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Czy wiesz, że pewien procent podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych (PiT) zasila budżet gminy, 
w której mieszkasz?

- Zgodnie z obowiązującym prawem, samorządy 
partycypują we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych. Blisko 38% ogólnego wpływu z PIT
-u do kasy państwa, zasila później budżety gmin. 

ile pieniędzy z PiT-u wpływa do budżetu Gminy Pu-
ławy?

- W 2015 roku budżet Gminy Puławy zasiliła kwota 
blisko 6,8 mln zł, a w 2016 roku wpływy z PIT-u wynio-
sły ponad 7,4 mln. Dochody z tego tytułu mogą stano-
wić nawet 20% ogółu wpływów do gminnej kasy.

Skąd wiadomo, do której gminy trafi ą pieniądze 
z mojego PiT-u?

 - To proste. O tym, do kasy której gminy wpłynie 
część podatku PIT decyduje miejsce zamieszkania po-
datnika.

Co w sytuacji, gdy moje miejsce zamieszkania różni 
się od zameldowania?

PRaCUJeSZ lUB MieSZkaSZ w GMinie PUławY? 
PRZekaż SwÓJ PodaTek na RoZwÓJ 
inweSTYCJi w TwoiM oToCZeniU! 

- Dla rozliczeń podatku PIT ważne jest wyłącznie 
miejsce zamieszkania podatnika, a nie jego zameldo-
wania. Oznacza to, że podatnik może bez problemu 
złożyć zeznanie podatkowe w miejscu gdzie np. pra-
cuje i zamieszkuje (lub tylko zamieszkuje) – czyli prze-
bywa z zamiarem stałego pobytu, a nie tam gdzie jest 
zameldowany. Nawet jeśli podatnik nie posiada mel-
dunku w miejscowości, w której przebywa, składając 
deklarację PIT wystarczy, że w odpowiedniej rubryce 
deklaracji wpisze swój aktualny adres. Co więcej, skła-
danie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym 
właściwym według miejsca zameldowania w świetle 
przepisów podatkowych należy uznać za błędne.

Zatem składając roczną deklarację PiT mogę wspie-
rać rozwój gminy, w której faktycznie mieszkam?

- dokładnie tak! większe wpływy do budżetu gmi-
ny z podatku PiT to więcej pieniędzy np. na inwesty-
cje - nowe drogi, chodniki, szkoły, boiska czy place za-
baw. wpisując w rocznej deklaracji podatkowej swo-
je miejsce zamieszkania, decydujesz o tym, że Twoje 
pieniądze będą służyć dla Ciebie i Twojego otoczenia.
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i przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych oraz cen-
ne uwagi i wnioski dotyczące działania OSP w naszej 
gminie. Pragnę przypomnieć, że w tym roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bronowicach obchodzi swój stuletni 
jubileusz. Do planowanej publikacji OSP Bronowice po-
szukujemy materiałów w postaci dawnych fotografi i, re-
lacji etc. Ciekawe byłoby w naszym Kurierze umieszcza-
nie również dawnych, historycznych zdjęć, połączonych 
z relacjami i nowymi informacjami o naszej gminie. Liczę 
więc na Państwa pomoc i współpracę.

Podsumowanie działalności inwestycyjnej samorządu 
gminnego w roku 2016 oraz plany na rok bieżący znaj-
dziecie Państwo w odrębnym artykule na łamach niniej-
szego wydania „Kuriera”. W tym miejscu chciałbym jed-
nak przypomnieć, że w szczególności realizacja od wielu 
lat oczekiwanych zadań – rozbudowy budynków szkol-
nych w Górze Puławskiej i Gołębiu - była możliwa dzię-
ki naszej kilkuletniej, zwycięskiej walce o przekazanie 
innemu zarządcy starego mostu na Wiśle wraz z blisko 
9 – kilometrowym odcinkiem dawnej drogi krajowej Nr 
12. Jeżeli kilkanaście milionów złotych z gminnego bu-
dżetu musiałoby zostać wydanych na remont mostu, to 
rozbudowa szkół pozostałaby wciąż naszym wspólnym, 
niespełnionym marzeniem.

Przed nami kolejny rok obfi tujący w liczne wydarzenia 
kulturalne, społeczne, i sportowe. W ubiegłym numerze 
„Kuriera” zaprezentowaliśmy kalendarium imprez na 
2017 rok, a dziś z radością dopisujemy do niego kolej-
ne, ważne wydarzenie. Nasza gmina wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym w Puławach będzie organizatorem 
Dożynek Powiatu Puławskiego 2017, które odbędą się 
26 i 27 sierpnia br. Tradycyjnie pierwszego dnia odbędą 
się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, któ-
re zostaną rozegrane na stadionie sportowym w Górze 
Puławskiej. Niedzielne uroczystości dożynkowe odbędą 
się w centrum Gołębia. Już dziś serdecznie zapraszam 
wszystkich Państwa, w szczególności mieszkańców Gołę-
bia, do współpracy przy przygotowaniu Święta Plonów. 
Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i przepraszam za 
ewentualne niedogodności czy utrudnienia związane 
z organizacją wydarzenia.

Słychać już pierwsze od-
głosy wiosny i natura budzi 
się do nowego życia. W No-
wym 2017 roku na pewno 
każdy z nas ma jakieś am-
bitne plany. Osobiście życzę 
Państwu z całego serca aby 
wszelkie przedsięwzięcia 
i marzenia jak najszybciej 
się spełniły. 

Nowy rok dla samorządu Gminy Puławy zaczął się 
bardzo pracowicie. Stoją przed nami nowe zadania i wy-
zwania. Wygaszanie trzech gimnazjów w naszej gminie 
i nowa reforma oświatowa w Polsce to ogromna od-
powiedzialność spoczywająca na barkach samorządu, 
wiele spotkań z dyrektorami, szkolenia, rozmowy, kon-
sultacje oraz szukanie jak najlepszych i jak najmniej bo-
lesnych rozwiązań. W 31. Kurierze Gminy Puławy znajdą 
Państwo wiele relacji z przeróżnych uroczystości oraz 
dużo innych praktycznych informacji. Jak widać nasza 
gmina tętni życiem. Jako wójt jestem dumny i szczęśliwy 
z tak wielu  szlachetnych przedsięwzięć naszych miesz-
kańców, za które pragnę z całego serca podziękować. 
Na szczególną uwagę w naszej gminie zasługują rów-
nież owocne działania dzieci i młodzieży. Niestety nie 
wszystkie informacje docierają do nas i nie jesteśmy 
w stanie o wszystkich wydarzeniach Państwa na bieżąco 
w naszym kwartalniku informować. Dlatego zapraszam 
wszystkich zainteresowanych do śledzenia na co dzień 
naszej strony internetowej www.gminapulawy.pl oraz 
profi lu na Facebooku (facebook.com/owocnienadwisla).
Wiele ważnych informacji zamieszczamy również na 
tablicach sołeckich i gminnych w poszczególnych miej-
scowościach. W tym miejscu pragnę  bardzo serdecznie 
podziękować naszym pracowitym społecznikom – Soł-
tyskom i Sołtysom Gminy Puławy. Z okazji ich Święta 
11 marca składam gorące życzenia zdrowia, wytrwało-
ści, szczęścia oraz satysfakcji z wykonywanej posługi.

Pragnę ponownie zaprosić do współpracy wszystkich 
Państwa, którzy zainteresowani są współredagowaniem 
naszego kwartalnika. Chcielibyśmy aby nasze czasopi-
smo było zawsze atrakcyjne i ciekawe. Dlatego proszę 
Państwa o nadsyłanie artykułów i propozycji różnych te-
matów, które mogą być interesujące dla naszych miesz-
kańców.

Ostatnie tygodnie to czas podsumowań w gminnych 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję 
wszystkim zastępom za profesjonalne przygotowanie 

drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! Szanowni Państwo! drodzy Przyjaciele!

www.krzysztofb rzezinski.pl

www.gminapulawy.pl

tel. 81 889 05 25

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji 
w godzinach od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie 
lub osobiście w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.

Życząc Państwu miłej lektury serdecznie Państwa pozdrawiam

Wójt Gminy Puławy
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Materne-Polska Sp. z o.o.

Łopatki 37 A, 24-160 Wąwolnica

poszukuje producentów truskawek, chętnych 
do założenia plantacji truskawki SenGa SenGana.

oferujemy dostawę sadzonek 
oraz stałą cenę na dostawy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

693-933-639 Rafał
693-933-629 Renata
609-507-102 Paweł

e-mail: zakupyowoce@materne.pl

W niedzielę, 2 lipca 2017 r. na stadionie sportowym 
w Górze Puławskiej odbędzie się siódma edycja Świę-
ta Truskawki. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, 
organizacje i fi rmy zainteresowane współpracą przy 
organizacji wydarzenia na spotkanie, które odbędzie 
się 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Puławy. Chętnie poznamy 
Państwa opinie, uwagi i pomysły, które pozwolą nam 
uczynić Święto Truskawki jeszcze bardziej atrakcyjnym 
i dopasowanym do Państwa oczekiwań.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy PuławySerdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na 

uroczystość otwarcia rozbudowanej stacji uzdatnia-
nia wody w Gołębiu, która odbędzie się 22 marca 
2017 r. (środa) o godz. 12:00 przed budynkiem stacji 
(ul. Polna 24).

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

7. Święto Truskawki 
w Gminie Puławy – 

spotkanie organizacyjne

Zaproszenie
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W okresie od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. odby-
ły się dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas których 
Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XIX/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XIX/138/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2017,
• XIX/139/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
• XIX/140/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XIX/141/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy,

• XIX/142/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy,

• XIX/143/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puławy do 
partnerskiego projektu pn. „Zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa 
lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowni-
czo-gaśniczych dla ochotniczych Straży Pożarnych” 
Regionalnego Programu operacyjnego wojewódz-
twa lubelskiego na lata 2014-2020,

• XIX/144/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami Sołectwa Janów-Sosnów,

• XIX/145/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania narkomanii na rok 2017 dla Gminy 
Puławy,

• XIX/146/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puła-
wy”,

• XX/147/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2017,

• XX/148/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie upo-
ważnienia wójta Gminy Puławy do obniżenia opłat 
za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących 
własność Gminy Puławy ustalonych Uchwałą nr 
Xiii/84/2016 z dnia 3 marca 2016 r.,

• XX/149/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XViii/132/2016 Rady Gminy 
Puławy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przy-
jęcia rocznego programu współpracy Gminy Puła-
wy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2017 rok,

• XX/150/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr X/23/07 Rady Gminy Puławy 
z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczególnych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
szczegółowych warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobie-
rania,

• XX/151/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXXii/192/2014 Rady Gminy 
Puławy z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat za świadczenia publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych na terenie Gminy Puławy,

• XX/152/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puławy do 
nowego ustroju szkolnego,

• XX/153/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę na terenie Gminy Puławy,

• XX/154/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków do urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej 
Gminy Puławy,

• XX/155/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyzna-
czenia inkasentów i określenia wysokości wynagro-
dzenia za inkaso,

• XX/156/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Puławy na rok 
2017,

• XX/157/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady 
Gminy Puławy na rok 2017,

• XX/158/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Puław-
skiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2519l na odcinku droga 
wojewódzka 738 – Bronowice – dobrosławów – 
dawna droga krajowa 12”.

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”.

Podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Puławy, Rad-
ni wydali opinię m.in. w następujących sprawach:
• Spośród kilkudziesięciu przedstawionych przez Wój-

ta i pracowników Urzędu propozycji, radni - biorąc 
pod uwagę możliwości fi nansowe budżetu gminy - 
wybrali do realizacji następujące zadania:

Z działalności Rady Gminy Puławy
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- budowa odcinka drogi w Borowej (od ul. Fortowej 
do szkoły),

- budowa drogi Kowala – Kajetanów,
- budowa drogi w Łęce,
- opracowanie projektu budowy drogi w Wólce Go-

łębskiej (pod lasem),
- opracowanie projektu budowy drogi – ul. Piasko-

wej w Gołębiu,
- budowa odcinka oświetlenia drogowego w Dobro-

sławowie,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia drogo-

wego przy chodniku Janów – Sosnów,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia drogo-

wego przy lesie w Kolonii Góra Puławska,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia drogo-

wego na ul. Wspólnej w Klikawie,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia drogo-

wego na ul. Puławskiej i Uroczej w Gołębiu,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia dro-

gowego na ul. Radomskiej za CPN, ul. Adamówka, 
Truskawkowej i Malinowej w Górze Puławskiej.

• Radni opowiedzieli się wykonywaniem w pierwszej 
kolejności dokumentacji projektowych na budowę 
oświetlenia drogowego, a jeśli pojawią się dodatko-
we środki fi nansowe, przeznaczeniem ich na budo-
wę odcinka oświetlenia w Dobrosławowie,

Opracowanie: Kamil Lewandowski
Redaktor Naczelny

Podsumowanie minionego 
w Gminie Puławy i plany na 

w piątek, 15 grudnia 2016 r. 
Rada Gminy Puławy przyjęła bu-
dżet na 2017 r. dokument zakłada 
m.in. utrzymywanie dotychczaso-
wego tempa i nakładów na inwe-
stycje w gminie. w minionym roku 
na ten cel wydatkowano ponad 14 
mln zł, a w bieżącym kwota ta się-
gnie niespełna 16 mln zł.

Miniony, 2016 rok dla samorzą-
du gminnego był bardzo pracowity 
pod względem działań inwestycyj-
nych. Nowe nawierzchnie asfaltowe 
w Kajetanowie, Skokach, Smogo-
rzowie i Łęce o łącznej długości po-
nad 2,2 km, nowe linie oświetlenio-
we w Matygach i w Niebrzegowie 
obejmujące w sumie 32 nowe słupy 
z lampami, zjazd przed budynkiem 
OSP w Gołębiu – to tylko część zre-
alizowanych przedsięwzięć.

Kolejne inwestycje powstały przy 
współpracy Gminy Puławy z Powia-

tem Puławskim – remont skrzyżo-
wania w Kajetanowie, przebudowa 
drogi powiatowej w Niebrzegowie 
i budowa chodnika przy ul. Puław-
skiej w Gołębiu. Na wykonanie tych 
zadań gmina przekazała dotacje, 
których ogólna wartość wyniosła 
blisko 200 tys. zł.

Wśród strategicznych inwestycji 
roku 2016 należy wymienić rozbu-
dowę i przebudowę budynku szkol-
nego w Górze Puławskiej, która zo-
stała odebrana od wykonawcy 16 
grudnia 2016 r. Wartość umowy na 
jej realizację przekroczyła 9,2 mln 
zł. W Gołębiu zakończono prace 
związane z generalną moderniza-
cją stacji uzdatniania wody, która 
dostarcza wodę pitną do mieszkań-
ców prawobrzeżnej części gminy. 
Wartość tej inwestycji to blisko 1,5 
mln zł. Trwają rozpoczęte wiosną 
prace przy rozbudowie budynku 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Gołębiu. Zakończenie budowy za-
planowane jest na listopad 2017 r.
a jej wartość wyniesie niespełna 
7 mln zł.

W budżecie na 2017 r. znala-
zły się środki na budowę nowych 
i utrzymanie istniejących dróg (ok. 
2,2 mln zł), w tym przebudowę, 
wspólnie z Powiatem Puławskim, 
ponad 4-kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Bronowice – Ka-
jetanów – Dobrosławów. W przy-
padku otrzymania dofi nansowania 
z PROW 2014-2020, zostanie prze-
prowadzony remont świetlicy wiej-
skiej w Skokach, którego zakładana 
wartość to 240 tys. zł. W budżecie 
zaplanowano także środki w wyso-
kości 330 tys. zł na dofi nansowanie 
zakupu nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP w Górze 
Puławskiej.
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roku 
2017 r. 

Wspomniana wyżej rozbudowa 
budynku szkolnego w Gołębiu nie 
będzie jedyną z inwestycji w gmin-
ną infrastrukturę oświatową. W bu-
dżecie na 2017 r. zabezpieczono 
środki na modernizację budynku 
Przedszkola w Górze Puławskiej 
i sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Borowej.

W przypadku pozytywnej decy-
zji o przyznaniu dofi nansowania 
z RPO WL, rozpocznie się realizacja 
projektu w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, obejmującego mon-
taż instalacji solarnych na terenie 
gminy.

O wszystkich realizacji kolejnych 
inwestycji będziemy informowali 
Państwa na bieżąco, w kolejnych 
wydaniach „Kuriera”.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP
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Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa, 
która umożliwia sprzedaż produktów żywnościowych 
wytworzonych przez rolników. działalność taką trzeba 
zarejestrować, ale wymagania higienicznie przy jej pro-
dukcji będą uproszczone. do 20 tys. zł obrotu sprzedaż 
jest nieopodatkowana.

Zgodnie z przepisami rolnik będzie mógł sprzedać pro-
dukty przetworzone pochodzenia zwierzęcego i roślinne-
go. Mogą to być np. szynki, kiełbasy, masło, ser, dżemy, 
oraz oleje. Warunkiem jest ich sprzedaż odbiorcy końco-
wemu czyli np. turyście lub sąsiadowi. Ustawa jest ko-
rzystna dla rolników, gdyż do 20 tys. zł, sprzedaż detalicz-
na produktów jest nieopodatkowana. Po przekroczeniu 
tej kwoty opodatkowanie wynosi 2 proc. od obrotu. Re-
jestracja może być prowadzona w zeszycie. Rolnik musi 
tylko zapisać, co sprzedał, kiedy i za jaką kwotę.

Inspekcja Weterynaryjna jest organem odpowiedzial-
nym za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pocho-
dzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów miesza-
nych (roślinno-mięsnych) wytwarzanych w ramach rol-
niczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością po-
chodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gesti i 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W produkcji żywności 
przez rolników obowiązują unijne przepisy, które przewi-
dują uproszczone wymagania higieniczne. Wskazują one, 
że w przypadku, gdy produkcja jest prowadzona w po-
mieszczeniach znajdujących się w budynku mieszkalnym 
(np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa 
domowego w kuchni domowej) stosuje się uproszczone 
wymagania higieniczne. Rolnik, który zamierza sprzeda-
wać sam własne produkty, musi 30 dni przez rozpoczę-
ciem handlu zarejestrować taką działalność. W przypad-
ku produkcji pochodzenia zwierzęcego musi złożyć wnio-
sek do powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku 
produktów pochodzenia roślinnego - u powiatowego 
inspektora sanitarnego. Ministerstwo rolnictwa wyda-
ło trzy rozporządzenia dotyczące tej ustawy: w sprawie 
maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolni-
czego handlu oraz zakresu i sposobu jej dokumentowa-
nia, rejestru zakładów produkcyjnych wytwarzających 
produkty pochodzenia zwierzęcego, a także w sprawie 
ustalenia weterynaryjnego numeru identyfi kacyjnego.

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywno-
ści wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było po-
stulatem licznej grupy rolników. Przetworzona żywność 
przez rolnika i jego rodzinę będzie mogła być sprzedawa-
na we własnym gospodarstwie, ale także na targach czy 
festynach.

Grzegorz Sijka (LODR)

informacje lubelskiego 
ośrodka doradztwa 
Rolniczego w końskowoli

Gminni plantatorzy 
truskawek podnoszą 
swoje kwalifi kacje

25 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zarzeczu 
już po raz kolejny odbyło się szkolenie zorganizowane 
przez lubelski ośrodek doradztwa Rolniczego w koń-
skowoli na temat aktualnych problemów w uprawie tru-
skawek oraz doboru odmian. w szkoleniu wzięło udział 
około 100 osób a więc cieszyło się ono dużym zaintere-
sowaniem.

Pierwszy wykład był przeprowadzony przez Pana dr 
Zbigniewa Jarosza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. Omówił on właśnie problemy w uprawie truska-
wek, a szczególnie podkreślił jak ważne jest nawożenie 
i ochrona w odpowiednim terminie. Następnie uczestni-
cy szkolenia mogli się dowiedzieć jak skutecznie walczyć 
z przędziorkami w uprawie truskawek, co zostało zapre-
zentowane przez Pana dr Wojciecha Wieczorka z fi rmy 
ICB Pharma.

Druga część szkolenia była poświęcona doborowi od-
mian oraz systemu produkcji na plantacjach towarowych, 
omówiona przez Pana Krzysztofa Sak z gospodarstwa 
rolnego Agronom Plant. Zaproponował on także szeroką 
ofertę odmian truskawek głównie deserowych. Na koniec 
spotkania do współpracy rolników zaprosiła Pani Renata 
Niemiec z fi rmy Materne Polska w Łopatkach, która za-
chęcała do uprawy truskawek odmiany Senga Sengana.

 Grzegorz Sijka (LODR)
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istotnym wyzwaniem organizacyjnym dla Gminy Puławy w 2016 r.
było wdrożenie Programu 500+, ustanowionego na mocy ustawy 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Skala tego zadania była (i jest) bardzo duża, gdyż w 2016 r. doty-
czyło ono około 900 rodzin, a jego wartość opiewała na ponad 5 mln 
830 tys. zł. Oznacza to, że budżet GOPS (któremu Wójt Gminy Puławy 
powierzył realizację tego zadania) uległ w 2016 r. podwojeniu.

Wdrożenie Programu 500+ było procesem bardzo złożonym, gdyż 
wymagało podjęcia szeregu działań dotyczących wielu obszarów 
funkcjonowania GOPS. W szczególności konieczne było: odpowied-
nie zaplanowanie liczby wnioskodawców oraz natężenia procesu 
składania przez nich wniosków; wyznaczenie dodatkowych miejsc 
przyjmowania wniosków, zorganizowanie kampanii informacyjnej, 
zapewnienie odpowiedniej ilości formularzy wniosków; zapewnienie 
personelu w odpowiedniej liczbie oraz o odpowiednich kompeten-
cjach, dostosowanie struktury organizacyjnej do zwiększonej liczby 
personelu oraz dekoncentracja kompetencji; zwiększenie powierzch-
ni lokalowej do zwiększonej liczby personelu, wyposażenie nowych 
stanowisk pracy; zapewnienie gotowości sprzętu komputerowego, 
systemów teleinformatycznych oraz wsparcia technicznego.

w 2016 r. złożono 994 wnioski o świadczenie wychowawcze 
(w tym 132 drogą elektroniczną), wydano 931 decyzji przyznają-
cych świadczenie dla 1261 dzieci (z tego 517 to tzw. pierwsze dziec-
ko) w 850 rodzinach.

Analiza procesu wdrażania Programu prowadzi do wniosku, że za-
równo rządowi, jak i administracji Gminy Puławy udało się wyelimi-
nować największe ryzyko związane z procesem przyjmowania wnio-
sków, tj. powstanie chaosu lub nawet paraliżu w pierwszych dniach 
kwietnia 2016 r. Trudno jednoznacznie określić, jakie były przyczyny 
tak rozsądnego zachowania wnioskodawców. Wydaje się, że kluczo-
we znaczenie miała szeroka kampania informacyjna zorganizowana 
przez rząd, Gminę Puławy, a także przez środki masowego przeka-
zu. Właściwie nie było tzw. kolejek w miejscach, gdzie przyjmowano 
wnioski. Co ciekawe, przyjmowaniu wniosków towarzyszyła dobra 
atmosfera, wolna od zdenerwowania, czy też postaw roszczenio-
wych ze strony petentów. Ponadto, relatywnie duża liczba wniosków 
została złożona w formie elektronicznej (ok. 13%), z tego lwia część 
za pomocą portali bankowych. Oznacza to, że nowatorskie rozwiąza-
nie zawarte w ustawie, a polegające na włączeniu w proces realizacji 
tego zadania podmiotów prywatnych (banków) wraz z ich – często 
bardzo dobrym – zapleczem technicznym okazało się bardzo sku-
teczne. Bardzo istotny był także fakt terminowego zabezpieczenia 
środków fi nansowych przez Wojewodę Lubelskiego. Zważywszy na 
skalę zadania, okoliczność ta świadczy o bardzo wysokiej sprawności 
administracyjnej Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, a także Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie.

dr Tomasz Włodek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Informujemy, że zbliża się termin płat-
ności pierwszej raty podatków, przypada-
jący na dzień 15 marca 2017 roku.

Od początku roku 2016, dla podatków 
w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł
płatności trzeba dokonać jednorazo-
wo w terminie pierwszej raty tj. do dnia 
15 marca 2017 r.

W przypadku, gdy kwota zobowiązania 
na dzień 1 stycznia 2017 r nie przekracza 
kosztów przesyłki poleconej tj. 6,10 zł - 
nie powstaje zobowiązanie podatkowe 
i organ podatkowy nie przesyła zerowych 
decyzji wymiarowych.

Jolanta Łyszcz (UGP)

Dane statystyczne Gminy Puławy na 
dzień 31 grudnia 2016 r.:
ogólna powierzchnia gminy – 
16113,3736 ha,
liczba gospodarstw rolnych – 
3560 (średnia powierzchnia jednego 
gospodarstwa wynosi ok. 1,89 ha 
przeliczeniowego),
liczba ludności (zameldowanej 
na pobyt stały) – 11 991, w tym 
6070 kobiet i 5921 mężczyzn,
największe miejscowości gminy:

- Gołąb – 2244 mieszkańców, w tym
1158 kobiet i 1086 mężczyzn,
- Góra Puławska – 2153 mieszkańców, 
w tym 1120 kobiet i 1033 mężczyzn,

liczba zawartych związków 
małżeńskich – 125,
liczba urodzeń – 124,
liczba zgonów – 120, 
liczba zameldowań 
na pobyt stały – 165,
liczba wymeldowań – 80,
liczba zameldowań 
na pobyt czasowy – 80.

Paweł Kamola (UGP)

Realizacja 
Programu 500+

informacje 
podatkowe

Gmina Puławy 
w liczbach
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w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy 
wójtem Gminy Puławy i Zarządem Powiatu Pu-
ławskiego, w 2017 roku uruchomiono w Urzę-
dzie Gminy Puławy punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej, który prowadzony jest przez lubelski 
ośrodek Samopomocy w lublinie. Punkt czynny 
jest w środy i czwartki w godz. 8.00- 12.00 w po-
koju nr 2 na parterze budynku. dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod nr tel. 504 859 152.

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana 
osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może 
ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
uprawnione są osoby fi zyczne, które:

• nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość,

• ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwier-
dzającego tożsamość,

• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie 
ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie 
się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świad-
czenia z pomocy społecznej i wobec których w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie po-
branego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc 
prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem zło-
żyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej 
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) 
– na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświad-
czenia o udzieleniu świadczenia,

• uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofi arami represji wojennych 
i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia, 
o którym mowa powyżej,

• posiadają ważną legitymację weterana albo legi-
tymację weterana poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa – na podstawie ważnej legity-
macji weterana albo legitymacji weterana poszkodo-
wanego,

• w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski 
żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytu-
acji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub 
poszkodowany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi 
co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,

• są w ciąży - w zakresie związanym z ciążą i uro-
dzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich 
i uprawnień pracowniczych- na podstawie dokumentu 
potwierdzającego ciążę.

nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązu-

jącym stanie prawnym, o przysługujących jej upraw-
nieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiąza-
nia jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pi-
sma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wy-
łączeniem pism procesowych w toczącym się postę-
powaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w to-
czącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym.

nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlo-

wego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Urzędzie Gminy Puławy
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Informujemy, że począwszy od 2017 r. 
sprawy związane z przyznawaniem sty-
pendiów szkolnych dla uczniów (a także 
innych świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów) należy kierować do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pu-
ławach, a nie - jak dotychczas - do SAPO.

Ponownie apelujemy do naszych 
mieszkańców o rozsądne korzystanie 
z kanalizacji sanitarnej! w czwartek, 
9 lutego br. nad ranem, w Gołębiu do-
szło do awarii sieci kanalizacyjnej. Po raz 
kolejny, przyczyną były śmieci, wyrzuco-
ne do kanalizacji.

Niestety coraz częściej do sieci kanali-
zacyjnej trafi ają różne odpady, jak m.in. 
szmaty, pieluchy, tłuszcze, kamienie, 
obierki, gruz a nawet szczątki zwierząt. 
Tego rodzaju odpady powodują zapycha-
nie się i trwałe uszkodzenia przepom-
powni ścieków, których remonty co roku 
sięgają setek tysięcy złotych.

Kanalizacja sanitarna jest naszym 
wspólnym dobrem, lecz traktowana 
jako wysypisko śmieci staje się źródłem 
ogromnych wydatków, które solidarnie 
ponoszą wszyscy mieszkańcy

Redakcja

informacja w sprawie 
stypendiów szkolnych 
i pomocy materialnej 
dla uczniów

kanalizacja sanitarna 
to nie wysypisko! 

Program wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” 

komunikat 
wioRin w sprawie 
opryskiwaczy rolniczych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18
pkt 3 i 4, które weszły w życie z dniem 18 listopada 2016 r.)
weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. U. z 2016 r., poz. 
1860). na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę 
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z cięż-
kim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadcze-
nia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów 
ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wzór 
wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu 
urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwra-
calne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w cza-
sie porodu, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 
r., poz. 2234).

Szczegółowe informacje o programie „Za życiem” można znaleźć 
m.in. na stronach internetowych Gminy Puławy, Ministerstwa Zdro-
wia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Gminie Puławy zadania wynikające z realizacji ustawy realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4. 
tel. 81 889 05 19.

wojewódzki inspektorat ochrony Roślin i nasiennictwa w lu-
blinie - oddział w Puławach przypomina o obowiązku zgłoszenia 
sprzedaży, złomowania lub wycofania z użytkowania opryskiwaczy.

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą 
elektroniczną na adres e-mail: o-pulawy@piorin.gov.pl lub bezpo-
średnio w Oddziale WIORiN w Puławach (budynek Starostwa Powia-
towego w Puławach, Al. Królewska 19, pok. 223, tel. 81 886 47 58).

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.pio-
rin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym tech-
nicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania 
tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawno-
ści technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r., poz. 50) podlega 
karze grzywny w wysokości do 500,00 zł.
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informacje kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Puławach
konkurs „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”

To już po raz XV rusza konkurs 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej andrzej duda.

Celem konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym. Do kon-
kursu mogą być zgłaszane gospo-
darstwa, których właścicielami są 
osoby pełnoletnie prowadzące 
działalność rolniczą i ubezpieczone 
w KRUS (przynajmniej jeden z wła-
ścicieli). W konkursie nie mogą 
uczestniczyć zwycięzcy poprzed-
nich edycji na etapie ogólnokrajo-
wym, przez okres 5 lat nie mogą 
uczestniczyć zdobywcy II i III miej-
sca. Przez okres 2 lat nie mogą brać 
udziału w konkursie gospodarstwa, 
które zajęły miejsca 1-III w etapach 
regionalnych i wojewódzkim.

Konkurs składa się z trzech eta-
pów: regionalnego, wojewódz-
kiego i ogólnokrajowego. Kryteria 
oceny to:
• ład i porządek w obrębie po-

dwórza, zabudowań i stanowisk 
pracy,

• stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych, w tym: stan 
schodów i używanych drabin 
oraz instalacji i urządzeń elek-
trycznych,

• wyposażenie maszyn i urządzeń 
używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia 
przed wypadkami,

• stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń stosowanych w rolnictwie,

• warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich,

• stosowanie, stan i jakość środ-
ków ochrony osobistej,

• rozwiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpły-
wające na bezpieczeństwo osób 
pracujących i przebywających 
w gospodarstwie rolnym,

• estetyka gospodarstw.

Właściciele gospodarstw mają 
okazję zaprezentowania swoich 
warsztatów pracy i osiągnięć za-
wodowych oraz zdobycia cennych 
nagród przydatnych w gospodar-
stwie rolnym. Nagrodą główną 
w konkursie jest co roku ciągnik 
rolniczy.

Na zgłoszenia gospodarstw KRUS 
czeka w swoich Placówkach do 
dnia 31.03.2017 r.

Vii ogólnopolski konkurs 
Plastyczny dla dzieci 

„Bezpiecznie na wsi 
to podstawa - środki 

chemiczne to nie zabawa”

Celem konkursu jest promowa-
nie pozytywnych zachowań zwią-
zanych z pracą i zabawą na tere-
nach wiejskich, a także populary-
zacja wykazu czynności szczegól-
nie niebezpiecznych związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, których nie wolno po-
wierzać dzieciom poniżej 16 roku 
życia.

W tym roku KRUS chce zwró-
cić uwagę dzieci na zagrożenia 
związane z obecnością w gospo-
darstwach rolnych substancji che-
micznych, w tym przede wszyst-
kim paliw, środków ochrony roślin 
i nawozów.

Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach wiekowych: I grupa- 
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W związku z wejściem w życie 
w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawy z 
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2249), informujemy, że zgod-
nie z art. 83f ust. 1 pkt 3a, od dnia 
1 stycznia 2017 r. nie jest wymaga-
ne zezwolenie Wójta/Burmistrza/ 
Prezydenta Miasta, na wycięcie 
drzew lub krzewów.

Zgodnie z treścią ww. artykułu: 
„Przepisów nie stosuje się do […] 
drzew i krzewów, które rosną na 

nieruchomościach stanowiących 
własność osób fi zycznych i są usu-
wane na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej”. Powyższe przepisy nie mają 
jednak zastosowania do drzew 
rosnących w lasach, gdyż wycin-
ki drzew w lasach dokonuję się 
zgodnie z odrębnymi przepisami 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 
z późn. zm.).

Grzegorz Kamela (UGP)

nowe zasady wycinki 
drzew i krzewów na 
posesjach prywatnych 

klasy 0-III szkoły podstawowej, II 
grupa- klasy IV-VI szkoły podsta-
wowej.

Zadanie konkursowe polega 
na wykonaniu pracy plastycznej 
w formacie A-3 w dowolnej tech-
nice ilustrującej hasło konkurso-
we.

Konkurs cieszy się coraz większą 
popularnością. W ubiegłym roku 
wzięło w nim udział ponad 4 tys. 
uczniów z 305 szkół w naszym 
województwie. Dla laureatów 
przewidziano atrakcyjne nagrody, 
których fundatorami poza KRUS-
em są także współorganizatorzy 
konkursu, w tym Państwowa In-
spekcja Pracy.

Wyłonienie laureatów na etapie 
wojewódzkim nastąpi do dnia 5 
maja 2017r. Będą oni reprezen-
tować województwo na etapie 
ogólnopolskim. Finał konkursu 
będzie miał miejsce w Warszawie.

Termin nadsyłania prac konkur-
sowych do Oddziału Regional-
nego KRUS w Lublinie upływa 10 
kwietnia 2017 r.

Zainteresowane szkoły prosimy 
o kontakt z najbliższą jednostką 
terenową KRUS (Placówka Tere-
nowa w Puławach, ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 4A, tel. 81 889 04 
11), gdzie będzie można uzyskać 
wszystkie niezbędne informacje 
na temat organizacji konkursu.

Patrycja Józefowicz
OR KRUS w Lublinie

Z głębokim smutkiem zawiada-
miamy, że w dniu 14 lutego 2017 r. 
odszedł od nas Pan Andrzej Chabo-
ra – długoletni nauczyciel i dyrek-
tor szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum w Zarzeczu, w przeszłości 
działacz samorządowy, radny gmin-
ny i powiatowy.

W naszej pamięci pozostanie jako 
twórczy i zaangażowany w swoją 
pracę wychowawca wielu pokoleń 
dzieci i młodzieży, życzliwy współ-
pracownik i kolega.

Rodzinie i bliskim składamy słowa 
otuchy i wyrazy współczucia.

Samorząd Gminy Puławy
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kraina lessowych wąwozów to wyjątko-
we miejsce położone w zachodniej części wo-
jewództwa lubelskiego i obejmujące obszar 
12 gmin, w tym Gminę Puławy. Nazwa regionu 
wiąże się z największym w Europie skupiskiem 
i jednocześnie zagęszczeniem lessowych wąwo-
zów na tym terenie. To miejsce wyróżniające się 
przede wszystkim bogactwem krajobrazu, cenny-
mi przyrodniczo obszarami i nieskażonym środowi-
skiem naturalnym. Kraina Lessowych Wąwozów to 
prawdziwy raj dla tych, którzy lubią aktywny wy-
poczynek na łonie przyrody. Najciekawsze obiekty 
przyrodnicze i zabytki Krainy Lessowych Wąwozów 
warto zobaczyć podróżując pieszo lub rowerem 
wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Usatysfak-
cjonowani powinni być również amatorzy space-
rów z kijkami nordic walking oraz miłośnicy spły-
wów kajakowych. Coś dla siebie znajdą tu również 
amatorzy narciarstwa, miłośnicy geologii czy też 
pasjonaci ornitologii. W regionie szczególnie dba 
się o dziedzictwo kulturowe – w tym również ku-
linarne, kuchnia oparta jest na tradycyjnych da-
niach, przygotowywanych z lokalnych produktów 
i wykorzystujących dary żyznych pól, sadów, ogro-
dów i winnic. Region wyróżnia także bogata oferta 
obiektów noclegowych i SPA. 

Aby lepiej poznać Krainę Lessowych Wąwo-
zów warto pobrać bezpłatną turystyczną aplika-
cję mobilną zawierającą informację o atrakcjach 
turystycznych, trasach, wydarzeniach z regionu. 
Aplikacja działa w trybie online i offl  ine na smart-
fonach i urządzeniach mobilnych z systemami iOs, 
Android oraz Windows Phone. Aby pobrać ten tu-
rystyczny przewodnik po regionie wystarczy otwo-
rzyć w telefonie sklep z aplikacjami i wyszukać apli-
kację o nazwie: Kraina Lessowych Wąwozów.

Pobyt w Krainie Lessowych Wąwozów pomo-
że zaplanować Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Kraina Lessowych Wąwozów”, która organizuje 
pobyty dla grup, wycieczki po regionie, przygo-
towuje i sprzedaje pakiety turystyczne (www.
sztukaodpoczynku.pl) oraz prowadzi Centrum 
Informacji Turystycznej o Krainie Lessowych Wą-
wozów, mieszczące się w Parku Zdrojowym w Na-
łęczowie (Al. Kasztanowa 2, tel. 81 501 61 01, 
info@kraina.org.pl).

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu turystyczne-
go – www.kraina.org.pl. 

Zapraszamy do krainy 
lessowych wąwozów
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W dniu 09.03.2017 r. o godz. 11, 
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pu-
ławach (sala numer 319), odbędzie się 
spotkanie informacyjno - szkoleniowe 
dla podatników. Tematem spotkania 
będzie omówienie zasad wypełniania 
zeznań podatkowych, stosowanie ulg 
i odliczeń w rozliczeniach podatko-
wych oraz składanie zeznań podatko-
wych drogą elektroniczną (w formie 
pokazu on-line).

Dodatkowo, począwszy od dnia 
01.02.2017 r. w Urzędzie Skarbowym 
w Puławach, pod bezpośrednim nu-
merem telefonu (81) 889-04-76 funk-
cjonuje dedykowany Telefoniczny 
Punkt Informacyjny. Inicjatywa ta ma 
na celu wsparcie podatników podat-
ku dochodowego od osób fi zycznych 
w sprawach związanych z rocznym 
rozliczeniem podatku. Telefoniczny 
Punkt Informacyjny czynny jest w go-
dzinach pracy urzędu.

Michał Lesicki (US w Puławach)

Ubiegłoroczna zbiórka w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę” została przeprowadzona 20 listopada 2016 r.

Zgodę na przeprowadzenie zbiórki wyraziły następujące sklepy:
- AJG Uniwersam w Górze Puławskiej,
- Delikatesy „Jędruś” w Górze Puławskiej,
- Sklep „Groszek” w Gołębiu,
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Miron” w Gołebiu,
- Sklepy „Stokrotka” w Puławach na ul. Kołłątaja i ul. Centralnej.
Na terenie Gminy Puławy powstały cztery sztaby akcji:  
- sztab nr 388 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puła-

wach, który dokonał zbiórki przy współudziale wolontariuszy z nastę-
pujących szkół: Szkoły Podstawowej w Borowej, Szkoły Podstawowej    
w Leokadiowie, Szkoły Podstawowej w Opatkowicach, Szkoły Podsta-
wowej w Bronowicach, Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej, Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu, Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu i Górze 
Puławskiej, oraz  12 pracowników GOPS w Puławach.

- sztab nr 487 przy Gminnym Przedszkolu w Gołębiu,
- sztab nr 71 przy Szkole Podstawowej w Gołębiu,
- sztab nr 70 przy Gimnazjum w Gołębiu,.
Podczas zbiórki koordynowanej przez GOPS w Puławach udało się 

łącznie zgromadzić 959,90 kg pomocy rzeczowej, w tym żywności dłu-
goterminowej, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, książek, 
zabawek oraz artykułów szkolnych.

Wszystkie artykuły zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Puławach z których przygotowano paczki dla 73 rodzin 
z dziećmi, zamieszkujących w naszej gminie.

Hanna Kotowicz (GOPS)

Puławski Urząd
Skarbowy wspiera 
podatników

Sprawozdanie z przebiegu
akcji „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”

apel do rolników
w związku ze zbliżających się se-

zonem prac polowych, apelujemy 
do właścicieli działek przylegających 
do dróg o zaniechanie dokonywania 
zmian w pasie drogowym, a w szcze-
gólności zaorywania lub zwężania 
w inny sposób pasa drogowego oraz 
wjeżdżania sprzętem rolniczym na 
drogę podczas wykonywania prac 
polowych.

Przypominamy, że zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1440 z późn. zm.), zabrania 
się dokonywania w pasie drogowym 
czynności, które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 
urządzeń albo zmniejszenie jej trwa-
łości oraz zagrażać bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie 
powyższego zakazu zagrożone jest 
karą grzywny.

Redakcja



16 wYdaRZenia

Powiatowe uroczystości podsumowujące 
obchody 1050. lecia Chrztu Polski

Sztandar Powiatu Puławskiego w asyście 
herbów wszystkich gmin.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnic-
twem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika.

w piątek, 28 października 2016 r. 
w Puławach odbyły się powiato-
we uroczystości podsumowujące 
obchody 1050. lecia Chrztu Polski. 
w wydarzeniu uczestniczyli głów-
nie przedstawiciele władz i insty-
tucji samorządowych, służb mun-
durowych oraz placówek oświa-
towych i kulturalnych z terenu 
Powiatu Puławskiego.

Główna część uroczystości odbyła 
się w sali widowiskowej Puławskie-
go Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. 
Podniosły charakter uroczystości 
podkreślały herby gmin, wprowa-
dzone wraz ze sztandarem powiatu 
przez młodzież z puławskiej „mun-
durówki”. Rolę prowadzącej pełniła 
Pani Danuta Smaga - Przewodniczą-
ca Rady Powiatu Puławskiego.

Pierwszą część obchodów wy-
pełniły przemówienia obecnych 
na sali gości. W imieniu samo-
rządów gminnych wystąpił Wójt 
Gminy Puławy Pan Krzysztof Brze-
ziński wspólnie z Przewodniczącą 
Rady Gminy Puławy Panią Dorotą 
Osiak. W swoim przemówieniu 
Wójt podkreślił potrzebę kultywo-
wania wartości, jakie niósł ze sobą 
Chrzest Polski dla naszego kraju, 
Europy i Świata oraz obowiązek 
działania na rzecz budowania po-
koju i przyjaźni międzynarodowej. 
Podziękował także obecnym na sali 
samorządowcom - w szczególności 
Staroście Puławskiemu Witoldo-
wi Popiołkowi i Przewodniczącej 
Rady Powiatu Puławskiego Danucie 
Smaga - za dotychczasową, owocną 
współpracę. Zwracając się do zgro-
madzonych, Krzysztof Brzeziński 
powiedział:

Zostało nam dane wspólnie świę-
tować 1050. rocznicę Chrztu Pol-
ski – wydarzenia, które na zawsze 
odmieniło oblicze naszej Ojczyzny, 
Europy i Świata. Przyjęcie chrztu 
przez Mieszka I uznawane jest za 
symboliczny początek polskiego Ko-

ścioła Katolickiego, jednak decyzja 
ta miała wymiar nie tylko religijny. 
Przez Chrzest, rodzące się państwo 
polskie zostało włączone do krę-
gu polityczno-kulturowego Europy 
łacińskiej, w którym pozostaje do 
dziś. Moralnym obowiązkiem na-
szego pokolenia jest pielęgnowanie 
tych wartości, troska o budowanie 
przyjaźni między narodami i szerze-
nie pokoju w zjednoczonej Europie 
i na Świecie.

Przed trzema laty Gmina Puławy 
przyjęła symbole heraldyczne, na 
których obok św. Floriana, widnie-
ją symbole św. Wojciecha – bisku-
pa, misjonarza, męczennika, któ-
ry oddał życie kontynuując dzieło 
chrysti anizacji, zapoczątkowane 
przez Mieszka I. Św. Wojciech Bi-
skup i Męczennik jest dziś jednym 
z trzech głównych patronów Polski. 
Niech dzieło jego życia przyświeca 
dzisiejszej uroczystości i będzie in-
spiracją w codziennej pracy samo-
rządowej i społecznej.

W dniu uroczystości jubileuszu 
1050. lecia Chrztu Polski pragnie-
my życzyć Państwu i sobie kolejnych 
lat, niosących pokój, dobro i na-
dzieję, oraz szacunek i życzliwość 
otaczających ludzi. Z dumą i refl ek-
sją spoglądajmy na przeszłość na-
szej Ojczyzny i z ufnością patrzmy 
w przyszłość.

W dalszej części uroczystości, 
w formie prezentacji multi medial-
nej, przedstawiono najważniejsze 
wydarzenia upamiętniające 1050. 
lecie Chrztu Polski na przestrzeni ca-
łego roku. Wiele z nich miało miej-
sce w Gminie Puławy, m.in. podczas 
uroczystości katyńskich w Gołębiu, 
Dni Kultury Chrześcijańskiej i Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

Uzupełnieniem uroczystości był 
wykład historyka, dr hab. Tomisła-
wa Giergiela poświęcony genezie 
i skutkom społeczno-kulturalnym 
Chrztu Polski oraz występ Chóru 
Gminy Kurów. 

Po zakończeniu ofi cjalnej części, 
uczestnicy obchodów wspólnie 
przemaszerowali ulicami Puław do 
kościoła pw. Matki Bożej Różań-
cowej, gdzie odbyła się uroczysta 
Msza Św. pod przewodnictwem Ks. 
Arcybiskupa Metropolity Lubelskie-
go Stanisława Budzika.

Tekst i zdjęcia: 
Kamil Lewandowski

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy 
podczas wystąpienia okolicznościowego.
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Jesienny Rajd nordic 
walking w Gołębiu

Pamięci ofi ar 
zbrodni niemieckiej 
w Górze PuławskiejPomimo deszczowej, jesiennej aury, kilkudziesięciu 

uczestników stawiło się na starcie Jesiennego Rajdu 
nordic walking, który odbył się w sobotę, 22 paź-
dziernika 2016 r. w okolicach Gołębia.

Oprócz mieszkańców Gminy Puławy, na łąki bonow-
skie zawitali miłośnicy spacerów z kijami z różnych za-
kątków Lubelszczyzny, m.in. z Radzynia Podlaskiego, 
Ryk, Łukowa, Białej Podlaskiej, Dęblina i Miasta Puławy.

Osoby mniej wprawione, oraz te, które dopiero roz-
poczynały swoją przygodą z Nordic Walkingiem, mogły 
skorzystać z fachowych porad, udzielanych przez wy-
kwalifi kowanych instruktorów, na czele z Panią Marze-
ną Skibińską-Sobczuk.

Po wspólnej rozgrzewce, dwie grupy piechurów – 
mniej i bardziej zaawansowana – wyruszyły na czer-
woną trasę NW, rozciągającą się w malowniczych kom-
pleksach leśnych Gołębia i Niecieczy.

Na zakończenie, uczestnicy spotkali się przy ognisku 
na terenie dawnej wsi Bonów, gdzie czekał ciepły po-
częstunek oraz gawęda z Towarzystwem Przyjaciół Go-
łębia.

Organizatorem Jesiennego Rajdu Nordic Walking była 
Fundacja BezMiar. Wydarzenie było współfi nansowane 
ze środków otrzymanych od Gminy Puławy w ramach 
wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fi zycznej – organizacja zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, szkoleń 
sportowych lub innych form aktywności sportowej na 
terenie Gminy Puławy.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Fundacja BezMiar

w niedzielę, 30 października 2016 r. mieszkańcy 
Góry Puławskiej i okolic oraz przedstawiciele samorzą-
du gminnego, wspólnie uczcili pamięć ofi ar tragicznej 
zbrodni, dokonanej 74. lata temu przez żołnierzy nie-
mieckich.

29 października 1942 r. na szubienicy wzniesionej 
w centrum Góry Puławskiej zginęło 20 mężczyzn. Pełen 
okrucieństwa czyn był odwetem władz okupacyjnych za 
zlikwidowanie przez oddział AK małżeństwa konfi den-
tów. Według przekazów, jako pierwszy oddał życie Ks. 
Józef Benedykt Kownacki – ówczesny proboszcz miej-
scowej parafi i.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza Św. w inten-
cji ofi ar, odprawiona w Kościele parafi alnym pw. św. 
Wojciecha w Górze Puławskiej, którą celebrował pro-
boszcz Ks. Marek Kucharski. Po jej zakończeniu, nastąpił 
wspólny przemarsz pod pomnik w centrum miejscowo-
ści, modlitwa i złożenie kwiatów.

Kamil Lewandowski

Zła pogoda nie stanęła na przeszkodzie uczestnikom rajdu.Rozgrzewka przed marszem na łąkach bonowskich. 

Fot. Koło fotografi czne przy Gimnazjum w Górze Puławskiej
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opuszczony cmentarz 
w Zarzeczu przywrócony pamięci 

Uroczystość wszystkich Świętych to czas, w którym 
w szczególny sposób dbamy o miejsca pochówku na-
szych bliskich zmarłych. warto jednak przy tej okazji 
zatroszczyć się także o groby opuszczone i zapomnia-
ne, jak uczynili to uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Zarzeczu.

W piątek, 28 października 2016 r. dzieci pod opieką 
Pani Ewy Wojciechowskiej i Pani Katarzyny Zezula od-
wiedziły stary, opuszczony cmentarz, znajdujący się na 
prywatnej posesji Pana Marka Winsztala. Wiadomo, że 
groby są pozostałością po osadnikach niemieckich, za-
mieszkujących Sosnów przez II Wojną Światową. Świad-
czyć o tym mogą napisy na nagrobkach w języku nie-
mieckim, oraz daty sięgające początków XX w.

Uczniowie uprzątnęli groby, zapalili znicze i w skupie-
niu pomodlili się za dusze zmarłych.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

obchody narodowego Święta 
niepodległości w Gołębiu

w piątek, 11 listopada 2016 r. w Gołębiu uroczyście 
obchodzono narodowe Święto niepodległości. kolej-
ną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności wspólnie 
świętowali mieszkańcy, przedstawiciele samorządu 
gminnego, druhowie oSP w Gołębiu, delegacja Gmin-
nego ośrodka kultury w Gołębiu, członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Gołębia, społeczności uczniowskie 
miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz har-
cerze.

Obchody rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów pod 
pomnikiem, znajdującym się na skwerze w centrum Go-
łębia. Następnie w Kościele parafi alnym pw. św. Floria-
na i św. Katarzyny odbyła się uroczysta Msza Św. w in-
tencji Ojczyzny, po której nastąpił koncert patriotyczny 
w wykonaniu zespołu „APLAUZ”.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP
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Sołtyska Bronowic najlepsza 
w całym województwie!

Blisko pół tysiąca sołtysów z całej lubelszczyzny spo-
tkało się 4 października 2016 r. na terenie Muzeum wsi 
lubelskiej, gdzie już po raz trzeci odbył się lubelski 
kongres Sołtysów. w ramach kongresu zorganizowano 
trzy konkursy kulinarne: na najlepszą potrawę rybną, 
najlepsze danie mięsne oraz najlepsze ciasto trady-
cyjne. w tym ostatnim, bezkonkurencyjna okazała się 
Pani Sylwia Mizak – Sołtyska Bronowic, której ciasto 
miodowe zachwyciło jurorów, dając Pani Sylwii zasłu-
żone i miejsce.

Podczas XVII Sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła 
się 14 października 2016 r. w Klikawie, Pani Sylwia Mizak 
odebrała podziękowania i gratulacje z rąk Zastępcy Wój-
ta Gminy Puławy Pana Norberta Staszaka i Przewodni-
czącej Rady Gminy Pani Doroty Osiak.

Wyrazy wdzięczności należą się także pozostałym 
Sołtysom, którzy godnie reprezentowali Gminę Puławy 
podczas Kongresu – Pani Mirosławie Walasek (Łęka), 
Pani Jolancie Makuch (Góra Puławska), Pani Ewie Ochal 
(Matygi) oraz Panu Zdzisławowi Urbankowi (Leoka-
diów).

Tekst i zdjęcie: Kamil Lewandowski

obchody narodowego Święta 
niepodległości w Górze Puławskiej

na wspólnej modlitwie i wśród sztandarów – tak 
mieszkańcy Góry Puławskiej i okolicznych miejscowo-
ści uczcili narodowe Święto niepodległości.

W piątek, 11 listopada 2016 r. w Kościele parafi alnym 
pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą 
celebrował Ks. proboszcz Marek Kucharski. Wyjątkowy, 
podniosły charakter liturgii podkreślała obecność licz-
nych pocztów sztandarowych, reprezentujących miej-
scową szkołę podstawową i gimnazjum, gminne zastępy 
OSP oraz samorząd Gminy Puławy.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Zachęcamy do korzystania z Samorządowego Sys-
temu Informacji SMS, dzięki któremu mogą Państwo 
otrzymywać informacje o ostrzeżeniach meteorologicz-
nych (np. wichury, gradobicia, silny mróz), projektach 
realizowanych przez gminę oraz najważniejszych wyda-
rzeniach odbywających się na terenie Gminy Puławy.

Aby zapisać się do systemu należy wysłać sms o tre-
ści GMinaPUlawY.Tak na numer 504 304 204. Koszt 
sms-a aktywującego usługę będzie zgodny z Państwa 
planem taryfowym. Wszystkie wiadomości, jakie będą 
Państwo otrzymywać w ramach korzystania z systemu 
są całkowicie bezpłatne. 

Aktywując usługę Samorządowy System Informacji 
SMS zyskują Państwo pewność, że nie ominą Państwa 
żadne istotne informacje z Gminy Puławy.
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nastąpił odbiór rozbudowy oraz
przebudowy Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górze Puławskiej

Po niespełna 20 miesiącach od 
podpisania umowy z wykonawcą, 
w piątek, 16 grudnia 2016 r. do-
konano odbioru końcowego roz-
budowy i przebudowy budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Górze Puławskiej. Tym samym 
dobiegła końca realizacja długo 
wyczekiwanej przez mieszkańców, 
a zarazem największej w historii 
Gminy Puławy inwestycji w rozwój 
infrastruktury oświatowej.

Historia powstania obecnego bu-
dynku szkolnego w Górze Puław-
skiej sięga lat 1958-1961. Jego uro-
czyste otwarcie nastąpiło 12 listo-
pada 1961 r. Przez kolejne dekady 
istnienia szkoły, ze względu na swo-
je gabaryty, budynek stopniowo 
przestawał odpowiadać potrzebom 
edukacyjno-rozwojowym uczących 
się w nim dzieci i młodzieży.

Obecne władze samorządowe 
Gminy Puławy podjęły decyzję 
o rozbudowie budynku szkoły w Gó-
rze Puławskiej. Na wniosek Wójta 
Krzysztofa Brzezińskiego zostały 
zabezpieczone środki na opraco-
wanie dokumentacji projektowej, 
a następnie Rada Gminy uwzględ-
niła w budżecie gminy na 2015 r. 
środki na tą inwestycję. Umożliwiło 
to wszczęcie niezbędnych procedur 
przetargowych, które zakończy-
ło podpisanie w dniu 30 kwietnia 
2015 r. umowy z wykonawcą.

W skutek realizacji inwestycji 
powierzchnia zabudowy zwiększy-
ła się ponad trzykrotnie, z 802,15 
m2 do 2876,80 m2. Kubatura 
obiektu, która przed rozbudową 
wynosiła 6 778,96 m3, obecnie li-
czy 24 069,12 m3.

Na parterze nowo wybudowanej 
części szkoły zlokalizowano: 2 sale 

dla dzieci 6-letnich z osobnymi za-
pleczami sanitarnymi, salę kompu-
terową, 5 sal dydaktycznych, salę 
sportową o wym. 32x17 m wraz 
z zespołem sanitarno-szatniowym, 
w tym również szatnie i toalety 
dla osób niepełnosprawnych i po-
mieszczenie trenera w-f. Wybudo-
wana sala widowiskowo-sportowa 
posiada plac do gry o wymiarach 
15x28 m, zapewniający możliwość 
gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
ręczną. Salę wyposażono w kosze 
do gry w piłkę koszykową opusz-
czane, podwieszane do konstrukcji 
dachu oraz słupki do mocowania 
siatki do gry w siatkówkę. Ponadto 
sala wyposażona została w drabinki 
gimnastyczne.

Na piętrze budynku zlokalizowa-
no: sekretariat, pokój dyrektora 
Szkoły Podstawowej, pokój dyrek-
tora Gimnazjum, 2 pokoje nauczy-
cielskie, sanitariaty, pomieszczenia 
gospodarcze, 3 klasopracownie 
z zapleczami, bibliotekę z czytel-
nią gminną i bibliotekę z czytelnią 
szkolną oraz wejścia na widownię 

sali gimnastycznej z 248 miejscami 
siedzącymi.

W piwnicy zlokalizowano szat-
nie dla uczniów. Wokół budynku 
powstały dodatkowe miejsca par-
kingowe w tym dla osób niepełno-
sprawnych, a także droga ewaku-
acyjna, place i chodniki.

Wykonawcą robót, wyłonionym 
w drodze przetargu spośród 11 ofe-
rentów, była Korporacja Budowlana 
„DARCO” Dariusz Żak z Radomia. 
Wartość umowy wyniosła 9 245 
599,76 zł.

Na realizację inwestycji w Górze 
Puławskiej, Urząd Gminy Puławy 
pozyskał dofi nansowanie w ramach 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Lu-
belskiego w wysokości 2 mln zł.

Budynek czekają jeszcze na ostat-
nie procedury, związane z wyda-
niem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, a także zakup niezbędnego 
wyposażenia dydaktycznego i spor-
towego.
Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski



21wYdaRZenia www.gminapulawy.pl

Świąteczny nastrój 
na ulicach Gminy Puławy

Mieszkańcy oraz goście odwie-
dzający Gminę Puławy w minione 
Święta Narodzenia Pańskiego mieli 
czym nacieszyć oczy.  W centrum 
Gołębiu zawitała uliczna szopka bo-
żonarodzeniowa z fi gurami Świętej 
Rodziny i zwierząt, w tym osiołka, 
który zaskarbił sobie sympati ę naj-
młodszych mieszkańców. Szopka 
była wspólnym dziełem, w które-
go wykonanie zaangażowani byli 
pracownicy Urzędu Gminy Puławy, 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
społeczność Gołębia. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, 
które pomogły w przygotowaniu 
i urządzaniu szopki oraz dostarczy-
ły elementy do jej wystroju.

 Skwer w Górze Puławskiej zdobił 
natomiast ogromny, ponad 6-me-
trowy świerk. Drzewko szczególnie 
ładnie prezentowało się po zapad-
nięciu zmroku, gdy rozświetlały 
je kolorowe lampki.  Właściciel 
świerku, Pan Mieczysław Bierz-
wiński z Klikawy, na prośbę Urzędu 
Gminy przekazał go bezpłatnie, za 
co serdecznie dziękujemy. Wyrazy 

wdzięczności kierujemy także do 
wszystkich osób, które pomogły 
w wycince, przetransportowaniu 
oraz ustawieniu choinki, w szcze-
gólności Panu Mateuszowi Szko-
dzie, Panu Romanowi Kosmali, 
Panu Antoniemu Pawłowiczowi 
i pracownikom GUiEWiK. 

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

200 lat 
Pani Marianno!

w sobotę, 10 grudnia 2016 r. 
mieszkanka wólki Gołębskiej, 
Pani Marianna osiak obchodziła 
100. rocznicę urodzin. wraz z ju-
bilatką świętowała licznie zgroma-
dzona rodzina i bliscy. Uroczyste 
gratulacje i życzenia na ręce Pani 
Marianny złożyła także delegacja 
samorządu gminnego.

Pani Marianna wychowała się 
w wieloletniej rodzinie, w towa-
rzystwie 2 sióstr i 2 braci. Młodszy 
z braci został kapłanem. W wie-
ku 16 lat poznała Stefana Osiaka, 
z którym wzięła ślub. Para przeżyła 
razem 78 lat i doczekała się czte-
rech córek, z których jedna zginę-
ła w czasie wojny. Pani Marianna 
ma 10 wnucząt, 16 prawnucząt 
i 3 praprawnucząt.

Obecni na uroczystości Pan Nor-
bert Staszak – Zastępca Wójta oraz 
Pan Paweł Kamola – Sekretarz, 
przekazali dostojnej Jubilatce listy 
gratulacyjne od Prezesa Rady Mini-
strów i Wójta Gminy Puławy.

Pani Marianna jest czwartą 
mieszkanką Gminy Puławy, która 
w 2016 r. świętowała 100. urodziny 
i pod tym względem ubiegły rok był 
wyjątkowy, wręcz rekordowy.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk
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Tradycją już stały się wigilijne 
spotkania wójta Gminy Puławy 
z mieszkańcami, którzy z różnych 
powodów znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. w tym roku 
wspólna wieczerza oraz kolę-
dowanie odbyły się 16 grudnia 
w Przedszkolu w Górze Puławskiej. 
w spotkaniu wzięło udział około 
50 osób. istotnym elementem bu-
dowania świątecznej wspólnoty 
były jasełka w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola. Zgromadzonych po-
błogosławił ksiądz Patryk - wika-
riusz w Parafi i pw. św. wojciecha 
w Górze Puławskiej.

Z całego serca dziękuję tym 
wszystkim, którzy odpowiedzie-
li na moje zaproszenie i przyby-
li na spotkanie, wnosząc swoją 
obecnością ciepło i ludzką życz-
liwość. Było to prawdziwie ra-
dosne i głęboko poruszające 

oczekiwanie na narodziny Syna 
Bożego. Dziękuję także dzieciom 
z przedszkola oraz ich opiekunom 
i wychowawcom pod kierunkiem 
p. Dyrektor - Mirosławy Kęczkow-
skiej za przygotowanie części arty-
stycznej oraz stroików dla wszyst-
kich zebranych. Wyrazy wdzięcz-
ności należą się także sponsorom, 
którzy przekazali upominki dla 
dzieci oraz artykuły spożywcze, 
stanowiące uzupełnienie wigilijne-
go menu. Serdeczne podziękowa-
nia kieruję do p. dr Tomasza Włod-
ka - Kierownika oraz wszystkich 
Pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Puławach za 
merytoryczne i organizacyjne przy-
gotowanie spotkania wigilijnego  - 
Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy 
Puławy.

Zdjęcia: Anett a Morawska

Sama tę kolędę sercem układałam,

teraz posłuchajcie jak będę czytała.

Proszę o skupienie, ile to w niej racji,

bo to jest kolęda o gminnej kolacji.

Wieści dla Was przekazuję ważne,

a co z racji wieku nie wyjdzie dokładnie

to mi ducha dodajcie i pomagajcie.

Pomożecie?

Przyszedł grudzień, idą święta,

a wójt o nas wciąż pamięta,

więc prześlemy dziś życzenia

niech się spełnią Pana marzenia.

Zdrowia Panu, żonie dużo oraz dzieciom

w te świąteczne dni z serca życzę Ci.

Niechaj Nowy Rok w Tej rodzinie

tylko wartkim szczęściem płynie.

U Was goście mili niech na co dzień

i od święta buzia będzie uśmiechnięta.

Niech też zdrowie tęgie będzie i dóbr wszel-
kich Wam przybędzie – 

dobroci w przełyku, szelestu w kieszeni,

humoru co rana, mocnego szampana.

Niech Wam łaski płyną z nieba

tyle ile będzie trzeba.

Dziś głośno kolędy śpiewajcie

i nowo narodzonego Jezusa witajcie.

Łamiąc się opłatkiem dobre słowo wszystkim 
dajcie

i Gminę naszą pochwalcie.

Drogim mieszkańcom gminy w mijającym 
roku

Wójt hojne dary złożył –

wiele metrów asfaltowych dróg położył,

na Matygach i przy ulicach Niebrzegowa

wieczorami świeci pierwsza w gminie żarów-
ka ledowa.

Wody nam w Gołębiu przybędzie,

bo rozbudowano nowe ujęcie.

Cieszy szkoła w Gołębiu i w Górze,

bo trwa rozbudowa oświaty przedmurze.

I za kostkę dziękujemy, już ją co dzień szlifu-
jemy.

wigilia dla potrzebujących 
Gminna
kolęda
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owacją na stojąco zakończył 
się wyjątkowy koncert pt. „Mu-
zyka pod choinkę”, który odbył 
się 17 grudnia 2016 r. w kościele 
parafi alnym pw. św. Floriana i św. 
katarzyny w Gołębiu. Swój świą-
teczny repertuar zaprezentował 
światowej sławy zespół Scholares 
Minores pro Musica anti qua.

Występ dostarczył zgromadzo-
nej publiczności wielu niezapo-
mnianych wrażeń muzycznych, ale 
także doznań estetycznych. Zespół 
zaprezentował się bowiem w pięk-
nych, wielobarwnych strojach wzo-
rowanych na epoce renesansu. 
Koncert był także niepowtarzalną 
okazją do obcowania  z dźwiękami 
pradawnych instrumentów.

W pierwszej części koncertu, ze-
spół zaprezentował kilka klasycz-
nych utworów, które wprowadziły 
słuchaczy w specyfi kę muzyki daw-
nej. Następnie mury gołębskiej 

świątyni wypełniły znane wszyst-
kim kolędy, jak „Cicha noc”, „Lu-
lajże Jezuniu” czy „Wśród Nocnej 
Ciszy”. Występ zakończyło wspólne 
odśpiewanie „Bóg się rodzi!”

Zespół Scholares Minores pro 
Musica Anti qua został założony 
przez małżeństwo muzykologów 
– Państwa Danutę i Witolda Da-
nielewiczów, którzy prowadzą go 
do dnia dzisiejszego. W ubiegłym 
roku, grupa świętowała 40. lecie 
działalności artystycznej. Na prze-
strzeni czterech dekad istnienia, 
zespół odbył 121 podróży zagra-
nicznych, podczas których wystę-
pował na największych scenach 
i estradach świata.

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane wspólnie przez Urząd Gminy 
Puławy i Parafi ę pw. św. Floriana 
i św. Katarzyny w Gołębiu.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Wójt jeszcze naszą truskawkę rozsławił,

Owocnie gminę poprawił.

Do samotnych przychodzi co roku

pochylając się nad szaraczkami – 

szczęście mamy, że był i jest z nami.

Niechaj za to sztuczne ognie zabłysną na 
niebie,

Niechaj w Nowym Roku szczęście w gminie 
będzie

i pieniędzy trzos przybędzie.

Ostatnio księdza proboszcza w Gołębiu cicho 
żegnaliśmy,

nowego Jerzego w kościele z biskupem wi-
taliśmy.

Niech dobrodziejowi Jerzemu łaski płyną 
z nieba,

niech w Gołębiu znajdzie dom jakiego po-
trzeba.

Od Nowego Roku naszego doktora ubędzie,

ale emerytura nie nudna u lekarza będzie,

bo mendel wnuków na kolana dziadka za-
siądzie.

Dziś przesyłamy życzenia niech się spełnią 
Pana marzenia.

Samych zdrowych dni i miłości życzę Ci.

Pobłogosław Panie dary,

których dzisiaj smakujemy,

a im organizatorom z serca dziękujemy.

A jeszcze byśmy Was prosili

abyście nam takie dary co rok przynosili.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia weselmy 
się wzajem,

a nasza gmina dla wszystkich niechaj będzie 
ojczystym krajem.

Za wysłuchanie kolędy dziękuję

i nieskromnie brawa oczekuję.

Ja Helena Matysiakowa, sołtyska wiekowa,

do zobaczenia za rok, jak mnie Bóg dochowa.

Muzyka pod choinkę” 
- wyjątkowy koncert w Gołębiu
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Spotkanie opłatkowe 
Samorządowców 
diecezji Radomskiej

Gminne eliminacje 
ogólnopolskiego 
Turnieju wiedzy 
Pożarniczej

w piątek, 13 stycznia 2017 r. 
w wyższym Seminarium duchow-
nym w Radomiu odbyło się Spo-
tkanie opłatkowe Samorządow-
ców diecezji Radomskiej, którego 
gospodarzem był Je ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik. w uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych różnych 
szczebli, leżących na obszarze 
trzech województw: świętokrzy-
skiego, mazowieckiego i lubel-
skiego. Gminę Puławy reprezen-
tował wójt krzysztof Brzeziński.

Spotkanie rozpoczęła wspólna 
modlitwa podczas nabożeństwa 
kolędowego, pod przewodnic-
twem Księdza Biskupa. Następnie 
zebrani wysłuchali referatu, wy-
głoszonego przez ks. prof. dr hab. 
Wiesława Przygody oraz Słowa Pa-
sterskiego BP Henryka Tomasika. 
Na zakończenie uczestnicy spotka-
nia przełamali się opłatkiem.

JE Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.
Ks. Prał. Kazimierz Mąkosa - wieloletni 
proboszcz parafi i w Górze Puławskiej.

Świąteczny nastrój podczas spo-
tkania zapewniła oprawa muzycz-
na w wykonaniu zespołu Signum, 
działającego przy Parafi i pw. Chry-
stusa Nauczyciela w Radomiu.

Wójt złożył wizytę Ks. Prał. Ka-
zimierzowi Mąkosie - wieloletnie-
mu Proboszczowi Parafi i pw. św. 
Wojciecha w Górze Puławskiej, 
który po zakończeniu swojej po-
sługi, obecnie przebywa w Domu 
Księdza Seniora przy Seminarium 
w Radomiu.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP

w poniedziałek, 20 lutego 2017 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Puławy odbyły się eliminacje 
gminne ogólnopolskiego Turnie-
ju wiedzy Pożarniczej. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych musieli wykazać się szeroką 
i szczegółową wiedzą w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

Zmaganiom uczestników przy-
patrywało się jury w składzie: Pan 
Krzysztof Brzeziński – Wójt Gmi-
ny Puławy, Pan kpt. Łukasz Wiejak 
z Komendy Powiatowej PSP w Pu-
ławach oraz Pani Ewelina Ott o – 
pracownik Urzędu Gminy odpowie-
dzialny za sprawy ochrony przeciw-
pożarowej.

klasyfi kacja konkursu 
wygląda następująco:

kategoria „szkoły podstawowe”:
1 miejsce – Patrycja Matysiak 

(SP Leokadiów)
2 miejsce – Izabella Rajkowska 

(SP Opatkowice)
3 miejsce – Natalia Zagańczyk 

(SP Leokadiów)
kategoria „gimnazja”:

1 miejsce – Dagmara Pacek 
(PG Góra Puławska)

2 miejsce – Zuzanna Kostecka 
(PG Góra Puławska)

3 miejsce – Weronika Bachanek 
(PG Góra Puławska)

Laureatki otrzymały dyplomy 
i nagrody rzeczowe, a pozostali 
uczestnicy drobne upominki i po-
dziękowania za udział w konkursie. 
Zwyciężczynie z każdej kategorii 
będą reprezentowały gminę na 
szczeblu powiatowym OTWP, który 
odbędzie się już w marcu. Życzymy 
powodzenia!

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Ks. Mariusz Wincewicz - były wikariusz pa-
rafi i w Górze Puławskiej, obecnie Dyrektor 
Ekonomiczny Wyższego Seminarium Du-
chownego w Radomiu.
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okres świąteczno-noworoczny 
to czas, w którym wciąż rozbrzmie-
wają dźwięki kolęd, a w szkołach 
i przedszkolach odbywają się tra-
dycyjne jasełka. Przedstawienie 
o historii narodzenia Bożej dzie-
ciny przygotowali także uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bronowi-
cach, a zaprezentowali je szerokiej 
publiczności podczas spotkania 
noworocznego, które odbyło się 
w czwartek, 5 stycznia 2017 r.

Młodzi artyści przedstawili krót-
ki scenariusz, łączący formę te-
atralną ze śpiewem kolęd. Uwagę 
przyciągały dopracowane, barwne 
kosti umy oraz ciekawa scenogra-
fi a. Występ spotkał się z aplauzem 
zgromadzonej publiczności – pe-
dagogów, rodziców oraz przedsta-
wicieli samorządu.

Jedną z tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia w Polsce jest obrzęd 
kolędowania. Dawniej bardzo po-
wszechny, dziś będący niestety 
rzadkością, kultywowaną głów-
nie przez szkoły, domy kultury czy 
grupy folklorystyczne. Podczas 
spotkania noworocznego w szkole 
w Bronowicach, ten piękny zwyczaj 
przypomnieli rodzice i uczniowie.

Kolędnicy zaprezentowali się 
w pięknych, wielobarwnych stro-
jach, nawiązujących do dawnej tra-
dycji kolędniczej. Nie zabrakło więc 
gwiazdora, turonia, pasterzy, mę-
drca, baby, śmierci, diabła i anioł-
ków. Występ dał wiele uśmiechu 
i radości widzom, jak i samym ko-
lędnikom.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP

żelazny krzyż i kamienna ta-
blica, znajdujące się nieopodal 
drogi wiodącej z leokadiowa do 
Smogorzowa, przypominają o tra-
gicznej historii, jaka wydarzyła się 
w tym miejscu 73. lata temu. 

14 stycznia 1944 r. z rąk żołnierzy 
niemieckich wojsk okupacyjnych, 
zginęło 33 partyzantów – miesz-
kańców Powiatu Puławskiego 
i Zwoleńskiego. W piątek, 13 stycz-
nia 2017 r. przedstawiciele samo-
rządu Gminy Puławy, Gminy Zwo-
leń oraz uczniowie i nauczyciele ze 
szkół podstawowych w Leokadio-
wie i Opatkowicach, wspólnie od-
dali cześć pomordowanym.

Pod pomnikiem złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Wieniec w imie-
niu wspólnoty samorządowej Gmi-
ny Puławy złożyli wspólnie Z-ca 
Wójta Pan Norbert Staszak, Sekre-
tarz Gminy Pan Paweł Kamola oraz 
Prezes OSP w Leokadiowie Pan 
Zdzisław Urbanek. Po ceremonii, 
uczestnicy udali się do Szkoły Pod-
stawowej w Leokadiowie, gdzie 
zapoznali się z prezentacją multi -
medialną, poświęconą historii tra-
gicznego wydarzenia sprzed 73 lat.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Spotkanie noworoczne 
w Szkole Podstawowej 
w Bronowicach

73. rocznica 
zbrodni niemieckiej 
w leokadiowie 
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ośrodek zdrowia 
w Gołębiu uroczyście 
otwarty i poświęcony 
na nowo

w środę, 25 stycznia 2017 r. od-
było się uroczyste otwarcie i po-
święcenie ośrodka zdrowia w Go-
łębiu, który wraz z nowym rokiem 
stał się fi lią nZoZ „Stężyca” s.c. 
obecnie placówką kierują wspól-
nie Panie Hanna Czerska-Gąsiew-
ska i anna nowak.

W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele lokalnej społecz-
ności – Radni i Sołtysi prawobrzeż-
nych miejscowości gminy, których 
mieszkańcy pozostają pod opie-
ką gołębskiego ośrodka zdrowia. 
Obecna była także delegacja sa-
morządu gminy, na czele z Wójtem 
Krzysztofem Brzezińskim. Poświę-
cenia ośrodka dokonał Proboszcz 
Parafi i w Gołębiu ks. Jerzy Węzka.

Nowe właścicielki placówki 
otrzymały liczne gratulacje i życze-
nia. Serdeczne podziękowania pły-
nęły w stronę Pana Piotra Macią-
ga, który przez wiele lat kierował 
ośrodkiem, troszcząc się o zdrowie 
mieszkańców Gołębia i okolic.

Ośrodek zdrowia w Gołębiu 
czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00 - 18:00. Tele-
fon do ośrodka: 81 881 32 27.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk (UGP)

Vii Spotkanie noworoczne w
Podsumowanie minionego roku 

oraz wyróżnienie osób szczegól-
nie zasłużonych dla Gminy Puła-
wy – to najważniejsze z punktów 
Vii Spotkania noworocznego 
w Gminie Puławy, które odbyło 
się w piątek, 27 stycznia 2017 r. 
w nowo rozbudowanym budyn-
ku Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Górze Puławskiej. wśród 
obecnych na gali gości znaleźli się 
m.in. przedstawiciele środowisk 
samorządowych, kulturalnych, 
oświatowych, biznesowych, spo-
łecznych, instytucji i mediów.

Wieczór rozpoczął się wyjąt-
kowo, od muzycznego wstępu 
w wykonaniu światowej sławy, 
dziecięcego zespołu Scholares Mi-
nores pro Musica anti qua z Po-
niatowej, pod dyrekcją Państwa 
danuty i witolda danielewiczów. 
Młodzi artyści zaprezentowali się 
w kunsztownie wykonanych, wie-
lobarwnych strojach wzorowanych 
na epoce baroku, a muzyka wydo-
bywała się z niecodziennych, pra-
dawnych instrumentów.

W kolejnym punkcie spotkania, 
głos zabrał wójt Gminy Puławy 
Pan krzysztof Brzeziński, który 
powitał zgromadzonych gości oraz 
dokonał krótkiego podsumowania 
rocznej działalności samorządu 
gminnego. Tym razem, miejsce 

prezentacji multi medialnej zajął 
biuletyn, przedstawiający najważ-
niejsze inwestycje, wydarzenia 
i zadania zrealizowane w minio-
nym, 2016 roku. Pan Wójt w spo-
sób szczególny zwrócił się do 
Dyrektorek Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górze Puławskiej 
– Pani Hanny Padewskiej i Pani 
Teresy dymowskiej – dziękując 
za wielomiesięczny trud, związany 
z rozbudową budynku szkolnego.

Ze sceny ponownie popłynęły 
dźwięki muzyki dawnej w wyko-
naniu „Scholaresów”, które wpro-
wadziły gości do następnej części 
wieczoru, jaką była ceremonia 
wręczenia wyróżnień „Zasłużony 
dla Gminy Puławy”. W tym roku 
do grona laureatów tego zaszczyt-
nego tytułu dołączyli: Pani danuta 
woszczek, Pan Marian Pawłowski, 
Państwo Jadwiga i andrzej Saj-
naga, Pan antoni Pawłowicz, Pan 
edward Szykuła oraz ks. kan. wal-
demar Stawinoga, który nie mógł 
uczestniczyć w gali.

Obfi ty w miłe niespodzianki 
okazał się czas wystąpień zapro-
szonych gości. Pani elżbieta du-
dzińska – Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Puła-
wach, uroczyście wręczyła Panu 
Wójtowi pozwolenie na użytko-
wanie rozbudowanej stacji uzdat-

Laureaci wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Od lewej: Antoni Pawłowicz, Dorota 
Osiak – Przewodnicząca RGP, Edward Szykuła, Jadwiga i Andrzej Sajnaga, Krzysztof Brzeziński – 
Wójt Gminy Puławy, Marian Pawłowski i Danuta Woszczek.
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Gminie Puławy
niania wody w Gołębiu, jednej ze 
strategicznych inwestycji, zrealizo-
wanych w 2016 r. Pan Stanisław 
Maciąga – Prezes puławskiego 
koła ZKRPiBWP odznaczył Wójta 
Krzysztofa Brzezińskiego meda-
lem „wierni ojczyźnie”, nadanym 
m.in. za dbałość o miejsca pamięci 
historycznej, w tym rewitalizację 
Cmentarza Wojennego w Sosno-
wie. Głos zabierali także Pan Ma-
rek krakowski, reprezentujący 
Pana Ministra krzysztofa Michał-
kiewicza, delegacja samorządu 
Powiatu Puławskiego w osobach 
Pani danuty Smagi – Przewodni-
czącej Rady Powiatu oraz Pana 
leszka Gorgola – Członka Zarządu 
Powiatu, Pan dr krzysztof Zawadz-
ki – Prezes Banku Spółdzielczego 
w Końskowoli oraz Proboszcz Para-
fi i pw. św. Wojciecha w Górze Pu-
ławskiej ks. Marek kucharski.

Zwieńczeniem wieczoru był po-
nowny występ zespołu Scholares 
Minores pro Musica Anti qua, który 
tym razem zaprezentował reper-
tuar świąteczny. Grupa przywołała 
raz jeszcze melodie najpiękniej-
szych polskich i światowych kolęd, 
którym towarzyszył „anielski” ta-
niec w wykonaniu najmłodszych 
dzieci z zespołu.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Grzegorz Kamela

Zespół Scholares Minores pro Musica Anti qua z Poniatowej.

Wójt Krzysztof Brzeziński odbiera legitymację 
odznaczenia „Wierni Ojczyźnie” 
z rąk Edwarda Szykuły.

Delegacja Samorządu Powiatu Puławskiego – Pani Danuta Smaga – Przewodnicząca Rady 
Powiatu Puławskiego (w środku) i Pan Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu (po lewej).

Elżbieta Dudzińska – PINB wręcza Wójtowi pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanego 
ujęcia wody w Gołębiu.

Anielski taniec w wykonaniu „Scholaresów”.
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Sarmackie widowisko z okazji 
361. rocznicy Bitwy pod Gołębiem 

niezapomniana, żywa lekcja hi-
storii – te słowa najlepiej oddają 
uroczystość z okazji 361. rocznicy 
Bitwy pod Gołębiem, która odby-
ła się 19 lutego 2017 r. w kościele 
parafi alnym pw. św. Floriana i św. 
katarzyny w Gołębiu. w historycz-
nych murach gołębskiej świątyni 
odbyło się niecodzienne widowi-
sko z udziałem grup rekonstrukcyj-
nych z lubelszczyzny, ziemi sando-
mierskiej i Podkarpacia.

Uroczystość rozpoczęła Msza 
Święta w intencji Ojczyzny, której 
przewodniczył Proboszcz parafi i 
w Gołębiu Ks. Jerzy Węzka. Podnio-
sły charakter wydarzenia podkre-
ślała obecność pocztu sztandaro-

wego z jednostki wojskowej w Dę-
blinie.

Po wspólnej modlitwie odbyło się 
widowisko historyczne, przypomi-
nające okoliczności oraz przebieg 
Bitwy pod Gołębiem. Widzowie 
mogli podziwiać kunsztownie wyko-
nane stroje szlacheckie oraz repliki 
uzbrojenia i opancerzenia polskiej 
husarii, których nie powstydziłyby 
się największe ekranizacje sienkie-
wiczowskich powieści. Uroczystość 
zakończył huczny strzał z armaty 
przed kościołem.

W widowisku wzięli udział pasjo-
naci historii, zrzeszeni w Stowarzy-
szeniu Krzewienia Wiedzy Historycz-
nej „Lubelska Chorągiew Husarska”, 

stowarzyszeniu Chorągiew Zamku 
w Zawieprzycach im. Atanazego 
Miączyńskiego herbu Suchekomna-
ty oraz w zaprzyjaźnionych grupach 
rekonstrukcyjnych z Sandomierza 
i Podkarpacia. Słowa podziękowa-
nia do wszystkich osób zaangażo-
wanych w przygotowanie spektaklu 
skierował m.in. Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński.

Honorowy Patronat nad uroczy-
stością sprawowali Wojewoda Lu-
belski, w imieniu którego uczestni-
czył Pan Ludwik Sikora, Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Arcybi-
skup Metropolita Lubelski oraz Mi-
nister Obrony Narodowej.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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Gminne echa w obiektywie, 
czyli fotografi czny skrót najważniejszych wydarzeń

27 października 2016 r. – w Urzędzie Gminy 
Puławy gościliśmy dr hab. Grzegorza Smyka, 
prof. UMCS – Dziekana Wydziału Zamiejscowe-
go UMCS w Puławach. Przedmiotem rozmów 
Pana Dziekana z Wójtem Krzysztofem Brzeziń-
skim było omówienie możliwości pogłębienia 
współpracy pomiędzy Gminą Puławy a Wydzia-
łem i realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwo-
jowych i edukacyjnych.

13 grudnia – odbyły się obchody, upamięt-
niające 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Uroczystość miała miejsce 
tradycyjnie przy bramie nr 1 Zakładów Azoto-
wych „Puławy”, gdzie znajduje się tablica upa-
miętniająca pracowników ZA, którzy 13 grudnia 
1981 r. stanęli w obronie wolności. W imieniu 
samorządu Gminy Puławy, kwiaty pod tablicą 
złożył Wójt Gminy Pan Krzysztof Brzeziński wraz 
ze swoim Zastępcą Panem Norbertem Stasza-
kiem.

10 listopada  – członkowie Koła Teatralnego Szkoły Podstawowej w Zarzeczu uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości przedstawieniem teatralnym pt. „Historia Białego Orła”. Była to niepowta-
rzalna lekcja historii i patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej. Spektakl został przygotowany 
przez uczniów pod opieką Pani Małgorzaty Matras i Pani Agnieszki Mizak.

16 grudnia – w strażnicy OSP w Skokach odbyło się przedświąteczne spotkanie, na którym podsu-
mowano działalność jednostek OSP z terenu Gminy Puławy w 2016 r. Wspólny wieczór uprzyjem-
nił występ wokalny Nikoli i Kariny Ciesielskich, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, 
a także chwila z poezją Pani Zofi i Kurpiel.

19 grudnia – Urzędzie Gminy Puławy odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne z emerytowaną 
kadrą. Towarzyszyła mu miła i serdeczna atmosfera, którą tworzyło towarzystwo dawnych przy-
jaciół i znajomych a także wyjątkowy, świąteczny wystrój sali konferencyjnej. Ogromną niespo-
dzianką była obecność Świętego Mikołaja, który obdarowywał uczestników drobnymi upominka-
mi. Wizyta Świętego wywołała wiele uśmiechu i spontaniczności wśród obecnych.
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21 grudnia  – w Urzędzie Gminy 
Puławy odbyło się spotkanie Wój-
ta Gminy z dyrektorami placówek 
oświatowych. Jego głównym celem 
było podsumowanie mijającego roku 
w gminnej oświacie. Istotnym punk-
tem spotkania była prezentacja pro-
jektu „Legia Soccer Schools”, przed-
stawiona przez Panów Marcina Ha-
rasimowicza i Dawida Paczkę. Szkółki 
piłkarskie dla najmłodszych, czyli tzw. 
„Piłkarskie Przedszkola Legii” mają 
szansę już wkrótce rozwinąć się także 
w Gminie Puławy.

8 stycznia 2017 r. – w Gołębiu zrodzi-
ła się nowa tradycja, związana z ob-
chodami Świąt Bożego Narodzenia. 
Obecny proboszcz gołębskiej parafi i, 
ks. Jerzy Węzka zorganizował wspól-
ne kolędowanie na skwerze w cen-
trum miejscowości. Siarczysty mróz 
nie odstraszył kolędników, których 
ogrzewała radość wspólnego śpiewu 
oraz ciepło ogniska, na którym pie-
czono kiełbaski. Dźwięki kolęd płynę-
ły wprost do szopki bożonarodzenio-
wej, która zdobiła centrum Gołębia.

11 stycznia  – w Urzędzie Gminy 
Puławy odbyło się robocze spotka-
nie z udziałem Wójta Gminy Puławy 
i dyrektorów gminnych jednostek 
oświatowych, poświęcone wdroże-
niu najnowszej reformy oświatowej. 
Celem spotkania było wypracowanie 
optymalnych rozwiązań wprowadze-
nia reformy i wygaszenia gimnazjów.

15 stycznia – w Górze Puławskiej 
odbyło się spotkanie noworoczne, 
w którym uczestniczyli członkowie 
kół emerytów, działających w Górze 
Puławskiej i w Gołębiu. Wydarzenie 
uatrakcyjnił występ Kabaretu „Ba-
beczki”, który zaprezentował spek-
takl pt. „Jest taki dzień”, według 
scenariusza Pani Agnieszki Maj oraz 
koncert kolęd w wykonaniu „Śpiewa-
jących Seniorek”. Śpiew przeplatała 
recytacja poezji Pani Agnieszki o te-
matyce świąteczno-noworocznej.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: z archiwum UGP
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16 września 2016 r.  – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatko-
wicach złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Puławy, gdzie zapoznali się ze 
specyfi ką pracy administracji samorządowej i mieli okazję osobistego 
poznania Wójta Gminy i jego Zastępcy. Z Puław dzieci ruszyły w dalszą 
drogę do Sanktuarium Matki Boskiej w Wąwolnicy, cudownej kapliczki 
w Kęble i parku „Owadolandia” w Wojciechowie.

25 września – w Górze Puławskiej odbył się piknik wielopokoleniowy 
„Od Juniora do Seniora”, zorganizowany przez młodzież biorącą udział 
w projekcie „Równać Szansę”. Wydarzenie obfi towało w wiele rodzin-
nych atrakcji jak warsztaty z siana, konkursy sportowe, pokaz strażacki, 
czy wspólny taniec. Myślą przewodnią pikniku były kulinaria, nie zabra-
kło więc przepysznych potraw przygotowanych według tradycyjnych, 
rodzinnych przepisów.

10 listopada – uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Opatko-
wicach uczcili rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody 
rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego oraz zapaleniem zni-
cza przed pomnikiem poświęconym pamięci skoczków Cichociemnych 
biorących udział w akcji Weller 18. Następnie dzieci zaprezentowały rys 
historyczny Święta Niepodległości, a potem odbył się turniej wiedzy hi-
storycznej pt. „Niepodległość na wesoło”.

13 października – uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Opatkowicach świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Odbył się 
apel, na którym uczniowie klasy IV zaprezentowali skecz pt. „Duża prze-
rwa”. W zabawny sposób przedstawili w nim blaski i cienie pracy nauczy-
ciela. Potem były serdeczne życzenia, kwiaty oraz tort – niespodzianka. 
Dzień zakończył się więc wesoło, uroczyście i… smacznie.

w październiku, podczas ubiegłorocznej akcji „Sprzątania świata” dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Bronowicach pod opieką wychowawców 
porządkowały rozległy teren wokół szkoły i park.  Dodatkowo sadziły 
drzewka i krzewy przy drogach wiodących do szkoły. Po ciężkiej pracy 
posiliły się kiełbaskami pieczonymi przy ognisku.

20 września – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatkowicach wzię-
li udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci wraz z wy-
chowawczyniami przeszły przez wioskę i zbierały leżące na poboczach 
śmieci. Gdy plasti kowe worki się zapełniły, przyszedł czas na powrót do 
szkoły, gdzie na wszystkich czekała niespodzianka – ognisko z pieczony-
mi kiełbaskami i jabłkami.

kalejdoskop szkolny
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11 listopada – dziecięcy zespół wokalny „Aplauz” z Gołębia zaprezento-
wał się podczas koncertu laureatów XIII Przeglądu Poezji i Pieśni Niepod-
ległościowej „Żeby Polska była Polską…”, który odbył się w Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.

17 listopada – w Publicznym Przedszkolu w Górze Puławskiej odbyła się 
coroczna uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Bohaterami były 
najmłodsze dzieci, które we wrześniu przekroczyły próg przedszkola. 
Maluszki stanęły na wysokości zadania i z ogromnym zaangażowaniem 
zaprezentowały swoje umiejętności. Wspaniale zaśpiewały, skocznie 
zatańczyły i pięknie wyrecytowały wierszyk. Było to dla nich pierwsze, 
publiczne wystąpienie.

25 listopada – w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej odbyło się 
podsumowanie projektu profi laktycznego „Tydzień Zdrowia – tygodniem 
bez cukru”.  Akcja miała na celu promocję wśród uczniów zdrowego stylu 
odżywiania się oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Uczniowie zaprezentowali plakaty, wykonane w ramach „Tygodnia Zdro-
wia”, przygotowane zostały klasowe stoiska promujące zdrową żywność 
a na koniec odbył się spektakl pt. „Wybieram zdrowie”.

Tradycyjnie pod koniec listopada w Szkole Podstawowej w Bronowicach 
odbyła się zabawa andrzejkowa. Były tańce, przebieranki, nie zabrakło 
też wielu wróżb, myśl przysłowia „Na Świętego Andrzeja błyska pannom 
nadzieja”.

21 listopada – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej 
uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza, gdzie odkrywali atrakcje 
królewskiego miasta, dobrze znanego wszystkim za sprawą serialowe-
go Ojca Mateusza. Drugim punktem wyprawy była nieodległa Fabryka 
Bombek, w której dzieci zobaczyły jak wygląda proces powstawania 
ozdób choinkowych.

29 listopada – uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołębiu świętowali  
90. urodziny Kubusia Puchatka. Dzieci należące do Koła Miłośników 
Książki i Biblioteki pod kierunkiem Pani Małgorzaty Linek zaprezento-
wały przedstawienie pt. ,,Urodzinowa herbatka u  Kubusia Puchatka”. 
Następnie na uczniów czekały rozmaite zadania i zabawy, związane z po-
stacią sympatycznego misia.
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Na podstawie tekstów i zdjęć nadesłanych przez gminne placówki oświatowe:
Kamil Lewandowski

w listopadzie – wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK w Górze Puław-
skiej włączyli się do akcji charytatywnych „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” oraz „Podziel się posiłkiem”. Uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem zbierali żywność w wybranych sklepach w Górze Puławskiej i Puła-
wach. Łącznie w obydwu  zbiórkach wzięło udział 59 uczniów pod opieką 
rodziców oraz wychowawców. Z zebranej żywności powstały paczki dla 
najbardziej potrzebujących rodzin.

15 grudnia – uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Opatkowi-
cach udali się na mikołajkowo-świąteczny wyjazd do lubelskiego Parku 
Trampolin „Mania Skakania”. Przez dwie godziny dzieci mogły korzystać 
z atrakcji obiektu – licznych trampolin, boiska do siatkówki, bieżni, ba-
senów z gąbkami, parku linowego z tyrolką. Oprócz dobrej zabawy ta-
kie zajęcia są również świetnym treningiem ogólnorozwojowym, który 
wzmacnia mięśnie i poprawia kondycję. 

22 grudnia – w Opatkowicach odbyła się wigilia szkolna i jasełka przy-
gotowane przez uczniów z klas IV-VI. Scenografi ę przedstawienia stano-
wiła wiata znajdująca się przed budynkiem szkoły, która „odegrała” rolę 
stajenki betlejemskiej. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Po-
nikowska oraz zaproszeni goście, krótką modlitwę odmówił ks. Szymon 
Mucha i wszyscy zaczęli łamać się opłatkiem, składając sobie serdeczne 
życzenia. Potem zebrani zasiedli do wspólnej wigilii przy pięknie udeko-
rowanych stołach i dźwiękach polskich kolęd.

Podczas ostatnich ferii zimowych uczniowie z Opatkowic wesoło spędza-
li czas w swojej szkole. Dzieci mogły pograć w ping-ponga czy koszyków-
kę, obejrzeć fi lm, a nawet… przeprowadzać eksperymenty chemiczne. 
Odbyły się także dwa wyjazdy – przedszkolaki odwiedziły Krainę Zabaw 
znajdującą się w puławskim sklepie Tesco, a starsze dzieci wzięły udział 
w zajęciach sportowych na basenie Aqua Lublin. Czas wolny od nauki 
spędziły więc wesoło i aktywnie.

w listopadzie – uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołę-
biu zaangażowali się w akcję „Polacy – Rodakom”, zorganizowaną przez 
Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”. Uczniowie wspólnie zebrali 
ponad 100 sztuk książek, maskotek oraz zabawek a także ponad 120 kg 
długoterminowej żywności, którą młodzież zgromadziła uczestnicząc 
w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod patronatem Banków Żywności.

7 grudnia – przedszkolaki z Wólki Gołębskiej złożyły wizytę Pani Marian-
nie Osiak, która świętowała 100. rocznicę urodzin. Dzieci obdarowały 
jubilatkę radosnym śpiewem, wierszykami, kwiatami, laurką i uściskami. 
Pani Marianna bardzo ucieszyła się z wizyty, a dzieci otrzymały od niej 
miłą niespodziankę – kalendarze adwentowe z pysznymi czekoladkami.

6 grudnia – w dniu swojego święta, uczniów Szkoły Podstawowej w Bro-
nowicach odwiedził św. Mikołaj. Wszystkim grzecznym dzieciom wręczył 
prezenty. Uczniowie wcielili się w role pomocników Mikołaja i sami roz-
dawali podarunki przebrani w czerwone stroje.

12 stycznia 2017 r. – odbyły się jasełka, przygotowane przez podopiecz-
nych Gminnego Przedszkola w Gołębiu. Na widowni zasiadły licznie zgro-
madzone babcie i dziadkowie, bowiem wzruszający scenariusz w wy-
konaniu dzieci był formą prezentu z okazji nadchodzącego Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.
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Z życia Towarzystwa Przyjaciół
Być może istnieją czasy piękniej-

sze, ale te są nasze (Jean Paul Sar-
tre), więc warto działać, tworzyć 
i ulepszać naszą rzeczywistość. 
Z takimi myślami dąży w swych 
działaniach i inicjatywach To-
warzystwo Przyjaciół Gołębia. 
współtwórcy TPG mają zawsze 
czas i chęci, by nie tylko uroz-
maicać i rozwijać naszą szarą co-
dzienność, ale także pielęgnować 
pamięć o przeszłości historycznej 
i ważnych dokonaniach naszych 
przodków.

Pamięć ta okazywana jest co-
rocznie 12 września poprzez skła-
danie kwiatów i oddawanie hoł-
du uczestnikom akcji wysadzenia 
niemieckiego pociągu amunicyj-
nego pod Gołębiem w 1943 roku. 
W ubiegłym roku, w 73. rocznicę 
tego wydarzenia, uroczyste wspo-
mnienie tamtych chwil wyraziło 
się przez udział licznej delegacji 
i oddanie czci bohaterom akcji oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
(obok budynku dworca kolejowe-
go w Gołębiu). Wśród delegacji 
znaleźli się członkowie TPG, wła-
dze UG Puławy oraz harcerze dru-
żyny Astra im. Mikołaja Kopernika.

Działania TPG o charakterze 
patriotycznym wyrażane są też 
w tradycji historycznej obchodów 
Święta Niepodległości. W 2016 
roku w przededniu tego święta 
w Izbie Produktu Lokalnego od-
było się wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych, których teksty 
wybrała Krystyna Jedliczko, zaś 
akompaniament przygotował Pan 
Zbigniew Barankiewicz – dyrektor 
GOK. W dniu Święta Niepodległo-
ści delegacja TPG złożyła biało-
czerwone kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości. Następnie wszyscy 
modlili się za Ojczyznę podczas 
mszy w kościele oraz wysłuchali 
patriotycznego koncertu uczniów 
z gołębskich szkół.

Wyrazem poczucia więzi z histo-
ryczną przeszłością Ojczyzny i na-

szej miejscowości jest też udział 
Towarzystwa w obchodach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

17 września 2016 r. w świetlicy 
OSP Gołąb, z inicjatywy Towarzy-
stwa Przyjaciół Gołębia, odbyła się 
promocja nowo wydanej książki 
pt. Powroty w gołębskie opłotki. 
Autorką publikacji jest Agnieszka 
Maj, a magii i ludowej fantastyki 
dodała Dorota Opolska – ilustrator-
ka książki i autorka wystawy prac 
artystycznych w świetlicy. Powroty 
w gołębskie opłotki to wierny zapis 
wspomnień okresu międzywojen-
nego, udokumentowany starymi 
i pożółkłymi fotografi ami. Na spo-
tkaniu promocyjnym zebrało się 
ponad 150 osób. Wieczór uatrak-
cyjnił występ wokalistek z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Puławach 
- Marty Sosik i Katarzyny Chodoły. 
Warto dodać, że Powroty… otrzy-
mały I miejsce w kategorii wydaw-
nictw historycznych w Konkursie 
Wydawnictw Regionalnych, zorga-
nizowanym w ramach Powiatowe-
go Dnia Kultury 2016.

Tegoroczne wrześniowe EDD po-
wiązane były z 1050-tą Rocznicą 
Chrztu Polski. Niektóre osoby To-
warzystwa wystąpiły w specjalnie 
napisanym na tę okazję przedsta-
wieniu pt. Jak to ze chrztem Pol-
ski było. Scenariusz i reżyserię wi-
dowiska przygotowała Agnieszka 
Maj, zaś średniowieczne kosti umy 
wykonali aktorzy odgrywający sce-
ny chrztu Mieszka I. W tejże rekon-
strukcji wystąpiły Babeczki z Gołę-
bia (będące tez członkiniami TPG), 
które poprowadziły „Mieszkowy 
Korowód” ulicami Gołębia ku miej-
scom pamięci historycznej.

Towarzystwo Przyjaciół Gołę-
bia ceni piękno wyrażane w sztu-
kach plastycznych, rękodziełach 
artystycznych czy fotografi ach. 
W związku z tym organizuje cy-
kliczne wystawy w Izbie Produktu 
Lokalnego.

Pierwszy sierpniowy wtorek 
w godzinach wieczornych dostar-
czył wszystkim niezwykłych wzru-
szeń i wrażeń estetycznych. Zna-
leźliśmy się bowiem w „ażurowej 
krainie”. Ściany naszej „izby” przy-
brały odświętny i prawie majesta-
tyczny wygląd. A to wszystko za 
sprawą kordonkowych dzieł Mał-
gorzaty Linek – nauczyciela biblio-
tekarza i artystki szydełka.

We wrześniu i październiku przy-
bywający do Izby goście mogli 
podziwiać wystawę ludowych ilu-
stracji Doroty Opolskiej – artystki 
pędzla, ołówka i kredki – nauczy-
cielki gimnazjum w Gołębiu. Dzieła 
pełne magii i symboliki przyciągały 
uwagę widzów. Obrazki zawieszo-
ne na ścianach to repliki ilustracji 
do książki Powroty w gołębskie 
opłotki. Zapowiadają one kolejne 
rozdziały i zapraszają do zapozna-
nia się z treścią książki.

W listopadzie w Izbie otwarto 
wystawę fotografi i Barbary Wojdat 
(mieszkanki Stężycy) pt. „Wiślane 
inspiracje”. Barwne fotografi e to 
fragmenty wiślanego krajobrazu. 
Zdjęcia nadwiślańskiej przyrody 
zaciekawiały i zaskoczyły oglądają-
cych, bowiem zawierały nietypowe 
ujęcia rzeźby terenu - piasku, wody, 
zanieczyszczeń, roślin w różnych 
porach roku. Obrazy wyglądały jak 
trójwymiarowe. Wszystkie przygo-
towane wystawy były wielką ucztą 
dla oczu i duszy.

Ostatni wtorek września zapadł 
w serca miłośnikom książek, bo-
wiem w Izbie Produktu Lokalnego 
TPG gościło Panią Ewelinę Kłodę, 
autorkę ciekawych powieści oby-
czajowych. Ta młoda osoba zapre-
zentowała na spotkaniu trzy swoje 
książki: Niezapominajki, W poszu-
kiwaniu siebie oraz Zapach wspo-
mnień, wydane przez wydawnic-
two Zysk i S-ka. Mimo że autorka 
mieszka w Anglii, w hrabstwie 
Norfolk, przybyła do Gołębia, by 
dzielić się swoją wiedzą i warszta-
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Gołębia

zrobienia, niż tylko zwiększać jego 
tempo (Mohandas Gandhi). Dlate-
go TPG wciąż stara się prowadzić 
pożyteczną działalność, która spra-
wia wszystkim wokół przyjemność, 
radość i zadowolenie. Takie działa-
nia integrują, zawiązują przyjaźnie 
i współpracę z innymi stowarzy-
szeniami. Daje to możliwość wy-
miany doświadczeń i wzajemnego 
dokształcania. 

3 września 2016 r. nasi przed-
stawiciele w osobach: Genowefa 
Góra, Zofi a Bąkała, Halina Osiak, 
Teresa Woszczek i Sławomir Je-
dliczko brali udział w „Narodowym 
Czytaniu” na placu w Gołębiu.

W listopadzie zorganizowaliśmy 
także tradycyjne „Andrzejki” w re-
stauracji Nepomucen w Gołębiu. 

Zarząd Towarzystwa
Zdjęcia: archiwum TGP i UGP

Autorki opowiadają o nowej książce pt. „Powroty w gołębskie opłotki”.

Bonów – Jesienny Rajd Nordic Walking.
Czytamy „Quo Vadis” w centrum Gołebia. 
Stroje z epoki obowiązkowe.

Spektakl „Jak to ze chrztem Polski było” wg scenariusza i w reżyserii Agnieszki Maj.

tem pisarskim. Pani Ewelina potrafi  
ciekawie opowiadać o swoich pa-
sjach, codziennej pracy i życiu na 
obczyźnie. Kiedyś to mieszkanka 
Bielska-Białej, ale również i dziś 
kroczy zaułkami swego ukochane-
go rodzinnego miasta, umiejsca-
wiając swych bohaterów właśnie 
w tym przepięknym beskidzkim 
miejscu.

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia 
ceni sobie też ruch na powietrzu 
i dobrą zabawę. W związku z tym 
w sobotę 22 października 2016 r. 
ochotnicy aktywnego ruchu brali 
udział w Jesiennym Rajdzie Nordic 
Walking, zorganizowanym przez 
Fundację BezMiar w partnerstwie 
z Towarzystwem Przyjaciół Gołę-
bia. Deszczowa i ponura aura nie 
odstraszyła miłośników spacerów 
z kijkami, którzy tłumnie zgroma-
dzili się na łąkach bonowskich, 
gdzie zlokalizowane było biuro 
zawodów i miejsce startu. Każdy 
z uczestników mógł skorzystać z fa-
chowego wsparcia, udzielanego 
przez wykwalifi kowane instruk-
torki Nordic Walking. Po wspólnej 
rozgrzewce, dwie grupy piechurów 
- początkująca i zaawansowana - 
wyruszyły na czerwoną trasę NW. 
Na zakończenie imprezy przygo-
towano spotkanie z ogniskiem na 
terenie dawnej wsi Bonów. To tu 
członkowie TPG poprowadzili ga-
wędę o historii Bonowa i ludziach, 
którzy niegdyś zamieszkiwali wieś.

W dniach od 7 do 9 paździer-
nika 2016 r. w Krasnymstawie 
i Żółkiewce odbył się XIV Sejmik 
Towarzystw Regionalnych Lubelsz-
czyzny, w którym wzięła udział 
delegacja Towarzystwa Przyjaciół 
Gołębia - Agnieszka Capała, To-
masz Kozak i Sławomir Jedliczko. 
Udział w Sejmiku pozwolił nie tylko 
poznać życie, sztukę wojenną i ka-
rierę polityczną odważnego wodza 
i stratega - Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego, ale również na-
uczył, że w życiu jest coś więcej do 

Przy pomniku upamiętniającym akcję partyzancką z 1943 r.
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W kolejnym wydaniu naszego cy-
klu zaprosiliśmy do rozmowy Panią 
Katarzynę Zawadzką – Sołtysa Ka-
jetanowa. Pani Katarzyna pochodzi 
z Regowa Starego k. Gniewoszowa. 
Funkcję sołtysa pełni od 2015 r. 

- Co Panią skłoniło do podjęcia 
decyzji o kandydowaniu na sołty-
sa?

- Jest to przede wszystkim po-
trzeba zrobienia czegoś dla lokal-
nej społeczności – dla ludzi z moje-
go najbliższego otoczenia. Pragnę 
pomagać mieszkańcom Kajeta-
nowa w wyrażaniu i skutecznym 
przekazywaniu swoich potrzeb, tak 
by wieś nie była pomijana w dzia-
łaniach inwestycyjnych (choć nie 
tylko) gminy. Bycie dobrym łączni-
kiem z Radą i Wójtem gminy trak-
tuje jako swój najważniejszy obo-
wiązek jako sołtysa.

- Jest Pani młodą osobą. Czy 
Pani wiek pomaga czy utrudnia 
pracę sołtysa, a może jest to bez 
znaczenia?

- Oczywiście pomaga! Młodość 
to przecież energia, kreatywność, 
chęć do działania oraz dostęp do 
wielu nowoczesnych narzędzi, któ-
re mogę skutecznie wykorzystywać 
dla poprawy jakości życia miesz-
kańców. Pełniąc obowiązki sołtysa 
często wykorzystuję umiejętności 
z życia zawodowego. Z drugiej 
strony, od kiedy zostałam sołtysem 
nauczyłam się wiele o relacjach 
z innymi ludźmi, a to pomaga mi 
w lepiej wypełniać obowiązki za-
wodowe.

- a zawodowo zajmuje się Pani…
- Jestem Kierownikiem Biura Ob-

sługi Zarządu w spółce KO-MED 
Centra Kliniczne Sp. z o.o.

- Czym jeszcze wypełnia Pani 
swój dzień, poza pracą zawodową 
i społeczną?

- Od stycznia 2017 r. należę do 
Stowarzyszenia „Przeszłość – Przy-
szłości”. Chciałabym mocniej za-
angażować naszych mieszkańców 
w różne działania podejmowane 
przez Stowarzyszenie, a przy okazji 
wypromować także Gminę. 

- a co z czasem wolnym? Jak 
spędza Pani chwile wyłącznie dla 
siebie?

- Uwielbiam teatr i książki, głów-
nie psychologiczne, choć nie tylko. 
Lubię literaturę z przesłaniem, taką 
która mnie wewnętrznie uboga-
ca i pozostaje w pamięci. Do tego 
obowiązkowo fi liżanka dobrej 
kawy! Kawa i książka – to mój rytu-
ał. Odprężają mnie też długie spa-
cery i wizyty w moim ukochanym 
mieście – Warszawie.

- To ciekawe. warszawa więk-
szości z nas kojarzy się raczej ze 
zgiełkiem, hałasem, ciągłym pę-
dem…

- Tak, to prawda, choć ja mam 
w Warszawie swoje miejsca, w któ-
rych mogę odpocząć i się zrelakso-
wać. To ważne, aby w dzisiejszych 
czasach umieć żyć w pędzie, ale 
kiedy trzeba, także się zatrzymać…

- wróćmy na chwilę do funkcji 
sołtysa. Co uważa Pani za swój 
największy sukces?

- Myślę, że miarą tego, czy speł-
niam się jako sołtys jest integracja 
mieszkańców wsi i wzrost zainte-
resowania naszymi potrzebami ze 
strony władz gminy. Są już widocz-
ne pierwsze efekty – w ubiegłym 
roku powstał nowy, blisko 900- 
metrowy odcinek asfaltu a w bu-
dżecie na 2017 r. znalazły się środki 
na budowę drogi z Kajetanowa do 
Kowali. Cieszę się, że udało mi się 

zorganizować ognisko na pożegna-
nie lata, na które przyszło bardzo 
wiele osób.

- Pomówmy zatem o planach na 
przyszłość…

- Pragnę w dalszym ciągu trosz-
czyć się o poprawę jakości życia 
mieszkańców Kajetanowa. Będę 
zabiegać, aby – w miarę możli-
wości budżetowych – nie ominęły 
nas kolejne inwestycje w budowę 
dróg i oświetlenia. Chciałabym 
także dalej integrować naszą wieś, 
planuję już kolejne spotkania dla 
mieszkańców. Mam także nadzie-
ję, że w tym roku Kajetanów zapre-
zentuje się ze swoim stoiskiem na 
Święcie Truskawki. 

- dziękuję bardzo za rozmowę.
- Dziękuję również i pozdrawiam 

wszystkich czytelników „Kuriera”.

Z Panią Katarzyną Zawadzką 
rozmawiał Kamil Lewandowski (RN)

kajetanów
W XVII w. na gruntach nale-

żących do dóbr bronowickich 
utworzono folwark Kajetanów, 
którego nazwa pochodzi praw-
dopodobnie od imienia założy-
ciela – Kajetana. Jak podają źró-
dła historyczne, około 1880 r.
folwark liczył 490 mórg ziemi, a na 
jego terenie istniała owczarnia. Po 
parcelacji majątku, ok. 1920 r. fol-
wark upadł a na jego ziemiach po-
wstały dwie wioski – Kajetanów – 
Wyrąbki i Kajetanów – Łęka, w któ-
rych zamieszkali osadnicy z okolic 
Brzeźnicy oraz dawnej gminy Obla-
sy. W latach 1955 – 1971 obie wsie 
posiadały oddzielne sołectwa, na-
leżące do dwóch Rad Narodowych 
w Górze Puławskiej i w Zarzeczu. 
Obecnie, atrakcyjność i malow-
niczość położenia przyciąga do 
Kajetanowa coraz więcej nowych 
mieszkańców.

nasze Sołectwa, nasi Sołtysi – kajetanów
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Marsz na dwa kije? To proste!
nordic walking narodził się 

w Finlandii i pierwotnie stosowa-
ny był przez tamtejszych biathlo-
nistów, jako uzupełniająca forma 
treningu narciarstwa biegowego 
latem. wzrost zainteresowania 
tą formą aktywności w europie 
nastąpił w latach 90. ubiegłego 
wieku i od tamtej pory dyscypli-
na ta zyskuje coraz większe grono 
entuzjastów. nic w tym dziwnego, 
bowiem nordic walking to sport 
bardzo przyjemny, bezpieczny 
i dostępny niemal dla każdego.

W 2013 r., przy fi nansowym 
wsparciu Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Kraina 
Lessowych Wąwozów” we współ-
pracy z gminami Nałęczów, Jano-
wiec, Końskowola, Kazimierz Dol-
ny i Gminą Puławy, zrealizowała 
projekt oznakowania i promocji 
parków Nordic Walking. W wyniku 
jego realizacji powstało blisko 160 
km tras do uprawiania NW, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą tj. 
tablicami informacyjnymi, tablica-
mi ćwiczeń i miejscami odpoczyn-
ku.

na terenie Gminy Puławy po-
wstały trzy trasy nordic walking – 
jedna na obszarze Góry Puławskiej 
i okolic oraz dwie (krótsza i dłuż-
sza) w rejonie Gołębia, Niebrzego-
wa i Niecieczy.

Zachęcamy naszych Czytelników 
do spróbowania swoich sił w mar-
szu z kijkami. Nordic Walking to 
nie tylko sposób na zdrowe spę-
dzanie wolnego czasu, ale także 
okazja do bliższego poznania pięk-
nych, nadwiślańskich zakątków 
naszej gminy.

Kamil Lewandowski

Trasa zielona (długość – 5,3 km, czas przejścia – ok. 1h)
Trasa czerwona (długość - 13,2 km, czas przejścia – ok. 2 h 40 min)

Trasa żółta (długość – 10,2 km, czas przejścia – ok. 2h)
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Truskawka z Gminy Puławy w krainie lubelskich
produktów tradycyjnych i regionalnych

Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór zaprasza w swoje szeregi!

28 lutego 2017 r. w Lublinie od-
była się konferencja „W krainie lu-
belskich produktów tradycyjnych 
i regionalnych”, zorganizowana 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego.

Wydarzenie poświęcone było 
różnym aspektom prawno-admi-
nistracyjnym, związanym z wytwa-
rzaniem i dystrybucją żywności 
tradycyjnej, regionalnej i lokalnej 
a także występującym problemom 
dotyczącym żywności produkowa-
nej i wprowadzanej na rynek przez 
niewielkich producentów.

Ważnym punktem programu 
było wręczenie laurów promo-
cyjnych dla wyrobów, wpisanych 
w ostatnim okresie na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych. Lubelsz-
czyzna może się pochwalić 176 
wyrobami, wpisanymi na listę, 
pośród których znajduje się także 
truskawka z Gminy Puławy. Laur 
w imieniu samorządu gminnego 
z rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Pana Grzegorza 
Kapusty, odebrał Wójt Gminy Pu-
ławy Pan Krzysztof Brzeziński.

Podczas konferencji odbyła się 
degustacja żywności tradycyjnej, 
wytworzonej z wykorzystaniem 
surowców pochodzących z regio-
nu lubelskiego.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia z konferencji dzięki 

uprzejmości UMWL

Jesteśmy grupą miłośników, za-
fascynowanych magią gór, chcą-
cych dzielić się z innymi swoją pa-
sją i wspólnie podejmować działa-
nia na rzecz promowania turystyki 
górskiej. Od grudnia 2016 r. działa-
my w formie stowarzyszenia, które 
zrzesza osoby z terenu całego Po-
wiatu Puławskiego.

Czekamy na górskich pasjonatów 
z Gminy Puławy! Jeżeli chcesz się 
do nas przyłączyć lub dowiedzieć 
się więcej o naszej działalności, za-
praszamy do kontaktu: 

Robert Małkus – Prezes

tel. 607 379 007
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owocne pasje naszych mieszkańców
Bohaterką kolejnego artykułu z cyklu „owocne pa-

sje…” jest Pani katarzyna kowalczyk z Polesia, która 
swoim życiem pokazuje jak można z uśmiechem poko-
nywać własne słabości a bariery stawiane przez życie 
przekuwać w sukces.

Pani Katarzyna porusza się na wózku inwalidzkim. 
Kilkanaście lat temu, pod wpływem pobytu na jednym 
z turnusów rehabilitacyjnych, postanowiła zmienić coś 
w swoim życiu. Spróbowała swoich sił w wyścigu na 
wózkach. Udało się! W 2003 r. osiągnęła swój pierwszy 
sukces sportowy, który zmotywował ją do kolejnych 
startów. Od tamtej pory regularnie bierze udział w za-
wodach organizowanych w ramach Biegu Orląt w Dębli-
nie, w których co roku zdobywa czołowe lokaty. Kolekcja 
pucharów i medali rokrocznie powiększa się o kolejne 
trofea za I, II i III miejsca.

Jak sama wspomina, nie przygotowuje się do zawo-
dów. Start w wyścigach jest dla niej przede wszystkim 
okazją do spotkania z ludźmi i oderwania się od codzien-
ności. Wyniki sportowe zeszły na dalszy plan, a obecnie 
liczy się przede wszystkim radość bycia z innymi.

Sport nie jest jedyną pasją Pani Katarzyny. Od wielu 
lat gromadzi pocztówki z miejsc, w których bywa na tur-

nusach rehabilitacyjnych czy w sanatoriach.  Dziś ma ich 
cały album.

Zapytana o plany na najbliższą przyszłość, Pani Kata-
rzyna odpowiada, że chciałaby podjąć pracę. Ukończyła 
kilka kursów komputerowych i najchętniej widziałaby 
się w administracji biurowej. Nie zamierza jednak re-
zygnować ze sportu i już dziś myśli o kolejnym starcie 
w dęblińskim wyścigu, który prawdopodobnie odbędzie 
się we wrześniu.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum prywatne, KL
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Małżonkowie na Medal

w sobotę, 27 lutego 2017 r. 
w uroczystej scenerii Sali Pom-
pejańskiej Starostwa Powia-
towego w Puławach odbyła 
się uroczystość wręczenia 
Medali za długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. w zaszczyt-
nym gronie złotych jubila-
tów znalazło się 6 par w tym  
2 z terenu naszej gminy.

Medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odznaczane są 
osoby, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim co naj-
mniej 50 lat. Podczas sobotniej 
uroczystości odznaczenie otrzy-
mali Państwo Jadwiga i Woj-
ciech Łopatkowie oraz Państwo 
Zofia i Aleksander Cieślakowie. 
Serdecznie gratulujemy jubila-
tom i życzymy wielu kolejnych 
lat w miłości, szczęściu, zdrowiu 
i życzliwym otoczeniu bliskich.

Przypominamy, że zgłoszenia 
jubileuszu mogą dokonać sami 
Jubilaci lub członek rodziny 
w ich imieniu, bezpośrednio do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Pu-
ławach, który mieści się przy  
ul. Piłsudskiego 83. Wymagane 
będą następujące dokumenty 
(tylko do wglądu): dowody oso-
biste jubilatów, odpis skrócony 
aktu małżeństwa, jeżeli związek 
małżeński został zawarty w in-
nym Urzędzie Stanu Cywilnego, 
a nie w Puławach.

Zgłoszenia można dokonać  
6 miesięcy przed jubileuszem, 
gdyż taki jest okres oczekiwania 
na odpowiedź z Kancelarii Pre-
zydenta RP. Kontakt telefonicz-
ny do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Puławach: 81 458 61 65.

Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Foto Bakinowski

Zofia i Aleksander Cieślakowie Jadwiga i Wojciech Łopatkowie


