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Z radością oddaję  
w Państwa ręce jubile-
uszowe, 30. wydanie „Ku-
riera Gminy Puławy”,  
a spoglądając na sześcio-
letni dorobek wydawnic-
twa, czuję ogromną sa-
tysfakcję. Misją naszego 
pisma jest przekazywanie 
mieszkańcom rzetelnych 
informacji o najważniej-

szych wydarzeniach z życia społeczności lokalnej. Owo-
cem wspólnej pracy jest także trwała kronika dziejów 
Gminy Puławy, która będzie służyć kolejnym pokole-
niom przez wiele lat. 

Z uwagi na ograniczone ramy bieżącego wydania, 
opisaliśmy jedynie wybrane wydarzenia z życia Gmi-
ny, które odbyły się na przestrzeni ostatnich miesięcy. 
Zapewniam jednak wszystkich autorów nadsyłających 
materiały, że zostaną one wykorzystane w kolejnym 
numerze. Zachęcam do dalszej pracy i współtworzenia 
pisma.

Szczególnie ciepło witam wszystkich Gości, którzy 
w okresie świąteczno-noworocznym będą przybywać 
do naszej gminy. Dla części z Państwa odwiedziny  
u bliskich w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to 
także krótki powrót w rodzinne strony z różnych za-
kątków kraju i świata. Zachęcam do podtrzymywania 
więzi z naszą gminą poprzez lekturę „Kuriera” oraz 
częste odwiedziny naszego portalu www.gminapulawy.
pl oraz profilu na Facebooku (facebook.com/owocnie-
nadwisla).

Mijający rok obfitował w wiele wspaniałych i nie-
zapomnianych wydarzeń kulturalnych, społecznych 
i sportowych, o których informowaliśmy na łamach 
„Kuriera”. Zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym, 
2017 roku znajdą Państwo w kalendarium zamieszczo-
nym w bieżącym wydaniu. Liczba przedsięwzięć zapla-
nowanych przez ośrodek kultury, placówki oświatowe 
i stowarzyszenia jest imponująca. Dziękuję wszystkim 
organizatorom za ogrom pracy i zaangażowanie, dzięki 
którym życie kulturalne i społeczne naszej gminy tętni 
każdego dnia.

Podsumowując, dobiegający końca, 2016 rok, nie 
sposób nie spojrzeć w stronę kolejnych inwestycji, które 
są realizowane na terenie Gminy Puławy, w szczególno-
ści rozbudowy budynków szkolnych w Górze Puławskiej  
i Gołębiu. Cieszę się, że nasi najmłodsi mieszkańcy zy-
skują wreszcie najlepsze warunki do edukacji i wszech-
stronnego rozwoju, będące podstawą udanego startu  
w dorosłe życie. Warto przypomnieć, że obydwie rozbu-
dowywane placówki, oprócz części dydaktycznej,  będą 
posiadały również pełnowymiarowe, nowoczesne sale 
widowiskowo – sportowe wraz z trybunami.  

Niezwykle istotna była również modernizacja sta-
cji uzdatniania wody w Gołębiu, dzięki której nastąpi 
poprawa jakości wody dostarczanej do miejscowości 
położonych po prawej stronie Wisły oraz zapewnienie 
ciągłości jej dostaw. 

Ostatnimi spośród zrealizowanych w bieżącym 
roku inwestycji drogowych były: modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzowie (na 
którą uzyskana została dotacja z budżetu województwa 
lubelskiego) oraz nowa nawierzchnia z kruszywa łama-
nego w rejonie tzw. „nowego osiedla” w Wólce  Gołęb-
skiej.

W trakcie wykonywania są obecnie dokumentacje 
projektowe budowy linii oświetlenia drogowego w Do-
brosławowie.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę 
Działania „Zielony Pierścień” nabór  wniosków apli-
kacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, Gmina Puławy złożyła 
wniosek na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Skoki”.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego, w związku z ogłoszonym naborem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego, złożony został  wniosek aplikacyjny  
o dofinasowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznej 
administracji oraz e-usług publicznych Gminy Puławy 
i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych 
Wąwozów”. 

Kończąc wątek inwestycyjny należy dodać, że Gmi-
na Puławy uzyskała pozwolenia Starosty Puławskiego na 
budowę stadionu sportowego w Gołębiu oraz moder-
nizację Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej. 
Ponadto złożony został wniosek o wydanie pozwolenia 
na termomodernizację i remont budynku Szkoły Pod-
stawowej w Bronowicach.

Zima na dobre zagościła w naszym krajobrazie  
a wraz z nią nadszedł okres ujemnych temperatur. 
Zwracam się do Państwa z apelem, aby w najbliższym 
okresie zwracali Państwo szczególną uwagę na osoby 
samotne, starsze, niepełnosprawne oraz rodziny wielo-
dzietne w Waszym otoczeniu. Proszę zwracać uwagę na 
to, czy osoby te są w stanie samodzielnie przygotować 
sobie posiłek, zrobić zakupy, pójść do lekarza, ogrzać 
mieszkanie, zgromadzić opał, odpowiednio się ubrać 
itp. Proszę Państwa o wrażliwość na wszelkie niepoko-
jące sytuacje i reagowanie na nie a także informowanie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pragnę życzyć wszystkim Państwu radosnych Świąt 
Narodzenia Pańskiego. Niech wraz z przyjściem na 
świat Bożej Dzieciny, odrodzi się w naszych sercach ra-
dość, pokój i nadzieja. Wszelkiej pomyślności, pogody 
ducha i dobra płynącego od otaczających ludzi na każ-
dy dzień Nowego Roku!

Serdecznie Państwa pozdrawiam, pozostając z wyra-
zami szacunku.

  Wójt Gminy Puławy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! 
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Z działalności Rady Gminy Puławy 
W okresie od października do listopada 2016 r. od-

były się dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas któ-
rych Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

• Nr XVII/121/2016 z dnia 14 października 2016 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gmi-
ny Puławy do partnerskiego projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, priorytet 
II Cyfrowe Lubelskie,

• Nr XVII/122/2016 z dnia 14 października 2016 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XVII/123/2016 z dnia 14 października 2016 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

• Nr XVII/124/2016 z dnia 14 października 2016 r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Puławy,

• Nr XVII/125/2016 z dnia 14 października 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy 
Nr XI/71/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustanowienia gminnego programu przyznającego 
uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych 
„Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”,

• Nr XVIII/126/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016,

• Nr XVIII/127/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

• Nr XVIII/128/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.,

• Nr XVIII/129/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 
Puławy na rok 2017,

• Nr XVIII/130/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych obowiązują-
cych na terenie gminy Puławy na rok 2017,

• Nr XVIII/131/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określe-
nia zasad ustalania i poboru oraz terminów płat-
ności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa,

• Nr XVIII/132/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpra-
cy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

• Nr XVIII/133/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych jedno-
stek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

• Nr XVIII/134/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach do pro-
wadzenia postępowania i wydawania decyzji admi-
nistracyjnych w sprawach świadczeń pomocy ma-
terialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

• Nr XVIII/135/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/05 Rady Gminy 
Puławy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwa-

Pan Krzysztof Ambryszewski odbiera nagrodę „Rolnik Lubelszczyzny”  
z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Grzegorza Kapusty.

Pani Danuta Woszczek – Mistrzyni Świata w biegu na 2000 m  
z przeszkodami.
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lenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Puławy,

• Nr XVIII/136/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  
w sprawie wystąpienia Gminy Puławy ze stowarzy-
szenia Związek Gmin Lubelszczyzny.
Przypominamy, że treść wszystkich uchwał podej-

mowanych przez Radę Gminy Puławy jest publikowa-
na w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Puławy pod adresem ugpulawy.bip.lubelskie.pl – za-
kładka „Prawo lokalne”.

XVIII Sesja Rady Gminy Puławy, która odbyła się 
w środę, 23 listopada 2016 r. w Gołębiu stała się oka-
zją do złożenia gratulacji za sukcesy sportowe odnie-
sione w ostatnim czasie przez mieszkańców gminy. 
Listy gratulacyjne z rąk Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Puławy Pani Doroty Osiak i Wójta Gminy Puławy 
Pana Krzysztofa Brzezińskiego odebrali Pani Danuta 
Woszczek i Pan Antoni Pawłowicz – Prezes KS „Góra 
Puławska”.

Pani Danuta Woszczek, mieszkanka Gołębia, zosta-
ła Mistrzynią Świata podczas zawodów lekkoatletycz-
nych XXII World Masters Athletics Championships 
w australijskim Perth, zdobywając złoty medal w biegu 
na 2000 m z przeszkodami. Gołębianka nie pozosta-
wiła swoim konkurentkom najmniejszych szans. Dy-
stans dwóch kilometrów z przeszkodami przebiegła  
w czasie 7.05.24 min., wygrywając z 25 sekundową prze-
wagą nad drugą zawodniczką, również reprezentantką 
Polski. Pani Danuta startowała także na dystansie 800 
metrów, plasując się na znakomitym 4. miejscu.

Klub Sportowy „Góra Puławska” zakończył sezon 
piłkarski 2015/2016 na pierwszym miejscu w tabeli, 
zdobywając mistrzostwo A-klasy. Tym samym, w sezo-
nie 2016/2017 piłkarze awansowali do Klasy Okręgo-
wej LZPN.

Wiadomością z ostatniej chwili, przekazaną na Se-
sji przez Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, była infor-

KS „Góra Puławska” pod wodzą Prezesa Pana Antoniego Pawłowicza 
powrócił po siedmiu latach do rozgrywek w Klasie Okręgowej.

macja o sukcesie kolejnego mieszkańca naszej gminy 
– Pana Krzysztofa Ambryszewskiego z Zarzecza. Pan 
Krzysztof został laureatem III nagrody w kategorii go-
spodarstwo ogrodnicze w tegorocznej edycji konkursu 
„Rolnik Lubelszczyzny”, zorganizowanego w ramach 
targów VEGE FRUIT EXPO w Lublinie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc Państwu 
kolejnych, wspaniałych sukcesów. Cieszymy się, że 
wśród naszych mieszkańców drzemie tak wielki poten-
cjał i wspaniałe talenty. Powodzenia!

Tekst: Kamil Lewandowski (Red. Naczelny)
Fot. Kamil Lewandowski, LODR Końskowola

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach zaprasza! 
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach 

powstał 21 czerwca 2013 roku dzięki porozu-
mieniu o współpracy zawartym pomiędzy 
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie a Grupą Azotową Zakłady Azo-
towe „Puławy” S.A. oraz Instytutem No-
wych Syntez Chemicznych w Puławach. Jego 
powołanie podyktowane było dużym zapo-
trzebowaniem rynku pracy na specjalistów  
z zakresu szeroko rozumianej chemii.

Koncepcja kształcenia w Wydziale Za-
miejscowym UMCS w Puławach oparta 
jest na przygotowaniu dla rynku pracy spe-
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cjalistów o wyróżniających się kwalifikacjach, z boga-
tą wiedzą praktyczną umożliwiającą zdobycie pracy  
w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, la-
boratoriach, ośrodkach badawczych oraz zakładach 
wykorzystujących najnowocześniejsze urządzenia tech-
nologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia pro-
cesów chemicznych.

 Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach umożli-
wia podjęcie studiów inżynierskich, licencjackich oraz 
podyplomowych, w ramach których można kształ-
cić się praktycznie - w salach dydaktycznych wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt. Budynek Wydziału to 
atrakcyjna siedziba o powierzchni 1.628,50 m2, w któ-
rej do dyspozycji studentów oddano 16 sal, a każda  
z nich wyposażona jest stosownie do przeznaczenia. 

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifiko-
waną kadrę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz specjali-
stów z instytucji naukowych z Puław. Studiowanie na 
tym Wydziale daje szansę odbycia praktyk w wielu zna-
czących instytucjach gospodarczych i przemysłowych, 
takich jak m.in. Grupa Azotowa Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. 

Obecnie na Wydziale w Puławach prowadzone jest 
kształcenie w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. 
Oprócz prestiżowego kierunku Chemia techniczna 
(charakteryzującego się unikatowym w skali całego 

kraju programem studiów) oferowane są także: Fizjo-
terapia (studia o profilu praktycznym z obszaru nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej), Administracja publiczna (studia stanowią-
ce odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową 
kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbęd-
ne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, 
menadżerskich, doradczych i eksperckich w admi-
nistracji i instytucjach publicznych) oraz PR i Do-
radztwo medialne (studia adresowane do przyszłych 
pracowników instytucji, dla których relacje z otocze-
niem odgrywają zasadniczą rolę. Specjaliści ds. public 
relations oraz osoby zajmujące się doradztwem me-
dialnym mają możliwość zdobycia różnorakich kom-
petencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających 
im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się 
środowisku). 

Planowane jest także uruchomienie Agrochemii 
– nowego kierunku o profilu ściśle praktycznym. 
Będą to wyjątkowe studia łączące wiedzę przyrodniczą  
z kompetencjami rolniczymi. 

Warto podkreślić, że Wydział Zamiejscowy UMCS 
w Puławach ściśle współpracuje z władzami samorzą-
dowymi Miasta w przygotowaniach oferty dydaktycz-
nej i naukowej. 

Pomimo dość krótkiej działalności, Wydział zorga-
nizował już dwa duże wydarzenia o charakterze popu-
larno-naukowym. Pierwszym z nich były Drzwi Otwar-
te, drugim - mini Festiwal Naukowy. W planach są 
kolejne edycje Drzwi Otwartych oraz inne inicjatywy 
popularyzujące naukę nowoczesną i przyjazną miesz-
kańcom Puław.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach to także 
placówka prowadząca szereg studiów podyplomowych 
z obszaru nauk społecznych i prawnych. Stale rozsze-
rzana jest oferta edukacyjna, dopasowana do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy. 

Zachęcamy do podejmowana kształcenia. Szcze-
gółowa oferta Wydziału dostępna jest na stronie:  
www.pulawy.umcs.pl.

Tekst i fot. Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Szkolenie dla plantatorów truskawek 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na 

szkolenie pt. „Aktualne problemy w uprawie truskawek”, które odbędzie 
się 25 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Zarzeczu. 

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy:
- Aktualne problemy w uprawie truskawek – dr Zbigniew Jarosz (UP  

w Lublinie)
- Zwalczanie przędziorków – technologia „Siltac” – ICB Pharma
- Nowe odmiany truskawek – Agronom Plant
- Bakterie stosowane w ochronie truskawek – Natural Crop
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Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych, 
szkolnych, sportowych i społecznych  

w Gminie Puławy na 2017 r. 

Czworonożny  
funkcjonariusz w służbie  
puławskiej Policji 

Puławscy Policjanci mają nowego, sympatyczne-
go towarzysza. Jest nim Torres – młody owczarek 
niemiecki, który po trwającym pół roku, specjali-
stycznym szkoleniu, w październiku br. rozpoczął 
służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Puła-
wach. Zakup oraz szkolenie psa zostały sfinansowa-
ne ze środków przekazanych przez Gminę Puławy.

Opiekunem Torresa jest mł. asp. Łukasz Kubiś, któ-
ry spędził z psem blisko pół roku w ośrodku szkolenio-
wym w Sułkowicach. W połowie października br., Tor-
res zakończył szkolenie z bardzo dobrymi ocenami.

Torres jest psem patrolowo-tropiącym w kagańcu  
i będzie wykorzystywany do poszukiwania osób za-
ginionych oraz sprawców przestępstw. Będzie poma-
gał również w zabezpieczaniu imprez sportowych  
i masowych.

Teraz przed Torresem odpowiedzialna i często nie-
bezpieczna służba. Życzymy aby owczarek był dumą 
puławskiej Policji, z każdej opresji wychodził obronną 
łapą i odnosił same sukcesy, na miarę „serialowego” 
Alexa.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. KPP Puławy

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce Przydatne informacje
Opis i krótka charakterystyka

05 stycznia Spotkanie 
Noworoczne

Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach

Szkoła Podstawowa 
w Bronowicach, 
Bronowice 148

Spotkanie noworoczne połączone z „Jasełkami” 
dla zaproszonych gości: pracowników Urzędu 
Gminy, Księży, obecnych i emerytowanych 
nauczycieli, Rady Sołeckiej wsi Bronowice, Rady 
Rodziców, sołtysów wsi, z których dzieci należą 
do obwodu szkoły, sponsorów.

15 stycznia „Jest taki dzień” 
- montaż słowno-
muzyczny z okazji 
Nowego Roku

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu
Tel. 81 881 32 22, e-mail: 
gokgolab@wp.pl

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

Spotkanie towarzysko-opłatkowe, połączone ze 
wspólnym kolędowaniem.

16 - 29 
stycznia 

Akcja zima 2017 - ferie 
zimowe

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach zs.  
w Gołębiu 

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

W programie m.in. turniej tenisa stołowego, 
bal maskowy dla dzieci, konkursy z nagrodami, 
spektakl kukiełkowy, zajęcia plastyczne, mu-
zyczne i gry planszowe.

11 luty Wystawa twórczości 
Pani Teresy Piesio

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

Prezentacja ceramiki ręcznie malowanej.  
Podczas wystawy będzie można podziwiać tale-
rze, tace i inne przedmioty użytkowe zdobione 
różnymi technikami.
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1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Szkoła Podstawowa 
im. Ludowego Wojska 
Polskiego w Zarzeczu, 
Publiczne Gimnazjum  
w Zarzeczu

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Zarzeczu
Zarzecze 1

Koncert przygotowany przez społeczność szkol-
ną, związany z obchodami Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Szkoła Podstawowa  
w Borowej

Szkoła Podstawowa 
w Borowej
Borowa 9A

Szkolny Konkurs Wiedzy nt. Żołnierzy Wyklę-
tych, połączony z uroczystą akademią, przygoto-
waną przez społeczność uczniowską.

12 marca Wystawa malarstwa 
Pana Tadeusza 
Abraszka

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach  
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, Gołąb

Prezentacja dorobku artystycznego.

15 marca Dar Serca dla 
Hospicjum

Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego  
w Gołębiu 

Budynek Szkoły 
Podstawowej 
i Gimnazjum 
w Gołębiu, ul. 
Puławska 31, Gołąb

Posumowanie całorocznej akcji o charakterze 
charytatywnym – zbiórka środków na rzecz 
Puławskiego Hospicjum ( kiermasze, aukcje, 
licytacje). Akcja prowadzona we współpracy na-
uczycieli, uczniów, rodziców. W przygotowaniu 
przedstawienie dla całej społeczności szkolnej  
z udziałem zaproszonych gości: pracowników Pu-
łaskiego Hospicjum oraz władz samorządowych.

21 marca Dzień Otwarty dla 
dzieci i rodziców 
przyszłych klas 
pierwszych

Szkoła Podstawowa  
im. 2 Dywizji Piechoty  
I Armii Wojska Polskiego 
w Górze Puławskiej

Szkoła Podstawowa 
im. 2 Dywizji 
Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Zwiedzanie szkoły oraz udział dzieci w krótkich 
zajęciach: sportowych, plastycznych, kompute-
rowych i przyrodniczych. Spotkanie informacyj-
ne dyrekcji i nauczycieli z rodzicami.

30 marca Międzyszkolny 
Konkurs „Sławni 
Polacy”

Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie

Szkoła Podstawowa 
w Leokadiowie, 
Leokadiów 40

Konkurs poświęcony postaciom sławnych Pola-
ków, przeznaczony jest dla szkół podstawowych 
z Powiatu Puławskiego.

Marzec/
kwiecień

Tradycje i obrzędy 
wielkanocne 
- wykonywanie palm 
wielkanocnych,
- przygotowywanie 
ozdób wielkanocnych 
(pisanki, karty i stroiki 
świąteczne)
- udział w konkursie.

Szkoła Podstawowa w 
Opatkowicach, Parafia 
pw. NMP Królowej 
Różańca Świętego  
w Wysokim Kole

Szkoła Podstawowa 
w Opatkowicach
Opatkowice 43

Kościół parafialny 
w Wysokim Kole
Wysokie Koło 23

Przygotowywanie palm i ozdób świątecznych. 
Udział dzieci w konkursach organizowanych na 
szczeblu szkolnym, gminnym i parafialnym.

Kwiecień Dzień Ziemi Szkoła Podstawowa  
w Borowej

Szkoła Podstawowa 
w Borowej
Borowa 9A

Konkurs ekologiczny połączony z wystawą 
zwierząt domowych.

9 - 23 kwietnia Konkurs wielkanocnej 
plastyki obrzędowej 
– wystawa palm  
i pisanek  wielkanoc-
nych, wykonanych 
przez mieszkańców 
Gminy Puławy

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb 

W konkursie uczestniczą dzieci, młodzież  
i osoby dorosłe. Tradycyjnie otwarcie wystawy 
odbywa się w Niedzielę Palmową a konkursowi 
towarzyszy kiermasz, inna wystawa lub warsz-
taty.

9 kwietnia „Dyngusiarze 
przyszli” – spektakl 
kabaretowy

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu 

Świetlica wiejska  
w Gołębiu
ul. Puławska 8,
Gołąb

Widowisko o charakterze kabaretowym  
w wykonaniu Kabaretu „Babeczki”, poświęcone 
zwyczajom związanym z obchodami Świąt Wiel-
kiej Nocy.

Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce Przydatne informacje
Opis i krótka charakterystyka
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09 – 10 
kwietnia

Kiermasz świąteczny Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Górze 
Puławskiej, Samorząd 
Uczniowski, Rada 
Rodziców

Plac przed 
kościołem 
parafialnym  
w Górze Puławskiej
ul. Kościelna 16, 
Góra Puławska
Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Coroczny kiermasz ozdób i ciast wielkanocnych 
przygotowywanych przez społeczność szkolną. 
Dochód przeznaczony jest na puławskie hospi-
cjum.

21 kwietnia Konkurs ortograficzny 
„Mistrz Ortografii”

Szkoła Podstawowa  
im. 2 Dywizji Piechoty  
I Armii Wojska Polskiego 
w Górze Puławskiej

Szkoła Podstawowa 
im. 2 Dywizji 
Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” jest 
kierowany do uczniów klas IV - VI szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Puławy. Wydarzenie 
odbywa się pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Puławy. Nadrzędnym celem konkursu 
jest rozwijanie zainteresowania językiem ojczy-
stym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego 
i poznawania jego piękna, zachęcenie do dosko-
nalenia umiejętności posługiwania się pisaną 
odmianą języka. Konkurs składa się z dwóch 
części: dyktanda oraz ćwiczeń polegających na 
wykazaniu się znajomością i zastosowaniem 
zasad ortograficznych w praktyce. Mistrzem 
Ortografii zostaje osoba, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów z możliwych do zdobycia.

21 kwietnia Wiosenne porządki.
Dzień Ziemi

Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach, Rada 
Rodziców Szkoły 
Podstawowej  
w Bronowicach 

Szkoła Podstawowa 
w Bronowicach, 
Bronowice 148 
– teren szkoły, park 
szkolny, najbliższe 
otoczenie

Wiosenna akcja „Wiosenne porządki” mająca 
na celu dbanie o środowisko naturalne (sprząta-
nie terenu wokół szkoły, sadzenie nowych roślin 
na terenie przyszkolnym, ognisko z udziałem 
uczniów, rodziców i nauczycieli).

25 kwietnia Obchody 76. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej

Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu 

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Gołębiu, teren 
przy „Dębach 
Pamięci”,  
ul. Puławska 31, 
Gołąb

Kolejna rocznica Zbrodni Katyńskiej – uroczy-
stość cykliczna zapoczątkowana w 2010 r. posa-
dzeniem Dębów Pamięci i odsłonięciem tablic 
ku czci oficerów zamordowanych przez NKWD 
w Charkowie i Twerze. Obie szkoły przystąpiły 
wówczas do ogólnopolskiej akcji „KATYŃ 
– ocalić od zapomnienia…’’.  
W uroczystościach biorą udział m.in. władze 
samorządowe i osobistości z Lubelskiej Rodziny 
Katyńskiej.

27 kwietnia Obchody Rocznicy 
Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Szkoła Podstawowa  
w Borowej

Szkoła Podstawowa 
w Borowej
Borowa 9A

Uroczysta akademia przygotowana przez 
społeczność szkolną dla uczczenia obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

27 kwietnia Gminny Mały 
Konkurs Recytatorski

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach zs.  
w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb 

Konkurs adresowany do uczniów szkół 
podstawowych, na stałe wpisany do kalendarza 
imprez promujących piękno języka ojczystego  
i kontakt z żywym słowem.

28 kwietnia Majowe święta Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach, Rada 
Rodziców Szkoły 
Podstawowej  
w Bronowicach 

Szkoła Podstawowa 
w Bronowicach, 
Bronowice 148

Uroczystość o charakterze patriotycznym dla 
społeczności lokalnej i zaproszonych gości. 
Uczczenie świąt narodowych: Święta Pracy, Świę-
ta Flagi, rocznicy Konstytucji 3 maja, zakończe-
nia II Wojny Światowej.
Opieka nad pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
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28 kwietnia Akademia z okazji 
Święta Narodowego 3 
Maja

Szkoła Podstawowa 
im. Ludowego Wojska 
Polskiego w Zarzeczu, 
Publiczne Gimnazjum  
w Zarzeczu

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Zarzeczu
Zarzecze 1

Uroczysta akademia przygotowana przez 
społeczność szkolną dla uczczenia obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Maj Międzyszkolny 
konkurs fotograficzny 
„Przyłapani na 
czytaniu”

Szkoła Podstawowa  
im. 2 Dywizji Piechoty  
I Armii Wojska Polskiego 
w Górze Puławskiej

Szkoła Podstawowa 
im. 2 Dywizji 
Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa  
w oparciu o sztukę fotografii. Zadaniem uczest-
ników jest wykonanie zdjęć przedstawiających 
ciekawe, nietypowe, oryginalne, mogą być też 
zabawne sytuacje związane z czytaniem książek. 
Fotografia ma być inspiracją, zachętą do spędza-
nia wolnego czasu z książką.

Maj Konkurs Recytatorski 
poezji i prozy ks. Jana 
Twardowskiego

Gimnazjum im.  
ks. Jana Twardowskiego 
w Górze Puławskiej, 
koordynator: Pani 
Dorota Chodoła

Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

XVI edycja konkursu recytatorskiego o zasięgu 
powiatowym.
Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Młodzi wykonawcy 
mają nie tylko możliwość pogłębiania zna-
jomości twórczości ks. Jana, ale mogą także 
skorzystać z fachowych porad jury dotyczących 
trudnej sztuki recytacji.
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patrona-
tem Wójta Gminy Puławy.

Maj Konkurs Mitologiczny Gimnazjum im.  
ks. Jana Twardowskiego 
w Górze Puławskiej, 
koordynator: Pani Alina 
Osiak

Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Kolejna edycja konkursu dla klas gimnazjalnych 
z terenu Gminy Puławy. Uczestnicy konkursu 
mają okazję zaprezentować swoje wiadomości  
z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej.

Maj „Operacja Weller 18” 
- uroczyste obchody 
73. rocznicy zrzutu 
ekipy skoczków 
Cichociemnych  
i materiałów wojennych  
w Opatkowicach

Parafia pw. NMP Królowej 
Różańca Świętego  
w Wysokim Kole, Funda-
cja im. Cichociemnych, 
Wójt Gminy Puławy, Szko-
ła Podstawowa w Opatko-
wicach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Opatkowicach

Szkoła Podstawowa 
w Opatkowicach
Opatkowice 43

Cmentarz 
parafialny  
w Wysokim Kole

Impreza patriotyczna organizowana co roku 
dla całej społeczności szkolnej, własnego środo-
wiska, zaproszonych gości  oraz społeczności 
lokalnej w celu upamiętnienia zrzutu ekipy 
skoczków Cichociemnych i materiałów wojen-
nych w Opatkowicach.

1 - 19 maja Wystawa fotografii 
Pani
Krystyny Szymańskiej

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

Wystawa fotografii, powstałych w trakcie podró-
ży, które są pasją autorki. 
Zdjęcia przyciągają wiele osób chętnych pozna-
nia kultury, architektury, roślinności i ludzi 
różnych krajów.

25 maja V Gminny Konkurs 
Ortograficzny

Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego  
w Gołębiu 

Gimnazjum 
im. Kanclerza 
Koronnego Jerzego 
Ossolińskiego 
w Gołębiu, ul. 
Puławska 31, Gołąb

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowania językiem ojczystym jako 
składnikiem dziedzictwa kulturowego i pozna-
wania jego piękna, zachęcenie do doskonalenia 
umiejętności posługiwania się pisaną odmianą 
języka, promowanie uczniów uzdolnionych 
ortograficznie.

Maj/czerwiec „Piknik rodzinny” 
- impreza o charakterze 
środowiskowym 
organizowana z okazji 
Dnia Matki, Dnia Ojca, 
Dnia Dziecka oraz 
Dnia Sportu

Szkoła Podstawowa  
w Opatkowicach

Szkoła Podstawowa 
w Opatkowicach
Opatkowice 43

Impreza cykliczna organizowana dla całej 
społeczności szkolnej, własnego środowiska, 
zaproszonych gości oraz społeczności lokalnej.
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1 czerwca IV Festyn Rodzinny Szkoła Podstawowa  
w Borowej

Szkoła Podstawowa 
w Borowej
Borowa 9A

Festyn rodzinny dla uczniów i ich rodziców, 
zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia 
Dziecka i Dnia Ojca.

1 czerwca Festyn dziecięcy Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb 

Impreza adresowana do dzieci, połączona  
z wieloma konkursami, wspólna zabawą  
i pieczeniem kiełbasek.

3 czerwca Piknik wiosenny 
– Święto Rodzinki

Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach 
Rada  Rodziców Szkoły 
Podstawowej  
w Bronowicach 

Szkoła Podstawowa 
w Bronowicach, 
Bronowice 148 
– teren wokół szkoły 
(park szkolny, 
boiska)

Impreza środowiskowa dla społeczności lokalnej 
oraz zaproszonych gości.
Promowanie zdrowego stylu życia: (zawody spor-
towe, taniec, zdrowe odżywianie- kiermasz zdro-
wej żywności). 

5 czerwca Dzień bez przemocy Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu, 
Gmina Puławy

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Gołębiu, boisko 
szkolne, ul. 
Puławska 31, Gołąb

Podsumowanie całorocznej akcji – Szkoła bez 
Przemocy. Szkoła od lat bierze udział  
w tej ogólnopolskiej akcji i otrzymuje stosowne 
certyfikaty – Szkoły bez Przemocy. Ponadto 
gimnazjum należy do sieci Szkół z Prawami 
Dziecka UNICEF.
Imprezą towarzyszącą jest ogólnopolska akcja 
„Cała Polska biega’’.

1 - 14 czerwca Wystawa twórczości 
zespołu plastycznego

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb 

Wystawa twórczości dzieci i młodzieży, nale-
żących do zespołów plastycznych działających 
przy GOK i podległych świetlicach.

Czerwiec Czwórbój 
lekkoatletyczny  
w kategorii dziewcząt 
i chłopców

Szkoła Podstawowa 
w Leokadiowie, 
koordynator: Pan Michał 
Walendziak

Szkoła Podstawowa 
w Leokadiowie, 
Leokadiów 40

Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawo-
wych z Gminy Puławy.

25 czerwca 6. Truskawkowy Rajd 
Rowerowy

Urząd Gminy Puławy Gmina Puławy Kolejna edycja rowerowej imprezy, której trasa 
przebiega po nadwiślańskich zakątkach lewo-
brzeżnej części Gminy Puławy.

2 lipca 7. Święto Truskawki  
w Gminie Puławy

Urząd Gminy Puławy, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach 
zs. w Gołebiu, gminne 
jednostki organizacyjne, 
stowarzyszenia, OSP

Stadion sportowy  
w Górze Puławskiej
ul. Długa, Góra 
Puławska

7. edycja najsmaczniejszej imprezy w regionie, 
promującej owocowe tradycje Gminy Puławy 
i całej Lubelszczyzny. Wydarzenie z roku na 
rok przyciąga coraz większą rzeszę miłośników 
truskawek i dobrej zabawy. Muzyczną niespo-
dzianką wieczoru będzie występ jednej z legend 
polskiej muzyki tanecznej – Zespołu Top One.

1 - 15 lipca I Nadwieprzański 
Plener Rzeźbiarski

Ochotnicza Straż 
Pożarna Skoki-Borowa, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach zs.  
w Gołębiu

Skoki, GOK  
w Puławach zs.  
w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

Impreza plenerowa o zasięgu ogólnopolskim, 
mająca charakter konkursu. W plenerze mogą 
wziąć udział profesjonaliści jak też amatorzy 
rzeźbiarstwa. Powstałe dzieła będą własnością 
organizatora, który zadecyduje o ich przezna-
czeniu. 

26 sierpnia Pożegnanie wakacji Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach zs.  
w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb

Impreza dla dzieci i młodzieży - wspólne gry 
i konkursy z nagrodami, ognisko i pieczenie 
kiełbasek.
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9 - 10, 16 – 17 
września

Europejskie Dni 
Dziedzictwa

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach 
zs. w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego  
w Gołębiu, Gimnazjum 
im. Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego  
w Gołębiu, Parafia pw. św. 
Floriana i św. Katarzyny 
w Gołębiu, Towarzystwo 
Przyjaciół Gołębia

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb, 

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Gołębiu,  
ul. Puławska 31, 
Gołąb

Kolejna edycja imprezy, odbywającej się lokalnie 
w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. 
Wydarzenie składa się z szeregu wystaw, pre-
zentacji, prelekcji oraz występów artystycznych, 
powiązanych z hasłem EDD, ogłaszanym  
w każdym roku. W Gołębiu Europejskie Dni 
Dziedzictwa odbędą się po raz dziewiąty.

Październik XVII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej  
w Górze Puławskiej

Towarzystwo Przyjaciół 
Góry Puławskiej, 
Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego 
w Górze Puławskiej, 
Szkoła Podstawowa im. 
2 Dywizji Piechoty I 
Armii Wojska Polskiego 
w Górze Puławskiej, 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Puławach zs. 
w Górze Puławskiej

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Kościół parafialny 
pw. św. Wojciecha  
w Górze Puławskiej
ul. Kościelna 16,
Góra Puławska

Wielodniowa impreza organizowana w paź-
dzierniku od 16 lat. 
Składają się na nią koncerty muzyczne, wystawy 
regionalne, wystawy sztuki: malarstwo, rzeźba, 
konkursy tematyczne dla młodzieży, spektakle 
teatralne, zawody sportowe ( Biegi Papieskie), 
spotkania autorskie. Gośćmi imprezy byli m.in. 
Mietek Szczęśniak, Krzysztof Globisz, Maja 
Komorowska, Antonina Krzysztoń, Anna 
Szałapak, Jar Chojnacki, Zespół Krakowskie 
Przedmieście, duet  
D. Żukowska, A. Korycki, Teatr A.

Październik Twórczość w Gminie 
Puławy - spotkanie 
twórców oraz wystawa 
zbiorowa i wieczór 
poezji

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

Świetlica wiejska  
w Gołębiu
ul. Puławska 8,
Gołąb

Prezentacja twórczości i promocja rękodzieła 
artystycznego, jako twórczej formy spędzania 
czasu wolnego. Promocja twórców i wystawa 
zbiorowa, służąca integracji środowiska twórcze-
go Gminy Puławy oraz wymianie doświadczeń.

Październik Dni Papieskie Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu 

Budynek Szkoły 
Podstawowej 
i Gimnazjum 
w Gołębiu, ul. 
Puławska 31, Gołąb,

Kościół parafialny 
pw. św. Floriana 
i św. Katarzyny 
w Gołębiu, ul. 
Folwarki 3, Gołąb

Przybliżenie sylwetki i nauki Papieża Błogosła-
wionego Jana Pawła II.

Uczniowie pod okiem katechetów i nauczycieli 
przygotowują  uroczysty koncert zgodnie  
z hasłem przewodnim, który prezentowany jest 
też w konkursie organizowanym w POK „Dom 
Chemika w Puławach’’ oraz całej społeczności 
gołębskiej. Uroczystość integruje, budzi reflek-
sję, bawi i jednoczy. 

Listopad Narodowe Święto 
Odzyskania 
Niepodległości

Szkoła Podstawowa  
w Borowej

Szkoła Podstawowa 
w Borowej
Borowa 9A

Uroczysta akademia przygotowana przez spo-
łeczność uczniowską, upamiętniająca rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Listopad Konkurs Recytatorski 
„…gdy myślę 
Ojczyzna…”

Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Górze 
Puławskiej, koordynator: 
Pani Iwona Kowalik

Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym dla 
młodzieży gimnazjalnej. Tematyka konkursu 
nawiązuje tematycznie do obchodów Święta 
Niepodległości.

10 listopada Akademia z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości

Szkoła Podstawowa 
im. Ludowego Wojska 
Polskiego w Zarzeczu, 
Publiczne Gimnazjum  
w Zarzeczu

Budynek Szkoły 
Podstawowej  
i Gimnazjum  
w Zarzeczu
Zarzecze 1

Uroczysta akademia przygotowana przez 
społeczność szkolną dla uczczenia obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości.
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10 listopada Wieczornica 
patriotyczna z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości

Szkoła Podstawowa  
w Bronowicach, Rada 
Rodziców  Szkoły 
Podstawowej  
w Bronowicach

Szkoła Podstawowa 
w Bronowicach, 
Bronowice 148

Uroczystość patriotyczna dla społeczności lokal-
nej o niepowtarzalnym charakterze, mająca na 
celu kultywowanie tradycji niepodległościowych 
i uczczenie symboli narodowych. Impreza po-
południowa z udziałem zaproszonych gości 

11 listopada Uroczyste obchody 99. 
Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości 

Gimnazjum  
im. Kanclerza Koronnego 
Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu, 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu, Parafia 
pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny w Gołębiu, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Gołębia

Budynek Szkoły 
Podstawowej 
i Gimnazjum 
w Gołębiu, ul. 
Puławska 31, Gołąb,
Kościół parafialny 
pw. św. Floriana 
i św. Katarzyny 
w Gołębiu, ul. 
Folwarki 3, Gołąb,
Miejsce na skwerze 
przy pomniku 
bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej  
w Gołębiu

Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości 
łączy całą społeczność lokalną, uczy poszano-
wania takich fundamentalnych wartości, jak: 
patriotyzm, niepodległość, wolność w każdym 
aspekcie, tolerancja, honor.

Na uroczystości gromadzą się mieszkańcy 
Gołębia; zapraszane są władze samorządowe, 
kombatanci, harcerze. Młodzież daje koncert 
w kościele parafialnym w Gołębiu. Weźmie też 
udział w konkursie pieśni patriotycznej  
w Puławach. 

29 listopada Czas na Andrzejki Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

Świetlica wiejska  
w Gołębiu
ul. Puławska 8,
Gołąb

Widowisko kabaretowe nawiązujące do tradycji 
ludowych, związanych z obchodami św. Kata-
rzyny i św. Andrzeja. Wróżby i wspólna zabawa 
z udziałem publiczności.

Grudzień Kiermasz ozdób 
świątecznych

Samorząd Uczniowski 
i Szkolne Koło PCK 
działające przy Szkole 
Podstawowej im. 2 
Dywizji Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej

Szkoła Podstawowa 
im. 2 Dywizji 
Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej
ul. Ogrodowa 18, 
Góra Puławska

Kościół parafialny 
pw. św. Wojciecha  
w Górze Puławskiej
ul. Kościelna 16, 
Góra Puławska

W okresie przedświątecznym (od pięciu lat) 
organizowany jest dwudniowy kiermasz ozdób, 
wykonanych w większości własnoręcznie przez 
uczniów, ich rodziców lub bliskich. Podczas 
imprezy sprzedawane jest również ciasto. Całość 
uzyskanego dochodu przekazywana jest na rzecz 
Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. 
Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym za-
interesowaniem społeczności lokalnej i angażuje 
znaczną część uczniów i nauczycieli. Jej głównym 
celem jest kształtowanie postaw humanitarnych 
wśród uczniów - rozwijanie wrażliwości na po-
trzeby drugiego człowieka i chęci niesienia pomo-
cy oraz integracja mieszkańców Gminy Puławy.

3 - 4 grudnia XII Konkurs 
- Wystawa Modeli 
kartonowych o Grand 
Prix Dyrektora GOK

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

Świetlica wiejska  
w Gołębiu
ul. Puławska 8,
Gołąb

Impreza ogólnopolska skierowana do mode-
larzy zrzeszonych i osób indywidualnych, bez 
względu na płeć i wiek. Wydarzenie zyskuje co 
roku większe uznanie społeczności lokalnej 
i przyciąga nowych sponsorów, rozwija za-
interesowania i pasje uczestników konkursu, 
integruje.

10 - 23 grudnia Inspiracje 
bożonarodzeniowe
 - wystawa dziecięcych 
prac plastycznych

Gminny Ośrodek 
Kultury w Puławach  
zs. w Gołębiu

GOK w Puławach 
zs. w Gołębiu
ul. Folwarki 1, 
Gołąb 

Wystawa prac dzieci z zespołów plastycznych 
działających w GOK w Gołębiu i świetlicach  
w Górze Puławskiej i Borowej.
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Pamięć, modlitwa i pojednanie... - uroczystość 
ponownego otwarcia i poświęcenia Cmentarza 
Wojennego w Sosnowie 

W środę, 19 października 2016 r. odbyła się uroczy-
stość ponownego otwarcia i poświęcenia Cmentarza 
Wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sosnowie. 
Miejsce to przez lata zapomniane, odzyskało pamięć  
i godność dzięki współpracy samorządu Gminy Puła-
wy i organizacji Austriacki Czarny Krzyż. W ceremo-
nii wziął udział Ambasador Republiki Austrii w Pol-
sce JE dr Thomas M. Buchsbaum oraz wysokiej rangi 
dyplomaci z Niemiec i Rosji.

Cmentarz Wojenny w Sosnowie został założony  
w 1914 r. Spoczęło na nim ok. 1500 żołnierzy walczą-
cych w armiach austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyj-
skiej, którzy polegli w rejonie wsi Zamość – Wysokie 
Koło – Sosnów, podczas walk na przedpolach Twierdzy  
Dęblin i na przedmościu puławskim. Według history-
ków, na frontach I Wojny Światowej w mundurach ob-
cych armii walczyło nawet 3,4 mln Polaków, jest więc 
bardzo prawdopodobne, że w mogiłach w Sosnowie 
leży wielu naszych rodaków.

Pół wieku działalności Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Łęce 

W niedzielę, 16 października 2016 r. odbyły się 
uroczystości z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łęce.

Z tej okazji w Kościele parafialnym pw. św. Wojcie-
cha w Górze Puławskiej odprawiono uroczystą Mszę 
Świętą w intencji żyjących i nieżyjących druhów stra-
żaków z Łęki. Następnie obchody 50-lecia OSP prze-
niosły się do remizy, gdzie z rąk Wójta Gminy Puławy 

Krzysztofa Brzezińskiego, który jest jednocześnie Pre-
zesem Zarządu Gminnego ZOSP RP, Doroty Osiak - 
Przewodniczącej Rady Gminy Puławy oraz Brygadiera 

Krzysztofa Morawskiego - Zastępcy Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Puławach, najbardziej zasłu-
żeni druhowie otrzymali medale, odznaki wzorowego 
strażaka i listy gratulacyjne.

Tekst i fot. Remigiusz Jeżewski

Pod pomnikiem przy budynku szkolnym w Zarzeczu złożono kwiaty 
i zapalono znicze ku pamięci zamordowanych nauczycieli.
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Początki współpracy Gminy Puławy i Austriackiego 
Czarnego Krzyża (Österreichisches Schwarzes Kreuz 
– skrót ÖSK) sięgają 2013 r. Organizacja ta powstała  
w Wiedniu w 1919 r., a jej głównym celem jest niesienie 
pokoju poprzez budowę i utrzymywanie miejsc po-
chówku ofiar cywilnych, prześladowań politycznych 
i żołnierzy w całej Europie. Dzięki dotacji przekaza-
nej przez ÖSK, przed trzema laty na cmentarzu w So-
snowie ustawiono kamień upamiętniający poległych 
żołnierzy. W 2016 r. przeprowadzono szereg dalszych 
prac rewitalizacyjnych – usunięto część zadrzewienia, 
wykonano alejkę i utwardzono drogę dojazdową do 
nekropolii. Przy kamieniu stanęły dwa metalowe krzy-
że: rzymsko- i greckokatolicki. Całość prac sfinansowa-
ła strona austriacka oraz Konsulat Honorowy Austrii 
w Lublinie.

Uroczystość ponownego otwarcia i poświęcenia 
cmentarza była wyjątkowa z wielu względów. Jej ran-
gę podkreśliła obecność Ambasadora Republiki  
Austrii JE dr Thomasa M. Buchsbauma, Zastępcy 
Attaché ds. obrony Ambasady Republiki Federal-
nej Niemiec w RP Pana dr Bodo Nolte, I Sekretarza  
Ambasady Federacji Rosyjskiej w RP Pana Aleksie-
ja Fomicheva oraz przedstawicieli Austriackiego 

Pan Aleksiei Fomichev – I Sekretarz Ambasady Rosji w Polsce (po 
lewej) oraz Pan dr Bodo Nolte – Zastępca Attaché ds. obrony Ambasady 
Niemiec w Polsce (po prawej).

Modlitwę nad grobami poległych żołnierze odmówili duchowni  
trzech wyznań.

Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Thomas M. Buchsbaum podczas 
przemówienia na cmentarzu.

Przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża z trudem kryli wzruszenie 
podczas wspólnej modlitwy na cmentarzu.

Czarnego Krzyża - Pana dr Gerolda Ortnera – Kon-
sula Honorowego RP w Graz oraz jego małżonki Pani  
Stefanie Ortner, Pana płk Dietera Allescha – prze-
wodniczącego styryjskiego oddziału ÖSK, Pana  
Petera Sixla – Kuratora ÖSK, Pana Stefana  
Börgera – Kierownika Biura ds. Europejskich i Mię-
dzynarodowych Rządu Styrii i Pana Manfreda Kainza 
– przyszłego Konsula Honorowego RP w Graz. Wśród 
uczestników znalazł się także Pan Piotr Majchrzak, 
który dzień wcześniej objął funkcję Konsula Honoro-
wego Republiki Austrii w nowoutworzonej placówce 
dyplomatycznej w Lublinie. Uroczystość zgromadziła 
wielu samorządowców różnych szczebli, przedstawi-
cieli organizacji społecznych, służb mundurowych, 
placówek oświatowych i mieszkańców.

Ceremonię rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy 
Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego, który zwrócił 
się do zebranych w języku polskim, niemieckim i ro-
syjskim. Następnie głos zabrał Ambasador Republiki 
Austrii, podkreślając potrzebę wzajemnego pojedna-
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nia i pokoju, wskazując, że pomimo bolesnej historii 
istnieje wiele podobieństw, które łączą Narody Polski 
i Austrii.

Cmentarz został poświęcony przez duchownych 
trzech wyznań – Ks. Grzegorza Brudnego – Pastora Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lubli-
nie, Ks. Jarosława Szczura - Proboszcza Parafii Prawo-
sławnej pw. Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny 
w Puławach i Ks. Sylwestra Laskowskiego – Proboszcza 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca 
w Zarzeczu. Odwołując się do spoczywających w So-
snowie żołnierzy, w wywiadzie dla TVP3 Lublin Ks. La-
skowski powiedział - Oni szli za wezwaniem, czy dobrze ro-
zumieli to wszystko co się tutaj działo to już jest osąd Pana Boga. 
Oni tutaj polegli, leżą, a tak jak każdemu człowiekowi, który 
umrze należy się cześć i szacunek.

Po poświęceniu nastąpiła ceremonia złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy przed kamieniem upamiętnia-
jącym poległych, a po niej wręczenie podziękowań 
i wyróżnień. Wójt Krzysztof Brzeziński wspólnie  
z Ambasadorem Austrii i Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Puławy Panią Dorotą Osiak wręczyli podziękowa-
nia osobom i organizacjom, które okazały wsparcie  

i zaangażowały się w prace rewitalizacyjne na cmenta-
rzu i przygotowanie uroczystości jego otwarcia. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności złożyli stronie austriackiej 
za pokrycie w całości kosztów odnowienia nekropolii.

Przedstawiciele ÖSK wręczyli honorowe wyróż-
nienia dla przedstawicieli samorządów, które podjęły 
współpracę na rzecz odnowienia cmentarzy wojen-
nych, w tym Gminy Jabłonna, Gminy Niemce i Gmi-
ny Puławy. Złote Krzyże za Zasługi dla Austriackiego 
Krzyża otrzymali Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof 
Brzeziński oraz jego Zastępca Pan Norbert Staszak.

Udział Ambasadora Republiki Austrii w uroczy-
stości na cmentarzu w Sosnowie poprzedziła wizyta 
w szkole w Zarzeczu. Dyplomata złożył kwiaty przed 
pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć Ro-
mana Nolberka i Stanisława Gębki – nauczycieli szko-
ły w Zarzeczu, którzy zostali aresztowani i straceni  
w obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen. Z oka-
zji uroczystości w szkole przygotowano okolicznościo-
we wystawy oraz ulotkę.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. Grzegorz Kamela (UGP)

XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Już po raz szesnasty Towarzystwo Przyjaciół Góry 

Puławskiej, we współpracy z miejscowymi szkoła-
mi, parafią i biblioteką, zorganizowało Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Wydarzenie to rozpoczęło się we 
czwartek, 6 października 2016 r. prezentacją filmu 
pod tytułem „Fatima - historia objawienia”, opo-
wiadającego o objawieniach Matki Boskiej portu-
galskim dzieciom - Franciszkowi, Łucji i Hiacyńcie  
w roku 1917 w Fatimie.

Jak we wprowadzeniu do projekcji powiedział Pro-
boszcz parafii w Górze Puławskiej Ks. Marek Kucharski - 
chciałbym, żeby ten film był takim wprowadzeniem dla nas, wpro-
wadzeniem w przyszły rok, rok jubileuszowy objawień fatimskich  
i żeby ten rok rozjaśnił nam wiele tajemnic z którymi żyjemy…

6. Biegi Papieskie
W sobotę, 8 października br. na osiedlu w Górze 

Puławskiej, w ramach XVI Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, już po raz szósty rozegrano Biegi Papieskie. Im-
preza została zorganizowana przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Start” działający przy Szkole Podstawowej  
i Gimnazjum w Górze Puławskiej.

Mimo deszczowej pogody i niskiej temperatury, 
w imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników po-
dzielonych na kilka kategorii wiekowych. Na dystan-
sach od 200 do 1200 metrów ścigały się przedszkolaki, 
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół śred-
nich oraz wszyscy chętni mieszkańcy Góry Puławskiej 
i nie tylko. Rywalizacja o najwyższe lokaty była bardzo 
zacięta, ale jak zapewniali organizatorzy, najbardziej 

liczył się udział w tym wydarzeniu, na dowód czego 
wszyscy uczestnicy VI Biegów Papieskich w Górze  
Puławskiej otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

Wystawa fotografii „Pomniki pamięci, pomniki 
niepamięci”

Kolejnym wydarzeniem XVI DKCH była wystawa 
fotografii pt. „Pomniki pamięci, pomniki niepamię-
ci”, poświęcona nagrobkom znajdującym się na cmen-
tarzu parafialnym w Górze Puławskiej, którego histo-
ria sięga ponad dwustu lat.

Wystawa otwarta w sali parafialnej zawiera nie tylko 
krótką historię miejsc i zatrzymane w kadrze elemen-
ty architektury cmentarnej i nagrobków, ale przede 
wszystkim przypomina o ludziach, którzy przed laty 
żyli, pracowali, mieli rodziny i w znacznym stopniu 
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przyczynili się do rozwoju Góry Puławskiej i całego na-
szego regionu. Podczas piątkowego wernisażu przed-
stawiciele Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej  
w porozumieniu z Księdzem Proboszczem Markiem 
Kucharskim podjęli inicjatywę zmierzającą do zorga-
nizowania cyklicznej kwesty w Dzień Wszystkich Świę-
tych, z której dochód przeznaczony byłby na odnowę 
zabytkowych i najstarszych nagrobków znajdujących 
się na cmentarzu w Górze Puławskiej.

Na pamiątkę 1050. rocznicy Chrztu Polski

Odbywające się w Górze Puławskiej XVI DKCH 
były doskonałą okazją do upamiętnienia 1050. roczni-

cy Chrztu Polski. W niedzielę, 9 października br., na 
pamiątkę wydarzenia z 966 roku, które pozwoliło na-
szej Ojczyźnie przystąpić do chrześcijańskiej kultury 
zachodnioeuropejskiej, mieszkańcy Góry Puławskiej, 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej  
i księża na czele z Proboszczem Markiem Kucharskim 
na placu przykościelnym posadzili dąb, który został 
ufundowany przez Nadleśnictwo Puławy. Ostatnim 
akordem tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Górze Puławskiej był wyjątkowy, przepełniony re-
fleksją i wielką miłością do Pana Boga koncert zespołu 
„Moja rodzina”.

Tekst i fot. Remigiusz Jeżewski

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 już za nami 
18 września br. zakończyły się obchody Europej-

skich Dni Dziedzictwa w Gołębiu. Tegoroczna edy-
cja wydarzenia odbywała się pod hasłem „gdzie duch 
spotyka się z przestrzenią”.

Niedzielne popołudnie obfitowało w szereg atrakcji, 
skierowanych zarówno do starszych, jak i młodszych 
odbiorców. Kabaret „Babeczki” w swoim widowi-
sku przybliżył, w humorystycznym wydaniu, historię 
Chrztu Polski. Po spektaklu ulicami Gołębia przeszedł 
barwny korowód, który podążał śladami miejsc pamię-
ci. Resztę dnia wypełniły występy artystyczne, wystawy 
oraz rozstrzygnięcie konkursu na strój średniowieczny.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Tekst: Kamil Lewandowski (RN)
Fot. archiwum UGP
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Gminne echa w obiektywie, czyli fotograficzny
skrót najważniejszych wydarzeń 

12 września 2016 – członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Gołębia, harcerze z gołębskiej 21 DH „Astra” im. 
Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciele samorządu 
gminnego wspólnie uczcili 73. rocznicę akcji wysadze-
nia niemieckiego pociągu amunicyjnego pod Gołę-
biem, przeprowadzonej przez partyzantów BCH.

14 września – w puławskim szpitalu odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Oddziału Noworodkowego wraz z Po-
radnią Patologii Noworodka, które przeszły gruntowny 
remont. Gmina Puławy także przyczyniła się do realiza-
cji tego ważnego przedsięwzięcia, przekazując dotację 
na zakup urządzenia do resuscytacji noworodków.

16 września – w Urzędzie Gminy Puławy gościliśmy 
uczniów szkół podstawowych z Leokadiowa i Opatko-

wic. Dzieci pod okiem Sekretarza Gminy Pawła Kamo-
li poznały podstawy działania naszej instytucji, dowie-
działy się jak i gdzie można załatwiać najważniejsze 
sprawy. Serdecznie zapraszamy w odwiedziny kolejne 
szkoły i klasy.

23 września – w Filii Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Leokadiowie odbyło się otwarcie wystawy zorga-
nizowanej w ramach Tygodnia Zakazanych Książek. 
Zaprezentowano kilkadziesiąt pozycji literackich, któ-
rych lektura była zakazywana na przestrzeni lat w róż-
nych krajach. Rozdano także nagrody w konkursie na 
najaktywniejszego czytelnika wakacji 2016.

27 września – na terenie przy Szkole Podstawowej 
w Bronowicach odbyły się gminne biegi przełajowe  
o Puchar Wójta Gminy Puławy. Pogoda dopisała, a at-
mosfera była pełna emocji. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 80 osób. 
Koordynatorem zawodów był Pan Robert Małkus.

12 października  – w gościnnych murach Szkoły 
Podstawowej w Opatkowicach z rąk Wójta Krzyszto-
fa Brzezińskiego dyrektorzy samorządowych szkół  
i przedszkoli otrzymali nagrody Wójta Gminy Puławy, 
będące wyrazem uznania za dotychczasową pracę na 
rzecz rozwoju edukacji i wkład włożony w wychowanie 
młodego pokolenia mieszkańców Gminy Puławy.

19 października – Ambasador Republiki Austrii 
w RP JE dr Thomas M. Buchsbaum gościł w Urzędzie 
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Gminy Puławy. Wizyta dyplomaty była zwieńczeniem 
wieloletniej współpracy, prowadzonej przez Gminę 

Puławy z partnerami z Austrii. Pan Ambasador odbył 
rozmowę z Wójtem i Panią Dorotą Osiak - Przewodni-
czącą Rady Gminy Puławy oraz spotkał się z pracowni-
kami.

24 października – Wójt Gminy Puławy Krzysztof 
Brzeziński na zaproszenie Ambasadora Republiki Au-
strii JE dr Thomasa Buchsbauma i jego małżonki dr 
Gerlinde Buchsbaum, był gościem uroczystości z oka-
zji Święta Narodowego Republiki Austrii. W uroczy-
stości wzięli udział liczni przedstawiciele dyplomacji, 
władz państwowych i samorządowych, służb mundu-
rowych i organizacji społecznych.

Redakcja



Nasze sukcesy na XVI Powiatowym Dniu Kultury  
w Puławach – 24.11.2016 r.

Laureaci dorocznej Nagrody Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury

Pani Agnieszka Maj – Nagroda to taka 
piękna chwila w sercu, która zostanie na 
wspomnienie…  Jest kumulacją cierpliwości 
w realizowaniu małych i większych marzeń 
służących sobie i innym. Taki podarunek mobi-
lizuje i rodzi chęci do dalszej pracy.  Serdecznie 
dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Gołębia oraz  
Starostwu Powiatowemu w Puławach za do-
cenienie moich działań w sferze kultury.

Pan Dariusz Kosmowski – Chciałbym 
serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Puła-
wy Krzysztofowi Brzezińskiemu za nominację 
a Panu Staroście Witoldowi Popiołkowi za 
uhonorowanie mnie nagrodą w dziedzinie kul-
tury. Cieszę się, że moje zaangażowanie i pra-
ca z młodzieżą zostały docenione. Muzyka jest 
moją pasją a prowadzenie zespołu „Aplauz” 
daje mi ogromną satysfakcję. Każde otrzymane 
wyróżnienie jest dla mnie bardzo ważne.

Pan Zbigniew Barankiewicz – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach zs. 
w Gołębiu – Szanowny Panie Starosto, Pragnę 
gorąco podziękować za uhonorowanie mnie 
nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie kultury, 
która jest niezwykle cenna (…) gdyż utwierdza 
w przekonaniu, że to co robimy jest słuszne i po-
trzebne. (…) Pragnę jednocześnie złożyć deklara-
cję dalszej – owocnej współpracy podczas tworze-
nia różnych przedsięwzięć kulturalnych.

Laureaci Konkursu Wydawnictw Regionalnych

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia 
zdobyło I miejsce w kategorii „wy-
dawnictwo historyczne” za publikację  
pt. „Powroty w gołębskie opłotki” (na 
zdjęciu Pani Teresa Woszczek – Prezes 
TPG).

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puław-
skiej zajęło III miejsce w kategorii „wy-
dawnictwo historyczne” za publikacje 
pt. „Kartki z historii Góry Puławskiej 
i okolic. Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Górze Puławskiej” oraz „Kartki  
z historii Góry Puławskiej i okolic. Ec-
clesia Dei 1020-2015” (na zdjęciu Pani 
Teresa Dymowska – Prezes i Pan To-
masz Mizak – Wiceprezes TPGP).

Gminna Biblioteka Publiczna w Pu-
ławach zs. w Górze Puławskiej wywal-
czyła I miejsce w kategorii „album” za 
publikację „Piękno kapliczek, figur 
i krzyży przydrożnych” (na zdjęciu 
Pani Zofia Małek – Dyrektor GBP).


