia pracowników Gminy, 
a także sygnały napływające do Urzędu Gminy Puła-
wy wskazują na poważny problem. Jest nim dość po-
wszechne wśród posiadaczy psów lekceważenie zagro-
żenia, jakie zwierzęta te mogą nieść dla innych osób. 
Towarzyszy temu ignorowanie licznych obowiązków 
prawnych, które wiążą się z posiadaniem psa*.

Powszechnym widokiem są psy krążące po wsiach 
bez żadnej kontroli, otwarte lub nieogrodzone posesje, 
na których lub przed którymi przebywają psy: czasem 
sobie leżą, czasem biegają, czasem na kogoś szczekają, 
czasem kogoś pogonią, a czasem ugryzą. Wiele osób 
pewnie pomyśli – „Jak to psy. Zawsze tak było.”

Nie. Tak nie powinno być.
Dlatego bardzo Państwa proszę o utrzymywanie 

psów w sposób zapewniający bezpieczeństwo innych 
osób oraz o dokonywanie ich obowiązkowych szcze-
pień. Pragnę przypomnieć, że za niezastosowanie się 
do tych obowiązków grożą kary przewidziane w prze-
pisach prawa*, a w razie wyrządzenia szkody - także 
odpowiedzialność odszkodowawcza. Proszę także  
o poważną refleksję nad tym, że każdy pies stanowi po-
tencjalne zagrożenie dla człowieka.

Wszystkich mieszkańców gminy proszę o niezwłocz-
ne informowanie Urzędu Gminy o każdej sytuacji,  
w której posiadacz psa utrzymuje go w sposób zagra-
żający bezpieczeństwu innych osób. W takiej sytuacji 
uzasadnione jest także powiadomienie Policji. Proszę 
także o informowanie o każdym przypadku pojawie-
nia się psów „bezpańskich” - pozbawionych opieki.

Pragnę podkreślić, że pracownicy Gminy, w tym 
pracownicy socjalni, bardzo często odwiedzają Państwa 
posesje (mieszkania) w celu realizacji swoich zadań.  
W trosce o własne bezpieczeństwo mogą odmówić 
wejścia na posesję, na której znajdują się psy, jeżeli nie 
zostaną one zamknięte lub uwiązane. Niezapewnienie 
przez gospodarza posesji takiego stanu może być trak-
towane jako uniemożliwienie przeprowadzenia czyn-
ności służbowych.

Na zakończenie pragnę wyrazić szacunek dla tych 
wszystkich Posiadaczy psów, którzy w sposób odpo-
wiedzialny dbają o swoje czworonogi, respektując przy 
tym prawa innych osób.

                                        

                    Wójt Gminy Puławy

Przypominamy, że 
zgodnie z Regulami-
nem utrzymania czy-
stości i porządku na 
terenie gminy Puławy, 
usuwanie zanieczysz-
czeń spowodowanych 
przez zwierzęta do-
mowe z obiektów 
i innych terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku, należy do obowiązków właściciela.

informacje

Twój pies to Twoja odpowiedzialność 

*Podstawowe obowiązki i sankcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przez 
posiadaczy psów są następujące:

1) Obowiązki w zakresie utrzymywania psów na posesji oraz poza nią:
a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.)
art. 10 ust. 1: Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wój-
ta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej 
prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
art. 10a ust. 3 i 4: Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 
właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający 
psu wyjście.
sankcja: kara aresztu lub kara grzywny (art. 37 i 37a ustawy).
b) §16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puławy:
- osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych, są zobowiązane do sprawowania należytej 
opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
- osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój innym użyt-
kownikom nieruchomości;
sankcja: kara grzywny (art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
2) Obowiązek szczepień ochronnych
art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
- psy powyżej 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie;
- posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. mie-
siąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;
sankcja: kara grzywny (art. 85 ust. 1a ustawy).
3) Art. 77 kodeksu wykroczeń: niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stano-
wi wykroczenie, sankcjonowane karą grzywny lub nagany.
4) W razie spowodowania przez psa uszczerbku na zdrowiu - posiadacz ponosi odpowiedzialność określoną w kodeksie karnym.
5) W razie spowodowania szkody przez psa - posiadacz może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określo-
nych w kodeksie cywilnym.
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Informacje LODR w Końskowoli:  
wysiew międzyplonu ścierniskowego 
deklarowanego jako obszar  
proekologiczny 

W ramach płatności na zazielenienie, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawa-
nych za obszary proekologiczne oraz warunków wspól-
nej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za 
obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m.in. obszary 
utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się 
co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących 
grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobo-
wate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, mio-
dodajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie 
z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie 
utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku 
następującym po roku jej wysiania. 

Mieszankę należy wysiać w terminie:

• od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co 
najmniej do dnia 1 października - w przypadku mię-
dzyplonu ścierniskowego albo

• od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać 
co najmniej do dnia 15 lutego - w przypadku mię-
dzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicz-
nych nie można dokonać wysiewu międzyplonu 
ścierniskowego do dnia 20 sierpnia, rolnik ma moż-
liwość zmiany elementu proekologicznego zade-
klarowanego we wniosku o przyznanie płatności 
na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon 
ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia  
1 października i utrzymywać co najmniej do dnia  
15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatun-
ku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplo-
ny lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany 
międzyplon deklarowany jako EFA. 

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe 
jeżeli:

• procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po 
zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyzna-
nie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zade-
klarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnię-
cia 5%);

• dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, za-
deklarowanych przez niego we wniosku o przyzna-
nie płatności za 2016 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakre-

sie wszystkich rodzajów 
EFA, należy poinformować 
kierownika biura powia-
towego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, 
aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do no-
wej sytuacji; zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem 
kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmia-
ny po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzy-
mania obszarów proekologicznych. 

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu 
międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym  
w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospo-
darstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rol-
nik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, 
wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie 
(niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.), 
w celu skompensowania nieobsianej powierzchni mię-
dzyplonu. 

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów 
proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w okre-
ślonym terminie, na rolnika może zostać nałożona 
sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednak-
że, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów 
kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku 
działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w od-
niesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwi-
li wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okolicz-
ności. 

W sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kie-
rownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, do którego, rolnicy zgłasza-
ją na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystą-
pienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowied-
nimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ  
w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym be-
neficjent lub upoważniona przez niego osoba są w sta-
nie dokonać tej czynności.

Na podstawie opracowań ARiMR - Grzegorz Sijka 
(LODR)
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Informacje spod znaku OC: system ostrzegania  
i alarmowania obrony cywilnej 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest orga-
nizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać 
ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu 
z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i che-
micznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu 
środowiska, w celu umożliwienia jej odpowiedniego 
zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów 
wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radio-
fonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowa-
nia (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy  
z urządzeniami nagłośniającymi, itp.)
I. Wyróżniamy następujące kategorie komunikatów 
alarmowych:
• ostrzegające - przekazują informację o zagrożeniu 

uderzeniami z powietrza oraz o skażeniach i zakaże-
niach, są przekazywane przez organy 
wykrywające lub określające stan za-
grożenia do organów odpowiedzial-
nych za alarmowanie i uprzedzanie, 

• alarmujące - przekazują ustalone 
wcześniej sygnały lub komunikaty 
informujące o bezpośrednim nie-
bezpieczeństwie uderzeń z powietrza  
i skażeń, 

• uprzedzające - informują o grożącym 
niebezpieczeństwie skażeń promie-
niotwórczych, chemicznych lub za-
każeń biologicznych, przekazywane 
są z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Do ogłaszania/odwoływania alar-
mów wykorzystuje się następujące urzą-
dzenia:
• elektroniczne systemy alarmowe 

gminy;
• rozgłośnie lokalnego radia lub tele-

wizji; 
• urządzenia głośnomówiące zamon-

towane na samochodach OSP;
• elektroniczne syreny alarmowe włą-

czane przy użyciu centrali alarmo-
wej;

• sygnały alarmowe, informujące o ro-
dzaju zagrożenia;

• zastępcze środki alarmowe - dzwony, 
syreny ręczne, gongi, buczki itp.

III. Do uniwersalnych zasad zachowa-
nia się obywateli w sytuacjach zagrożeń, 
ułatwiających adaptację do trudnych 
warunków należą: 
• szybkie działanie, ale bez paniki; 
• ciągłe słuchanie komunikatów radio-

wych;
• zachowanie spokoju i prowadzenie 

możliwie normalnego życia;
• udzielanie pomocy ludziom potrze-

bującym;
• rozsądne korzystanie z zapasów;
• słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kie-

rowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, poli-
cja, specjalistyczne grupy ratunkowe);

• w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie 
miejsca zamieszkania;

• wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz 
zabezpieczenie mienia.
Syreny włączane są również w ramach treningów 

systemu alarmowania, o których informujemy z wy-
przedzeniem poprzez Samorządowy Informator SMS 
oraz zamieszczając informację na stronie internetowej 
Gminy Puławy.

Ewelina Otto (UGP)
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Czyn społeczny nadal w modzie 
Mieszkańcy Bronowic postanowili zadbać o oto-

czenie swojej miejscowości i wspólnymi siłami wyre-
montowali przystanek autobusowy. Niezbędne ma-
teriały zostały zakupione i przekazane przez Urząd 
Gminy Puławy.

Wiata przystankowa zupełnie odmieniła swoje ob-
licze. Remont objął m.in.: wymianę pokrycia dacho-
wego wraz z konstrukcją, podbitkę z płyty OSB, prace 
murarskie oraz gruntowne malowanie. Efekt wspólnej 
pracy można podziwiać na zamieszczonym zdjęciu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w odnowienie przystanku: 
Panu Pawłowi Lisowskiemu – Radnemu Gminy Puła-
wy, Pani Sołtys Sylwii Mizak, Pani Małgorzacie Piwo-
warek – Przewodniczącej Rady Sołeckiej, Panu Janowi 
Kwiatkowskiemu, Panu Henrykowi Ćwikle, Panu Wła-

dysławowi Baćkowskiemu, Panu Adamowi Górskiemu 
i Panu Stanisławowi Bernatkowi.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Drodzy Rolnicy! 

Nadchodząca jesień to sezon orki i innych wytężo-
nych prac polowych. W tym czasie niejednokrotnie 
spotykamy się z widokiem dróg publicznych, zanie-
czyszczonych ziemią wywożoną z pól na kołach cią-
gników, na pługach i na innym sprzęcie rolniczym. 
Wystarczy trochę opadów, a na jezdni tworzy się śliska 
warstwa błota, która jest niebezpieczna dla kierujących 
samochodami i ich pasażerów. Co roku Policja odno-
towuje wiele kolizji i wypadków drogowych, spowodo-
wanych zanieczyszczeniem dróg przez błoto z pól.

Prosimy o Państwa zrozumienie dla problemu, któ-
ry jest bardzo poważny – chodzi przecież o zdrowie  
i życie innych użytkowników dróg. Zwracajcie uwa-
gę w jakim stanie Wasze ciągniki wyjeżdżają na drogi,  
a jeśli zajdzie taka potrzeba oczyśćcie sprzęt, zanim po-
jawi się na jezdni.

Redakcja

Przydrożna perełka 
Murowana kapliczka w Matygach została wzniesio-

na przez Pana Jana Kurka w 1952 r. z inicjatywy miesz-
kańców przesiedlonych tu z Gołębia. W środku znaj-
duje się figura Matki Bożej a na szczycie krzyż z wize-
runkiem Jezusa Ukrzyżowanego.

Choć obiekt ma już ponad 60 lat, prezentuje się 
bardzo dobrze, a to za sprawą mieszkańców Matyg, 
którzy dbają o swoją „perełkę”. Zachęcamy Państwa do 
pielęgnowania przydrożnych krzyży, figur i kapliczek, 
które są nie tylko świadectwem wiary i tradycji, ale też 
piękną ozdobą naszego gminnego krajobrazu.

Redakcja
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Gminne echa w obiektywie, czyli fotograficzny
skrót najważniejszych wydarzeń  

31 maja 2016 r. – w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego. Gminę Puławy podczas spotkania  
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą reprezentował 
Wójt Krzysztof Brzeziński.

3 czerwca – w Gołębiu odbył się XI Zjazd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP. Celem organizowanego co pięć 
lat spotkania było podsumowanie działalności ustę-
pującego Zarządu Oddziału i wybór jego członków na 
kolejną kadencję.

4 czerwca – w Bronowicach odbyło się XII Święto Ro-
dzinki pod hasłem „Rodzino, trzymaj formę!” Piknik 
został zorganizowany przez społeczność Szkoły Pod-

stawowej w Bronowicach. Na uczestników czekało wie-
le rodzinnych atrakcji.

5 czerwca – w Opatkowicach już po raz piąty odbył 
się Piknik Rodzinny, zorganizowany przez miejscową 
szkołę podstawową. Wydarzenie obfitowało w wiele 
atrakcji dla najmłodszych uczestników m.in. gry, zaba-
wy i animacje.

11 czerwca – spółka ASmet, będąca potentatem na kra-
jowym i zagranicznym rynku artykułów metalowych, 
świętowała 30.lecie swojego istnienia. Firma została 
założona przez Pana Andrzeja Sajnagę, pochodzącego  
z Bronowic w Gminie Puławy.

10 lipca – już po raz drugi odbył się Truskawkowy 
Spływ Kajakowy z biegiem Wisły, na odcinku z Góry 
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Puławskiej do Gołębia. Za wsparcie udzielone w orga-
nizacji spływu dziękujemy firmom „Skrzat”,  „Dziki 
Raj” oraz „Ka-Jak-Kamil”.

19 lipca – puławscy funkcjonariusze obchodzili Święto 
Policji. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy 
Paweł Kamola, który złożył podziękowania za współ-
pracę na ręce Komendanta insp. Dariusza Szkody, 
naszych dzielnicowych - asp. Piotra Kotkiewicza i asp. 
Piotra Zduna, Rzecznika KPP kom. Marcina Kopra 
oraz sierż. Danuty Woszczek.

25 sierpnia – w Szkole Podstawowej w Borowej odbyło 
się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami gminnych 
placówek oświatowych. Przedmiotem rozmów był, po-
czątek nowego roku szkolnego i stan przygotowania 
szkół i przedszkoli na przyjęcie uczniów.

Opracowanie: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. z archiwum UGP

6. Święto Truskawki w Gminie Puławy już za nami 
Niedziela, 3 lipca br. w Gminie Puławy upłynęła 

pod znakiem truskawek. Na stadionie sportowym 
w Górze Puławskiej odbyła się 6. edycja Święta Tru-
skawki. Wydarzenie rok rocznie zyskuje coraz więk-
szą sympatię i popularność, a goście przyjeżdżają  
z różnych stron kraju by podziwiać i smakować tego 
co u nas najlepsze – tradycyjnych truskawek z Gmi-
ny Puławy.

Tradycją Święta Truskawki w Gminie Puławy stała 
się polowa Msza Św. w intencji plantatorów, z której 
ofiary przekazywane są na potrzeby puławskiego ho-
spicjum. Po wspólnej modlitwie Wójt Gminy Puławy 
Krzysztof Brzeziński dokonał oficjalnego otwarcia im-
prezy, po którym nastąpiły wystąpienia okolicznościo-

6. Święto Truskawki tradycyjnie rozpoczeła Msza Św. pod przewodnictwem 
Ks. Marka Kucharskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej.

Wójt Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim Zastępcą Norbertem Staszakiem 
wręczyli tytuły „Plantator Roku Gminy Puławy” dla Panów Marka 
Krzesickiego i Stefana Walaska.

we przybyłych gości – parlamentarzystów oraz przed-
stawicieli władz samorządowych różnych szczebli.

Część artystyczną rozpoczęły występy dzieci i mło-
dzieży przygotowane przez gminne placówki oświato-
we. Na scenie można było podziwiać występ akorde-
onowy Bartłomieja Lipskiego, grupę taneczno-gimna-
styczną ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze 
Puławskiej, „Teatralną Gromadkę” oraz rodzeństwo 
Magdę i Macieja Śpiewaków ze Szkoły Podstawowej  
w Górze Puławskiej, grupę taneczną ze Szkoły Podsta-
wowej w Zarzeczu, grupę taneczną ze Szkoły Podsta-
wowej w Opatkowicach oraz Przedszkolny Zespół Lu-
dowy „Koraliki” z Góry Puławskiej. W przerwie przed 
kolejnymi występami nastąpiło wręczenie nagród lau-
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Truskawki. Jurorzy postanowili sprawiedliwie docenić 
wszystkich kandydatów – Mateusza Ruska, Dominika 
Ruska, Jasia Antoniuka i Antosia Krajewskiego.

Po wyborach Miss na scenie zagościł zespół Cyga-
neria, tworzony przez członków Towarzystwa Przyja-
ciół Góry Puławskiej. Muzyczno-taneczna rewia, pełna 
barw, zabawy i śpiewu zachwyciła publiczność.

Kulminacją dnia był koncert Zespołu Classic – le-
gendy polskiej muzyki tanecznej. Grupa przypomniała 

wydarzenia

Sołectwo Łęka zwyciężyło w tegorocznym konkursie na najpiękniejsze 
truskawkowe stoisko.

Na truskawkowej scenie zagościły m.in. „Babeczki” z Gołębia, które 
zaprezentowały spektakl kabaretowy pt. „Odlotowo” według scenariusza 
Pani Agnieszki Maj.

Obsady truskawkowych stoisk zmierzyły się w różnych konkurencjach 
sprawnościowych podczas Truskawkowego Turnieju Sołectw.

Nie brakowało kandydatek i kandydatów ubiegających się o tytuł Miss  
i Mistera Truskawki 2016.

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej jak zwykle żywiołowe i kolorowe.

reatom konkursów zorganizowanych w ramach Święta 
Truskawki.

W drugiej części występów zaprezentowali się pod-
opieczni Gminnego Ośrodka Kultury: Zespół Państwo 
„B”, Śpiewające Seniorki z Gołębia, Nikola Ciesielska, 
Justyna Machul, Karina Ciesielska, Konrad Mizak, 
Wiktoria Świtalska, Małgorzata Kowal, Anita Skomra, 
duet – Jarosław Klimowicz i Adam Solecki oraz Kaba-
ret „Babeczki”, który zaprezentował program pt. „Od-
lotowo”.

Kolejnym punktem programu był Truskawkowy 
Turniej Sołectw, w którym drużyny reprezentujące 
poszczególne stoiska zmagały się z rozmaitymi zada-
niami sprawnościowymi, okraszonymi solidną dawką 
truskawek i humoru.

Tuż przed godz. 18:00 nadszedł czas na wybory Miss 
Truskawki 2016. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, po-
nieważ jak co roku kandydatki zachwycały pomysło-
wością strojów i urokiem osobistym. Tytuł Miss w tym 
roku powędrował do Leny Stępień, tytuł Wicemiss 
zdobył duet Natalia Bąkała i Maja Matraszek. Publicz-
ność przyznała swoją nagrodę Dominice Opackiej. Te-
goroczna edycja konkursu była wyjątkowa ponieważ 
po raz pierwszy w historii przyznano tytuły Mistera 
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Gwiazdą wieczoru był zespół Classic – legenda polskiej muzyki tanecznej.

Lista laureatów „truskawkowych” konkursów 2016 
Przedstawiamy listę laureatów konkursów zorga-

nizowanych w ramach 6. Święta Truskawki w Gmi-
nie Puławy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział i gratulujemy wysokiego poziomu zgłoszo-
nych prac konkursowych, potraw oraz wspaniałych, 
pomysłowych stoisk, które były najpiękniejszą ozdo-
bą i wizytówką Gminy podczas festynu.

Konkurs na pierwszą łubiankę sezonu truskawkowe-
go 2016:
Pani Iwona Bachanek z Polesia – owoce dostarczono  
w dniu 09 maja 2016 r. o godz. 7:45
Konkurs na najdorodniejszą truskawkę sezonu tru-
skawkowego 2016:
Pan Grzegorz Kacperek z Janowa – owoc odmiany  
Roxana o wadze 172 gram
Konkurs na najpiękniejsze truskawkowe stoisko 

swoje najbardziej znane przeboje oraz zaprezentowała 
kilka zupełnie nowych utworów. Stadion po brzegi wy-
pełniała rozbawiona publiczność. 6. Święto Truskawki 
zakończył spektakularny pokaz sztucznych ogni.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom, organizacjom i firmom, które włączyły 
się w organizację 6. Święta Truskawki: Proboszczowi 
Markowi Kucharskiemu oraz wikariuszom Parafii pw. 
św. Wojciecha w Górze Puławskiej, służbie liturgicznej - 
za wspólną modlitwę, scholii pod kierunkiem Pani Ur-
szuli Futery, druhom gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych za pomoc w organizacji, zapewnieniu bez-
pieczeństwa i porządku podczas imprezy, solistom i ze-
społom występującym na scenie oraz ich opiekunom, 
dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
i Gminnej Biblioteki Publicznej, pracownikom Urzędu 
Gminy Puławy i gminnych jednostek organizacyjnych, 
zarządowi oraz członkom KS Góra Puławska, techni-
kom dbającym o dźwięk, światło i prąd, wystawcom  
i wszystkim pozostałym, wcześniej nie wymienionym.

Szczególne podziękowania za przygotowanie wspa-
niałych, truskawkowych stoisk kierujemy do:

Sołectwa Polesie
Rady Sołeckiej Wsi Opatkowice
Towarzystwa Przyjaciół Gołębia
Kobiet z Pasją „Borowa-Skoki”

Sołectwa Łęka, Sołectwa Bronowice
Sołectwa Góra Puławska

Patronat honorowy nad 6. Świętem Truskawki spra-
wowali:

Pan Witold Popiołek – Starosta Puławski
Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa 

Lubelskiego
Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

6. Święto Truskawki zostało objęte patronatem me-
dialnym przez:

Telewizję TVP 3 Lublin, Telewizję Lubelska.TV, 
Telewizję Puławy 24, Radio Lublin, Radio eR, Radio 
Puławy 24, Radio LPU, Dziennik Wschodni, Kurier 

Lubelski, Tygodnik Powiśla, Tygodnik Wspólnota 
Puławska, portal naszemiasto.pl, portal LPU24.pl  

oraz portal Puławy24.pl.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom:

Elektrownia Puławy
Zakłady Azotowe „Puławy”

Samorząd Województwa Lubelskiego
Materne Polska

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Państwo Zofia i Hubert Prószyńscy właściciele firmy 

PE-ES ZHS
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Puławach

Mostostal Puławy
Bank Spółdzielczy w Końskowoli

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach
Pan Zbigniew Rus – właściciel firmy RUKE

Pan Mirosław Wosik – właściciel firmy SadPol
Firma Pe-Es – właściciel centrum ogrodniczego Green 

Team przy stacji paliw w Górze Puławskiej
Przetwórnia Owoców i Warzyw POL-OWOC

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
Piekarnia i Cukiernia „Abramowicz”

Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek
Państwo Irena i Andrzej Pioś – właściciele sklepu 

„Barć”
Pan Krzysztof Ambryszewski

Osadkowski S.A.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Katarzyna Nowak
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2016:
I miejsce – Sołectwo Łęka
II miejsce – Sołectwo Góra Puławska
III miejsce – Sołectwo Polesie
Konkurs mody i urody o tytuł „Miss Truskawki 
2016”:

Miss Truskawki 2016 – Lena Stępień z Polesia
Wicemiss Truskawki 2016 – Natalia Bąkała i Maja Ma-
traszek z Gołębia
Truskawkowa Miss Publiczności 2016 – Dominika 
Opacka z Opatkowic
Mister Truskawki 2016 – Mateusz Rusek i Dominik 
Rusek z Opatkowic, Jaś Antoniuk i Antoni Krajewski 
z Gołębia
Konkurs artystyczny „Truskawkowe Inspiracje 
2016”:
Kategoria „open” (od 16 roku życia):

Nagroda równorzędna dla Pana Tadeusza Dymkow-
skiego z Góry Puławskiej, Pani Joanny Gracz ze Sko-
ków i Pani Patrycji Marzysz ze Skoków.
Kategoria dzieci i młodzież do lat 15:

Pani Iwona Bachanek z Polesia z pierwszą 
łubianką sezonu.

Pan Grzegorz Kacperek z Janowa wyhodował 
najdorodniejszą truskawkę sezonu 2016.

Laureaci i uczestnicy konkursu na najpiękniejsze truskawkowe stoisko.

Lena Stępień z Polesia zdobyła tytuł Miss 
Truskawki 2016.

Część prac wykonanych na konkurs artystyczny „Truskawkowe Inspiracje”.

„Kobiety z Pasją” z Borowej i Skoków okazały się bezkonkurencyjne  
w konkursie kulinarnym.
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Nagroda równorzędna dla Jakuba Kozieja z Borowej, 
Nikoli Ciesielskiej z Borowej i Pauliny Krajewskiej  
z Opatkowic.
Konkurs „Opowiedz mi Babciu, opowiedz mi 
Dziadku…” na wspomnienia związane z historią 
Gminy Puławy oraz tradycją uprawy truskawek na 
jej terenie:
Wyróżnienia: Gabriela Hajduk, Bartłomiej Kurpiel, 
Angelika Lis i Izabella Opacka – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Opatkowicach oraz Antoni Jasiocha 
– uczeń Szkoły Podstawowej w Gołębiu.
Konkurs kulinarny „Truskawkowy Przebój Smaku 
2016”:
Kategoria desery z truskawek:
I miejsce – Pani Joanna Gracz ze Skoków
II miejsce – Pani Gosława Kowalczyk z Borowej
III miejsce – Pani Krystyna Pyra ze Skoków

Kategoria przetwory z truskawek:
I miejsce – Pani Sylwia Kania ze Skoków
II miejsce – Pani Walentyna Nowak z Borowej
Kategoria napoje alkoholowe z truskawek:
I miejsce – Pani Walentyna Nowak z Borowej
II miejsce – Pani Grażyna Kowa z Borowej
Kategoria potrawy z truskawek:
Wyróżnienie – Pani Małgorzata Filipek z Borowej
GRAND PRIX i tytuł „Truskawkowy Przebój 
Smaku 2016”: Nalewka „Truskawkowy Uśmiech” Pani 
Walentyny Nowak z Borowej
Konkurs o tytuł „Plantatora Roku Gminy Puławy 
2016”
Pan Marek Krzesicki z Pachnowoli
Pan Stefan Walasek z Opatkowic

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. z archiwum UGP

Wspólnota parafialna  
w Gołębiu przywitała  
nowego Proboszcza 

W niedzielę, 7 sierpnia br. nastąpiło liturgiczne 
wprowadzenie nowego Proboszcza Parafii pw. św. Flo-
riana i św. Katarzyny w Gołębiu. Decyzją Arcybiskupa 
Metropolity Lubelskiego Ks. Abp Stanisława Budzika, 
funkcję tę objął Ks. Jerzy Węzka, pełniący do niedawna 
obowiązki rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśni-
ku.

Obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego Pro-
boszcza przeprowadził Dziekan Dekanatu Puławy Ks. 
kan. Piotr Trela przy asyście Wicedziekana Ks. kan. 
Aleksandra Zenia, który odczytał wiernym dokument 
nominacyjny. Ksiądz Dziekan wygłosił także homilię  
i symbolicznie przekazał nowemu Proboszczowi klu-
cze do świątyni.

Ksiądz Jerzy został powitany przez licznie zgroma-
dzonych parafian, przedstawicieli rady parafialnej, 

Gołębską świątynię po brzegi wypełnili wierni, którzy przybyli powitać 
nowego Proboszcza.

grup modlitewnych, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, 
miejscowej jednostki OSP i harcerzy a także przez dele-
gację samorządu Gminy Puławy, której przewodniczył 
Wójt Krzysztof Brzeziński. Jako ostatni, nowego Pro-
boszcza powitał ks. Piotr Kazimierski, który od 2014 r. 
pełni obowiązki wikariusza Parafii w Gołębiu.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Dołączając się do wszystkich ciepłych słów,  
które płynęły w stronę Ks. Jerzego, pragniemy  

na nową drogę duszpasterskiej posługi jeszcze raz  
życzyć Księdzu obfitości łask Bożych,  

wytrwałości, życzliwości otaczających ludzi  
oraz nieustającej opieki 

 Matki Bożej Loretańskiej.
Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy

wraz z współpracownikami

Ks. Jerzy Węzka (w środku) został nowym Proboszczem Parafii w Gołębiu.
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Małżonkowie od pół wieku 
Kolejnych pięć par z terenu Gminy Puławy dołą-

czyło do zaszczytnego grona jubilatów, wyróżnionych 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uro-
czyste wręczenie odznaczeń miało miejsce w lipcu br., 
podczas dwóch uroczystości, które odbyły się w Sali 
Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

W sobotę, 16 lipca br. na liście małżeńskich meda-
listów zapisali się Państwo Władysława i Stanisław Si-
kora, Państwo Zofia i Kazimierz Kosmala, Państwo 

Wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta RP, 
dokonał Zastępca Wójta Gminy Puławy Pan Norbert 
Staszak.

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wielu kolejnych lat w miłości, szczęściu, zdro-
wiu i życzliwym otoczeniu bliskich.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. FOTO Bakinowski

200 lat Pani Heleno! 
W piątek, 19 sierpnia br. mieszkanka Sadłowic  

w Gminie Puławy, Pani Helena Furtak świętowała 
100. rocznicę urodzin. W tych wyjątkowych chwi-
lach, dostojnej jubilatce towarzyszyła licznie zgro-
madzona rodzina. Oficjalną wizytę złożyli także 
przedstawiciele samorządu gminnego.

Pani Helena mieszka w Sadłowicach od urodzenia. 
Wychowała troje dzieci, które dały jej 8 wnucząt, a te 
12 prawnucząt. Jubilatka doczekała się także jednej 
praprawnuczki – Amelki. Syn Pani Heleny – Edward 
i wnuczka Anna – pełniło przed laty funkcję Sołtysów. 
Pan Edward był również Radnym Gminy Puławy IV 
kadencji.

Uroczyste gratulacje i życzenia na ręce Pani Heleny 
złożyła delegacja samorządu gminnego – Pani Krysty-
na Jędrych – Skarbnik i Pan Paweł Kamola – Sekretarz. 
Jubilatka otrzymała także list gratulacyjny nadesłany 
przez Panią Beatę Szydło - Prezesa Rady Ministrów.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Genowefa i Stanisław Jezuita oraz Państwo Zofia i Jan 
Dobosz. Dwie ostatnie z wymienionych par z różnych 
przyczyn nie mogły uczestniczyć w uroczystości, dla-
tego ich medale zostały przekazane za pośrednictwem 
członków rodziny bądź indywidualnie w późniejszym 
terminie.

Tydzień później, 23 lipca br. Medalem za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni Państwo 
Maria i Władysław Bąkała.
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Druhny i Druhowie z Opatkowic bezkonkurencyjni! 
Rokrocznie w ramach Dożynek Powiatowych od-

bywają się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W tegorocznych zawo-
dach, które odbyły się 27 sierpnia na stadionie w Ka-
zimierzu Dolnym udział wzięło 7 drużyn męskich  
i 3 kobiece.

W tym roku organizatorzy z Państwowej Straży Po-
żarnej w Puławach przygotowali trzy bardzo wymaga-
jące konkurencje, które w sposób kompleksowy pozwa-
lały sprawdzić przygotowanie poszczególnych drużyn 
OSP do zadań, z którymi mają do czynienia w swojej 
służbie. Najpierw była musztra, która przydaje się pod-

czas uroczystości odbywających się w poszczególnych 
gminach oraz na szczeblu powiatu. Dwie kolejne dys-
cypliny związane były bezpośrednio z głównymi zada-
niami jakie spoczywają na Druhach i Druhnach z OSP 
czyli gaśniczo – pożarniczymi, sztafeta i zadanie bo-
jowe tzw. „bojówka”. We wszystkich trzech konkuren-
cjach najlepsi okazali się strażacy i strażaczki z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Opatkowic.

Zawody odbywały się w temperaturze przekracza-
jącej 30 stopni Celsjusza, ale mimo to poszczególne 

konkurencje stały na bardzo wysokim poziomie, więc 
tym bardziej należą się duże słowa uznania drużynom 
z Opatkowic.

Serdecznie gratulujemy męskiej i kobiecej druży-
nie OSP Opatkowice zajęcia 1 miejsc w swoich katego-
riach! Wasz sukces napawa całą Gminę Puławy ogrom-
ną radością i dumą!

Tekst i fot. Remigiusz Jeżewski

Nasze sukcesy na Dożynkach Powiatu  
Puławskiego 2016 

Tegoroczne Święto Plonów Powiatu Puławskiego 
odbyło się w niedzielę, 28 sierpnia br. w Kazimierzu 
Dolnym. Nasi mieszkańcy po raz kolejny mogą po-
chwalić się wieloma sukcesami, zdobytymi podczas 
tradycyjnych, dożynkowych konkursów.

Wieniec dożynkowy, przygotowany przez „Kobiety 
z pasją” z Borowej, zajął 1 miejsce w kategorii wieńców 
tradycyjnych. Wspaniale prezentowały się także wieńce 
przygotowane przez mieszkanki Skoków i Dobrosła-
wowa. W konkursie chleba laury zdobył Pan Witold 
Szczepanik, zajmując 3 miejsce w kategorii chleba ra-
zowego.

Pan Paweł Kurpiel z Opatkowic został uhonorowa-
ny Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan 

Ryszard Miturski z Kowali otrzymał Nagrodę Starosty 
Puławskiego za wybitne osiągnięcia w rolnictwie.

W trakcie dożynek wręczono nagrody rzeczowe dla 
zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych OSP. W tym roku bezkonkurencyjna okazała 
się jednostka z Opatkowic, która sięgnęła 1 miejsce za-
równo w kategorii drużyn męskich, jak i kobiecych.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i dzię-
kujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wspólnie re-
prezentowali Gminę Puławy podczas Dożynek Powia-
towych 2016. Szczególne podziękowania kierujemy do 
twórców wieńców oraz osób zaangażowanych w przy-
gotowanie stoiska gminnego.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)
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I miejsce w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych zdobyły druhny  
z Opatkowic.

Delegacje wieńcowe przed kazimierską „Farą”. W środku wieniec  
z Borowej, który zwyciężył w konkursie w kategorii wieńców tradycyjnych.

Paweł Kurpiel z Opatkowic otrzymał 
ministerialną odznakę „Zasłużony dla 
Rolnictwa”.

Ryszard Miturski z Kowali został uhonorowany 
Nagrodą Starosty Puławskiego za wybitne 
osiągnięcia w rolnictwie.

Beata Nowicka z Jaroszyna i Waldemar Ścibak 
z Polesia reprezentowali gminę w tradycyjnym 
konkursie sprawnościowym dla sołtysów.

Reprezentacja męskiej drużyny OSP Opatkowice odebrała nagrodę za zajęcie 
I miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 2016.

Na dożynkowej scenie zagościł zespół „APLAUZ” z Gołębia.



23

Kurier Gminy Puławy

www.gminapulawy.pl

wydarzenia

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu
 16 września 2016 r. – data, która trwa-
le zapisała się na kartach historii Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego, 
Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu i całej 
Gminy Puławy. W tym dniu nastąpiło 
uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjne-
go pod rozbudowę budynku szkolnego.

Trwająca od kilku miesięcy rozbu-
dowa jest drugą – pod względem za-
kresu i kosztów – wielką inwestycją  
w rozwój infrastruktury oświatowej na 
terenie Gminy Puławy. Warte niemal  
7 mln zł przedsięwzięcie budowalne 
zakłada zwiększenie ponad trzykrotnie 
powierzchni użytkowej obiektu, w tym 
m.in. 5 nowych sal lekcyjnych, biblio-
tekę z czytelnią, pomieszczenia socjalne 
i magazynowe oraz salę widowiskowo-
-sportową.

Akt erekcyjny został podpisany, poświęcony  
i – wraz z pamiątkami dzisiejszych czasów m.in. aktu-
alnym wydaniem „Kuriera Gminy Puławy”, szkolną 
gazetką i plakatem trwających obecnie Europejskich 
Dni Dziedzictwa – wmurowany w ścianę szkoły. Uro-
czystość umilił występ zespołu „Aplauz” oraz krótki 
film, prezentujący rozbudowę z lotu ptaka, którego 
autorem jest absolwent szkoły Pan Tomasz Narożnik.

Gospodarzami i zarazem współprowadzącymi uro-
czystość byli Pani Danuta Smaga - Dyrektor Gimna-
zjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu oraz Pan Krzysztof Gowin - Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu. 
Na długiej liście gości, którzy uświetnili wydarzenie 

W symbolicznym wmurowaniu Aktu Erekcyjnego wzięli udział (od lewej): Dariusz Rachwał, Krzysztof 
Brzeziński, Krzysztof Gowin, Ryszard Golec, Dorota Osiak, Natalia Capała (Szkoła Podstawowa), 
Danuta Smaga, Szymon Kramarczyk (Gimnazjum), Ks. Jerzy Węzka, Joanna Czarnecka (Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej) oraz Tomasz Grzęda (Rada Rodziców Gimnazjum)

Adam Sosnowski – Prezes Lubelskiego Okręgu ZNP (po lewej) i Lucjan 
Tomaszewski – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP złożyli gratulacje  
i przekazali list od Prezesa Zarządu Głównego ZNP Sławomira Broniarza.

W imieniu Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Akt Erekcyjny podpisali Natalia Capała i Szymon Kramarczyk.
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W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.

swoją obecnością zapisali się m.in. Ks. Jerzy Węzka 
– Proboszcz miejscowej parafii wraz z Wikariuszem 
Ks. Piotrem Kazimierskim, Ks. Jarosław Szczur – Pro-
boszcz parafii prawosławnej w Puławach, Pan Ryszard 
Golec – Lubelski Wicekurator Oświaty, który repre-
zentował zarazem Wojewodę Lubelskiego, Pan Witold 
Popiołek  - Starosta Puławski, Pan Stanisław Jagiełło 
– Starosta Rycki, Pani Dorota Osiak - Przewodniczą-
ca Rady Gminy Puławy, Pan Krzysztof Brzeziński 
- Wójt Gminy Puławy wraz ze swoim Zastępcą Panem 
Norbertem Staszakiem, Pan Dariusz Tuszyński – Prze-
wodniczący KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty Ziemi Puławskiej, Pan Adam Sosnowski – Pre-
zes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Pan Lucjan Tomaszewski - Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZNP w Puławach, Pan Krzysztof 
Morawski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Puławach, Pani Elżbieta Dudzińska – Powiatowy 

Modlitwa pod przewodnictwem Proboszcza Ks. Jerzego Węzki.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Puławach, burmi-
strzowie, wójtowie, przedstawiciele władz i instytucji 
samorządowych i rządowych różnych szczebli, radni, 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, mieszkań-
cy Gołębia oraz – co oczywiste – uczniowie obu szkół. 
Nie mogło zabraknąć także przedstawiciela generalne-
go wykonawcy inwestycji – Pana Dariusza Rachwała 
oraz Pana Waldemara Wakonia – Wiceprezesa Zamoj-
skiej Dyrekcji Inwestycji, która sprawuje nadzór inwe-
storski. Z różnych stron napłynęły także listy gratula-
cyjne od gości, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć 
w uroczystości.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski (RN)

Narodowe Czytanie w Gminie Puławy 
W sobotę, 3 września br. w ponad dwóch tysią-

cach miejsc na terenie całego kraju odbyła się kolej-
na edycja Narodowego Czytania. Słowa tegorocznej 
lektury – „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza – wy-
brzmiały także w Gołębiu i Górze Puławskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy 
z miejscowymi szkołami, biblioteką, domem kultury 
oraz towarzystwami regionalnymi. Z lekturą wybitne-
go dzieła naszego noblisty zmierzyli się m.in. księża 
proboszczowie, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek 
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100. lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górze Puławskiej 

W niedzielę, 4 września br. w Górze Puławskiej 
odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 100. lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, odprawio-
na w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej, którą celebrował Ks. Proboszcz Marek 
Kucharski. Następnie druhny i druhowie, przedsta-
wiciele samorządu Gminy Puławy, zaproszeni goście  
i społeczność Góry Puławskiej udali się na nowy skwer, 
gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Wzięli  
w nich udział między innymi Prezes Zarządu Główne-
go Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Marian Starownik 
i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP - Wójt 
Krzysztof Brzeziński.

Waldemar Pawlak w swoim przemówieniu, zwraca-
jąc się do strażaków z OSP w Górze Puławskiej powie-
dział między innymi – Rycerze Floriana to my. To ludzie, 
którzy działają „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Ludzie, 
którzy pełnią tę piękną służbę dla naszego kraju, naszej ojczyzny, 
a przede wszystkim dla człowieka, który się znalazł w potrzebie. 
Za to wszystko chciałbym wam wszystkim pogratulować i życzyć 
wielu nowych, ciekawych doświadczeń.

Niedzielne uroczystości były okazją do wręczenia 
odznaczeń i medali strażakom, którzy wykazali się 
szczególnym zaangażowaniem w działalność jednostki 

oświatowych, uczniowie, harcerze i przybyli mieszkań-
cy. Każdy z lektorów otrzymał w podziękowaniu eg-
zemplarz „Quo Vadis”, opatrzony specjalną, pamiąt-
kową pieczęcią.

Wybór miejsc, w których zorganizowano wspól-
ne czytanie nie był przypadkowy. Z inicjatywy Wój-
ta Krzysztofa Brzezińskiego, wydarzenie odbyło się  
w pięknie odnowionych centrach Gołębia i Góry Pu-
ławskiej. Organizatorzy nie zapomnieli o akcentach, 

nawiązujących do czasów, w których rozegrała się fabu-
ła „Quo Vadis”. W Gołębiu klimat starożytnego Rzy-
mu tworzyła wyjątkowa scenografia i stroje, w których 
wystąpiły członkinie Towarzystwa Przyjaciół Gołębia.  
W Górze Puławskiej można było za to podziwiać rzeź-
by autorstwa Pana Tadeusza Dymkowskiego.

Kamil Lewandowski (RN)
Fot. Mariola Kozak, Kamil Lewandowski

i swoją postawą są przykładem dla innych. W ramach 
obchodów 100. lecia OSP w Górze Puławskiej przed 
remizą odsłonięto tablicę upamiętniającą ten piękny 
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Kalejdoskop z życia szkół 

5 maja – Szkołę Podstawową w Opatkowicach od-
wiedziła Pani Alicja Barton – poetka, autorka wierszy 
dla dzieci i dorosłych. Pisarka opowiadała młodym 
czytelnikom o swojej twórczości, czytała fragmen-
ty utworów poetyckich, były także wspólne zabawy  
z dziećmi i śpiewanie piosenek.

25 maja - najmłodsza grupa przedszkolaków z Go-
łębia wyruszyła na pierwszą autokarową wycieczkę do 
„Magicznych Ogrodów”. Wspólna podróż, zwiedzanie 
baśniowych krain, kontakt z ich mieszkańcami dostar-
czyły dzieciom i ich rodzicom wiele radości i niezapo-
mnianych wrażeń.

jubileusz, wykonaną przez miejsco-
wego rzeźbiarza, artystę Pana Tade-
usza Dymkowskiego. Druga, nieco 
mniejsza rzeźba trafiła do rąk Wój-
ta Krzysztofa Brzezińskiego.  

Z okazji jubileuszu, Urząd 
Gminy Puławy wydał broszurę 
okolicznościową, przybliżającą 
dzieje jednostki na przestrzeni 100.
lecia działalności a także wyko-
nał pamiątkowe kubki. Materiały 
zostały sfinansowane ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Tekst i fot. Remigiusz Jeżewski
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8 maja – w Opatkowicach odbyły się uroczyste ob-
chody 72. rocznicy zrzutu skoczków Cichociemnych  
i materiałów wojennych, czyli akcji znanej pod krypto-
nimem „Weller 18”. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. 
w Wysokim Kole, a cześć oficjalna odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Opatkowicach.

1 czerwca – dzieci z Przedszkola w Gołębiu były na 
wycieczce w parku edukacyjno-rekreacyjnym „Owado-
landia”. Przedszkolaki spotkały tam ogromne repliki 
owadów, wielkości dorosłego człowieka. Dowiedzia-
ły się dlaczego owady są ważne, jak nam służą, jak się  
z nimi obchodzić i za co je kochać.

Od 6 do 10 czerwca – uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Gołębiu przebywali na „Zielonej Szkole”  
w Janowie Lubelskim. Park rekreacji „Zoom Natury”, 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej, kościół w Momotach 
Górnych i przejażdżka jeepami – to tylko część atrak-
cji, które przygotowano dla dzieci.

W czerwcu – dzieci z Przedszkola w Gołębiu od-
wiedziły Muzeum Nietypowych Rowerów. Pod okiem 
kustosza Pana Józefa Majewskiego przedszkolaki po-
dziwiały niecodzienne jednoślady, poznały historię 
roweru podczas lekcji muzealnej, a nawet próbowały 
własnych sił na muzealnych eksponatach.

19 czerwca – przedszkolaki z Gołębia wystąpiły 
z programem artystycznym na pikniku pod hasłem 
„Dziękujemy za 1%”, zorganizowanym przez Puław-
skie Hospicjum im. bł. Matki Teresy. W tym roku dzie-
ci po raz pierwszy wzięły udział w akcji charytatywnej 
„Żonkil – pola nadziei”.
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Festiwal przedszkolaka 2016 
Udział w konkursach daje dzieciom dużo satys-

fakcji, pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, 
uczy zdrowej rywalizacji, daje możliwość wykazania 
się dziecku swoją wiedzą i umiejętnościami w wielu 
dziedzinach. Przedszkolaki z Gołębia chętnie biorą 
udział zarówno w konkursach organizowanych przez 
instytucje i placówki lokalne, jak również w konkur-
sach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych,  
o czym świadczą liczne dyplomy, które można obejrzeć  
w holu przedszkola oraz na naszej stronie internetowej.

23 czerwca - dzieci z Oddziału III Przedszkola  
w Gołębiu odwiedziły strażaków podczas ćwiczeń na 
placu kościelnym. Strażacy zaprezentowali samocho-
dy i wyposażenie, którego używają w akcjach ratowni-
czych. Największą atrakcją było oglądanie panoramy 
Gołębia z platformy wysokościowej.

22 sierpnia – nauczycielka Szkoły Podstawowej  
w Leokadiowie Pani Aldona Chabros została nauczy-
cielem mianowanym. Pani Aldona złożyła uroczyste 

ślubowanie w obecności wójta gminy, dyrektora szkoły  
i członków rady pedagogicznej. 

 2 września – w Szkole Podstawowej w Leokadiowie 
odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Wspólnej lekturze towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna o życiu pisarza, oglądanie filmowej 
adaptacji dzieła oraz wystawa książek naszego noblisty.

Redakcja
Fot. archiwum UGP i gminnych placówek oświatowych

11 czerwca br. w Ogrodzie Willowym Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Pułwach odbył się konkurs – Fe-
stiwal Przedszkolaka, w którym uczestniczyły dwa ze-
społy wokalne z najstarszej grupy naszego przedszkola. 
Impreza miała na celu zaprezentowanie umiejętności 
wokalnych najmłodszych wykonawców, integrację śro-
dowiska, uwrażliwianie na sztukę, a także przełamywa-
nie barier związanych z występami publicznymi. Dużą 
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niespodzianką dla dzieci okazał się też przyjazd za-
proszonych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Młynkach.

Jury spośród 18 prezentacji przyznało zaszczyt-
ne II miejsce dla zespołu wokalnego z Gminnego 
Przedszkola w Gołębiu w składzie – Martynka No-
worolnik i Julia Piskała, które wystąpiły pod kierun-
kiem Pani Edyty Kowalik.

Organizatorzy oraz sponsorzy ufundowali naszym 
laureatkom bilety rodzinne na teren parku „Magiczne 
Ogrody” oraz słodycze. Dziękujemy!

Tekst: Edyta Kowalik
Fot. z archiwum GP w Gołębiu

Z cyklu „Nasze Sołectwa, nasi Sołtysi” – Jaroszyn 
Sołtysem Jaroszyna jest 

Pani Beata Nowicka. Jest 
ona rodowitą puławianką, ale 
od 20 lat razem z całą rodzi-
ną mieszka w Jaroszynie. Jak 
sama mówi: „Nie wyobrażam 
sobie, żebym mogła mieszkać, 
gdzie indziej. Lubimy wyjeż-
dżać, zwiedzać Polskę i Euro-
pę, ale powroty do domu są 
dla mnie czymś wyjątkowym”.

Pani Beata funkcję Sołtysa pełni drugą kadencję. Nie 
pracuje zawodowo, zajmuje się domem. Ma męża, któ-
ry pracuje w Zakładach Azotowych oraz dwójkę dzieci. 
Syn i córka studiują w Poznaniu oraz w Lublinie. Pani 
Beata bardzo lubi zwierzęta. Posiada dwa psy, pięć ko-
tów oraz rybki w przydomowym oczku wodnym. Dużo 
czasu poświęca na pielęgnowanie własnego ogrodu, 
robótki ręczne oraz słuchanie dobrej muzyki. Bardzo 
czynnie udziela się społecznie i oprócz obowiązków 
wynikających z funkcji Sołtysa, bierze udział w życiu 
społecznym Jaroszyna i całej Gminy Puławy. W ostat-
nim czasie uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych, 
które odbyły się w Kazimierzu Dolnym. Reprezento-
wała Gminę w konkursie Sołtysów i współorganizowała 
gminne stoisko dożynkowe.

Pani Nowicka jest bardzo otwartą osobą. Pozostaje  
w stałym kontakcie z mieszkańcami Jaroszyna i jest 
doskonałym pośrednikiem między nimi, a gminnymi 
urzędnikami.
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Agnieszka Bociańska
Rada Sołecka: Andrzej Sońta, Wiesław Suszek, Piotr 
Nieróbca, Beata Jędrych, Andrzej Kostka
Liczba mieszkańców Jaroszyna: 353

Jaroszyn jest najstarszą miejscowością Gminy Puła-
wy, położoną po lewej stronie Wisły. Dawniej Jaroszyn 
był folwarkiem. Pierwotne określenie wsi, wywodzące 
się od gospodarki żarowej to Zaryszew. Współczesna 
nazwa została nadana około XIII/XIV w. i wywodzi się 
od istotnej dla założenia wsi rodziny Jarockich.

Niegdyś wieś leżała na wyspie. Dopiero budowa wału 
wiślanego, usypanego z inicjatywy rosyjskiego generała 
Iwana Dehna, znacząco zmieniła topografię lewobrzeż-
nych terenów nadwiślańskich, dając miejscowości po-
łączenie ze stałym lądem. Bliskość rzeki powodowała 
wielokrotne zalewanie terenów Jaroszyna. Po powodzi 
w XIII w. mieszkańcy zmuszeni byli przenieść się w oko-
lice wsi Góry, a obie miejscowości nosiły nazwę Góra Ja-
roszyn. Po usypaniu wału na Wiśle, mieszkańcy powró-
cili na pierwotny teren. Od XV w. do XIX w. wieś była 
w rękach kolejnych pokoleń prywatnych dziedziców. 
Do czasów I Wojny Światowej miejscowość należała do 
generała carskiego, który otrzymał ją jako konfiskatę po 
udziale Czartoryskiego w Powstaniu Listopadowym.

W 1020 r. powstał w Jaroszynie kościół. Według le-
gendy Biskup Wojciech płynąc Wisłą z Krakowa do 
Gdańska, by szerzyć wśród Prusów wiarę, zatrzymał 
się na wyspie Jaroszyn i odprawił tu Mszę Świętą. Na 
tę pamiątkę wzniesiono tam kościół pod wezwaniem 
św. Wojciecha. Niestety podczas licznych wylewów 
Wisła znacznie uszkodziła świątynię. W 1687 r. reszt-
ki kościoła postanowiono przenieść w inne miejsce,  
a w zamian wybudowano kaplicę. Po przeszło 50 la-
tach i kaplica została zniszczona przez żywioł. Osta-
tecznie resztki budowli oraz szczątki nieboszczyków Sołectwo Jaroszyn podczas 5. Święta Truskawki w Gminie Puławy.
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Cykl „Owocne pasje naszych mieszkańców”
Tadeusz Dymkowski – Mój talent to Dar Boży

Tadeusz Dymkowski mieszkaniec Góry Puław-
skiej znany jest z wyjątkowych rzeźb, które wykonuje 
w piaskowcu. Jego prace kupowane są przede wszyst-
kim przez osoby prywatne, ale zdobią również wnę-
trza wielu urzędów i instytucji, m.in. Starostwa Po-
wiatowego w Puławach czy Urzędu Gminy Puławy.

Od jak dawna rzeźba jest Pana pasją?
Tadeusz Dymkowski: Rzeźbieniem zajmuje się prawie 
40 lat. Na początku było to drewno, ale z czasem za-
cząłem używać innych materiałów. Od 20 lat jestem 
wierny piaskowcowi. Pierwsze próby pracy z kamie-
niem podjąłem w zakładzie kamieniarskim, który pro-
wadził mój tata i już na samym początku tej przygody 
zrozumiałem, że jest to moja wielka pasja.

Dlaczego zdecydował 
się Pan na rzeźbienie 
w piaskowcu?
TD: Piaskowiec jest 
bardzo wdzięcznym 
materiałem rzeźbiar-
skim i ma trzy pod-
stawowe kolory: bia-
ły, żółty i czerwony. 
Wykorzystując odpo-
wiednią barwę, można 
stworzyć co się chce.
Jest pan samoukiem, 
ale cały czas doskona-
li Pan swój warsztat  
i uczestniczy w plene-
rach artystycznych.

Otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej  
w Jaroszynie – 10 listopada 2012 r.

zostały przeniesione do miejsca zwanego „Górki ple-
bańskie”. Dowodem na istnienie kościoła w Jaroszynie 
jest odnaleziona na przełomie lat 60 i 70 XX w. kro-
pielnico-chrzcielnica. Zachował się zbiornik na wodę, 

natomiast brak jest trzonu i bazy. Obecnie znalezisko 
znajduje się wewnątrz groty wykutej w zboczu zamku 
w Janowcu.

Redakcja

W 2015 r. w Jaroszynie wybudowano nową linię oświetlenia  
drogowego.

TD: Bardzo chętnie jeżdżę na plenery. Mogę się tam 
wymieniać doświadczeniami z innymi artystami. Ple-
ner to także doskonałe miejsce, gdzie bez reszty można 
poświęcić się tworzeniu. Mam tu na myśli to, że nic mi 
nie przeszkadza i mam sporo czasu.

Czy są jakieś motywy, które lubi Pan najbardziej?
TD: Raczej nie. Tworzę to, co mi w danej chwili  
w duszy gra, ale bardzo często odnoszę się do moty-
wów sakralnych i scen rodzajowych. Lubię, szczegól-
nie na płaskorzeźbach, uwieczniać budowle archi-
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w wolnej chwili

tektoniczne naszego regionu, a ostatnio dużo czasu 
poświęcam na tworzenie rzeźb przedstawiających 
World Trade Center. Zamach z 11 września, który 
miał miejsce w Nowym Jorku, zapamiętam do koń-
ca życia, ze względu na śmierć prawie 3 tysięcy ludzi  
i tragedię całych Stanów Zjednoczonych.

Jedną z rzeźb przedstawiającą WTC chce Pan ofiaro-
wać ambasadzie USA w Warszawie
TD: Tak, jestem na etapie rozmów z przedstawicielami 
Ambasady USA w Warszawie. Chciałem aby przeka-
zanie mojej rzeźby nastąpiło w rocznicę zamachu na 
WTC. Z drugiej strony jednak uważam, że każdy mo-
ment jest dobry, aby uczcić pamięć ofiar tej wielkiej 
tragedii.

Tworzy Pan wiele prac na pamiątkę ważnych wyda-
rzeń, które mają związek z Gminą Puławy, czego 
najlepszym przykładem będzie niedawno odsłonięta 
tablica, poświęcona 100-leciu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górze Puławskiej.
TD: Uważam, że jestem to winny społeczeństwu. Do-
stałem dar od Boga i postanowiłem właśnie w ten 
sposób odwdzięczyć się za posiadany talent. W Urzę-
dzie Gminy Puławy znajduje się herb naszej Gminy,  

a w Starostwie Herb Powiatu Puławskiego. Zrobiłem 
jeszcze inne rzeźby, które widnieją w różnych urzędach 
i instytucjach. Osoby, które zetknęły się z moją twór-
czością, na pewno je rozpoznają.

Kolejną inicjatywą, której ostatnio poświęca Pan 
dużo czasu jest odnawianie najstarszych pomników 
na cmentarzu w Górze Puławskiej.
TD: Tak, jest tam kilkanaście starych pomników, które 
wymagają naprawy. Pochodzą one z II poł. XIX w. Je-
stem już po rozmowach z księdzem proboszczem, który 
zaakceptował mój pomysł i w tej chwili zajmuję się na-
prawą pomnika, pochodzącego z 1849 roku. Robię to 
przede wszystkim po to, aby następne pokolenia mogły 
podziwiać nagrobki z XIX wieku.

Czy po 40 latach Pana „romansu” z rzeźbą wyobraża 
sobie Pan inne zajęcie?
TD: Oczywiście, że nie. Twórczości, którą uprawiam 
oddaje się bez reszty i wiem, że jeszcze wiele prac 
przede mną. Jeżeli Bóg da siłę, chcę tworzyć jak najdłu-
żej, bo rzeźba jest całym moim życiem. Każdej swojej 
kolejnej pracy poświęcam całego siebie.

Dziękujemy za rozmowę.

Gminne inwestycje w obiektywie cd.

Remont skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2519L z drogą gminną w Kaje-
-tanowie - inwestycja zrealizowana we współpracy z Powiatem Puławskim, 
dotowana ze środków Gminy Puławy w wysokości 20 000,00 zł.

Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Puławskiej w Gołębiu - inwestycja 
zrealizowana we współpracy z Powiatem Puławskim, dotowana  
ze środków Gminy Puławy w wysokości 50 000,00 zł.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze 
Puławskiej.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu 
(widok na salę sportowo-widowiskową).
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