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2 INFORMACJE

Kolejne, aktywne tygodnie przynosiły nowe wyzwania 
i owocne zdarzenia. Uczestniczyłem w wielu konferen-
cjach w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim, Se-
sjach Rady Powiatu, spotkaniach z mieszkańcami, wyda-
rzeniach kulturalnych i społecznych. Wymienię tu choćby 
Dzień Sołtysa, uroczyste otwarcie Muzeum Czartoryskich 
w Puławach, czy gminne Forum Gospodarcze, z udziałem 
grona wybitnych fachowców w tym Pani prof. Ireny Lipo-
wicz, byłej Rzecznik Praw Obywatelskich, która obecnie 
wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Mieszkańcy naszej gminy wspólnie 
uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz następują-
cy tuż po nim Dzień Strażaka. W kościołach parafi alnych 
w Górze Puławskiej i w Gołębiu odbyły się z tej okazji 
uroczyste Msze Św. Do Gołębia zawitali druhowie-ochot-
nicy ze sztandarami z całego powiatu. Po raz pierwszy 
odbył się także festyn rodzinny „Floriada”. Pragnę w tym 
miejscu jeszcze raz serdecznie pogratulować Ks. Probosz-
czowi Jerzemu Węzce, który pełni posługę Powiatowego 
Kapelana Straży Pożarnych, za zorganizowanie tak wspa-
niałego wydarzenia.

Na długo zapamiętam koncerty charytatywne w wyko-
naniu Chóru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „Glo-
ria” z Brześcia na Białorusi, który wystąpił w świątyniach 
w Górze Puławskiej i w Gołębiu. Dziękuję za solidarność, 
życzliwość, wspaniały śpiew, który otwierał serca słucha-
czy oraz piękne i mądre słowa prowadzącego koncerty 
Pastora Mariusza Maikowskiego. Jestem wdzięczny także 
za szczodrość wszystkich obecnych na koncertach. Zebra-
ne środki trafi ły na potrzeby leczenia i rehabilitacji Artur-
ka z Góry Puławskiej i Kubusia ze Skoków. Dziękuję Panu 
Jakubowi Karpecie oraz Chrześcijańskiej Służbie Charyta-
tywnej za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki i zorganizo-
waniu koncertów.

Życie naszej gminnej społeczności upływa w szyb-
kim tempie, a przed nami już czekają kolejne, ambit-
ne zadania. Już niebawem, 2 lipca 2017 r. na stadionie 
sportowym w Górze Puławskiej, odbędzie się 7. Święto 
Truskawki w Gminie Puławy. Jak co roku nie zabraknie 
licznych atrakcji, wśród których każdy – starszy i młod-
szy – znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy program wy-
darzenia znajdą Państwo na kolejnych kartach „Kuriera”. 
Szczególnie gorąco zapraszam do udziału naszych plan-
tatorów, z myślą o których zmieniliśmy przed rokiem ter-
min imprezy.

Nasza gmina wspólnie z Powiatem Puławskim orga-
nizuje Dożynki Powiatowe. To dla nas ogromny zaszczyt 
i wyróżnienie, a zarazem szansa zaprezentowania nasze-

Oddając w Państwa ręce 
kolejne wydanie „Kuriera 
Gminy Puławy”, spoglądam 
na minione miesiące, które 
tak aktywnie upłynęły od 
czasu poprzedniego nume-
ru. Tegoroczna wiosna była 
bardzo pracowita i obfi to-
wała w wiele ważnych wy-
darzeń, o których przeczy-

tają Państwo na kolejnych stronach pisma. Ja wspomnę 
tylko o kilku z nich, które w szczególny sposób zapisały 
się w mojej pamięci.

Najważniejszym zdarzeniem było z pewnością uzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie budynku szkolnego 
w Górze Puławskiej w tym również pierwszej w naszej 
gminie hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem 
sanitarno – szatniowym i trybunami. Marzenia wielu 
pokoleń mieszkańców Góry Puławskiej i okolicznych 
miejscowości nareszcie spełniły się, a nowo wybudowa-
na część budynku stała się dostępna dla uczniów i na-
uczycieli. Widok rozradowanych, uśmiechniętych dzie-
ci, które po raz pierwszy wbiegały na salę sportową był 
niezapomniany. Chwile takie jak tamta jeszcze bardziej 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że było warto podjąć 
trud realizacji tej inwestycji, która posłuży wielu pokole-
niom. Po dokonaniu niezbędnych zmian w planach lekcji, 
zlikwidowana wreszcie została dwuzmianowość zajęć, 
która była od lat (oprócz trudnych warunków lokalo-
wych) największym problemem dla uczniów i rodziców. 
W ostatnich dniach pozyskane zostało dofi nansowanie 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie pla-
cówki w meble, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.

W maju nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej, która 
obecnie mieści się w nowo wybudowanej części szkoły. 
Dziękuję wszystkim pracownikom biblioteki, na czele 
z Panią Dyrektor Zofi ą Małek, za to, że przez 26 lat zno-
siły pracę w trudnych warunkach, w piwnicy przedszkola 
w Górze Puławskiej. Wszyscy z dumą patrzymy dziś na 
nowoczesne, jasne, przestronne pomieszczenia, które 
wyznaczają standardy biblioteki XXI wieku. Cieszę się, że 
uroczystość otwarcia nowej siedziby spotkała się z tak 
dużym zainteresowaniem ze strony środowiska bibliote-
karskiego. Wspomnę tylko o obecności Dyrektora Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Pana Tadeusza 
Sławeckiego oraz Pani Karoliny Suski – Bibliotekarki Roku 
2016, która przybyła z Wójtem Gminy Łaziska Panem Ro-
manem Radzikowskim.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

www.krzyszto� 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.
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Życząc Państwu miłej lektury serdecznie Państwa pozdrawiam

Wójt Gminy Puławy
Krzysztof Brzeziński

go społecznego potencjału. W sobotę, 26 sierpnia 2017 r. 
na stadionie sportowym w Górze Puławskiej odbędą się 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, na których 
będą nas reprezentowały jednostki z Opatkowic i Leoka-
diowa. Dzień później, w niedzielę 27 sierpnia br. w Gołę-
biu odbędą się tradycyjne uroczystości dożynkowe.

Podsumowując wątek wydarzeń, chciałbym wspo-
mnieć o XXII Sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 
26 maja 2017 r., podczas której Radni podjęli uchwałę 
o udzieleniu mi absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2016 rok. Dziękuję tym wszystkim Radnym, którzy 
zawsze są gotowi do owocnej współpracy i dialogu, na-
wet jeśli napotykamy na różnice w poglądach na sprawy 
gminy. Każda ocena, nawet ta surowa, jest dla mnie bar-
dzo ważna, jeśli jest konstruktywna. Daje bowiem wska-
zówki na przyszłość, pozwala nam się rozwijać i jeszcze 
lepiej służyć naszym mieszkańcom. Oczywiście dużo ła-
twiej jest automatycznie krytykować wszystko, czy jed-
nak taka totalna krytyka może przysporzyć coś dobrego 
naszej pięknej gminie?

Pragnę przekazać Państwu nieco bieżących informacji 
o realizacji inwestycji na terenie gminy. Niezwykle istot-
ne było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zmoder-
nizowanej stacji uzdatniania wody w Gołębiu. Trwałym 
skutkiem tej inwestycji jest znaczna poprawa jakości 
wody dostarczanej do miejscowości położonych po pra-
wej stronie Wisły oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem przebiega 
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Gołębiu oraz modernizacja sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej w Borowej. Rozpoczęte zostały również 
roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku 
Przedszkola w Górze Puławskiej, wynikające z zaleceń 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Puławach. Wyjaśniam, że powyższe prace są nie-
zbędne dla dalszego funkcjonowania tej naszej placówki 
oświatowej. W Gołębiu zrealizowana została budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Księ-
dza Szymona Grzybowskiego.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym z udziałem pieszych, kontynuowana jest owocna 
współpraca z innymi zarządcami dróg. Efektem tychże 
działań jest wspólna z Powiatem Puławskim, trwająca 
obecnie modernizacja blisko 6 - kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Bronowice – Kajetanów – Pachnowola, 
zaś osiągnięte przy realizacji tego zadania oszczędności 
poprzetargowe zostaną przeznaczone przez samorząd 
gminny i powiatowy na rozpoczęcie przebudowy drogi 

powiatowej – ul. Wspólnej w miejscowościach Klikawa 
i Góra Puławska. Gmina Puławy udzieliła również dota-
cji dla Województwa Lubelskiego na przebudowę skrzy-
żowania ulicy Radomskiej, Kozienickiej i Janowieckiej 
w Górze Puławskiej wraz z   zainstalowaniem sygnalizacji 
świetlnej, które to od lat oczekiwane przedsięwzięcie 
powinno zostać wykonane jeszcze w tym roku kalenda-
rzowym.

Trwają prace projektowe dotyczące planowanych 
do wykonania inwestycji na drogach gminnych, zaś do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskie-
go został złożony wniosek o przyznanie dofi nasowania 
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Jaroszynie. Wkrótce zostanie rozpoczęta kompleksowa 
przebudowa przepustu drogowego w Dobrosławowie 
oraz remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową, wyko-
nywane jest również koszenie poboczy dróg gminnych. 
Na bieżąco poprawiana jest przejezdność dróg lokalnych 
przy użyciu kruszywa łamanego i gruzu betonowego roz-
kruszonego.

Na zakończenie wątku inwestycyjnego pragnę poinfor-
mować, że podpisana została umowa na dofi nansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020 przebudowy budynku świetlicy wiej-
skiej w Skokach, rozpoczęta już także została procedura 
przetargowa wyboru wykonawcy tej inwestycji. Mając 
na uwadze kolejne możliwe nabory, opracowywana jest 
dokumentacja projektowa budowy nowej świetlicy wiej-
skiej w Tomaszowie. Odnosząc się zaś do projektu doty-
czącego zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecz-
nych na terenie gminy zapewniam, że po zakończeniu 
wszelkich niezbędnych procedur przez Urząd Marszał-
kowski, będziemy Państwu na bieżąco udzielać wszelkich 
niezbędnych informacji w tym zakresie, wykorzystując 
dostępne formy komunikacji z mieszkańcami.

Na zakończenie pragnę życzyć wszystkim czytelnikom 
udanego letniego wypoczynku a uczniom – beztroskich, 
bezpiecznych wakacji. Zachęcam do odkrywania cudow-
nych, nadwiślańskich zakątków naszej gminy oraz pozo-
stawania z nami w stałym kontakcie za pośrednictwem 
strony internetowej www.gminapulawy.pl oraz naszego 
profi lu na Facebooku: owocnienadwisla.
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Z działalności Rady Gminy Puławy
W okresie od marca do czerwca 2017 r. odbyły się 

dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas których Rad-
ni podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XXI/159/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
• XXI/160/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XXI/161/2017 z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puławy do 
nowego ustroju szkolnego,

• XXI/162/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Puławy,

• XXI/163/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Puławy,

• XXI/164/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Puławy” na rok 2017”,

• XXI/165/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 
rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji 
technicznej (projektowo-kosztorysowej) na 
„Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
738 Nowe Słowiki - Góra Puławska w miejscowości 
Bronowice na odcinku od km 22+224 do km 22+390 
(strona lewa)”,

• XXI/166/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Województwu 
Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. 

„Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 
874, Nr 738 i Nr 743 w miejscowości Góra Puławska”,

• XXII/167/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 
2016 rok,

• XXII/168/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Puławy absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016,

• XXII/169/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2017,

• XXII/170/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta 
Gminy Puławy - Pana Krzysztofa Brzezińskiego,

• XXII/171/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet 
dla sołtysów sołectw i przewodniczącego zarządu 
osiedla z terenu Gminy Puławy,

• XXII/172/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
w formie darowizny na cel publiczny na rzecz 
Województwa Lubelskiego nieruchomości 
gruntowych o nr ewid. 635/1 o pow. 0,0028 ha, nr 
653/1 o pow. 0,0006 ha oraz nr 652/4 o pow. 0,0012 
ha (obręb nr 9 Bronowice) stanowiących własność 
Gminy Puławy, dla których prowadzona jest 
księga wieczysta KW LU1P/00077847/4 w Sądzie 
Rejonowym w Puławach,

• XXII/173/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 
podziału Sołectwa Janów-Sosnów i utworzenia 
dwóch odrębnych Sołectw: Janów i Sosnów.

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”.

Tekst: Kamil Lewandowski 

Wójt Gminy Puławy z absolutorium za 2016 rok!
W piątek, 26 maja 2017 r. pod-

czas XXII Sesji Rady Gminy Puławy, 
radni podjęli uchwałę o udzieleniu 
Wójtowi Krzysztofowi Brzezińskie-
mu absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu gminy za 2016 rok.

Absolutorium jest jednym z naj-
ważniejszych głosowań, które jest 
wyrazem oceny działalności wójta 
ze strony rady gminy. Udzielając ab-
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solutorium radni potwierdzają, że 
wójt prawidłowo zrealizował budżet 
gminy, a więc zgodnie z prawem wy-
datkował publiczne pieniądze.

W swoich podziękowaniach 
Krzysztof Brzeziński zwrócił się do 
wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy Puławy, gminnych jednostek 
organizacyjnych, radnych i sołty-
sów. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności skierował do Pani Krystyny 
Jędrych – Skarbnika Gminy oraz 
swojego Zastępcy Pana Norberta 
Staszaka. Sukcesu wójtowi pogratu-

był się 16 marca br. w siedzibie Ko-
mendy PSP w Puławach. Patrycja 
Matysiak w kategorii uczniów szkół 
podstawowych zajęła II miejsce. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski 
(RN)

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W poniedziałek, 20 lutego 2017 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Puławy odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej. Uczni owie 
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 Gminy 
Puławy, Pan kpt. Łukasz Wiejak z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Puławach 
oraz Pani Ewelina O� o – pracownik 

Urzędu Gminy odpowiedzialny za 
sprawy ochrony przeciwpożarowej.

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 na-
grody rzeczowe, a pozostali uczest-
nicy drobne upominki i podzięko-
wania za udział w konkursie. Kolejny 
etap na szczeblu powiatowym od-

lowali m.in. sołtysi z lewo- i prawo-
brzeżnej części gminy.

Uchwała o przyznaniu wójtowi 
absolutorium była poparta pozy-

tywnymi opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Puławy.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski 
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W środę, 22 marca 2017 r., symbolicznym przecię-
ciem wstęgi zakończyła się realizacja rozbudowy sta-
cji uzdatniania wody w Gołębiu. Wybór daty uroczy-
stości nie był przypadkowy, bowiem dzień 22 marca 
został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Światowym Dniem Wody.

Modernizacja hydroforni w Gołębiu była jedną ze 
strategicznych inwestycji ubiegłego roku. Jej realiza-
cja przyczyniła się do wyraźnej poprawy jakości wody 
pitnej oraz zapewnienia ciągłości jej dostaw do miesz-
kańców prawobrzeżnych miejscowości gminy. Obecnie 
gołębska stacja uzdatniania wody jest jednym z najno-
wocześniejszych obiektów tego typu w regionie.

Uroczystość otwarcia hydroforni zgromadziła wielu 
znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Ks. 
Jerzy Węzka – Proboszcz Parafi i pw. św. Floriana i św. Ka-
tarzyny w Gołębiu, Pan Stanisław Gogacz – Senator RP, 
Pan Artur Kwapiński – Dyrektor Biura Poselskiego Posła 
na Sejm RP prof. Krzysztofa Szulowskiego, Pani Danuta 
Smaga – Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego, 
Pani Elżbieta Dudzińska – Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, Pan Sławomir Plis – Dyrektor LODR 
w Końskowoli, Pan Zbigniew Hałaczkiewicz – Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Puławy, włodarze zaprzyjaźnionych 
gmin, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych 
oraz mieszkańcy Gołębia i okolicznych miejscowości. 
Generalnego wykonawcę inwestycji – Firmę BARTOSZ 
sp. j. reprezentowali: Pan Leszek Sobiech – Współwła-
ściciel i Pan Piotr Ledachowicz – Kierownik robót sani-
tarnych. Obecni byli także inspektorzy nadzoru inwe-
storskiego – Pan Jacek Gilewicz i Pan Janusz Kultys.

Na wstępie uroczystości Pan Norbert Staszak – Z-ca 
Wójta Gminy Puławy przybliżył zgromadzonym go-
ściom zarys realizacji inwestycji. Ceremonialne prze-
cięcie biało-czerwonej wstęgi poprzedziła wspólna mo-

Uroczyste otwarcie rozbudowanej stacji 
uzdatniania wody w Gołębiu

dlitwa i poświęcenie budynku stacji przez ks. Jerzego 
Węzkę. Na zakończenie zgromadzeni goście mieli moż-
liwość wizytowania stacji i obejrzenia instalacji, które 
się w niej znajdują.

Inwestycja realizowana była w okresie od marca do 
listopada 2016 r. i obejmowała szereg robót budowla-
nych, sanitarnych i elektrycznych. Ich łączna wartość 
wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 1 519 365,31 zł.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk

Poszukujemy materiałów o historii OSP w Bronowicach
W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach 
obchodzi 100. rocznicę powstania. Z tej okazji plano-
wane jest wydanie broszury jubileuszowej, do której 
obecnie gromadzone są materiały, przede wszystkich 
archiwalne fotografi e i inne dokumenty.
Wszystkie osoby, które posiadają w swoich zasobach 
fotografi e lub inne dokumenty związane z historią OSP 
w Bronowicach i chciałyby przekazać je na potrzeby pu-
blikacji, prosimy o kontakt z naszym Urzędem (tel. 512 
320 945, e-mail: kamil.lewandowski@pulawy.gmina.
pl) lub bezpośrednio z OSP.
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Jest pozwolenie na użytkowanie 
rozbudowanej Szkoły w Górze Puławskiej!

Samochód dla OSP Góra Puławska coraz bliżej!

31 marca 2017 roku to dzień, który zapisze się na 
trwałe w historii szkoły w Górze Puławskiej, ponie-
waż nadszedł wreszcie moment tak długo oczekiwany 
przez społeczność uczniowską, nauczycieli, pracow-
ników administracji i obsługi, rodziców, okolicznych 
mieszkańców oraz samorząd Gminy Puławy. Rozbu-
dowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górze Puławskiej została ofi cjalnie 
zakończona pozwoleniem na użytkowanie obiektu, 
które z rąk Elżbiety Dudzińskiej – Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Puławach, odebrał 
Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński. Wydana de-
cyzja, jako w całości zgodna z żądaniem Inwestora, 
była natychmiast wykonalna, co w praktyce oznacza 
łomożliwość niezwłocznego rozpoczęcia użytkowania 
budynku.

W konsekwencji uczniowie i pracownicy szkoły mo-
gli po raz pierwszy z bliska zobaczyć wszystkie nowo 
wybudowane pomieszczenia, w których już wkrótce 

prowadzone są już zajęcia dydaktyczne. Bez wątpienia 
największe emocje wzbudziła sala widowiskowo – spor-
towa z trybunami, posiadająca plac do gry o wymiarach 
15 x 28 m, zapewniający możliwość gry w koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę ręczną, na którym rozemocjonowani 
uczniowie rozegrali swoje pierwsze mecze.

Pragniemy, aby uczniowie, w poczuciu odpowiedzial-
ności i poszanowania mienia, które zostało im powie-
rzone, zdobywali wiedzę i kształtowali nowe umiejęt-
ności, wieńcząc je wysokimi wynikami edukacyjnymi. 
Oddana do użytkowania historyczna inwestycja w in-
frastrukturę oświatową jest dowodem, że sumienna 
i konsekwentna praca pozwala zrealizować nawet naj-
bardziej ambitne marzenia. Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie otworzyło również drogę do ubiegania się 
o środki zewnętrzne z rezerwy oświatowej Minister-
stwa Edukacji Narodowej na zakup wyposażenia sal 
lekcyjnych oraz sprzętu sportowego do sali widowisko-
wo – sportowej.

Tekst: Radosław Kosmala
Zdjęcia: PINB/Michał Kramarczyk

W piątek, 7 kwietnia 2017 r. 
na zaproszenie Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa Lubelskiego, w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pia-
skach odbyło się uroczyste spotka-
nie z samorządowcami i strażaka-
mi ochotniczych straży pożarnych 
z województwa lubelskiego.

W trakcie spotkania Marszałek 
Województwa Lubelskiego Sławo-
mir Sosnowski oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Marian Starownik przekazali umo-
wy, okolicznościowe dyplomy oraz 
tablice promujące Projekt w ramach 
Osi Priorytetowej 6 Ochrona śro-
dowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeń-
stwo ekologiczne Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. 
„Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwpowodziowe województwa 
lubelskiego poprzez zakup samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Partnerami Projektu są 43 Gminy, 
a samochody ratowniczo-gaśnicze 
docelowo otrzymają 43 Ochotnicze 
Straże Pożarne biorące udział w pro-
jekcie, w tym średni samochód ra-
towniczo – gaśniczy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górze Puławskiej. 
Gmina Puławy na zakup samochodu 
w budżecie na 2017 rok zabezpie-

czyła środki fi nansowe w kwocie 
330 tysięcy złotych.

W spotkaniu, druhów z Góry Pu-
ławskiej reprezentowali Prezes Ro-
man Kosmala i Naczelnik Grzegorz 
Sijka, natomiast nasz samorząd re-
prezentował Paweł Kamola - Sekre-
tarz Gminy Puławy.

Tekst: Paweł Kamola
Zdjęcie: archiwum UGP
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Projekt jest współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

28 lutego 2017 roku Oddział Wo-
jewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa Lubelskiego 
podpisał umowę z Zarządem Woje-
wództwa Lubelskiego na realizację 
Projektu w ramach Osi Prioryteto-
wej 6 Ochrona środowiska i efek-
tywne wykorzystanie zasobów, 
z Działania 6.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. 
„Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwpowodziowe wojewódz-
twa lubelskiego poprzez zakup sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
 RP Województwa Lubelskiego jest 
Partnerem Wiodącym, Partnerami 
Projektu są 43 Gminy, a samocho-

dy ratowniczo-gaśnicze docelowo 
otrzymają 43 Ochotnicze Straże Po-
żarne biorące udział w projekcie.

Zgodnie z umową całkowita war-
tość Projektu wynosi 31.961.220,83 
PLN. Całkowite wydatki kwalifi kowa-
ne Projektu wynoszą 31.961.220,83 
PLN. Kwota dofi nansowania nie 
przekracza 60% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifi kowalnych Pro-
jektu, tj. 19.176.732,24 PLN. Wkład 
własny stanowiący nie mniej niż 
40% kwoty całkowitych wydatków 
kwalifi kowalnych Projektu zapewni-
ły samorządy gminne.

Dzięki projektowi nastąpi po-
głębienie płaszczyzny współpracy 
samorządów, Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia 
jest poprawa stanu bezpieczeń-
stwa ekologicznego województwa 
lubelskiego oraz zapobieganie de-
gradacji środowiska naturalnego 

Projekt partnerski pt. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe
i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych”.

poprzez bardziej efektywne prowa-
dzenie akcji ratowniczo-gaśniczych 
oraz szybsze i skuteczniejsze usu-
wanie skutków zagrożeń natural-
nych i technicznych przez jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Projekt jest zbieżny z główną misją 
funkcjonowania OSP polegającą na 
zapewnieniu ochrony życia, zdrowia 
i mienia ludzkiego przed pożarami, 
klęskami żywiołowymi i innymi za-
grożeniami. Cel główny projektu zo-
stanie osiągnięty przez zaopatrze-
nie jednostek OSP w 43 samochody 
ratowniczo-gaśnicze (średnie i cięż-
kie) dzięki czemu zwiększy się po-
ziom bezpieczeństwa publicznego, 
środowiskowego i ekologicznego, 
a przede wszystkim bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i przeciwpo-
wodziowego wsi, gminy, powiatu, 
województwa oraz kraju w obliczu 
klęsk, katastrof i zagrożeń.

 W Niedzielę Palmową, 9 kwiet-
nia 2017 r. z inicjatywy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gołębiu na sce-
nie Świetlicy Domu Strażaka po-
wróciły wspomnienia o dawnych 
ludowych zwyczajach Wielkiego 
Tygodnia. Ideą tego wieczoru było 
ożywienie tradycji wielkopost-
nych poprzez inscenizację, wiersze 
i piosenki.
„Babeczki z Gołębia” zaprezentowa-
ły spektakl „Pucheroki”, według sce-
nariusza i w reżyserii Pani Agnieszki 
Maj, który w humorystyczny sposób 

Przekaz wielkanocnych tradycji
ukazał różnice w obrzędowości kra-
kowskiej i gołębskiej okresu Wielkie-
go Tygodnia i przygotowania się do 
Wielkiej Nocy. Po występie kabare-
towym można było posłuchać wzru-
szających piosenek i wierszy wielka-
nocnych w wykonaniu Śpiewających 
Seniorek oraz dzieci i młodzieży 
z Gminnego Ośrodka Kultury. Licznie 
zgromadzona publiczność gromkimi 
oklaskami nagradzała wszystkich ar-
tystów.
Na zakończenie tej pięknej uro-
czystości pojawiły się życzenia 

świąteczne, a przybyli goście wraz 
z Towarzystwem Przyjaciół Gołębia, 
organizatorami i wykonawcami czę-
stowali się wielkanocnymi potrawa-
mi, wśród których królowało trady-
cyjne jajko.

Tekst: Agnieszka Maj
Zdjęcia: GOK Gołąb
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębior-
ców, Urząd Gminy Puławy już po raz drugi podjął się 
organizacji Gminnego Forum Gospo darczego „Gmina 
Puławy – owocnie w biznesie”. Tegoroczna edycja 
odbyła się w piątek, 7 kwietnia 2017 r. w Górze Pu-
ławskiej, a jej hasło przewodnie brzmiało „Środki ze-
wnętrzne – wsparcie dla fi rm w drodze do sukcesu”.

Dzięki współpracy władz gminy z różnymi instytucja-
mi, fi rmami i osobami, do udziału w forum udało się 
zaprosić szerokie grono ekspertów. Program wyda-
rzenia wypełniły prezentacje poświęcone problema-
tyce pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój 
fi rm. Grono prelegentów otworzyła Pani dr hab. Irena 
Lipowicz, prof. UKSW, która omówiła rolę sektora pu-
blicznego we wsparciu przedsiębiorczości. Następie 
głos zabrał Pan Henryk Soboń – Z-ca Dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Puławach, który przedstawił 
katalog usług i instrumentów rynku pracy, z których 
mogą korzystać przedsiębiorcy. Pan Marceli Niezgoda 
– Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębior-
czości przybliżył możliwości pozyskania dotacji dla fi rm 
ze środków RPO WL 2014-2020. Kolejna prezentacja 
przygotowana przez Panią Annę Jeżynę – pracownika 
Inspektoratu ZUS w Puławach, dotyczyła form wspiera-
nia przedsiębiorczości przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Następnie Pan Paweł Janiszewski przedstawił 
ofertę współpracy dla plantatorów z fi rmą Materne-
-Polska Sp. z o.o. Ostatnia z prezentacji, przygotowa-

II Gminne Forum Gospodarcze już za nami
na przez Pana Łukasza Niemczuka z fi rmy Arval Polska, 
dotyczyła alternatywnych form fi nansowania środków 
transportu dla fi rm.

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny, 
w którym wzięli udział: Pani dr hab. Irena Lipowicz, 
prof. UKSW, Pan Michał Krawczyk – Prezes Puławskiej 
Izby Gospodarczej oraz Pan Krzysztof Ambryszewski 
– przedsiębiorca, plantator z Zarzecza. Moderatorem 
rozmowy był Pan Stanisław Zieliński – Członek Zarządu 
Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.

Po części konferencyjnej, uczestnicy forum mogli sko-
rzystać z oferty stoisk informacyjnych. Na zakończenie 
był czas na rozmowy i wymianę spostrzeżeń podczas 
poczęstunku, na którym nie mogło zabraknąć produk-
tów naszych rodzimych fi rm – Zakładów Mięsnych „Do-
brosławów” Henryka Amanowicza oraz Piekarni i Cu-
kierni „Abramowicz” i Spółka.

Forum było doskonałą okazją dla przedsiębiorców do 
poszerzenia i uporządkowania swojej wiedzy na temat 
możliwości pozyskania różnych form wsparcia na roz-
wój przedsiębiorczości. Dodatkowym atutem wydarze-
nia był fakt, że odbyło się ono w nowej sali widowisko-
wo-sportowej, która powstała w ramach rozbudowy 
budynku szkolnego w Górze Puławskiej. To pierwsze, 
tego rodzaju wydarzenie w nowym obiekcie.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk
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Przekazanie placu budowy na drodze powiatowej 
Bronowice – Kajetanów – Dobrosławów

Czyn społeczny nadal w modzie!

We wtorek, 11 kwietnia 2017 r. 
przedstawiciele Powiatowego Za-
rządu Dróg w Puławach oraz Gmi-
ny Puławy, z udziałem inspektora 
nadzoru inwestorskiego, przeka-
zali plac budowy pod realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2519L na odcinku 
droga wojewódzka 738 – Bronowi-
ce – Dobrosławów - dawna droga 
krajowa 12”.
Wykonawcą robót budowlanych 
będzie fi rma PBI Infrastruktura S.A. 
z Kraśnika, zaś wartość zawartej umo-
wy wynosi 2 783 949,87 zł. Termin za-
kończenia inwestycji przewidziano do 
dnia 2 października 2017 roku.
Na realizację projektu pozyskane 
zostały środki fi nansowe w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 - 2019” w wysokości 
1 666 666,00 zł, zaś dotacja z budże-
tu Gminy Puławy dla Powiatu Puław-
skiego to kwota 850 000,00 zł.
Zakres inwestycji:
Przebudową zostanie objęty odci-
nek drogi od km 0 + 012,00 do km 5 
+ 958,20 o łącznej długości 5 946,20 
m, na którym przewidziano:
• wykonanie robót przygotowaw-

czych i pomiarowych;

• wykonanie 15 szt. peronów przy-
stankowych z kostki brukowej;

• wykonanie nowych warstw pod-
budowy i nawierzchni asfaltowej 
na skrzyżowaniach z drogami 
gminnymi wewnętrznymi;

• przebudowę 3 szt. skrzyżowań 
z drogami gminnymi;

• wymianę istniejących przepu-
stów betonowych fi  80 cm pod 
jezdnią na nowe przepusty ze 
ściankami czołowymi w km 1 + 
577,20 oraz w km 3 + 160,00;

• wykonanie opornika z kruszywa 
łamanego 0 - 31,5 mm gr. 25 cm 
i szerokości 0,3 m obustronnie 
wzdłuż całej jezdni;

• oczyszczenie istniejącej na-
wierzchni asfaltowej;

• skropienie emulsją asfaltową 
w ilości 0,5kg/m2 istniejącej na-
wierzchni asfaltowej;

• wykonanie warstwy wyrównaw-
czo - wiążącej z betonu asfalto-
wego AC16W KR 3 o średniej gr. 
6 cm i szer. 5,6 m;

• skropienie emulsją asfaltową w ilo-
ści 0,5kg/m2 warstwy wiążącej;

• wykonanie warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego AC11S KR 3 
o gr. 4 cm i szer. 5,5 m;

We wtorek, 2 maja 2017 r. odbyło 
się wspólne porządkowanie terenu 
i wysiew trawy wokół rozbudowa-
nego budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Górze Puławskiej.

W akcji uczestniczyli chętni ucznio-
wie, rodzice, pracownicy szkoły 
i GUiEWiK-u. W gronie wolontariu-
szy znaleźli się także Zastępca Wójta 
Gminy Puławy Pan Norbert Staszak, 
Kierownik GUiEWiK Pan Zbigniew 
Polak oraz Panie Dyrektorki obydwu 
szkół - Teresa Dymowska i Hanna 
Padewska.

Pogoda i dobre nastroje dopisy-
wały uczestnikom, a wysiłek został 
wynagrodzony skromnym poczę-
stunkiem.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do Pana Dariusza Omilianowi-
cza – właściciela Przedsiębiorstwa 
Sprzętowo Transportowo Han-
dlowego „Trans-syp”, który nieod-
płatnie przekazał i dostarczył dwie 
wywrotki ziemi, potrzebnej do prze-
prowadzenia prac porządkowych 
przy budynku szkolnym.

Tekst: Kamil Lewandowski Zdjęcia: archiwum UGP 

• wykonanie poboczy gruntowych 
szer. 1,0 m ulepszonych kruszy-
wem łamanym 0 - 31,5 mm gr. 12 
cm po obu stronach jezdni;

• regulację istniejących zjazdów 
z kostki brukowej betonowej, 
wykonanie nawierzchni zjazdów 
z kruszywa łamanego do istnieją-
cych posesji;

• oczyszczenie z namułu i odmule-
nie istniejących rowów;

• roboty porządkowe;
• wymianę istniejących barier 

energochłonnych w obrębie 
przepustu w km 4 + 523,00 na 
nowe – 2 odcinki po 30 m;

• ustawienie barier energochłon-
nych w obrębie przepustu w km 
5 + 612,00 – 2 odcinki po 40 m;

• ustawienie nowego oznakowania 
pionowego i poziomego.

Tekst i zdjęcie: Radosław Kosmala 
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Od kilku lat tradycją Gimnazjum 
im. Kanclerza Koronnego Jerze-
go Ossolińskiego i Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu są uroczyste obchody 
Dnia Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyń-
skiej. Zapoczątkowało je w 2010 
r. przystąpienie obu szkół do ogól-
nopolskiej akcji „Katyń – ocalić od 
zapomnienia” organizowanej przez 
Stowarzyszenie Parafi ada. Od tego 
czasu uroczystości upamiętniają-
ce tragiczne losy polskich jeńców 
wojennych zamordowanych przez 
NKWD stały się coroczną lekcją hi-
storii i stałym elementem wycho-
wania patriotycznego.

W tym roku obchody 77. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej obchodzono 12 
kwietnia. Rozpoczęła je uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny, 
z udziałem pocztów sztandarowych 
i znamienitych gości, którzy swoją 
obecnością uświetnili obchody tej 
smutnej rocznicy. W uroczystości 
udział wzięli Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej - prof. Krzysztof 
Szulowski; Powiat Puławski repre-
zentowali: Przewodnicząca Rady 
Powiatu – Pani Danuta Smaga (któ-
ra z racji pełnienia funkcji dyrek-
tora gimnazjum była jednocześnie 
gospodarzem i organizatorem ob-
chodów), Wicestarosta Pan Michał 
Godliński oraz Sekretarz Powiatu 
– Pani Monika Zych; Gminę Puła-
wy Reprezentowali: Pan Krzysztof 
Brzeziński - Wójt Gminy Puławy, 
Pani Dorota Osiak - Przewodniczą-
ca Rady Gminy oraz radni, Komen-
dę Powiatową Policji reprezento-
wał komisarz Marcin Koper, zaś 
Wojskową Komendę Uzupełnień 
mjr Marek Rodziewicz.

Licznie zgromadzili się także 
mieszkańcy Gołębia. Wśród nich 
obecni byli przedstawiciele Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gołębiu, 
Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, 
dyrektor Gminnego Przedszkola 

Społeczność Gołębia oddała hołd ofi arom 
zbrodni katyńskiej

w Gołębiu Pani Barbara Bąkała, 
przedstawiciele Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
oraz młodzież z obu szkół.

Na szczególne podkreślenie za-
sługuje obecność przedstawicie-
li rodzin pomordowanych. Swoją 
obecnością w tym roku zaszczycili 
nas: Pan Lech Marczak – wnuk ka-
pitana Władysława Szczypy oraz 
spokrewnieni z aspirantem Szcze-
panem Górą - Państwo Halina i Ry-
szard Misiurkowie i Pani Joanna 
Czarnecka.

O losach polskich żołnierzy za-
mordowanych na „nieludzkiej zie-
mi”, więźniach obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie wśród 
których byli kapitan Władysław 
Szczypa i aspirant Policji Państwo-
wej Szczepan Góra, przypomniał 
w kazaniu ksiądz proboszcz Jerzy 
Węzka. Po mszy świętej w murach 
kościoła młodzież zaprezentowała 
nastrojowy montaż słowno- mu-
zyczny. Piękna recytacja wierszy 
w wykonaniu uczniów i koncert pie-
śni w wykonaniu zespołu „Aplauz” 
dostarczyły zgromadzonym wielu 
wzruszeń.

Po koncercie uczestnicy przema-
szerowali na plac szkolny. Tu pod 
„Dębami Pamięci” i pamiątkowymi 
tablicami odbyła się druga część 

obchodów. Rozpoczęto ją odśpie-
waniem hymnu państwowego. 
Następnie głos zabrała Dyrektor 
Gimnazjum-Pani Danuta Smaga. 
Krótkie przemówienie skierowane 
do młodzieży wygłosił też Poseł na 
Sejm RP – Pan Krzysztof Szulowski. 
Podkreślił, że wielką wartością jest 
znajomość polskiej historii, a mło-
dzież powinna zdobywać wiedzę 
i umiejętności, aby być dobrze 
przygotowaną do pełnienia w przy-
szłości ważnych funkcji społecz-
nych. Następnie delegacje uczniów 
i zaproszonych gości złożyły przed 
pamiątkowymi tablicami wieńce 
i wiązanki biało - czerwonych kwia-
tów. Harcerze z 21 DH ,,Astra” im. 
M. Kopernika zapalili znicz, symbol 
pamięci.

Społeczność gołębskich szkół po 
raz kolejny udowodniła, że dotrzy-
muje złożonej przed siedmiu laty 
obietnicy i ocala od zapomnienia 
pamięć o ofi arach zbrodni, do któ-
rej doszło z polecenia najwyższych 
władz Związku Sowieckiego wiosną 
1940 r. W jej wyniku zamordowa-
no ok. 22 tys. polskich obywateli, 
m.in. ofi cerów Wojska Polskiego, 
policjantów i osób cywilnych nale-
żących do elity II Rzeczypospolitej.

Tekst: Agnieszka Krawczyk 
Zdjęcia: Michał Kramarczyk
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W dniu 25 kwietnia 2017 r. 
w Państwowej Szkole Muzycznej 
I st. w Puławach odbył się I Ogól-
nopolski Konkurs Instrumentalny 
im. Romualda Twardowskiego, 
poświęcony twórczości wybitnego 
kompozytora i patrona puławskiej 
szkoły.

Organizatorami konkursu byli: 
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach im. Romualda Twar-
dowskiego oraz Wydawnictwo 
„Pani Twardowska”, zaś współor-
ganizatorem: Rada Rodziców przy 
Państwowej Szkole Muzycznej 
I st. im. Romualda Twardowskiego 
w Puławach. Wydarzeniu patrono-
wali: Prezydent Miasta Puławy – Ja-
nusz Grobel i Wójt Gminy Puławy 
– Krzysztof Brzeziński. Patronat me-
dialny nad konkursem objęło Radio 
Lublin, Radio Puławy.

Konkurs został przeprowadzony 
w kategorii instrumentalnej i obej-
mował swym zasięgiem obszar ca-
łej Polski. Do konkursu przystąpiło 
43 uczniów ze szkół muzycznych 
pierwszego stopnia z Lublina, Pu-
ław, Bełżyc, Białegostoku, Grodzi-

Młodzi instrumentaliści z całej Polski 
zmierzyli się z twórczością Romualda 
Twardowskiego

ska Mazowieckiego, Kielc, Pozna-
nia, Mińska Mazowieckiego, Opola 
Śląskiego, Radomia i Warszawy.

Uczestników konkursu ocenia-
ło Jury w składzie: prof. Romuald 
Twardowski (Przewodniczący Jury) 
– UMFC, prof. Karol Radziwonowicz 
(pianista) UMFC, st. wykł. Krzysztof 
Zabłocki (fagocista AM w Poznaniu) 
oraz mgr Dorota Obijalska (kompo-
zytor, skrzypaczka PSM I i II st. im. 
F. Chopina w Olsztynie). Do Jury 
honorowego należały: Alicja Twar-
dowska (muzyk, teoretyk, prezes 
Wydawnictwa „Pani Twardowska”) 
i Małgorzata Ziemnicka (dyrektor 
PSM I st. im. R. Twardowskiego 
w Puławach). Nagrody dla laure-
atów i pamiątki dla konkursowi-
czów ufundowali: Centrum Eduka-
cji Artystycznej oraz Wydawnictwo 
„Pani Twardowska”.

Nagrodą specjalną za najlepsze 
wykonanie utworu Romualda Twar-
dowskiego jest udział w koncercie ga-
lowym w październiku 2017 r. w War-
szawie, podczas III edycji wręczenia 
Statuetki „Bursztynowe Nutki”.

Wszystkim uczestnikom I Ogólno-
polskiego Konkursu Instrumental-
nego im. Romualda Twardowskiego 

zostały wręczone dyplomy uczest-
nictwa oraz pamiątki promujące 
miasto i gminę Puławy. Zwycięz-
com konkursu przyznano dyplomy 
laureata oraz nagrody rzeczowe. 
Przesłuchania konkursowe pozwo-
liły uczniom głębiej poznać twór-
czość wybitnego polskiego kompo-
zytora – Romualda Twardowskiego 
– patrona szkoły i przyczyniły się 
do większego zainteresowania mu-
zyką współczesną. Jury podkreśli-
ło wysoki poziom konkursu oraz 
właściwą realizację idei zawartych 
w utworach kompozytora. Różno-
rodność repertuaru, a także duża 
liczba uczestników w obecnej edy-
cji, wskazuje na konieczność kon-
tynuacji konkursu w latach następ-
nych. Następna edycja konkursu 
odbędzie się za 3 lata tj. w 2020 
roku.

Tekst i zdjęcia: PSM w Puławach
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We wtorek, 16 maja 2017 r. 
w Pałacu Czartoryskich odbyły się 
powiatowe uroczystości Dnia Stra-
żaka. Tegoroczne obchody były 
wyjątkowe, bowiem zbiegły się 
z jubileuszem 25. lecia istnienia 
Państwowej Straży Pożarnej.

- Służba w straży pożarnej to 
przede wszystkim odpowiedzial-

Puławski Powiatowy Dzień Strażaka
ność i poświęcenie drugiemu czło-
wiekowi. To także troska o te warto-
ści, które dla każdego człowieka są 
najcenniejsze – zdrowie, życie oraz 
dobytek – napisał Wójt Gminy Puła-
wy Pan Krzysztof Brzeziński w liście 
gratulacyjnym do strażaków.

Puławskie Obchody Dnia Stra-
żaka stały się okazją do wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień. Brązowe 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 
nadane Uchwałą Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, zostały wręczone Wójtowi Panu 
Krzysztofowi Brzezińskiemu oraz 
Sekretarzowi Gminy Panu Pawłowi 
Kamoli. Odznaczenia trafi ły także 

m.in. do mieszkańców naszej gminy, 
służących w szeregach ZSP Zakła-
dów Azotowych „Puławy” S.A. – Pan 
Krzysztof Nalewajko i Pan Artur Mi-
zura otrzymali srebrne Medale za 
Zasługi dla Pożarnictwa, zaś brązo-
we trafi ły do rąk Panów Krzysztofa 
Szabelskiego i Mirosława Matraszka.

Uroczystościom towarzyszyła wy-
stawa kolekcji kalendarzy strażac-
kich, zgromadzonych przez Pana 
Piotra Łucjanka przez ćwierćwiecze 
istnienia PSP.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Powiat Puławski/

Sławomir Kłak - ZAP 

W niedzielę, 14 maja 2017 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie Mu-
zeum Czartoryskich w Puławach.

Muzeum od początku roku funk-
cjonuje w nowej strukturze organi-
zacyjno-prawnej, jako samodzielna, 
samorządowa instytucja kultury. 
Wcześniej placówka funkcjonowała 
jako oddział Muzeum Nadwiślań-
skiego w Kazimierzu Dolnym.

Wydarzenie zgromadziło wielu 
znamienitych gości ze środowisk 
kulturalnych, samorządowych, na-
ukowych, oświatowych i społecz-
nych z regionu. Gościem honoro-
wym otwarcia była Księżna Barbara 
Czartoryska.

W uroczystości wziął udział Wójt 
Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, 
który w swoim liście gratulacyjnym 
pisał m.in. – wkład rodziny książąt 
Czartoryskich w rozwój kulturalny, 
naukowy i społeczny naszego regio-

Uroczyste otwarcie Muzeum Czartoryskich w Puławach
nu jest dziś nieoceniony a ich dzie-
dzictwo, obok niezwykłych walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych, jest 
największym skarbem, wyróżni-
kiem i wizytówką puławskiej ziemi. 
Trudno wręcz wyobrazić sobie jak 
wyglądałyby dziś Puławy – „Polskie 
Ateny” i okolice gdyby nie działal-
ność Czartoryskich. Jestem dumny, 
że także na terenie Gminy Puławy 
zachowały się pamiątki z czasów 
świetności rodu, jak przepiękny Ko-
ściół parafi alny pw. św. Wojciecha, 
który wznosi się majestatycznie 
nad moją rodzinną Górą Puławską. 
Pan Wójt złożył serdeczne życzenia 
i gratulacje na ręce Pani Honoraty 
MIelniczenko, pełniącej stanowisko 
Dyrektora Muzeum.

Wójt skierował także osobiste 
słowa podziękowania do Księżnej 
Barbary, której wręczył wyjątkowy 
upominek – fotografi e jednej z ulic 

17 i 18 dzielnicy Wiednia, która nosi 
nazwę „Czartoryski” (Czartoryski-
gasse).

Wieczór uświetnił niezapomnia-
ny koncert kameralny w wykonaniu 
wybitnych artystów - Alicji Węgo-
rzewskiej i Roberta Grudnia oraz 
otwarcie stałej wystawy „Ojczyzno, 
niechaj cię uwiecznię!”.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcie: Marcin Mizera 
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W niedzielę, 7 maja 2017 r. w Go-
łębiu odbyły się uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Floriana – jedne-
go z patronów miejscowej parafi i, 
który jest opiekunem strażaków 
oraz innych zawodów związanych 
z ogniem. W gołębskiej świątyni 
zapanował wyjątkowo podniosły 
nastrój a wspólna modlitwa prze-
biegała w otoczeniu sztandarów 
i strażackich mundurów.

Uroczystość zgromadziła liczną rze-
szę strażaków – ochotników z Gminy 
Puławy, ale także z jednostek dzia-

FLORIADA 2017 w Gołębiu

łających w innych gminach Powiatu 
Puławskiego. Wśród gości znaleźli 
się także m.in. Starosta Puławski Pan 
Witold Popiołek oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. 
mgr inż. Grzegorz Podhajny.

W trakcie Mszy Św. nastąpił sym-
boliczny moment, w którym dele-
gacja władz samorządowych gminy 
– na czele z Wójtem Krzysztofem 
Brzezińskim – przekazała na ręce 
Ks. Jerzego Węzki mundur strażac-
ki. Zdarzenie to związane jest z fak-
tem, że Proboszcz gołębskiej parafi i 

pełni posługę Puławskiego Powia-
towego Kapelana Straży Pożarnych.

Po nabożeństwie, na wychodzą-
cych z kościoła czekała spora nie-
spodzianka – ulicami Gołębia prze-
jechała parada wozów strażackich.

Po południu, na terenie wokół 
świątyni odbył się festyn „Floriada 
2017”, który obfi tował w wiele ro-
dzinnych atrakcji i niespodzianek, 
m.in. pokaz wschodnich sztuk walki, 
pokaz grup rekonstrukcyjnych, wy-
stępy lokalnych solistów i zespołów 
oraz ciepły poczęstunek z grilla. Na 
najmłodszych uczestników czekała 
dmuchana zjeżdżalnia, kącik pla-
styczny czy zabawy z animatorami.

Największą niespodzianką okazał 
się występ Ks. Piotra Kazimierskiego 
– wikariusza gołębskiej parafi i, który 
wcielił się w rolę… Zenona Marty-
niuka i rozbawił publiczność śpiewa-
jąc jego największe przeboje.

Wydarzenie spotkało się z ogrom-
nym entuzjazmem i zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców Go-
łębia, którzy chętnie włączyli się 
także w jego organizację. Serdecznie 
wszystkim gratulujemy i dziękujemy!

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk 
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Jubileusz 60. lecia nadania Rykom praw miejskich
W piątek, 26 maja 2017 r. miesz-

kańcy i włodarze Ryk wspólnie 
świętowali jubileusz 60. lecia 
nadania Rykom praw miejskich. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta 
sesja popularno-naukowa nt. Przy-
należność administracyjna Ryk na 
przestrzeni wieków. Ludzie – Wy-
darzenia – Działania”.

Jubileuszową sesję poprzedziła 
uroczysta Msza Święta w Kościele 
Najświętszego Zbawiciela w Ry-
kach, z udziałem licznych pocztów 
sztandarowych ze szkół i instytucji. 
Dalsza część obchodów jubileuszo-
wych odbywała się w budynku kina 
„Renesans”.

Uroczystość ofi cjalnie otworzył 
Pan Jarosław Żaczek – Burmistrz 
Ryk. Należy wspomnieć, że w okre-

sie sprawowania mandatu posel-
skiego, Pan Żaczek zaangażował się 
we współpracę z Wójtem Gminy 
Puławy Panem Krzysztofem Brze-
zińskim w sprawie rozwiązania pro-
blemu „starego mostu” na Wiśle.

Program sesji popularno-nauko-
wej obejmował prezentację mul-
� medialną oraz wykłady, poświę-
cone dziejom Ryk w kontekście 
administracyjnym, oświatowym, 
społecznym i kulturowym.

W imieniu samorządu naszej 
gminny, w uroczystości uczestniczył 
osobiście Wójt Krzysztof Brzeziński, 
który złożył na ręce Burmistrza oraz 
Przewodniczącej Rady Miejskiej ser-
deczne życzenia i gratulacje. W swo-
jej wypowiedzi Wójt wspomniał tak-
że o Spółdzielni Mleczarskiej „RYKI”, 

która jest jedną z największych fi rm 
w regionie, a zarazem wizytówką 
miasta i gminy.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zd jęcia: Andrzej Turlewicz

Obchody Dnia Sołtysa 2017 w Gminie Puławy
W sobotę, 22 kwietnia 2017 r. już po raz piąty odby-

ły się gminne obchody Dnia Sołtysa, będące wyrazem 
wdzięczności ze strony władz samorządu gminnego 
za codzienną pracę Sołtysek i Sołtysów na rzecz lokal-
nej społeczności.

Tegoroczny, gminny Dzień Sołtysa rozpoczął się 
od wizyty w Kościele parafi alnym pw. św. Wojciecha 
w Górze Puławskiej. Proboszcz parafi i Ks. Marek Ku-
charski przybliżył obecnym historię życia i męki patro-
na kościoła oraz przekazał kilka interesujących faktów 
z dziejów świątyni. Następnie Sołtysi wspólnie modlili 
się do św. Wojciecha oraz ucałowali jego relikwie.

Z kościoła uczestnicy uroczystości przeszli do salki 
katechetycznej mieszczącej się na plebanii, w której 
podziwiali wystawę poświęconą życiu i twórczości Ewy 
Szelburg-Zarembiny.

Kolejnym punktem programu była wizyta w rozbu-
dowanym budynku szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Górze Puławskiej, gdzie Sołtysi mogli dokładnie obej-
rzeć zakres zrealizowanej inwestycji. Największe emocje 
wzbudziła sala widowiskowo-sportowa, w której co nie-
którzy spróbowali swoich sił w rzucie piłką do kosza.

Dalsza część uroczystości odbywała się w świetlicy 
wiejskiej w Kowali, gdzie Sołtysi otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy. Rozmowy przy wspólnym stole stały 
się okazją do wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń 
dotyczących lokalnych spraw i problemów.

 Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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14 maja 2017 r. w Opatkowicach odbyły się uroczy-
ste obchody 73. rocznicy zrzutu skoczków Cichociem-
nych i materiałów wojennych, czyli akcji znanej pod 
kryptonimem Weller 18.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
w Wysokim Kole, której przewodniczył ks. proboszcz 
Szymon Mucha. Po niej zebrani udali się na miejscowy 
cmentarz, aby pomodlić się i złożyć wieńce na grobie 
kpt. Jana Serafi na ps. „Czerchawa”. Był on jednym z sze-
ściu „Cichociemnych” spadochroniarzy, którzy w 1944 
roku wykonali skok na placówkę odbiorczą „Jaśmin” 
położoną w pobliżu wsi Opatkowice. Z powodu awarii 
spadochronu zginął w czasie akcji.

Następnie uroczystości odbywały się w Szkole Pod-
stawowej w Opatkowicach. Złożono wiązanki i zapa-
lono znicze przed pomnikiem poświęconym pamięci 
Cichociemnych, zostały odczytane także biogramy 
uczestników akcji Weller 18. Uczniowie szkoły przygo-
towali wzruszającą część artystyczną, recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki patriotyczne. Potem nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu „Cichociemni w grafi ce kom-
puterowej” oraz wręczenie nagród. Był on adresowa-
ny był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
Gminy Puławy. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście 
m.in. Pan Benedykt Kolczyński, który przytoczył swoje 
wspomnienia związane z kpt. Janem Serafi nem i jego 
rodziną oraz Pan Dariusz Obuch-Woszczatyński, czło-
nek Związku Polskich Spadochroniarzy. Przedstawił on 
prezentację mul� medialną na temat historii polskiego 
spadochroniarstwa.

Miłym akcentem uroczystości było odznaczenie Szko-
ły Podstawowej w Opatkowicach, dyrektor tejże szko-
ły p. Bożeny Ponikowskiej oraz nauczyciela historii p. 
Edyty Białoty-Chaber Honorowymi Odznakami Związ-
ku Polskich Spadochroniarzy za pomoc w popularyzacji 
Polskiego Spadochroniarstwa Wojskowego w 80. rocz-
nicę jego powstania.

W obchodach rocznicowych wzięli udział m.in. przed-
stawiciel Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego Pan 
Michał Śmich, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Da-
nuta Smaga, przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Puławach Pan Andrzej Wenerski, radny powiatowy 
Pan Bogdan Krześniak oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych - Zastępca Wójta Gminy Puławy Pan 
Norbert Staszak oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Pani Dorota Osiak i pasjonaci historii Państwo Snopko-
wie. Honorowym Patronem obchodów były: Fundacja 
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 
w Warszawie, Wójt Gminy Puławy i Starosta Puławski.

Po zakończeniu ofi cjalnej części uroczystości goście 
mogli posilić się tradycyjną żołnierską grochówką i słod-
kościami przygotowanymi przez rodziców uczniów 
szkoły. Zebrani obejrzeli także uzbrojenie przygoto-

73. rocznica operacji Weller 18 w Opatkowicach
wane przez Wąwolnickie Stowarzyszenie Strzelectwa 
Sportowego „STEN”, atrakcją, zwłaszcza dla najmłod-
szych, była możliwość oddania strzału z broni pneuma-
tycznej.

Organizatorzy obchodów pragną złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażo-
waniem i obecnością przyczynili się do uświetnienia 
imprezy: asyście żołnierzy z 41. Bazy Lotnictwa Szkol-
nego w Dęblinie, strażakom z OSP Opatkowice, pocz-
tom sztandarowym AK w Zwoleniu. Szczególne wyra-
zy wdzięczności kierujemy też do Panów Sławomira 
Capały - pasjonata historii i znawcy tematyki żołnierzy 
Cichociemnych oraz Grzegorza Filipka – kolekcjonera 
przedmiotów związanych z II wojną światową.

Uroczystość zakończyła się późnym popołudniem 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnej spo-
łeczności. Dzięki takim imprezom pamięć o bohaterach 
walczących za ojczyznę jest ciągle żywa.

Tekst i zdjęcia: Patrycja Mazurek 
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Dzień 17 maja 2017 r. zapisze się 
złotymi literami w historii Gminnej 
Biblioteki Publicznej i całej Gminy 
Puławy. Biblioteka – po 26 latach 
pracy w podziemiach budynku 
przedszkola w Górze Puławskiej 
– uroczyście zainaugurowała dzia-
łalność w nowej siedzibie, która 
mieści się w nowo wybudowanej 
części budynku szkolnego.

Uroczystość uświetniło swoją 
obecnością liczne grono znamieni-
tych gości, w tym m.in. Ks. Marek 
Kucharki – Proboszcz parafi i pw. św. 
Wojciecha w Górze Puławskiej, Pan 
Michał Śmich reprezentujący Posła 
na Sejm RP Pana Krzysztofa Szu-
lowskiego, Pan Tadeusz Sławecki – 
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Lublinie, który przybył 
w towarzystwie Pani Małgorza-
ty Pieczykolan – Instruktora WBP, 
delegacja Samorządu Powiatu Pu-
ławskiego w osobach Pani Danuty 
Smagi – Przewodniczącej Rady Po-
wiatu oraz Pana Bogdana Krześnia-
ka – Radnego Powiatowego, Pani 
Danuta Szlendak – Dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej, Pani 
Eliza Sulima – Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, delegacja Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Poniatowej na czele z Panią Dy-
rektor Anną Dziaduch, Pan Roman 
Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, 
który przybył z Panią Karoliną Suską 
– Bibliotekarzem Roku 2016 Woje-
wództwa Lubelskiego, dyrektorzy 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej

gminnych placówek oświatowych, 
pracownicy urzędu gminy i jedno-
stek organizacyjnych, przedstawi-
ciele środowiska twórczego gminy, 
radni, sołtysi i mieszkańcy.

Jako pierwsza zabrała głos Pani 
Zofi a Małek – Dyrektor GBP, która 
powitała przybyłych na uroczystość 
gości. Następnie Ks. Marek Kuchar-
ski poprowadził wspólną modlitwę 
i poświęcił nową siedzibę bibliote-
ki. Kolejnym ważnym punktem było 
wystąpienie Wójta Gminy Puławy 
Pana Krzysztofa Brzezińskiego, któ-
ry podkreślił m.in. jak śmiałym, ale 
i ważnym wyzwaniem była rozbu-
dowa szkoły i przeniesienie siedziby 
biblioteki do nowego obiektu. Sło-
wa wójta potwierdził później Dy-
rektor WBP Pan Tadeusz Sławecki, 

który wskazał, że nasza biblioteka 
jest jedną z zaledwie ośmiu na tere-
nie całej Lubelszczyzny, które w tym 
roku otrzymają nową siedzibę.

Podczas uroczystości nastąpiło 
symboliczne odkrycie „nowej kar-
ty” w historii biblioteki. O jej do-
tychczasowych dziejach opowie-
działa Pani Urszula Michta – Starszy 
Bibliotekarz, w trakcie swojej pre-
zentacji mul� medialnej.

Uroczystość zakończył występ 
młodzieży z Koła Teatralnego, dzia-
łającego przy miejscowym gimna-
zjum. Uczniowie zaprezentowali 
garść cytatów, sentencji i fragmen-
tów literackich, poświęconych bi-
bliotece.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Michał Kramarczyk 
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W czwartek, 25 maja 2017 r. w Starostwie Powia-
towym w Puławach odbyło się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze puławskiego koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Od-
bywające się raz na cztery lata spotkanie służy pod-
sumowaniu działalności organów Związku i wyborom 
władz na kolejną kadencję.

Na początku zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie 
odznaczeń związkowych. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się Pan Jan Rybak, Pan Marian Mulawa oraz Wójt Gmi-
ny Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, który został doce-
niony za swoją działalność na rzecz pielęgnowania lo-
kalnej tradycji historycznej, dbałości o miejsca pamięci, 
w tym w szczególności za rewitalizację Cmentarza Wo-
jennego w Sosnowie. Odznaczenia wręczyli wspólnie 
Pan Henryk Czerkas – Prezes Lubelskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego ZKRPiBWP oraz Pan Stanisław Maciąga – 
Prezes koła związkowego w Puławach.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrał Pan 
Stanisław Maciąga, przedstawiając zebranym sprawoz-
danie z działalności Związku na przestrzeni ostatnich 
czterech lat. W swoim przemówieniu powiedział – 
Wolność wpisana była i jest w dusze Polaków. Wolności 
nikt nam nie dał, ani nie podarował. Polska powstała 
z Naszej krwi, w krwawych bojach. Polacy stawali do 
walki o wolność na wielu frontach świata (…). Byliśmy 
i jesteśmy nadal ludźmi wrażliwymi ponad miarę na hi-
storię i współczesność, bo tak uformowały Nas żołnier-
skie ścieżki i drogi Naszego życia (…). Mimo, że wielu 

Wójt Gminy Puławy wyróżniony przez 
kombatantów

Nas opuściło ten świat na zawsze, to jesteśmy dumni ze 
spełnionego obowiązku, ale również jesteśmy świado-
mi, że o wiele więcej mogliśmy zrobić. Naszą dumą jest 
hasło „krwią własną zapłaciliśmy za wolność Ojczyzny”.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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W sobotę, 20 maja 2017 r. na terenie Parku Czar-
toryskich w Puławach odbył się Fes� wal Szwajcarski 
– Siła Regionów, zorganizowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Puławach.

Na uczestników fes� walu czekało wiele atrakcji, 
w tym m.in. obozowisko historyczne, pokazy musztry, 
tańca dawnego, scenki historyczne, warsztaty ginących 
zawodów, degustacje produktów lokalnych, zabawy 
animacyjne i konkursy dla dzieci, koncerty i wiele in-
nych. Na kilkunastu stoiskach benefi cjenci projektu 
„Euroszansa dla Lubelszczyzny” prezentowali własne 
efekty wdr ażania programu. Muzyczną niespodzianką 
wieczoru był występ zespołu Banda i Wanda.

Okres realizacji projektu „Euroszansa dla Lubelsz-
czyzny” został owocnie wykorzystany przez samorząd 
Gminy Puławy. Udało się pozyskać dofi nansowanie na 
realizację następujących projektów:

Utworzenie systemu tablic informacji turystycznej 
wraz z wydaniem przewodnika turystycznego o Gminie 
Puławy – ogólna wartość projektu: 63 656,93 PLN, w tym 
dofi nansowanie ze strony szwajcarskiej: 54 108,39 PLN.

Budowa wiat turystycznych z elementami małej ar-
chitektury na terenie Gminy Puławy – ogólna wartość 
projektu: 116 040,24 PLN, w tym dofi nansowanie ze 
strony szwajcarskiej: 98 634,15 PLN.

Izba Produktu Lokalnego i Punkt Informacji Tu-
rystycznej – ogólna wartość projektu: 93 599,35 
PLN, w tym dofi nansowanie ze strony szwajcarskiej: 
79 559,45 PLN.

Gmina Puławy uczestniczyła również w partnerskich 
projektach, w tym:

Młodzieżowy Turniej Piłkarski „Małe Euro 2012” – 
ogólna wartość projektu: 129 946, 00 PLN, w tym do-
fi nansowanie ze strony szwajcarskiej: 110 454,10 PLN.

Tworzenie i promocja sieci parków nordic walking 
w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Jano-
wiec oraz Kazimierz Dolny – ogólna wartość projektu: 

Siła Regionów - Fes� wal Szwajcarski 
w Puławach

130 478,00 PLN, w tym dofi nansowanie ze strony szwaj-
carskiej: 117 430,20 PLN.

Utworzenie szlaków konnych w obrębie trójkąta tury-
stycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów – Puławy – ogólna 
wartość projektu: 169 570,00 PLN, w tym dofi nansowanie 
ze strony szwajcarskiej: 152 613,00 PLN.

„Turystyczny Szlak Ornitologiczny” obejmujący Doli-
nę Wieprza- (Gminy: Baranów, Puławy, Żyrzyn), Doli-
nę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmi-
na Markuszów) – ogólna wartość projektu: 184 050,00 
PLN w tym dofi nansowanie ze strony szwajcarskiej:
165 100,34 PLN.

Wydanie przewodnika i mapy promujących tury-
stykę rowerową na terenie subregionu Trójkąta Tu-
rystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów – Puławy 
– ogólna wartość projektu: 96 000,00 PLN, w tym do-
fi nansowanie ze strony szwajcarskiej: 79 470,00 PLN.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP
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30 maja 2017 r. w nowo otwartej siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej odbyło się III 
Lokalne Forum Bibliotekarzy. Organizatorami byli Dy-
rektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach 
– Danuta Szlendak, Wójt Gminy Puławy – Krzysztof 
Brzeziński oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Górze Puławskiej – Zofi a Małek. Tegoroczne 
Forum zorganizowano pod hasłem i z okazji ogólno-
krajowych obchodów Roku Rzeki Wisły.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli i licz-
nie przybyli bibliotekarze Powiatu Opolskiego z Panią 
Elżbietą Żyszkiewicz - Dyrektor PBP w Opolu Lubelskim 
oraz Powiatu Ryckiego z Panem Wojciechem Niedziół-
ką – Dyrektorem PBP w Rykach, zaś najliczniejszą grupę 
stanowili dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicz-
nych Powiatu Puławskiego oraz nauczyciele – bibliote-
karze Gminy Puławy.

Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lu-
blinie reprezentowała Pani Marzena Targońska, a Sta-
rostę Powiatu Puławskiego Pan Andrzej Wenerski.

Otwarcia Forum dokonała Pani Danuta Szlendak – 
Dyr. PBP witając zebranych gości na Ziemi Puławskiej, 
w Gminie Puławy i nowo otwartym lokalu GBP w Górze 
Puławskiej. Podkreśliła rolę bibliotekarzy w dokumen-
towaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego zwią-
zanego z rzeką Wisłą.

Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy, kie-
rując ciepłe słowa do uczestników spotkania zauważył, 
że żyjemy i mieszkamy w powiecie, który rzeka łączy 
i integruje. Aż cztery jednostki samorządowe Powiatu 
Puławskiego (Miasto Puławy, Gmina Puławy, Gmina 
Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny) położone są wzdłuż 
Wisły, jej najpiękniejszego – odcinka – Małopolskiego 
Przełomu Wisły.

Następnie Pani Zofi a Małek – Dyr. GBP zapozna-
ła gości z nowym lokalem biblioteki, zwróciła uwagę, 
że nowy funkcjonalny lokal z niezależnym wejściem 

III Lokalne Forum Bibliotekarzy zawitało do 
Góry Puławskiej

otwiera nowe możliwości w planowaniu i organizacji 
działań i inicjatyw czytelniczych i kulturalnych.

Głównym punktem Forum była prezentacja i promo-
cja książki „Dopóki płynie” wydanej przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Puławach z okazji Roku Rzeki 
Wisły i 150 - lecia powstania Powiatu Puławskiego.

Prezentację mul� medialną prezentującą zawartość 
książki , okraszoną wieloma ciekawostkami z życia nad 
Wisłą przedstawił Pan Jacek Śnieżek autor książki.

Kolejnym punktem spotkania był wykład z prezen-
tacją mul� medialną „Dziedzictwo przyrodnicze Mało-
polskiego przełomu Wisły”; pokaz diaporam o tematy-
ce Wiślanej Pani Joanny Szkuat - kierownika oddziału 
przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimie-
rzu Dolnym.

Uczestnicy Forum zostali obdarowani książką „Dopó-
ki płynie” oraz kompletami publikacji gminnych .

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym i wy-
mianą doświadczeń między bibliotekarzami.

Tekst: Zofi a Małek
Zdjęcia: archiwum UGP 
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Gminne echo w obiektywie, czyli fotografi czny 
skrót najważniejszych wydarzeń

Minione Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego oraz następująca po 
nich Oktawa Wielkiejnocy to czas 
spotkań w gronie rodziny i najbliż-
szych. W czwartek, 20 kwietnia 2017 
r. wspólnie świętowali seniorzy, zrze-
szeni w Kole Emerytów w Borowej. 
Gościnnie w spotkaniu wziął udział 
Zastępca Wójta Gminy Puławy Pan 
Norbert Staszak.

W sobotę, 22 kwietnia 2017 r. 
odbyło się świąteczne spotkanie 
seniorów, zrzeszonych w Kole PZE-
RiI w Górze Puławskiej. Przewodni-
czącym i animatorem koła jest Pan 
Stanisław Wiraszka. W spotkaniu 
uczestniczył Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński.

W niedzielne popołudnie, 28 
maja 2017 r. na terenie wo kół 
strażnicy OSP w Łęce odbył się fe-
styn rodzinny. Dla najmłodszych 
uczestników przygotowano wiele 
atrakcji i zabaw, m.in. malowanie 
twarzy, dmuchaną zjeżdżalnię, po-
kaz sprzętu i ubioru strażackiego 
oraz słodki poczęstunek. Pogoda 
dopisała a uśmiechy nie znikały 
z twarzy rozradowanych dzieci. 
Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez lokalną społeczność wsi Łęka, 
przy wsparciu fi nansowym ze stro-
ny Urzędu Gminy Puławy.

We wtorek, 30 maja 2017 r. 
w Urzędzie Gminy Puławy gościł 
Pan Ryszard Montusiewicz – Dyrek-
tor Oddziału a zarazem Redaktor 
Naczelny TVP3 Lublin. Celem jego 
wizyty było omówienie z Wójtem 
Krzysztofem Brzezińskim możliwo-
ści wspólnej realizacji przedsięwzię-
cia promującego nadwiślańskie 
zakątki Gminy Puławy. Rozmowa 
dotyczyła także wsparcia medialne-
go ze strony lubelskiej telewizji dla 
7. edycji Święta Truskawki w Gmi-
nie Puławy.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP
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Niedziela, 14 maja 2017 r. w Gmi-
nie Puławy upłynęła pod znakiem 
dobroczynności i przy dźwiękach 
chóralnego śpiewu. W kościołach 
parafi alnych w Górze Puławskiej 
i Gołębiu koncertował Chór Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego 
„GLORIA” z Brześcia na Białorusi.

W trakcie koncertów przeprowa-
dzono zbiórkę pieniężną na lecze-
nie i rehabilitację 7-letniego Arturka 
z Góry Puławskiej, który cierpi na en-
cefalopa� ę z mimowolnymi ruchami 
o typie pozapiramidowym oraz 4-let-
niego Kubusia ze Skoków, który cho-
ruje na ostrą białaczkę limfo-blastycz-
ną i przebywa pod opieką oddziału 
hematologii w Uniwersyteckim Szpi-
talu Dziecięcym w Lublinie.

Śpiewny dar serca dla Kubusia i Arturka - 
charytatywne koncerty w Gminie Puławy

Mieszkańcy Gminy Puławy oka-
zali swoje otwarte serca, a podczas 
obydwu koncertów udało się zgro-
madzić łącznie 2862,50 zł, 70 euro 
i 10 rubli.

Chór „Gloria” działa już 40 lat - od 
1977 r. a jego obecną dyrygentką 
jest Pani Olesia Zvorykina. Koncer-
ty poprowadził Pastor Mariusz Ma-
ikowski ze Zboru Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego w Lublinie.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia Chórowi „Gloria” za otwarte ser-
ca i muzykę, dzięki którym rozpro-
mieniły się serca Arturka, Kubusia 
i ich najbliższych. Dziękujemy także 
wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do organizacji 

wydarzeń, w szczególności Ks. Mar-
kowi Kucharskiemu i Ks. Jerzemu 
Węzce – za udostępnienie świątyń 
i ekumeniczną otwartość, Pastoro-
wi Mariuszowi Maikowskiemu – za 
wspaniałe poprowadzenie koncer-
tów, Panu Jakubowi Karpecie oraz 
Puławskiej Filii Chrześcijańskiej Służ-
by Charytatywnej – za pomoc w zor-
ganizowaniu koncertów i przepro-
wadzeniu zbiórki pieniężnej, Panu 
Dariuszowi Seredynowi i Panu Dariu-
szowi Kosmowskiemu – za przygoto-
wanie instrumentów i nagłośnienia, 
Pani Walentynie Nowak i „Kobietom 
z Pasją” Borowa-Skoki – za gościn-
ność i pyszne ciasto.
Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Przezorni i przygotowani
25 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podsta-

wowej im. Stefana Czarnieckiego i Gimnazjum im. 
Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołę-
biu rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagro-
żeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na 
wypadek pożaru w budynku szkoły.

Wszyscy uczniowie i pracownicy zgodnie z planem 
ewakuacji opuścili budynek, udając się na boisko szkol-
ne, które wyznaczono na miejsce zbiórki. Nauczycie-
le zdali raporty dyrektorom o frekwencji i przebiegu 
ewakuacji. Po odebraniu raportów dyrektor szkoły 
podstawowej Pan Krzysztof Gowin odwołał alarm. 
Ewakuacja przebiegła sprawnie, choć dla uczniów 
była dużym zaskoczeniem, ponieważ informacja 
o planowanych ćwiczeniach była dla nich tajemnicą.
Celem tego rodzaju akcji jest przede wszystkim zapo-
znanie uczniów i pracowników z procedurami i ich prak-
tycznym zastosowaniem w przypadku wybuchu pożaru 
lub zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. 
Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, jak należy prawidłowo 

się zachować, choć głęboko wierzymy, że nigdy nie doj-
dzie do sytuacji, w której naprawdę będziemy musieli 
ewakuować szkołę.

 Tekst: Agnieszka Krawczyk – koordynator 
ds. bezpieczeństwa w Gimnazjum w Gołębiu

Zdjęcie: archiwum SP w Gołębiu
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 Samolotem do Wrocławia

W czwartek, 30 marca 2017 r. 
w Szkole Podstawowej w Leokadio-
wie już po raz szósty odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Pol-
sce pod hasłem „Sławni Polacy”.

W Konkursie wzięło udział 30 
uczniów ze szkół podstawowych 
w Leokadiowie, Opatkowicach, Bro-
nowicach i Góry Puławskiej.

Rywalizacja odbywała się dwu-
etapowo. Pierwszy etap polegał na 
dostarczeniu zdjęcia własnej osoby 
ucharakteryzowanej na znaną pol-
ską postać, natomiast drugi to roz-
wiązanie testu wiedzy o sławnych 
Polakach.

Uczestnicy wykazali się dużą 
kreatywnością wcielając się 
w znane polskie postaci, jak np. 

Uczniowie szkół podstawowych sprawdzili 
swoją wiedzę o polskich osobistościach

Marię Skłodowską-Curie, Mikoła-
ja Kopernika, Zbigniewa Religę czy 
Adama Małysza.

Podczas fi nału konkursu Komisja 
Konkursowa wyłoniła najciekawsze 
prace fotografi czne oraz oceniła 
wiedzę uczniów i przyznała nagrody.

Pierwsze miejsce zdobył Wik-
tor Falenta ze Szkoły Podstawowej 
w Opatkowicach, drugie miejsce 
- Wiktor Jankowski ze Szkoły Pod-
stawowej w Leokadiowie a trze-
cie miejsce - Kinga Błaszkiewicz ze 

4 kwietnia 2017 r. uczniowie z klas IV-VI ze Szkół 
Podstawowych w Opatkowicach i Leokadiowie wy-
brali się na wycieczkę do Wrocławia. Wyjazd odbył się 
w ramach innowacji pedagogicznej „Owocna współ-
praca”, w której biorą udział obie placówki.

Przed szkołą wszyscy zjawili się już o 4.00 rano, a na-
stępnie w dobrych humorach ruszyliśmy autokarem 
do Warszawy. Tam, na lotnisku „Okęcie”, zmieniliśmy 
środek transportu – do Wrocławia polecieliśmy sa-
molotem, co było niezapomnianym przeżyciem chyba 
dla wszystkich uczestników wyprawy. Po przybyciu na 
miejsce, od razu ruszyliśmy zwiedzać miasto. Pierw-
szym punktem był taras widokowy, z którego mogli-
śmy podziwiać panoramę Wrocławia. Potem poszliśmy 
obejrzeć z bliska zabytki, które wcześniej widzieliśmy 
„z góry” – m. in. Ostrów Tumski, Katedrę, Ossolineum, 
Uniwersytet Wrocławski. Duże wrażenie na wszystkich 
wywarła Panorama Racławicka – ogromnych rozmia-
rów malowidło autorstwa m. in. Wojciecha Kossaka 
przedstawiające bitwę pod Racławicami. Po tej żywej 
lekcji historii przyszedł czas na obiad i ostatni, najbar-
dziej atrakcyjny, akcent wyprawy – wrocławskie ZOO. 
Tam czekały na nas słonie, żyrafy, lwy, tygrysy, nosoroż-
ce, hipopotamy i wiele, wiele innych gatunków dzikich 
zwierząt. Na chwilę przenieśliśmy się też na Czarny Ląd, 
czyli do Afrykarium, gdzie nad naszymi głowami pływa-
ły rekiny i płaszczki.

Gdy słońce zaczęło zachodzić za horyzont, musieli-
śmy pożegnać Wrocław i wyruszyć w drogę powrotną, 
najpierw pociągiem do Warszawy, a potem autoka-
rem do domu. Na miejscu byliśmy około 2.00 w nocy, 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni. Długo jeszcze 
będziemy oglądać zdjęcia z tej wyprawy i wspominać 
wrocławskie wojaże.

Tekst i zdjęcia: Patrycja Mazurek

Szkoły Podstawowej w Górze Pu-
ławskiej. Komisja konkursowa przy-
znała również pięć wyróżnień, nato-
miast wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki od sponsorów.

Organizatorzy serdecznie gratulu-
ją wszystkim uczestnikom konkursu 
oraz ich opiekunom, a także dzię-
kują komisji konkursowej za ocenę 
prac a sponsorom za ufundowanie 
nagród.

Tekst: Aldona Chabros 
Zdjęcia: archiwum UGP
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10 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Opatkowi-
cach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego 
„Reklama mojej ulubionej książki”. Uczestnicy musieli 
wypożyczyć i przeczytać książkę zakupioną w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 
wykonać plakat będący reklamą utworu i zachęcający 
innych do jego przeczytania. Zwycięzcy zmagań zo-
stali obdarowani nagrodami książkowymi, a pozostali 
uczestnicy – pamiątkowymi dyplomami.

Kalejdoskop szkolny

21 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Górze 
Puławskiej odbyła się V edycja Gminnego Konkursu 
Ortografi cznego „MISTRZ ORTOGRAFII”. Honorowy 
patronat  nad nim objął Pan Krzysztof Brzeziński – 
Wójt Gminy Puławy.

Nadrzędnym celem konkursu było rozwijanie zainte-
resowań językiem polskim jako składnikiem dziedzic-
twa kulturowego oraz zachęcanie młodego pokolenia 
do pogłębiania swoich umiejętności piśmienniczych.

Konkurs przebiegał na dwóch etapach: szkolnym 
i gminnym. Wzięło w nim udział 15 uczniów z sześciu 
szkół naszej gminy: Leokadiowa, Zarzecza, Borowej, 
Bronowic, Opatkowic i Góry Puławskiej. Nad prawidło-
wym przebiegiem konkursu czuwała powołana komi-
sja. W teście łącznie można było zdobyć 71 punktów, 
w tym 15 punktów za dyktando i 56 za zadania orto-
grafi czne.

„Mistrzem ortografi i” V edycji Gminnego Konkursu 
Ortografi cznego została Estera Karpeta ze Szkoły Pod-
stawowej w Górze Puławskiej. Wyróżnienia otrzymali: 
Kamil Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Górze Puław-

V edycja Gminnego Konkursu Ortografi cznego 
„Mistrz Ortografi i”

skiej oraz Sebas� an Sulima ze Szkoły Podstawowej 
w Bronowicach. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Brzeziń-
skiemu oraz Pani Dyrektor Hannie Padewskiej za po-
moc w zorganizowaniu konkursu. Pragniemy również 
podziękować wszystkim nauczycielom za przygotowa-
nie uczniów do konkursu.

Tekst: Bożena Koza
Zdjęcie: Grzegorz Kamela

14 lutego, zgodnie z tradycją, świętowaliśmy walen-
tynki. Tego dnia w szkole w Opatkowicach pojawił się 
walentynkowy listonosz, który w towarzystwie amor-
ków rozdawał listy, kartki, serduszka... Miał ręce pełne 
roboty, gdyż wielu uczniów postanowiło w ten sposób 
okazać sympa� ę osobom, które są im bliskie. Dodat-
kową atrakcją święta zakochanych była akcja „Dzień na 
czerwono” – wszyscy, mający na sobie ubranie w czer-
wonym kolorze, nie byli pytani przez nauczycieli.
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17 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. 
Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Opatkowicach od-
były się „kocie” konkursy - plastyczny „A, a, a… kotki 
dwa”, fotografi czny „Mój pupil – kot” i literacki „Kilka 
słów o… kocie”. Cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, którzy dostarczyli wiele rysunków, 
zdjęć oraz wierszy i wykazali się niezwykłą pomysłowo-
ścią i kreatywnością.

21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatkowi-
cach tradycyjnie powitali wiosnę. Najpierw dzieci zapre-
zentowały wiosenne piosenki i tańce, a potem wszyscy 
wyruszyli utopić Marzannę. Na terenie starej żwirowni 
uczniowie przy pomocy pań spalili kukły, żegnając tym 
symbolicznym gestem zimę. Pogoda dopisywała, więc 
spacer był też okazją do obserwowania pierwszych 
oznak wiosny, takich jak bociany, dzikie kaczki, bazie na 
wierzbach. Po powrocie do szkoły wszyscy posili się kieł-
baskami i jabłkami pieczonymi na ognisku, które stało 
się już niepisaną tradycją pierwszego dnia wiosny.

3 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opat-
kowicach wybrali się na wycieczkę do Puław. Tema-
tem przewodnim wyjazdu były psy. Najpierw dzieci 
obejrzały fi lm pt. „Był sobie pies” w kinie Sybilla, który 
dostarczył im wielu wzruszeń, a potem złożyły wizy-
tę w schronisku dla zwierząt. Wygłaskały psiaki, kotki 
i przekazały karmę oraz środki przeznaczone do pie-
lęgnacji czworonogów. Była to dla nich bardzo ważna 
lekcja, która pokazała, że człowiek jest odpowiedzialny 
za tych, „których oswoił”.

Pierwszego dnia tegorocznej wiosny - 21 marca 
2017 r. w Urzędzie Gminy Puławy gościli uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu. Młodzież spo-
tkała się z Zastępcą Wójta Panem Norbertem Stasza-
kiem i Sekretarzem Gminy Panem Pawłem Kamolą 
oraz pracownikami urzędu, którzy opowiadali o spe-
cyfi ce pracy w administracji publicznej i odpowiadali 
na wnikliwe pytania gimnazjalistów.

12 kwietnia uczniowie z klas II- V Szkoły Podstawowej 
w Leokadiowie pod opieką Pani Katarzyny Musiatowicz 
oraz Pani Wiesławy Stankiewicz przedstawili artystycz-
ny montaż słowno-muzyczny poświęcony misterium 
Krzyża i Męki Pańskiej. W uroczystym apelu wprowa-
dzającym w atmosferę Wielkiej Nocy wzięli udział ro-
dzice małych artystów, dzieci z punktu przedszkolnego 
oraz cała społeczność szkoły w Leokadiowie.

3 maja obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, uważanej powszechnie za pierw-
szą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną 
ustawę zasadniczą. Uroczyste obchody Święta Narodo-
wego Trzeciego Maja w gminnych placówkach oświato-
wych to tradycyjne akademie, których treść wypełniają 
pieśni, tańce i poezja o charakterze patriotycznym. Jed-
na z nich odbyła się w piątek, 28 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej w Borowej. Występom uczniów bacznie 
przypatrywali się rodzice, nauczyciele oraz koleżanki 
i koledzy ze szkolnych ław.

Opracowanie: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: archiwum UGP i placówek oświatowych
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