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Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego 
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Górze Puławskiej
czytaj na str. 34

Dożynki Powiatowe 2017
w Gminie Puławy

Rozbudowa budynku szkoły 
w Gołębiu na fi niszu!

czytaj
na str. 25

czytaj
na str. 55
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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny



GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE – CZ. 1

Zakończono generalną przebudowę przepustu na drodze gminnej nr 107506L w Dobrosławowie. W ramach realizacji inwestycji 
przeprowadzono szereg robót ziemnych, rozbiórkowych i budowlanych, które przywróciły przepust do właściwego stanu, wpływając 
tym samym na jego bezpieczeństwo.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia, a ich wartość to równe  
100 000,00 zł.

Dobiegła końca gruntowna modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borowej. W nowym roku szkolnym ucznio-
wie będą mogli ćwiczyć i rozwijać swoje sportowe talenty w dogodnych warunkach.

W ramach inwestycji wykonano szereg prac budowlanych i instalacyjnych. Sala zyskała m.in. nowoczesną nawierzchnię z wykładzi-
ny winylowej oraz nową instalację elektryczną i oświetleniową. Wymieniono także grzejniki, drabinki gimnastyczne i drzwi wejścio-
we, a stare drewniane okna zastąpiono nowymi z PCV.

Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 97 807,64 zł a ich wykonawcą była firma „Impuls Budownic-
two” Spółka z o.o. z Łęcznej.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga wojewódzka 738 – Bronowice – Dobrosławów - dawna droga krajowa 
12. Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Puławskim. Na realizację projektu pozyskane zostały środki finansowe w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” w wysokości 1 666 666,00 zł, zaś dotacja 
z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu to kwota 850 000,00 zł.

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łęce na odcinku 500 m.
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nuje i się rozwija. W wakacje tego roku osiągnęliśmy 
magiczną cyfrę 12 000 mieszkańców. To zobowiązuje 
i stawia przed nami nowe wyzwania działań samorzą-
dowych. Dokładamy wielu starań na co dzień aby wszy-
scy Mieszkańcy czuli się bezpiecznie i byli szczęśliwi 
w naszej gminie. Jestem przekonany, że przy zaangażo-
waniu nas wszystkich i solidarnym działaniu z każdym 
dniem będzie nam lepiej! Dlatego dziękuję również 
pracownikom Urzędu Gminy Puławy, że intensywnie 
pozyskują dodatkowe środki z Unii Europejskiej na róż-
ne działania! Pragnę również podziękować wszystkim 
członkom towarzystw i autorom różnych przepięknych 
publikacji promujących naszą gminę. Zachęcam gorąco 
do korzystania z informacji na naszej stronie interneto-
wej, gminnym profi lu na Facebooku, czy sukcesywnie 
rozwijanym profi lu na Instagramie.

W wakacje TVP3 Lublin zrealizowała w Roku Wisły 
2017 piękne programy o gminach nadwiślańskich oraz 
obiektach sakralnych. Z radością informuję Państwa, 
że wiele uwagi poświęcono naszej Gminie Puławy oraz 
kościołom w Gołębiu i Górze Puławskiej. Zachęcam 
Państwa do obejrzenia tych programów na naszej stro-
nie internetowej, gdzie są wciąż dostępne.

Wydarzeniem niewątpliwie historycznym było uro-
czyste otwarcie rozbudowanego budynku szkolnego 
w Górze Puławskiej wraz z pierwszą w naszej gminie 
halą widowiskowo – sportową. Szczegółową relację za-
mieszczamy na kolejnych stronach tego wydania Kurie-
ra, w tym miejscu pragnę jeszcze raz złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym ta 
od wielu lat oczekiwana inwestycja została zrealizowa-
na. Po rozstrzygnięciu niezbędnych procedur przetar-
gowych, budynek został wyposażony w meble szkol-
ne, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne, na które 
Gmina Puławy pozyskała znaczące dofi nasowanie
z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rozbudowa budynku szkoły w Gołębiu również prze-
biega zgodnie z założeniami, okres wakacyjny poświę-
cony był przede wszystkim pracom modernizacyjnym 
w „starej części”, aby umożliwić bezpieczne rozpoczę-
cie zajęć lekcyjnych od początku nowego roku szkolne-
go.

Zakończona została modernizacja sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Borowej oraz przebudowa 
budynku Przedszkola w Górze Puławskiej. Przypomi-
nam, że w tym drugim przypadku konieczność wyko-
nania robót wynikała z zaleceń Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, a ich 

Kolejny kwartalnik Kurie-
ra Gminy Puławy dostar-
cza Państwu wielu różnych 
i mam nadzieję ciekawych 
informacji. W Nowym 
Roku Szkolnym stanęliśmy 
przed nowymi wyzwaniami 
w związku z wygaszaniem 
trzech gimnazjów w naszej 
gminie. Reforma oświato-

wa przebiega sprawnie. Ze strony organu prowadzące-
go wykonane zostały różne zalecenia, remonty i zmiany. 
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim nauczy-
cielom i dyrekcjom szkół za konstruktywną współpracę 
oraz życzyć uczniom jak najwięcej sukcesów!

Tegoroczne lato upłynęło bardzo pracowicie. O wielu 
zdarzeniach przeczytają Państwo na stronach Kuriera. 
Cieszę się bardzo z wielu inicjatyw i zachęcam wszyst-
kich zainteresowanych do korzystania z różnych pro-
ponowanych kursów oraz innych przedsięwzięć. Są to 
np. Koperta Życia, cenne informacje ZUS-u, KRUS-u, 
LODR-u etc.

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami wie-
lu charytatywnych festynów w różnych miejscowo-
ściach i szkołach. W Roku Wisły aktywni byli uczniowie 
i stowarzyszenia z terenu naszej gminy. Za te wszyst-
kie działania jesteśmy mieszkańcom bardzo wdzięczni 
i z całego serca dziękujemy. Wzruszające i piękne były 
obchody 100. lecia OSP w Bronowicach, Dożynki Po-
wiatowe w Gołębiu, 7. Święto Truskawki, Narodowe 
Czytania, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dożynki w Pa-
rafi ach gminy i inne wydarzenia. Cieszymy się ogrom-
nie z sukcesów OSP Opatkowice. Zarówno drużyna 
męska jak i żeńska w Gminnych i Powiatowych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych zajęły pierwsze miejsca 
i będą reprezentować powiat puławski na zawodach 
wojewódzkich. Kochane Druhny i Druhowie! Jesteśmy 
z Was bardzo dumni i serdecznie gratulujemy życząc 
dalszych sukcesów!

Wydanie tego Kuriera zbiegnie się z obchodami Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. Jak co 
roku jest to doniosłe wydarzenie w naszej gminie i tym 
razem po raz pierwszy będzie miało miejsce w nowo 
rozbudowanej szkole. Serdecznie zapraszam do skorzy-
stania z tej wyjątkowej oferty kulturalnej i duchowej. 
Tegoroczne DKCH będą odbywały się w dniach 15 – 22 
października 2017 r.

Cieszymy się bardzo, że nasza gmina prężnie funkcjo-

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

realizacja była niezbędna dla zapewnienia dalszego 
funkcjonowania tej naszej placówki oświatowej.

W zakresie inwestycji drogowych pragnę poinfor-
mować, że podpisana została umowa na wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łęce, 
zaś niezwłocznie po uzyskaniu dotacji z budżetu woje-
wództwa lubelskiego, ogłoszony został przetarg na mo-
dernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ja-
roszynie. Zakończona została bardzo ważna dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego przebudowa przepustu 
na drodze gminnej w Dobrosławowie. Opracowana 
dokumentacja projektowa na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej łączącej Kowalę z Kajetanowem oczekuje na 
zakończenie niezbędnych procedur uzyskania tzw. „de-
cyzji środowiskowej”, zaś prace projektowe dotyczące 
nowej nawierzchni drogi gminnej w Borowej musia-
ły zostać czasowo wstrzymane, w związku z brakiem 
możliwości technicznych zaprojektowania planowa-
nego odcinka. Prowadzone są także prace projektowe 
dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Bronowicach oraz nowych nawierzchni asfaltowych 
dróg w Gołębiu i Wólce Gołębskiej. Efektem owocnej 
współpracy Gminy Puławy z Powiatem Puławskim jest 
zakończona już modernizacja blisko 6 - kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Bronowice – Kajetanów – 
Pachnowola oraz przebudowa odcinka drogi powiato-
wej – ul. Wspólnej w miejscowościach Klikawa i Góra 
Puławska. W ramach współpracy samorządu gminnego 
i Województwa Lubelskiego trwa przebudowa skrzy-
żowania ulicy Radomskiej, Kozienickiej i Janowieckiej 
w Górze Puławskiej wraz zainstalowaniem sygnaliza-
cji świetlnej, która powinna zostać wykonana jeszcze 
w bieżącym roku. Kończąc wątek drogowy wspomnę 
jeszcze o wykonanych remontach cząstkowych dróg 
gminnych emulsja asfaltową, trwającym drugim kosze-
niu poboczy dróg oraz sukcesywnej poprawie przejezd-
ności dróg przy użyciu kruszywa łamanego.

Mając na uwadze istotny dla mieszkańców problem, 
jakim jest odpowiednie oświetlenie drogowe, wykony-
wane są dokumentacje projektowe takiego oświetlenia 
dla odcinków dróg w miejscowościach Skoki, Sosnów, 
Kolonia Góra Puławska, Klikawa (ul. Wspólna), Gołąb 
(ul. Puławska i Urocza), Góra Puławska (ul. Radomska, 
Adamówka, Truskawkowa i Malinowa).

Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumen-
tacji projektowych odprowadzenia wód opadowych 
w miejscowościach Klikawa (rejon ogródków działko-
wych) oraz Góra Puławska (wody spływające z terenu 
przy szkole w kierunku ul. Janowieckiej).

Na zakończenie wątku inwestycyjnego pragnę poin-
formować, że wkrótce zostanie rozpoczęta przebudo-
wa budynku świetlicy wiejskiej w Skokach (w ramach 
uzyskanego dofi nansowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020), natomiast po 
opracowaniu dokumentacji projektowej, wniosek o wy-

danie pozwolenia na budowę nowej świetlicy wiejskiej 
w Tomaszowie został złożony do Starosty Puławskiego.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali od 
września posiadają nowy, średni samochód ratowniczo 
– gaśniczy, na który Gmina Puławy udzieliła OSP dotacji 
w wysokości 140 000 zł.

Realizowane są również zadania ujęte w budże-
cie gminy jako fundusz sołecki, niestety z przykrością 
stwierdzam, że w niektórych przypadkach środki fi -
nansowe dostępne dla sołectw w ramach funduszu są 
niewystarczające na realizację zaplanowanych zadań 
lub też brak jest wykonawców zainteresowanych złoże-
niem ofert na wykonanie prac.

Czas przybliża nas do Uroczystości Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego. Niech będzie to dla nas 
wszystkich okazja do refl eksji nad minionym czasem 
i wspomnienia tych, którzy wyprzedzili nas w drodze 
do wieczności. Pamiętajmy o grobach naszych bliskich, 
ale także o tych mogiłach, których od dawna nikt już 
nie odwiedza. Niech w ten świąteczny czas zadumy i na 
nich nie zabraknie choćby jednego, płonącego znicza…

Żyjemy w wyjątkowej, malowniczej gminie. Dlatego 
proszę wszystkich Państwa o dobre rady i pomysły oraz 
szeroką współpracę ze wszystkimi osobami, stowarzy-
szeniami, instytucjami i organizacjami. Wówczas na 
pewno nasze najskrytsze marzenia się spełnią…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim pracow-
nikom gminnej oświaty pragniemy złożyć serdeczne ży-
czenia i wyrazy wdzięczności za codzienną pracę i trud 
wkładany w wychowanie młodych pokoleń mieszkań-
ców Gminy Puławy.

Życzymy Państwu wiele wytrwałości, poczucia speł-
nienia i satysfakcji płynącej z codziennej pracy, optymi-
zmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech 
wdzięczność wychowanków będzie dla Państwa mo-
tywacją do podejmowania nowych wyzwań, a ludzka 
życzliwość dodaje sił w dążeniu do ich realizacji.

Otaczamy dziś pamięcią także emerytowanych pra-
cowników naszej oświaty, dziękując za wieloletnią, 
owocną pracę na rzecz edukacji najmłodszych miesz-
kańców gminy.

Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy
wraz z współpracownikami
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Z działalności Rady Gminy Puławy
W okresie od czerwca do września 2017 r. odbyły się 

dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas których Radni 
podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XXIII/174/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2017r.,
• XXIII/175/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XXIII/176/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany Uchwały XX/158/2017 Rady Gminy Puławy 
w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi 
Puławskiemu w zakresie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na 
odcinku droga wojewódzka 738 - Bronowice- 
Dobrosławów - dawna droga krajowa 12”,

• XXIII/177/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi 
Puławskiemu w zakresie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L”,

• XXIII/178/2017 z dnia 29 czerwca w sprawie zmiany 
imienia Szkoły Podstawowej im. Ludowego Wojska 
Polskiego w Zarzeczu,

• XXIII/179/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. 2 Dywizji 
Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze 
Puławskiej,

• XXIV/180/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
zmian uchwały nr XIX/143/2016 Rady Gminy 
Puławy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puławy 
do partnerskiego projektu pn. „Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe 
województwa lubelskiego poprzez zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020,

• XXIV/181/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fi zycznych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso,

• XXIV/182/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin,

• XXIV/183/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa,

• XXIV/184/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice,

• XXIV/185/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrosławów,

• XXIV/186/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Gołąb I,

• XXIV/187/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Gołąb II,

• XXIV/188/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Góra Puławska,

• XXIV/189/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Jaroszyn,

• XXIV/190/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Kajetanów,

• XXIV/191/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Klikawa,

• XXIV/192/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanów,

• XXIV/193/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Kowala,

• XXIV/194/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Leokadiów,

• XXIV/195/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Łęka,

• XXIV/196/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Matygi,

• XXIV/197/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Niebrzegów,

• XXIV/198/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz,

• XXIV/199/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Opatkowice,

• XXIV/200/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Pachnowola,

• XXIV/201/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Piskorów,

• XXIV/202/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Polesie,

• XXIV/203/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Sadłowice-Kolonia 
Góra Puławska,

• XXIV/204/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Skoki,

• XXIV/205/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów,

• XXIV/206/2017 z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Tomaszów,

• XXIV/207/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Gołębska,

• XXIV/208/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Zarzecze,

• XXIV/209/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Osiedla w Górze Puławskiej,

• XXIV/210/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

Przypominamy, że treść wszystkich uchwał 
podejmowanych przez Radę Gminy Puławy jest 
publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Puławy pod adresem ugpulawy.bip.lubelskie.pl 
- zakładka „Prawo lokalne”.

 Redakcja
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Koperta życia w Gminie Puławy
Począwszy od lipca 2017 r. Gmi-

na Puławy realizuje akcję pn. Ko-
perta życia w Gminie Puławy.

Koperta życia to plas� kowa ko-
perta zawierająca jednostronicowy 
formularz, wypełniany przez leka-
rza rodzinnego lub innego lekarza. 
Formularz zawiera następujące 
dane: dane osób, które należy po-
wiadomić, choroby i alergie, na 
które cierpi pacjent oraz leki, które 
przyjmuje. Koperta jest umieszcza-
na w lodówce, na którą nakleja się 
naklejkę informacyjną. W drugim 
wariancie samą kopertę przyczepia 
się na lodówkę (na magnes).

Celem akcji jest podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkańców w sytuacji, gdy 
konieczne jest skorzystanie z pomo-
cy zespołu ratownictwa medyczne-
go (tzw. pogotowia ratunkowego) 
w miejscu zamieszkania. Wówczas 
istotnym ułatwieniem dla ratowni-
ków medycznych ratujących życie 
jest szybki dostęp do informacji za-
wartych w formularzu, szczególnie 
w sytuacji, gdy osoba ratowana jest 
nieprzytomna lub z innych powo-
dów nie jest w stanie ich podać.

Akcja skierowana jest przede 
wszystkim do osób zamieszkują-
cych samotnie lub innych osób, 
które są pozbawione opieki w miej-
scu zamieszkania, w szczególności 
do osób starszych lub przewlekle 
chorych.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puławach wydaje koperty 

swoim podopiecznym spełniającym 
powyższe kryteria, a także innym 
osobom, które się o nie zwrócą. 
W akcję zostali także zaangażowani 
radni oraz sołtysi.

Uwaga: powodzenie akcji zależy 
od spełnienia dwóch czynników:

1. rzetelność - formularz powi-
nien być wypełniony przez lekarza 
posiadającego aktualną wiedzę 
o stanie zdrowia pacjenta;

2. aktualność - w sytuacji zmiany 
stanu zdrowia, leków lub innych da-
nych medycznych objętych formu-
larzem, należy pobrać i wypełnić 
nowy formularz (ewentualnie na-
nieść poprawki na „stary” formularz 
z podpisem lekarza). Formularze są 
do pobrania pod adresem: h� p://
kopertazycia.pl/images/doc/koper-
tazycia.pdf lub www.gops.pulawy.
pl lub www.gminapulawy.pl.

W celu zapewnienia skuteczności 
akcji, Wójt Gminy Puławy wystąpił 
do podmiotów świadczących pod-
stawową opiekę zdrowotną (me-
dycyna rodzinna) na terenie Miasta 
Puławy oraz Gminy Puławy z proś-
bą, aby – ilekroć mieszkaniec Gminy 
Puławy zwróci się o to – wypełniali 
formularze „Koperty życia” (jeżeli 
dany mieszkaniec jest zapisany do 
danego świadczeniodawcy). Prośba 
ta została także skierowana do Dy-
rektora Szpitala Specjalistycznego 
w Puławach, którego poproszono 
także o poinstruowanie zespołów 
ratownictwa medycznego w zakre-
sie wykorzystywania „Kopert życia” 
w związku z prowadzonymi działa-
niami.

dr Tomasz Włodek
Kierownik GOPS w Puławach 

Gmina Puławy zdobyła dofi -
nansowanie w łącznej wysokości 
3 012 070,42 zł na realizację dwóch 
projektów edukacyjnych adreso-
wanych do uczniów i nauczycieli 5 
szkół podstawowych oraz 3 gimna-
zjów.

Projekty pn. „Nauka kluczem do 
sukcesu” oraz „Gimnazjaliści na 

Unijne pieniądze na oświatę w Gminie Puławy 
start” otrzymały dofi nansowanie 
w łącznej wysokości 3 012 070,42 
zł w ramach Działania 12.2 Kształ-
cenie ogólne Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, 
którego celem jest zwiększenie do-
stępu do dobrej jakości kształcenia 
ogólnego.

Projekt „Nauka kluczem do sukce-
su” skierowany jest do 575 uczniów 
i nauczycieli 5 szkół podstawowych 
w: Borowej, Gołębiu, Górze Puław-
skiej, Leokadiowie oraz Zarzeczu 
i zakłada min. organizację zajęć 
rozwijających kompetencje kluczo-
we na rynku pracy (ICT, matema-
tyczno-przyrodniczych, języki obce) 
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Gmina Puławy w projekcie e-Mocni: zapraszamy 
mieszkańców na bezpłatne szkolenia!

oraz podnoszenie kompetencji 
i kwalifi kacji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie korzystania 
z nowoczesnych metod, technologii 
i sprzętu. Do każdej ze szkół uczest-
niczących w projekcie zakupione 
zostanie wyposażenie do pracowni 
informatycznej, a także zestawy po-
mocy dydaktycznych na potrzeby re-
alizacji zajęć. Łączny budżet projektu 
„Nauka kluczem do sukcesu” wynosi 
1 970 701,20 zł w tym kwota dofi -
nansowania 1 675 096,02 zł.

Projekt „Gimnazjaliści na start” 
adresowany jest do uczniów i na-
uczycieli gimnazjów w Gołębiu, Gó-
rze Puławskiej oraz Zarzeczu i za-
kłada osiągnięcie celu, jakim jest 
podniesienie u uczniów kompe-
tencji kluczowych, właściwych po-
staw i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy oraz rozwój indywi-
dualnego podejścia do ucznia. Pro-
jekt zakłada również podniesienie 
kompetencji i kwalifi kacji nauczy-
cieli w zakresie korzystania z nowo-

czesnych technologii, doradztwo 
zawodowe i pomoc psychologicz-
no-pedagogiczną. W ramach pro-
jektu wszystkie gimnazja w Gminie 
Puławy zyskają nowoczesne wypo-
sażenie pracowni ICT oraz matema-
tyczno-przyrodniczych. Budżet pro-
jektu ogółem wynosi 1 408 724,40 
zł, w tym kwota dofi nansowania 
1 336 974,40 zł.

Realizacja projektów rozpocznie 
się we wrześniu br.

Beata Niedziałek

W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicz-
nej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zro-
bić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? 
Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? Zapraszamy 
mieszkańców na bezpłatne szkolenia, które nasza gmi-
na organizuje w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe 
umiejętności, realne korzyści”.

TEMATY:
Każdy może skorzystać z takich szkoleń, których naj-

bardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 20 
tematów w następujących obszarach:
• praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list moty-

wacyjny, co można zyskać, zakładając profi l na por-
talach LinkedIn czy Goldenline);

• relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, 
w jaki sposób sprawdzać oceny dziecka w dzienniku 
elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje 
oraz rodziny w sieci);

• edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować dzia-
łania czy stworzyć prezentację, używając konta Go-
ogle);

• odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert 
czy wystawę w swojej okolicy, jak kupować w sieci 
bilety na spektakle, w jaki sposób legalnie oglądać 
fi lmy);

• zdrowie (jak zapisać się przez internet do lekarza, jak 
sprawdzić swoje miejsce w kolejce do sanatorium, 
gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);

• fi nanse (jak przez internet sprawdzić stan konta, zro-
bić przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób płacić 
kartą, jak oszczędzać i kontrolować domowy budżet);

• religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze 
swoją parafi ą z pomocą internetu, jak korzystać ze 
stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kontakt 
z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);

• sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez 
internet, do czego wykorzystywać na co dzień dysk 
Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwiedzania 
poczty);

• zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać infor-
macje o swojej miejscowości, jak sprawdzić, co robią 
posłowie i posłanki wybrani z danego okręgu, w jaki 
sposób włączyć się w działania organizacji pozarzą-
dowych).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
W naszej gminie szkolenia są przeznaczone dla osób 

powyżej 34. roku życia. Polecamy je szczególnie oso-
bom planującym zmianę pracy, tym, którzy chcieliby 
nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowy-
mi fi nansami i dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić 
pieniądze. A także osobom z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami czy tym, które dotychczas nie korzystały 
z sieci (dla tych ostatnich przeznaczone jest dodatkowe 
szkolenie „Pierwsze kroki z komputerem”).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach pro-

jektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, 
współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Gmina Puławy dołączyła do tej inicjatywy jako jedna ze 
101 gmin z całej Polski.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić an-
kietę zgłoszeniową, która można otrzymać bezpo-
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Od października wcześniej na emeryturę

średnio w Urzędzie Gminy Puławy lub pobrać z naszej 
strony internetowej (www.gminapulawy.pl). Gotową 
ankietę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą 
na adres Urzędu (ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy).

Szkolenia będą odbywały się na terenie całej gmi-
ny. Planujemy wykorzystanie bibliotek, szkół i świetlic 
wiejskich, w zależności od liczby mieszkańców zainte-
resowanych szkoleniami w danej miejscowości. Kolej-

nym krokiem będzie ustalenie terminów szkoleń (będą 
zależne m.in. od tego, w jakim tempie będą zbierać się 
grupy szkoleniowe). Poprowadzą je Michał Kramarczyk 
i Grzegorz Kamela - trenerzy, którzy mają już za sobą 
intensywne przygotowanie do tego zadania, dzięki 
warsztatowi w ramach projektu „e-Mocni”.

Realizację szkoleń koordynuje Kamil Lewandow-
ski, który na co dzień pracuje w Urzędzie Gminy Pu-
ławy. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
512 320 945, kamil.lewandowski@pulawy.gmina.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.gminapulawy.pl
� .com/owocnienadwisla
www.e-mocni.org.pl
� .com/emocniPL

Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdro-
żenie odpowiada partnerstwo w składzie: Fundacja 
Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regio-
nalnego.

Wraca niższy wiek emerytalny. Kobiety będą mogły 
iść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wie-
ku 65 lat. Jesienią przybędzie więc osób pobierających 
świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa obni-
żająca wiek emerytalny – do 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn. Osoby, które osiągną ten wiek do koń-
ca września, mogą składać w ZUS wnioski o emerytury 
już od początku tego miesiąca. – Nie muszą się jednak 
spieszyć. Bez względu na to czy dostarczą wniosek we 
wrześniu, czy w październiku, ZUS przyzna emeryturę 
dopiero od października. A to dlatego, że dopiero wte-
dy przepisy zaczną obowiązywać – tłumaczy kierownik 
Inspektoratu ZUS w Puławach, Anna Żywicka. Ci, którzy 
ukończą nowy wiek emerytalny 1 października 2017 
roku lub później, mogą złożyć wniosek najwcześniej na 
30 dni przed 60 urodzinami (kobiety) lub 65 urodzinami 
(mężczyźni).

Opłaca się dłużej pracować
Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Warto pa-

miętać, że każdy dodatkowy miesiąc i rok pracy oraz 
późniejsze złożenie wniosku o emeryturę podwyższają 
świadczenie. To dlatego, że zwiększa się kwota skła-
dek zgromadzonych w ZUS. Maleje też liczba miesięcy, 
przez którą dzieli się emerytalne oszczędności. Szacuje 
się, że przeciętna emerytura przez rok dodatkowej pra-
cy może wzrosnąć o około 8 procent.

Każda osoba, której do emerytury zostało mniej niż 
rok, może to sprawdzić na własnym przykładzie, kon-
sultując się z doradcą emerytalnym w puławskim ZUS. 
Ma on specjalny kalkulator, w którym policzy prognozę 
emerytury. – Sprawdzamy, na jaką kwotę ubezpieczo-
ny może liczyć, gdy przejdzie na emeryturę od razu po 
ukończeniu wieku emerytalnego, a także ile mógłby 
zyskać pracując o rok, dwa lub trzy lata dłużej – wy-
jaśnia Anna Zabielska, doradczyni emerytalna z Puław. 
Na spotkanie z doradcą trzeba zabrać dowód tożsamo-
ści, a członkowie otwartego funduszu emerytalnego – 
także ostatnią informację o składkach zgromadzonych 
w OFE. Od początku lipca do połowy sierpnia z pomocy 
doradców w puławskim inspektoracie ZUS skorzystało 
już prawie tysiąc osób.
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Wniosek: osobiście, pocztą albo przez internet
Do wniosku o emeryturę dołącza się ostatnie świa-

dectwo pracy. Dodatkowo osoby, które nie mają poli-
czonego kapitału początkowego, powinny dostarczyć 
dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia sprzed 
1999 roku i ówczesne wynagrodzenia.

Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS. 
Można również skorzystać z tradycyjnej poczty, wtedy 
liczy się data stempla pocztowego. A osoby, które mają 
konto na Pla� ormie Usług Elektronicznych ZUS, mogą 
wysłać wniosek przez internet, podpisując go elektro-
nicznie (np. darmowym profi lem zaufanym). Więcej 
informacji na stronie www.zus.pl.

Małgorzata Korba
Regionalny rzecznik ZUS

w województwie lubelskim

Na mocy ustawy z 16 listopada 
2016 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2016 r., 
poz. 39), wiek emerytalny dla ko-
biet ubiegających się o emeryturę 
rolniczą został obniżony do 60 lat, 
a dla mężczyzn do 65 lat. Zmiany 
te wchodzą w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2017 r. Oznacza to przy-
wrócenie stanu prawnego obowią-
zującego przed 1 stycznia 2013 r. 
Wiek emerytalny jest dla ubezpie-
czonych w KRUS rolników i domow-
ników taki sam, jak dla innych grup 
zawodowych.

Prawo do emerytury rolniczej jest 
ustalane na wniosek. Wyjątek doty-

Informac je KRUS
Zmiany w zakresie emerytur rolniczych

czy osób pobierających rentę rolni-
czą z tytułu niezdolności do pracy, 
którym - po osiągnięciu obniżonego 
wieku emerytalnego - emerytura 
rolnicza zostanie przyznana z urzę-
du, o ile będą posiadać wymagany 
okres ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego.

Generalnie emerytura rolnicza 
jest przyznawana od dnia speł-
nienia warunków do otrzymania 
świadczenia, nie wcześniej jednak 
niż od miesiąca złożenia wniosku. 
Niemniej osoby, które ukończą wiek 
60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczy-
zna) przed dniem 1 października 
2017 r., uzyskają prawo do emery-
tury rolniczej od miesiąca zgłosze-
nia wniosku, jednak nie wcześniej 
niż od dnia 1 października 2017 r.

W związku z obniżeniem wieku 
emerytalnego od dnia 1 paździer-
nika 2017 r. nie będą przyznawane 
częściowe emerytury rolnicze, a czę-
ściowe emerytury rolnicze przyznane 
przed tą datą zostaną z urzędu zamie-
nione na emerytury rolnicze w po-
wszechnym wieku emerytalnym.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 11 maja 2012 
r o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637) od 
1 stycznia 2013 r. wiek emerytal-
ny jest sukcesywnie podwyższany. 
Przepisy powyższej ustawy dodat-
kowo wprowadziły zrównanie wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
- do 67 lat oraz ograniczenie czaso-
we co do możliwości uzyskiwania 
prawa do tzw. „wcześniejszej eme-
rytury rolniczej”.

Na mocy zmian uchwalonych 
w 2012 r., o prawo do „wcześniej-
szej emerytury rolniczej” mogą 
ubiegać się ubezpieczeni rolnicy, 
którzy spełnią warunki do jej przy-
znania do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Warunkami tymi są:
1) wiek 55 lat dla kobiety, albo 60 

lat w przypadku mężczyzny,
2) podleganie ubezpieczeniu eme-

rytalno-rentowemu przez okres 
co najmniej 30 lat,

3) zaprzestanie prowadzenia dzia-
łalności rolniczej.

Wniosek o „wcześniejszą emerytu-
rę rolniczą” może zostać złożony tak-
że po 31 grudnia 2017 r. Istotne jest 
bowiem jedynie spełnienie do tego 
dnia warunków do jej przyznania.

Patrycja Józefowicz
Główny Specjalista OR KRUS Lublin
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Wypadki przy pracy rolniczej
Od początku bieżącego roku do 

dnia 31.07.2017 r. Placówka Tere-
nowa KRUS w Puławach przyjęła 
76 zgłoszeń wypadków przy pracy 
w gospodarstwie rolnym. Ze zgło-
szonych zdarzeń wynika, że życie 
straciło dwóch rolników – z gminy 
Baranów oraz z gminy Kurów. Jed-
nego z nich odnaleziono w kotłow-
ni, gdzie zszedł aby rozpalić w piecu, 
drugi został odnaleziony w lesie, 
gdzie ścinał drzewo.

Najczęściej do wypadku dochodzi 
wskutek upadku osoby. Spowodo-
wane to jest potknięciami, pośliź-
nięciami a także upadkami z drabin, 
schodów i środków transportu. Po-
nad połowa zgłoszonych zdarzeń jest 
spowodowana tą przyczyną. Wpływ 
na taki stan rzeczy mają m.in. zły 
stan nawierzchni podwórzy i brak 
porządku w obejściu gospodarstw 
rolnych, brak dbałości o utrzyma-
nie ciągów komunikacyjnych w go-
spodarstwach, zwłaszcza w okresie 

zimowym, używanie drabin wyko-
nanych we własnym zakresie, nie 
posiadających zabezpieczeń przed 
pośliźnięciem lub przechyłem, brak 
wyposażenia przyczep w drabinki.

Inne przyczyny wypadków w go-
spodarstwach rolnych to:
 - pochwycenie i uderzenie przez 

ruchome części maszyn i urzą-
dzeń - ponad 9% zdarzeń,

 - uderzenie, przygniecenie, pogry-
zienie przez zwierzęta - ponad 8% 
zdarzeń,

 - upadek przedmiotów - ponad 6% 
zdarzeń.

Najczęściej do wypadków do-
chodzi w gospodarstwach małych 
o powierzchni do 5 ha prowadzą-
cych produkcję mieszaną (roślinno-
-zwierzęcą). Dwukrotnie częściej 
wypadkom ulegają mężczyźni niż 
kobiety. Poszkodowani to najczę-
ściej osoby w grupie wiekowej od 50 
do 59 lat.

Patrycja Józefowicz
Główny Specjalista OR KRUS Lublin

Nowy rok szkolny w Gminie Puławy
Rok szkolny 2017/18 jest rokiem 

ważnych zmian w systemie eduka-
cji. Dotychczasowy system będzie 
przekształcany, tak aby docelowo 
obejmować 8-letnią szkołę pod-
stawową, 4-letnie liceum, 5-letnie 
technikum, 3-letnią szkołę branżo-
wą I stopnia, 2-letnią szkołę bran-
żową II stopnia, 3-letnią szkołę spe-
cjalną przysposabiającą do pracy 
oraz szkołę policealną.

W Gminie Puławy 4 września 
pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 
688 uczniów szkół podstawowych 
(w tym 620 w klasach I-VII i 68 
w oddziałach przedszkolnych) i 186 
uczniów gimnazjów. 84 uczniów 
rozpoczęło naukę w klasach pierw-
szych w siedmiu podstawówkach, 
zaś 76 uczniów, którzy ukończyli 
w czerwcu VI klasę szkoły podsta-
wowej, we wrześniu zamiast roz-
począć naukę w gimnazjum, poszło 
do VII klasy. Za rok będą oni ucznia-

mi klasy VIII po zakończeniu której 
będą pisać egzamin ósmoklasisty.

Największą pod względem liczby 
uczniów placówką jest Szkoła Podsta-
wowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piecho-
ty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze 
Puławskiej, do której uczęszcza 191 
uczniów. Szkoła Podstawowa im. Ste-
fana Czarnieckiego w Gołębiu liczy 
163, zaś Szkoła Podstawowa im. Bar-
tosza Głowackiego w Zarzeczu – 105 
uczniów. Najmniej liczne są placówki 
w Leokadiowie oraz Opatkowicach, 
w których uczy się po 32 uczniów. 
Do Szkoły Podstawowej w Bronowi-
cach uczęszcza 53 uczniów, zaś do 
Borowej 44. Z kolei do klas II-III wy-
gaszanych gimnazjów uczęszcza: 88 
uczniów w Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Górze Puław-
skiej, 56 w Gimnazjum im. Kanclerza 
Koronnego Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu oraz 42 w Gimnazjum
w Zarzeczu.

Wychowanie przedszkolne na te-
renie Gminy Puławy realizowane jest 
w dwóch publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych oraz publicznych 
punktach przedszkolnych prowadzo-
nych przez osoby fi zyczne w Borowej, 
Zarzeczu oraz Leokadiowie.

W tym roku szkolnym edukacją 
przedszkolną w gminnych przed-
szkolach w Gołębiu oraz Górze Pu-
ławskiej objętych jest 206 dzieci, 
w tym 85 w przedszkolu w Gołębiu 
oraz 121 w Górze Puławskiej. Z ko-
lei z wychowania przedszkolnego 
w 4 oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych korzysta 
68 dzieci (w Bronowicach 14 dzieci, 
Leokadiowie 13, Opatkowicach 16, 
zaś w Zarzeczu 25 dzieci), a w pu-
blicznych punktach przedszkolnych 
łącznie 66 dzieci (po 25 w „Ra-
dosnym Przedszkolu” w Zarzeczu 
i w „Małych Odkrywcach” w Boro-
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wej oraz 16 w „Bajkowym Przed-
szkolu” w Leokadiowie).

W roku szkolnym 2017/2018 bę-
dzie kontynuowany program bez-
płatnych podręczników fi nansowa-
nych z dotacji z budżetu państwa. 

W tym roku nowe podręczniki otrzy-
mają uczniowie klas I, IV i VII szkół 
podstawowych, których w pierwszej 
kolejności obejmie nowa podstawa 
programowa oraz uczniowie klas VI 
i III gimnazjów, którzy nie byli obję-

ci programem w latach wcześniej-
szych. Oprócz podręczników wszyscy 
uczniowie otrzymają bezpłatny kom-
plet materiałów ćwiczeniowych.

Beata Niedziałek
Dyrektor SAPO 
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Informacje LODR w Końskowoli

W związku z wystąpieniem ko-
lejnych ognisk ASF na terenie kraju 
apelujmy o to, aby:
1. Nie nabywać świń i prosiąt o nie-

wiadomym pochodzeniu oraz sta-
tusie epizootycznym, w szczegól-
ności od pośredników (handlarzy) 
zwierzętami gospodarskimi.

2. Na terenie gospodarstw należy 
bezwzględnie wdrożyć i prze-
strzegać zasad bioasekuracji, 
a w szczególności:
 - utrzymywać świnie w gospodar-
stwie w sposób wykluczający 
kontakt z dzikami,
 - karmić świnie paszą zabezpie-
czoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących,
 - zwracać uwagę na bezpieczeń-
stwo i sposób przechowywania 
słomy (ściółki),
 - wyłożyć maty dezynfekcyjne od-
powiednio przed:
• wjazdami i wyjazdami z go-

spodarstw oraz przed wejścia-
mi do pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie,

• stale utrzymywać wyłożone 
maty w stanie zapewniającym 
skuteczność działania środka 
dezynfekcyjnego.

3) Przypominamy, że choroba afry-
kańskiego pomoru świń (ASF) nie 
jest zaraźliwa dla człowieka, ale 
stanowi ogromne zagrożenie dla 
gospodarki kraju.

Szkody w uprawach spowodo-
wane klęskami żywiołowymi trze-
ba niezwłocznie zgłosić w Biurze 
Powiatowym ARIMR

W przypadku wystąpienia siły 
wyższej lub nadzwyczajnych oko-
liczności, które mogą mieć wpływ 
na powierzchnię kwalifi kującą się 
do płatności lub liczbę zwierząt 
kwalifi kujących się do płatności, 
a także gdy rolnik nie mógł wypeł-
nić swoich zobowiązań w zakresie 
przestrzegania norm i wymogów 
wzajemnej zgodności bądź nie 
mógł złożyć wniosku lub zmiany 
do wniosku w terminie, rolnik po-
winien złożyć do biura powiatowe-
go ARiMR pisemne oświadczenie 
o zaistniałych okolicznościach, opa-
trzone czytelnym podpisem i datą 
złożenia, w terminie 15 dni robo-
czych od dnia, w którym rolnik lub 
upoważniona przez niego osoba są 
w stanie dokonać takiej czynności 
oraz dostarczyć dowód potwierdza-
jący wystąpienie nadzwyczajnych 
okoliczności lub siły wyższej.

Dowodami potwierdzającymi 
działanie siły wyższej lub wystą-
pienie nadzwyczajnych okoliczno-
ści mogą być w szczególności np.:
1. protokół oszacowania szkód 

w uprawach rolnych, spowodo-
wanych przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezi-
mowania, przymrozki wiosen-
ne, powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi lub lawinę 
w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, sporządzony 
przez komisję powołaną przez 
wojewodę właściwego ze wzglę-
du na miejsce wystąpienia szkód,

2. zaświadczenie o wystąpieniu po-
żaru - w przypadku szkód w upra-
wach lub płodach rolnych spo-
wodowanych pożarem - wydane 
przez właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia zdarzenia 
komendanta powiatowego (miej-
skiego) Państwowej Straży Pożar-
nej, w przypadku gdy, w zdarze-
niu tym uczestniczyły jednostki 
ochrony przeciwpożarowej,

3. protokół oględzin lub ostatecz-
nego szacowania szkody w upra-
wach i płodach rolnych wyrzą-

dzonych przez dzikie zwierzęta 
(np. dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny), sporządzony przez upo-
ważnionego przedstawiciela 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego lub inne podmio-
ty uprawnione do szacowania 
szkód łowieckich na podstawie 
przepisów prawa łowieckiego,

4. pisemne oświadczenie rolnika 
o położeniu gospodarstwa rolne-
go na obszarze, na którym został 
wprowadzony stan klęski żywio-
łowej na podstawie przepisów 
o stanie klęski żywiołowej,

5. decyzja właściwego organu nad-
zoru budowlanego, wydana na 
podstawie przepisów prawa bu-
dowlanego, określająca zakres 
i termin wykonania niezbędnych 
robót w celu uporządkowania te-
renu katastrofy i zabezpieczenia 
budynku służącego gospodarce 
rolnej do czasu wykonania robót 
doprowadzających budynek do 
stanu właściwego,

6. decyzja właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii, wy-
dana na podstawie przepisów 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, nakazująca zabicie lub 
ubój zwierząt chorych lub zaka-
żonych, podejrzanych o zakaże-
nie lub o chorobę epizootyczną 
albo zwierząt z gatunków zwie-
rząt wrażliwych na daną chorobę 
epizootyczną,

7. pisemne oświadczenie o wystą-
pieniu powodzi/zalania/hura-
ganu sporządzone przez rolnika 
i potwierdzone przez dwóch 
świadków niebędących domow-
nikami rolnika w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników.

Należy zaznaczyć, że obowiązek 
dostarczenia dowodów wystąpie-
nia siły wyższej spoczywa na rol-
niku.

 Benefi cjent może w każdym mo-
mencie poinformować kierownika 
BP ARiMR, że wniosek o przyzna-
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Lubelski Dogtrekking w Gminie Puławy

Wspólnie dla aktywizacji młodzieży - Gmina Puławy 
zawarła porozumienie z OHP

nie płatności jest nieprawidłowy 
lub stał się niepoprawny od czasu 
jego złożenia. Wówczas nie jest 
narażony na nałożenie kar, chyba 
że rolnik został przed dokonaniem 
zgłoszenia o zmianach powiado-
miony o zamiarze przeprowadze-

nia kontroli na miejscu lub o ja-
kichkolwiek niezgodnościach we 
wniosku o przyznanie pomocy 
lub wniosku o płatność. W takim 
przypadku nie stosuje się kar ad-
ministracyjnych w odniesieniu do 
tej części wniosku, co do których 

benefi cjent poinformował właści-
wy organ na piśmie o dokonanych 
zmianach.

Na podstawie opracowań 
ARiMR

Grzegorz Sijka - LODR

W sobotę, 3 czerwca 2017 r. w malowniczych zakątkach 
prawobrzeżnej części Gminy Puławy odbyły się zawody 
z cyklu Lubelskiego Dogtrekkingu, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Łapa na Szlaku”. Dogtrekking to wyjąt-
kowa dyscyplina sportu, w której uczestnicy pokonują 
wyznaczoną trasę wspólnie z psami.
Zawody miały charakter charytatywny, a ich celem była 
zbiórka środków na potrzeby schroniska dla bezdom-
nych zwierząt w Puławach. Uczestnicy mieli do wyboru 
dwie trasy wiodące ze Skoków przez łąki i lasy w oko-
licy Matyg, Borowiny, Niecieczy i Gołębia. Pierwsza, 
dla bardziej zaawansowanych, liczyła 20 km, a druga 
– krótsza – 15 km.
Na długim dystansie wśród kobiet zwyciężyła Renata 
Sarna-Walkowska wraz z psem Dżejkunem, zaś w ka-
tegorii mężczyzn najszybszy był duet – Adam Wiejak 
i suczka Tosia. Dystans 15 kilometrów najsprawniej po-
konali Magdalena Greń wraz z psiakiem Brandym oraz 
Krzysztof Picheta wraz z psem o wdzięcznym imieniu 
Mazda. W kategorii rodzinnej zwyciężyli Tomasz Mar-
kiewicz i Małgorzata Gnieciak z psem Zmorą.

Honorowy patronat nad zawodami sprawował Wójt 
Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński, który wręczył tak-
że specjalną nagrodę dla najmłodszej uczestniczki za-
wodów, która miała zaledwie 13 lat.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Krzysztof Frańczak, Renata Sadowska 

W poniedziałek, 29 maja 2017 r. 
w Sali Kolumnowej Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
odbyło się uroczyste podpisanie 
porozumień o współpracy pomię-

dzy 53. jednostkami samorządu 
terytorialnego z Lubelszczyzny 
a Lubelską Wojewódzką Komen-
dą OHP. Głównym celem wspól-
nym działań będzie zwiększenie 

aktywności społeczno-zawodowej 
osób młodych w wieku 15-24 lata. 
W imieniu Gminy Puławy porozu-
mienie sygnował Wójt Gminy Pu-
ławy Pan Krzysztof Brzeziński.
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Noc bibliotek w Górze Puławskiej

W ramach zawartych porozumień, 
Lubelska Wojewódzka Komen-
da OHP oferuje realizację działań 
miękkich na obszarze rewitalizowa-
nym, będących elementem kom-
pleksowości wsparcia w ramach 
Lokalnych Programów Rewitaliza-
cji, w postaci doradztwa zawodo-
wego, pośrednictwa pracy, działań 
służących podniesieniu kwalifi kacji 
zawodowych i znalezienia zatrud-
nienia dla młodzieży z obszaru kry-
zysowego. Współpraca dotyczyć 
będzie także wspólnej rekrutacji 
uczestników do projektów realizo-
wanych przez OHP na terenie wo-
jewództwa lubelskiego (m.in. „Od 
szkolenia do zatrudnienia – YEI”), 
mających na celu aktywizację spo-
łeczno-zawodową młodzieży.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Lubelska Wojewódzka

Komenda OHP 

W sobotę 3 czerwca 2017 r. po raz 
pierwszy Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Górze Puławskiej włą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji 
„Noc bibliotek”.
Na zaproszenie odpowiedzieli naj-
młodsi użytkownicy biblioteki . Im-
preza rozpoczęła się o godz. 18:30 
wspólnym powitaniem. O godz. 
19:00 połączono się z Mul� medial-
ną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży 
na warszawskim Mokotowie, która 
inaugurowała akcję w całym kraju.
W naszej bibliotece rodzice i opie-
kunowie bardzo aktywnie włączyli 
się do wspólnej zabawy i czytali 
dzieciom „Lokomotywę” Juliana 
Tuwima. Poza czytaniem uczest-
nicy bawili się w kalambury, za-
kazane słowa, kahoot. Najwięcej 
radości sprawiły dzieciom zabawy 
ruchowe: sałatka owocowa, zaba-
wa w pociąg czy zabawy z chustą. 
Wyciszeniu i odpoczynkowi sprzy-
jały gry planszowe. Około godziny 
20:30 dowieziono pizzę. Apetyty 
dopisywały wszystkim. Do zjedze-
nia kolacji nie trzeba było nikogo 
namawiać.

Uczestnicy imprezy wspaniale 
się bawili co najlepiej oddają za-
mieszczone fotografi e i rozstali się 
w przyjaznej i radosnej atmosferze 

o godzinie 22:00. Wszyscy zapew-
niali, że już czekają na kolejne za-
proszenie.

Tekst i fot. GBP 
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Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP 
Gminy Puławy - złoto zostało w Opatkowicach!

W niedzielę, 11 czerwca 2017 r. w Opatkowicach 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 
z udziałem jednostek OSP: Opatkowice – organiza-
tora i gospodarza imprezy, a także Bronowic, Góry 
Puławskiej, Kowali, Leokadiowa, Łęki i Skoków–Boro-
wej. Zawody otworzył Pan Krzysztof Brzeziński, Wójt 
Gminy Puławy – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP.

Podczas zawodów druhowie sprawdzili swoje umie-
jętności musztry oraz wzięli udział w dwóch punktowa-
nych kategoriach: sztafecie z przeszkodami 7 x 50 oraz 
ćwiczeniach bojowych.

W poszczególnych kategoriach, sukces odnieśli:
- wśród druhen – zespół OSP Opatkowice,
- wśród druhów:
1. zespół OSP Opatkowice z wynikiem łącznym 93,1 

pkt,
2. zespół OSP Leokadiów z wynikiem łącznym 99,0 

pkt,
3. zespół OSP Góra Puławska z wynikiem łącznym 

112,1 pkt,

4. zespół OSP Bronowice,
5. zespół OSP Kowala,
6. zespół OSP Łęka,
7. zespół OSP Skoki-Borowa

Poza konkursem, pasjonującą i jak na swój wiek, pro-
fesjonalną walkę stoczyli: Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza chłopców z OSP Skoki-Borowa oraz młodzicy 
z OSP Leokadiów.

Nad właściwym przebiegiem współzawodnictwa 
czuwał zespół sędziowski złożony z funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pu-
ławach wraz z jej Komendantem, Panem st. bryg. Grze-
gorzem Podhajnym. Sędzią głównym zawodów był Pan 
Tomasz Gębala.

Gratulując wspaniałego zwycięstwa, pragniemy jed-
nocześnie podziękować jednostce OSP Opatkowice 
na czele z Panem Pawłem Kurpielem - Komendantem 
Gminnym OSP, za profesjonalne przygotowanie zawo-
dów.

Tekst: Wojciech Gola
Fot. Kamil Lewandowski 
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Razem dla Kubusia - charytatywny festyn w Borowej

Największa truskawka w Polsce urosła w Gminie Puławy

W sobotę, 10 czerwca 2017 r. na 
terenie przy Szkole Podstawowej 
w Borowej odbył się festyn chary-
tatywny pod hasłem „Razem dla 
Kubusia”. Głównym celem wyda-
rzenia była zbiórka środków na 
leczenie i rehabilitację 4-letniego 
Kubusia Nowaka ze Skoków, cho-
rującego na ostrą białaczkę limfo-
-blastyczną.

Pogoda dopisała, podobnie jak 
uczestnicy, którzy dopisali bardzo 
licznie. W programie przewidziano 
liczne, rodzinne atrakcje, m.in. za-
jęcia z aerobiku, pokaz samocho-
dów strażackich, loterię fantową, 
zabawy i konkursy dla dzieci. Spo-
rych emocji dostarczył pokaz mo-
tocyklowy oraz możliwość przepły-
nięcia się łodzią i pontonem, które 
zwodowały jednostki OSP z Gołębia 
i Niebrzegowa.

Wydarzenie odbyło się pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy 
Puławy.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. z archiwum UGP 

Dwa dni po ofi cjalnym zakoń-
czeniu tegorocznej edycji konkur-

su na najdorodniejszą truskawkę 
sezonu, do Urzędu Gminy Puławy 

zgłosiła się Pani Wiole� a Chrost 
z Leokadiowa z prawdziwym, tru-
skawkowym gigantem. Owoc od-
miany Roxana osiągnął zdumiewa-
jącą wagę 214 gram!

Przed dwoma laty portal sady-
ogrody.pl donosił o największej 
truskawce w kraju, która została 
wyhodowana w gminie Pniewy 
i osiągnęła wagę 192 gram. Dotych-
czasowy, nieofi cjalny rekord Polski 
został tym samym pobity. Truskaw-
ce z Leokadiowa niewiele zabrakło 
do ofi cjalnego rekordu świata Gu-
innessa, który został ustanowiony 
w Japonii i wynosi 250 gram (za 
biurorekordow.pl).

Komisja konkursowa, za zgodą 
Wójta Gminy Puławy, zdecydowała 
o przyznaniu Państwu Chrost na-
grody specjalnej poza konkursem.

 Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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Stypendia Wójta Gminy Puławy dla najlepszych 
uczniów rozdane

Maj i czerwiec to tradycyjnie czas letnich pikników 
i festynów, organizowanych ze względu na przypa-
dające w tych miesiącach, rodzinne święta – Dzień 
Matki, Dziecka i Ojca. W niedzielę, 18 czerwca 2017 r. 
rodzinnie bawiła się społeczność Klikawy na festynie, 
który odbył się na terenie świetlicy wiejskiej.

Festyn rodzinny w Klikawie

Wydarzenie zostało zorganizowane przez społecz-
ność wsi Klikawa oraz przy wsparciu fi nansowym Urzę-
du Gminy Puławy. Na uczestników czekało wiele atrak-
cji, m.in. dmuchańce, zabawy z animatorami i konkursy 
z nagrodami. Najwięcej emocji wzbudziła niespodzian-
ka - zabawa w pianie.

 Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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W czwartek, 22 czerwca 2017 r. w budynku szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Górze Puławskiej odby-
ła się uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gmi-
ny Puławy. Wyróżnienia te otrzymali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Puławy, którzy 
w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali bardzo dobre wy-
niki w nauce lub wykazali się wyjątkowymi osiągnię-
ciami w dziedzinie sportu bądź twórczości artystycznej.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś rodzi-
ce listy gratulacyjne, będące wyrazem uznania trudu 
włożonego w wychowanie swoich dzieci. Stypendium 
Wójta Gminy Puławy w jednorazowej kwocie 400,00 zł 
trafi ło do 48 uczniów.

Podczas uroczystości wyróżniono laureatów tego-
rocznej, 5. edycji Gminnego Konkursu Ortografi cznego 
„Mistrz Ortografi i”. W kategorii szkół podstawowych 
tytuł Mistrza Ortografi i zdobyła Estera Karpeta - uczen-
nica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP I Armii Woj-
ska Polskiego w Górze Puławskiej. W kategorii gimna-
zjów najlepszą znawczynią zasad ortografi i okazała się 
Izabella Opacka - uczennica Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Górze Puławskiej.

Uroczystość zakończył występ dzieci i młodzieży ze 
szkół w Górze Puławskiej.

Tekst: Agnieszka Bociańska
Fot. Kamil Lewandowski

Szkoła Podstawowa w Borowej
1 Weronika Kania kl. V stypendium naukowe
2 Monika Serewiś kl. VI stypendium naukowe
3 Dominik Jan Stefanek kl. V stypendium naukowe
Szkoła Podstawowa w Bronowicach
1 Sebas� an Sulima kl. VI stypendium naukowe
Szkoła Podstawowa w Gołębiu
1 Natalia Capała kl. VI stypendium naukowe
2 Dominika Cybula kl. V stypendium naukowe
3 Agata Anna Czarnecka kl. VI stypendium naukowe
4 Wiktoria Katarzyna Grzelak kl. VI stypendium naukowe
5 Magdalena Kamola kl. IV stypendium naukowe
6 Alicja Kozak kl. IV stypendium naukowe
7 Emilia Kinga Kramarczyk kl. VI stypendium naukowe
8 Mikołaj Łukasiewicz kl. V stypendium naukowe
9 Miłosz Łukasiewicz kl. IV stypendium naukowe
10 Rafał Ślęk kl. IV stypendium naukowe
11 Maciej Stachyra kl. IV stypendium artystyczne
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej
1 Kinga Błaszkiewicz kl. IV stypendium naukowe
2 Oliwia Cieślak kl. V A stypendium naukowe
3 Wiktoria Świtalska kl. V A stypendium naukowe
4 Wiktor Szulowski kl. VI A stypendium sportowe
Szkoła Podstawowa w Leokadiowie
1 Patrycja Matysiak kl. V stypendium naukowe
2 Natalia Agata Zagańczyk kl. V stypendium naukowe
3 Szymon Patryk Zagańczyk kl. VI stypendium naukowe
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
1 Aleksandra Natalia Bachanek kl. IV stypendium naukowe
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
1 Jakub Ignaciuk kl. V stypendium naukowe
2 Weronika Tyburcy kl. VI stypendium naukowe
3 Bartosz Adrian Figura kl. V stypendium naukowe
Gimnazjum w Gołębiu
1 Hubert Cybula kl. I A stypendium naukowe
2 Gabriela Ewa Gawęda kl. III stypendium naukowe
3 Alicja Warda kl. I A stypendium naukowe

Szymon Michał Kramarczyk kl. III stypendium naukowe

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI STYPENDIUM WÓJTA GMINY PUŁAWY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
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Truskawkowe rowerowanie w Gminie Puławy już po raz szósty

7. Święto Truskawki w Gminie Puławy już za nami

4 Kamila Woszczek kl. II B stypendium naukowe
5 Antoni Antoniak kl. I stypendium artystyczne
6 Nikola Bielska kl. II stypendium artystyczne
7 Natalia Olszak kl. II stypendium artystyczne
8 Magdalena Piątek kl. II stypendium artystyczne
Gimnazjum w Górze Puławskiej
1 Adam Chodoła kl. I B stypendium naukowe
2 Amelia Małgorzata Grzywacz kl. I B stypendium naukowe
3 Gabriela Hajduk kl. I B stypendium naukowe
4 Jakub Adam Maik kl. I B stypendium naukowe
5 Dagmara Pacek kl. III B stypendium naukowe
6 Antoni Sarba kl. III B stypendium naukowe
6 Jakub Fijoł kl. III B stypendium sportowe
7 Julia Weronika Skomra kl. III B stypendium sportowe
Gimnazjum w Zarzeczu
1 Filip Chańko kl. III stypendium naukowe
2 Natalia Paulina Domańska kl. III stypendium naukowe
3 Wiole� a Kostka kl. III stypendium naukowe
4 Dominika Natalia Krekora kl. I stypendium naukowe
5 Mateusz Łuczyński kl. II stypendium naukowe

Dziewiętnastu uczestników wyruszyło na trasę 6. 
Truskawkowego Rajdu Rowerowego w Gminie Pu-
ławy, który odbył się w niedzielne popołudnie, 25 
czerwca 2017 r.

Rowerzyści odwiedzili malownicze zakątki lewobrzeż-
nej części gminy, w której znajduje się jedno z najwięk-
szych i najstarszych zagłębi truskawkowych w kraju. 

Impreza przebiegła bezpiecznie i przy dobrej pogodzie. 
Na pamiątkę rajdu, każdy uczestnik otrzymał czerwoną 
koszulkę z logo imprezy.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w przy-
szłorocznej edycji Truskawkowego Rajdu Rowerowego 
w Gminie Puławy.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski 

Czerwone, słodkie i aromatyczne – truskawki, bo 
o nich tu mowa, towarzyszą mieszkańcom Gminy 
Puławy już od ponad stu lat. Są wizytówką i wyróż-
nikiem regionu, a ich uprawa jest ważną gałęzią lo-
kalnej gospodarki. Przed siedmioma laty, truskawki 
z Gminy Puławy doczekały się własnego święta, które 
organizowane jest tradycyjnie na stadionie sporto-
wym w Górze Puławskiej. Tegoroczna edycja odbyła 

się w niedzielę, 2 lipca 2017 r. i z pewnością można 
ją uznać za bardzo udaną a pod wieloma względami 
także wyjątkową.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta, polowa Msza Świę-
ta, którą – po raz pierwszy w historii – sprawowali wspól-
nie Ks. Marek Kucharski – Proboszcz Parafi i pw. św. Woj-
ciecha w Górze Puławskiej i Ks. Jerzy Węzka – Proboszcz 
Parafi i pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu. Ofi ary 
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zebrane podczas Mszy zostały przekazane na potrzeby 
puławskiego Hospicjum im. Św. Matki Teresy.

Ofi cjalnego otwarcia 7. Święta Truskawki w Gminie 
Puławy dokonał Wójt Gminy Pan Krzysztof Brzeziński, 
który – co należy podkreślić – jest inicjatorem i pomy-
słodawcą wydarzenia. Po nim głos zabierali zaprosze-
ni goście, wśród których znaleźli się m.in. Senator RP 
Pan Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof 
Szulowski oraz Wojewoda Lubelski Pan Przemysław 
Czarnek. Samorząd Powiatu Puławskiego reprezento-
wała Pani Monika Zych – Sekretarz. Święto Truskawki 
odwiedzili także włodarze sąsiednich gmin m.in. Pan 
Stanisław Wójcicki – Wójt Gminy Kurów i Pan Marcin 
Łaguna – Wójt Gminy Wąwolnica.

Część artystyczną rozpoczął występ roztańczonych 
i rozśpiewanych przedszkolaków z Góry Puławskiej. 
Koraliki – bo tak brzmi ofi cjalna nazwa zespołu – wy-
stąpiły przy akompaniamencie Pana Łukasza Kołodziej-
czyka. Następnie na scenie zagościły „Śpiewające Se-
niorki” z Gołębia oraz wokalistki przygotowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury – Małgorzata Kowal, Karina 
Ciesielska i Nikola Ciesielska. Kolejnym punktem pro-
gramu był występ kabaretu „Babeczki” z Gołębia, który 
zaprezentował skecz pt. „Zaraza” według scenariusza 
Pani Agnieszki Maj. Pierwszy blok artystyczny zakoń-
czył koncert dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Górze Puławskiej.

W przerwie przed kolejnym występem wręczo-
no nagrody laureatom konkursów, zorganizowanych 
w ramach Święta Truskawki a także podziękowania dla 
sponsorów wydarzenia. Następnie na scenie zagościł 
Szkolny Zespół Teatralno-Muzyczny „Aplauz” z Gołębia, 
któremu akompaniował Pan Dariusz Kosmowski.

W kolejnym punkcie programu uwaga publiczności 
skupiła się poza sceną, gdzie odbywał się Truskawkowy 
Turniej Sołectw. Na uczestników czekały zadania zręcz-
nościowe, które okazały się równie trudne, co widowi-
skowe. Laur zwycięstwa powędrował do reprezentacji 
z Góry Puławskiej

Jak co roku, jednym z punktów, które cieszą się naj-
większą sympa� ą publiczności były Wybory Miss Tru-
skawki 2017. Uczestniczki i uczestnicy zaprezentowali 
się w fantazyjnych, wielobarwnych strojach, nawiązu-
jących w swojej stylistyce do owoców truskawek. Tytuł 
Miss jury przyznało 4-letniej Amelii Kobylskiej z Polesia.

Blok wieczornych występów rozpoczął recital akorde-
onowy w wykonaniu Bartłomieja Lipskiego z Klikawy. 
Po nim zaś wystąpił zespół The Dark Stones, wykonują-
cy muzykę na pograniczu metalu i hard rock’a. Po moc-
nych, gitarowych brzmieniach nadszedł czas na wy-
stęp Zespołu „Cyganeria”, tworzonego przez członków 
Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej. Żywiołowa, 
barwna rewia rozgrzała publiczność przez występem 
gwiazdy wieczoru. 7. Święto Truskawki zwieńczył kon-
cert zespołu TOP-ONE – jednej z legend polskiej muzyki 
tanecznej.

Wiele atrakcji czekało na publiczność także poza sce-
ną. Na licznych stoiskach prezentowali się twórcy ludo-
wi, stowarzyszenia i fi rmy będące sponsorami wyda-
rzenia. Największe zainteresowanie wzbudzały jednak 
prezentacje przygotowane przez sołectwa i stowarzy-
szenia Gminy Puławy, a w tym roku było ich aż osiem 
- Kowala, Kobiety z Pasją Borowa-Skoki, Bronowice, Do-
brosławów, Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Jaroszyn, 
Polesie, Łęka oraz Góra Puławska. Komisja konkursowa 
najwyżej oceniła „Truskawkowe Królestwo” przygo-
towane przez Łękę, ale wszystkie stoiska były bardzo 
piękne, estetyczne i atrakcyjne oraz obfi towały w tru-
skawkowe przysmaki, za co bardzo serdecznie dzięku-
jemy naszym wspaniałym mieszkańcom.

LAUREACI KONKURSÓW ZORGNIZOWANYCH W RA-
MACH 7. ŚWIĘTA TRUSKAWKI W GMINIE PUŁAWY

1. Zwycięzcą konkursu na pierwszą łubiankę sezonu 
truskawkowego 2017 został Pan Mariusz Plewka z Ka-
jetanowa, który dostarczył owoce w dniu 5 czerwca br. 
o godz. 14:20.

2. Zwyciężczynią konkursu na najdorodniejszą tru-
skawkę sezonu truskawkowego 2017 została Pani 
Magdalena Mizak z Kowali, która dostarczyła owoc od-
miany Roxana o wadze 137 gram.

Nagrodę specjalną w konkursie na najdorodniejszą 
truskawkę sezonu truskawkowego 2017 otrzymali Pań-
stwo Wiole� a i Zachariusz Chrost, którzy dostarczyli 
truskawkę odmiany Roxana o wadze 214 gram, która 
jest rekordem w 7 letniej historii naszego konkursu 
a także nieofi cjalną rekordzistką Polski.

3. Konkurs artystyczny „Truskawkowe Inspiracje 
2017”

W kategorii dzieci i młodzież do lat 15 nagrody otrzy-
mali:

• za I miejsce - Błażej Bartman
• za II miejsce - Antoni Jasiocha
• za III miejsce - Natalia Kamola
• wyróżnienia otrzymali Szymon Woźniakowski oraz 

Żaneta Kałuża.
W kategorii „open” nagrody otrzymali:

• za I miejsce - Pani Beata Żelazny
• za II miejsce - Pani Paulina Szczawińska
• za III miejsce - Pani Maria Papis
• wyróżnienie otrzymała Pani Kinga Kuzioła
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pozostałym 

uczestnikom konkursu, a byli to: Szymon Kramarczyk, 
Anita Wiak, Mikołaj Warda, Zuzanna Cybula, Małgorza-
ta Reszka, Joanna Gracz, Łukasz Potocki, Patrycja Ma-
rzysz i Wiktoria Warda.

4. Laureatem tegorocznego plebiscytu na Plantatora 
Roku Gminy Puławy został Pan Sławomir Nita z Polesia.

5. Konkurs kulinarny truskawkowy przebój smaku:
W kategorii desery:

• I miejsce – Pani Joanna Gracz
• II miejsce – Pani Beata Nowicka
• III miejsce – Pani Grażyna Kowa
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W kategorii przetwory:
• I miejsce – Pani Joanna Gracz
• II miejsce – Pani Grażyna Kowa
• III miejsce – Pani Krystyna Pyra
W kategorii potrawy:

• I miejsce – Pani Agata Filipek
• II miejsce – Pani Małgorzata Filipek
• III miejsce – Pani Gosława Kowalczyk
W kategorii napoje alkoholowe z truskawek:

• II miejsce – ex aequo Pani Elżbieta Ścibak i Pani 
Maria Papis

• Nagroda GRAND PRIX: Pani Sylwia Kania
6. Konkurs na najpiękniejsze truskawkowe stoisko:

• I miejsce – Łęka
• II miejsce – Bronowice
• III miejsce – Góra Puławska
7. Konkurs mody i urody o tytuł Miss Truskawki 

2017:
• Miss Truskawki 2017 – Amelia Kobylska
• Wicemiss Truskawki 2017 – Patrycja Szumorek 

i Alicja Charlińska
• Truskawkowa Miss Publiczności 2017 – Natalia Bą-

kała i Maja Matraszek
• Mister Truskawki 2017 – Tomasz Szmigiel i Woj-

ciech Szmigiel
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszyst-

kim osobom, organizacjom i fi rmom, które włączyły 
się w organizację 7. Święta Truskawki w Gminie Pu-
ławy: Księdzu Proboszczowi Markowi Kucharskiemu, 
Księdzu Proboszczowi Jerzemu Węzce oraz Księżom wi-
kariuszom, służbie liturgicznej - za wspólną modlitwę, 
Panu Dariuszowi Seredynowi – organiście oraz scholii 
pod kierunkiem Pani Urszuli Futery, druhom gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych – za pomoc w organi-
zacji, zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku podczas 
imprezy, solistom i zespołom występującym na scenie 
oraz ich opiekunom, dyrekcji i pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy Pu-
ławy i gminnych jednostek organizacyjnych, zarządowi 
oraz członkom KS Góra Puławska, technikom dbającym 
o dźwięk, światło i prąd, wystawcom i wszystkim pozo-
stałym, wcześniej nie wymienionym.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych dar-
czyńców, bez których 7. Święto Truskawki w Gminie Pu-
ławy nie byłoby tak barwne i atrakcyjne: Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy S.A., Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział 
w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 
Państwo Zofi a i Hubert Prószyńscy – Firma Pe-eS 
ZHS Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Mo-
stostal Puławy S.A., Zakład Produkcyjno-Handlowy 
„Stanisław Krzaczek”, Nadwiślański Bank Spółdzielczy 
w Puławach, Firma RUKE Zbigniew Rus, Firma REAL 
S.A., Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców 
i Warzyw, Nadleśnictwo Puławy, Centrum Ogrodnicze 
GREEN-TEAM przy stacji paliw w Górze Puławskiej, 

Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PIA-ZAP Sp. 
z o.o., Hotel Pikul, Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Pie-
karnia i Cukiernia „Abramowicz” i Spółka z Klikawy, 
Firma Auto-Pres� ż Grzegorz Kozak z Bronowic, Zakład 
Remontowo-Budowlany „Rachwał”, Zakłady Mięsne 
„Dobrosławów” Henryk Amanowicz, Firma Net-Com 
Dariusz Matysiak, Firma BLUE Bartosz Czerneńko, 
Szkoła Językowa SMART Jerzy Gałczyński, Pan Krzysz-
tof Ambryszewski – producent truskawek z Zarzecza, 
Państwo Stanisław i Halina Kacperczyk oraz Pani Jo-
lanta Potapska – Prezes Bio-Relax Centrum Medyczne 
Sp. z o.o.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. z archiwum UGP 



22 WYDARZENIA



23WYDARZENIA www.gminapulawy.pl

I Święto Towarzyskich Układów z Planetą w Gołębiu
Jednym z celów Towarzystwa Przyjaciół Gołębia jest 

troska o środowisko naturalne oraz proekologiczne 
działanie na rzecz ochrony naszej przyrody ożywionej. 
Dlatego z inicjatywy Zarządu oraz za zgodą członków 
Towarzystwa postanowiliśmy rokrocznie organizować 
święto dla Ziemi, które się stanie naszą tradycją.

Nasze święto nosi nazwę Towarzyskie Układy z Plane-
tą, a obchodzone w tym roku po raz pierwszy związa-
ne jest tematycznie z Rokiem Wisły oraz tradycją nocy 
świętojańskiej.

W związku z naszą troską o czystość nadbrzeża Wisły 
22 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy sprzątanie terenu 
nadwiślańskiego, a w szczególności obszaru zwanego 
Dunajkiem. W pracach porządkowych uczestniczyło 
ok. 30 osób w tym członkowie koła wędkarskiego Nr 
4 z Dęblina, którym bardzo dziękujemy za okazaną po-
moc. Rękawice i worki otrzymaliśmy z Urzędu Gminy 
Puławy. W sumie zebraliśmy ok. 5 m3 śmieci.

Inauguracja I Święta odbyła się 24 czerwca 2017 r. 
i związana była z obrzędem sobótek w tradycji słowiań-
skiej. W tradycji tej było to święto wody i ognia, ale 
również święto miłości, płodności, Słońca i Księżyca. 
Zwyczaje i obrzędy kultywowane w noc świętojańską 
miały na celu zapewnienie zdrowia i urodzaju. W trak-
cie tej najkrótszej nocy w roku palono ogniska, wokół 
których tańczono przy wtórze muzyki. Stare gospody-
nie rzucały do ognia zioła (bylicę, szałwię i inne), by 
zapewnić płodność oraz urodzaj. Skakanie przez ogni-
ska i tańce wokół nich miały oczyszczać, chronić przed 
złymi urokami i chorobami. W noc świętojańską młode 
dziewczęta (panny) plotły wianki z kwiatów i ziół, a na-
stępnie rzucały je do wody (rzeki, jeziora). Chłopcy usi-

łowali je wyłowić. Dziewczęta wróżyły o zamążpójściu 
na podstawie tego, czyj wianek kto złowił, czyj utonął, 
czyj najdalej popłynął. Pozwalano również młodym pa-
rom na samotne spacery po lesie w poszukiwaniu kwia-
tu paproci, którego odnalezienie wróżyło szczęście.

Aby przypomnieć te słowiańskie zwyczaje zorganizo-
waliśmy w sobotni wieczór ognisko wraz z puszczaniem 
wianków na wiślane fale. Liczna grupa młodych i star-
szych osób nie tylko z Gołębia, ale też z Dęblina, przyby-
ła nad Wisłę do Dunajku. Przybył również Wójt Gminy 
Puławy - Pan Krzysztof Brzeziński oraz Ksiądz Proboszcz 
– Jerzy Węzka. Rozpaliliśmy ognisko, które połączyło 
nas w dobry, przyjazny krąg. Informacje o nocy świę-
tojańskiej przygotowała Krystyna Jedliczko, natomiast 
przepiękne wianki z żywych kwiatów uwiła Agnieszka 
Capała, Krystyna Jedliczko i Zofi a Misiewicz. Przy pie-
czonych kiełbaskach rozkoszowaliśmy się widokiem za-
chodzącego słońca, które kładło czarodziejską zasłonę 
na Wisłę. Nasz śpiew przy akompaniamencie akorde-
onisty - Jerzego Jabłonki, członka Towarzystwa, niósł się 
aż na drugi brzeg. Najwięcej emocji wzbudziły wianki 
z płonącymi świeczkami rzucane przez nas na wodę.

Na naszej świętojańskiej nocy gościliśmy także 
w ramach wymiany doświadczeń delegację z Dobczyc 
– członków Stowarzyszenia „Ispina”, którzy byli bar-
dzo zadowoleni ze wspólnego spotkania. Były wspólne 
śpiewy, tańce i miłe rozmowy.

Z cudnymi wrażeniami zakończyliśmy I Święto To-
warzyskich Układów z Planetą, którego temat będzie 
w każdym roku miał inne treści, ale zawsze związane 
naszą przyjaźnią z Ziemią i jej tradycjami.

Tekst i fot. Zarząd TPG 
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„Wisłoterapia” - promocja nowej publikacji 
Towarzystwa Przyjaciół Gołębia

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia w darze dla Wisły, 
w Roku Jej poświęconym, 23 czerwca 2017 r. zorgani-
zowało uroczystość promocyjną albumu pt. Wisłote-
rapia Pani Agnieszki Maj.

Wydawnictwo albumu stało się możliwe dzięki 
wsparciu fi nansowemu Starostwa Puławskiego, które 
otrzymaliśmy w ramach zadania Pomysły dla Wisły, 
biorącego udział w otwartym konkursie ofert w zakre-
sie kultury w 2017 r. Sponsorami wydania są również 
inne instytucje: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Puławach, Zakład Usług Komunalnych w Pu-
ławach, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, 
Nadleśnictwo Puławy, MPWiK „Wodociągi Puławskie” 
oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

Na promocji wydawniczej zjawiła się liczna publicz-
ność nie tylko z Gołębia, ale również innych miejsco-
wości naszego województwa. Aby uatrakcyjnić ten 
wieczór, zespół teatralno-kabaretowy przedstawił 
premierową scenkę kabaretową noszącą tytuł: Zara-
za, czyli skąd się biorą nieporozumienia w rodzinach, 
według scenariusza i w reżyserii Pani Agnieszki Maj. 
Występ rozbawił publiczność, a wykonawczynie zapre-
zentowały pełne komizmu sytuacje z życia społeczno-
-politycznego. Osoby przybyłe mogły podziwiać wy-
stawę fotografi i Krzysztofa Olszaka, rodaka z Gołębia, 
członka Towarzystwa obecnie mieszkającego w Lubli-
nie. Jego artystyczne i abstrakcyjne zdjęcia zachwycały 
tajemniczym pięknem i rozbudzały wyobraźnię. Uro-
czystość uświetniła młoda wokalistka z Puław – Kata-
rzyna Chodoła. Wykonane przez nią piosenki wzruszały, 
wzbudzały emocje i czarowały nasz szary świat.

Po występach i skierowaniu sympatycznych słów 
do artystów i publiczności przez wójta Gminy Puła-
wy - pana Krzysztofa Brzezińskiego - widzowie mo-
gli zapoznać się z albumem Wisłoterapia. W albumie 
zamieszczone są przepiękne zdjęcia Wisły wykonane 
przez rodzimych artystów i amatorów fotografi i: Pawła 

Beczka, Czesława Luzara, Anielę Michalską, Krzysztofa 
Olszaka i Barbarę Wojdat. Wydanie zawiera też foto-
grafi e archiwalne pochodzące ze zbiorów rodzinnych 
Haliny Bąkały, Krystyny Góry, Wiesławy Kwit i Witolda 
Woszczka. Słowo wstępne oraz zachwycające zdjęcia 
uzasadniają, dlaczego album nosi taki tytuł, zaś cieka-
wostki o dawnej Wiśle uzyskane od Krystyny Góry, Lu-
dwika Grzędy, Wiesławy Kwit i Daniela Maja przenoszą 
nas w czasy przeszłości, kiedy Wisła dawała ludziom 
nie tylko przyjaźń, magię i wrażenia estetyczne, ale też 
potrafi ła być groźna.

Promocja wydawnicza zakończyła się poczęstunkiem 
i rozmowami o wiślanych wrażeniach gości, którzy 
przeglądali otrzymane albumy Wisłoterapii. Spotkanie 
prowadziła Pani Teresa Woszczek.

Tekst i fot. Zarząd TPG 
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W sobotę, 24 czerwca 2017 r. 
na terenie przy Szkole Podstawo-
wej w Bronowicach odbył się fe-
styn rodzinny pod hasłem „Mama, 
tata, siostra, brat i ja – to mój cały 
świat”. Wydarzenie odbyło się przy 
szerokim zaangażowaniu społecz-
ności lokalnej oraz przy wsparciu 
fi nansowym Gminy Puławy.

Redakcja 

Rodzinne świętowanie w Bronowicach

12 000 mieszkańców
Na tę chwilę wyczekiwaliśmy z niecierpliwością od 

kilku miesięcy – 10 sierpnia 2017 r. liczba mieszkań-
ców Gminy Puławy przekroczyła 12 000! Stało się to 
z udziałem 3-letniego Nolana i 6-letniej Avy. Dzieci 
otrzymały z rąk Wójta Krzysztofa Brzezińskiego pa-
miątkowe koszulki oraz drobne upominki.

Od kilku lat Gmina Puławy, odmiennie od pozosta-
łych gmin Powiatu Puławskiego, odnotowywała syste-
matyczny wzrost liczby mieszkańców. Na koniec 2016 
r. naszą gminę zamieszkiwało 11 991 mieszkańców. To 
o blisko 1000 osób więcej niż liczba mieszkańców gmin 
Markuszów, Janowiec i Baranów razem wziętych.

Tłumaczą to m.in. dogodne warunki osiedleńcze, 
rozbudowana infrastruktura drogowa, edukacyjna 
i kulturalna, będące wynikiem dobrej gospodarki pro-
wadzonej przez władze gminy w ostatnich latach. Tylko 
w 2016 r. na terenie gminy wybudowano 81 budynków 
mieszkalnych, a na przestrzeni ostatnich czterech lat, 
liczba nowych domów sięga blisko 270.

Wzrost liczby mieszkańców jest powodem do dumy 
i ogromną satysfakcją dla samorządu gminnego, choć 
stawia on także przed nami nowe, trudniejsze wyzwa-
nia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nasza gmina 

zajmuje powierzchnię ponad 161 km2, a więc niemal 
równą powierzchni gminy Wąwolnica, gminy i miasta 
Nałęczów i gminy Markuszów razem wziętych.

Dzieląc się radością z przekroczenia symbolicznej licz-
by 12000 mieszkańców, życzymy sobie i Państwu, aby 
ta cyfra stale rosła, a Gmina Puławy była dla wszystkich 
dobrym miejscem do życia, rozwoju i odpoczynku.

Tekst i fo t. Kamil Lewandowski
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Dożynki Powiatowe 2017 w Gminie Puławy

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. 
na błoniach za kościołem parafi al-
nym w Gołębiu odbyły się Dożynki 
Powiatowe 2017, zorganizowane 
wspólnie przez Powiat Puławski 
i Gminę Puławy. Uroczystości spo-
tkały się z dużym zainteresowa-
niem, a nowi goście wciąż przyby-
wali na plac dożynkowy by wziąć 
udział we wspólnej zabawie.

Obchody Powiatowego Święta 
Plonów rozpoczęła uroczysta Msza 
Św. w pięknej, renesansowej świą-
tyni pw. św. Floriana i św. Katarzyny 
w Gołębiu. Modlitwie przewodni-
czył Proboszcz miejscowej parafi i 
ks. Jerzy Węzka, a towarzyszyli mu 
Ksiądz Dziekan Dekanatu Puławskie-
go Piotr Trela wraz z Księdzem Wi-
cedziekanem Aleksandrem Zeniem. 
Po mszy barwny korowód gości 
i delegacji wieńcowych z poszcze-
gólnych gmin przeszedł przez cen-
trum Gołębia na plac dożynkowy, 
gdzie odbyły się dalsze uroczysto-
ści. Gminę Puławy reprezentowało 
aż pięć wieńców, przygotowanych 
przez mieszkańców Gołębia, Bo-
rowej, Bronowic, Matyg i Skoków. 
Na czele pochodu szli starostowie 
dożynkowi, niosący symbolicznie 
chleb i wino. Pełnienie tej zaszczyt-
nej funkcji przypadło Pani Agnieszce 
Matysiak z Leokadiowa i Panu Tade-
uszowi Osiakowi z Gołębia.

Uroczystość otworzyli wspólnie 
Starosta Puławski Pan Witold Po-
piołek oraz Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński. Po części 
ofi cjalnej – w tym przemówieniach 
zaproszonych gości – nastąpił tra-
dycyjny obrzęd dzielenia chleba.

W części artystycznej można było 
podziwiać grupy muzyczne, tanecz-
ne i kabaretowe z całego powiatu 
m.in. Kapelę Nałęczowską, ZPiT „Po-
wiśle” z Puław, zespoły „Promienie” 
i „Rosa” z Janowca oraz kabaret „Wy-
drwigrosz” z Markuszowa. Nie mo-
gło przy tym zabraknąć rodzimych 
zespołów z Gminy Puławy – na sce-
nie zagościł szkolny zespół „Aplauz” 
oraz „Śpiewające Babeczki”.

Wokół placu dożynkowego znaj-
dowały się stoiska, przygotowane 
przez poszczególne gminy, sołec-
twa i organizacje. Prezentacje za-
chwycały pomysłowością i dba-
łością o najdrobniejsze szczegóły. 
Oczy cieszyły tradycyjne dekoracje 
ze zbóż, ziół, kwiatów i innych da-
rów ziemi, a także rozmaite wytwo-
ry rękodzieła artystycznego. Napo-
tkać można było także na dawne 
narzędzia i urządzenia, stosowane 
niegdyś w gospodarstwach, jak 
m.in. kołowrotki, cepy i sierpy. Na 
gości spragnionych kulinarnych 
wrażeń czekały liczne wyroby kuch-
ni tradycyjnej, domowe wypieki 

i przetwory. I w tym przypadku 
mieszkańcy Gminy Puławy wykazali 
swoje zaangażowanie, dzięki czemu 
naszą gminę reprezentowały aż trzy 
stoiska – Gołębia, „Kobiet z Pasją” 
z Borowej i Skoków oraz wspólne, 
przygotowane przez sołtysów i pra-
cowników gminy.

Wiele emocji dostarczył konkurs 
na najsprawniejszego sołtysa, ro-
zegrany na środku dożynkowego 
placu. W tegorocznych konkuren-
cjach uczestnicy musieli wykazać 
się szybkością, precyzją a także 
zdolnościami manualnymi. Zada-
nia polegały na rozpaleniu ognia, 
zbudowaniu drabiny i wiązaniu wę-
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złów. Choć naszemu duetowi – Pani 
Beacie Nowickiej z Jaroszyna i Panu 
Waldemarowi Ścibakowi z Polesia 
– zabrakło punktów do medalu, to 
dożynkowa publiczność uznała ich 
za najsympatyczniejszą parę, za co 
otrzymali specjalną nagrodę.

Podczas uroczystości dokonano 
wręczenia odznak honorowych „Za-
służony dla Rolnictwa”, nadanych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi a także dorocznych Nagród 
Starosty Puławskiego w dziedzi-
nie rolnictwa. Spółdzielnia Mle-
czarska „RYKI” wyróżniła swoich 
najlepszych dostawców z Powiatu 
Puławskiego. Ważnym punktem 

programu była uroczysta dekoracja 
laureatów Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych OSP, które 
odbyły się w sobotę, 26 sierpnia 
2017 r. na stadionie sportowym 
w Górze Puławskiej. Bezkonku-
rencyjne okazały się obie – męska 
i żeńska – drużyny z Opatkowic, 
które zdobyły pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach.

Ogłoszenia wyników kolejnych 
dożynkowych konkursów, które 
płynęły co pewien czas ze sceny, 
przynosiły wiele emocji i radości 
naszym mieszkańcom. W konkursie 
wieńców dożynkowych, w kategorii 
„wieniec tradycyjny” trzecie miejsce 

zdobyły Skoki, a w kategorii „wieniec 
nowoczesny” także trzecią lokatę 
zajęły Matygi. W konkursie chleba, 
w kategorii „chleb z dodatkami” 
drugie miejsce zdobyła Pani Graży-
na Kowa - jedna z naszych „Kobiet 
z Pasją” z Borowej i Skoków. Dożyn-
kowe stoisko przygotowane przez 
Gminę Puławy zdobyło trzecie miej-
sce w konkursie na najładniejsze 
stoisko. Także konkurs twórczości 
ludowej przyniósł laury dla naszych 
mieszkanek - Pani Walentyna No-
wak zdobyła trzecie miejsce w kate-
gorii „plastyka obrzędowa”, zaś Pani 
Teodora Dębska zajęła drugie miej-
sce ex aequo w kategorii „tkanina”.
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Dożynki Powiatu Puławskiego 
2017 zakończył energetyczny kon-
cert Przemka Radziszewskiego z ze-
społem. Artysta był fi nalistą progra-
mów „Must be the Music” i „The 
Voice of Poland”, a talent wokalny 
– jak sam wspomina – rozwinął 
podczas służby w wojsku. Podczas 
fi nałowego koncertu w Gołębiu 
wystąpił w repertuarze polskiej 
muzyki rockowej takich zespołów 
jak m.in. Perfect, Lady Pank, Dżem, 
Kombi, Perfect, Ira i Lombard.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Michał Kramarczyk,

Paweł Kamola 
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W sobotę, 26 sierpnia 2017 r. na stadionie sporto-
wym w Górze Puławskiej odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo Pożarnicze OSP. W rywalizacji wzięły 
udział najlepsze jednostki z terenu całego powiatu, 
które zwyciężyły na szczeblach gminnych. Gminę Pu-
ławy, która była gospodarzem zawodów, reprezento-
wały dwa zastępy – Opatkowice i Leokadiów.

Czternaście drużyn, w tym 11 męskich i 3 kobiece, 
zmagały się w dwóch konkurencjach – sztafecie pożar-
niczej i ćwiczeniach bojowych. Dodatkowym elemen-
tem zawodów była musztra.

Zarówno wśród męskich, jak i kobiecych drużyn, bez-
konkurencyjna okazała się jednostka z Opatkowic, któ-
ra zdobyła dwa pierwsze miejsca. Dla naszych druhen 
i druhów oznacza to awans do zawodów na szczeblu 
wojewódzkim, które odbędą się w 2018 roku. Serdecz-
nie gratulujemy!

Tegoroczne zawody były wyjątkowe także ze wzglę-
du na zaskakujące zdarzenie. Druh Kamil Seroka z OSP 
Witoszyn w obecności wszystkich uczestników poprosił 
o rękę druhnę Weronikę Majewską z tej samej jednost-
ki. Niecodzienne oświadczyny zostały oczywiście przy-
jęte. Życzymy świeżo upieczonym narzeczonym aby 
- w przeciwieństwie do prawdziwego ognia - żaru ich 
uczuć nigdy nie udało się ugasić… :-)

Drużyny OSP Opatkowice najlepsze 
w całym powiecie!

KLASYFIKACJA GENERALNA POWIATOWYCH ZAWO-
DÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH RP:

Grupa A - męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Opatkowice 96,7 pkt.
2. OSP Kazimierz Dolny 99,9 pkt.
3. OSP Kłoda - KSRG 100,7 pkt.
4. OSP Markuszów 101,6 pkt.
5. OSP Baranów 105,2 pkt.
6. OSP Leokadiów 108,2 pkt.
7. OSP Pożóg 108,5 pkt.
8. OSP Oblasy 110,1 pkt.
9. OSP Bronice 110,6 pkt.
10. OSP Celejów 114,7 pkt.
11. OSP Osiny 116,9 pkt.
Grupa C - żeńskie drużyny pożarnicze:

1. OSP Opatkowice 116,1 pkt.
2. OSP Witoszyn 146,5 pkt.
3. OSP Oblasy 161 pkt.

 Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Paweł Kamola
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Małżonkowie od pół wieku

W sobotę, 19 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powia-
towym w Puławach odbyła się uroczystość wręcze-
nia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W za-
szczytnym gronie złotych jubilatów znalazły się trzy 
pary z terenu Gminy Puławy.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od-
znaczane są osoby, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim co najmniej 50 lat. Podczas sobotniej 
uroczystości odznaczenie otrzymali Państwo Barbara 
i Stanisław Kuciara, Państwo Jadwiga i Eugeniusz Ruł-
ka oraz Państwo Urszula i Bolesław Mizak. Medale - 
w imieniu Prezydenta RP - wręczał Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński.
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Serdecznie gratulujemy jubilatom i życzymy wielu 
kolejnych lat w miłości, szczęściu, zdrowiu i życzliwym 
otoczeniu bliskich.

Przypominamy, że zgłoszenia jubileuszu mogą doko-
nać sami Jubilaci lub członek rodziny w ich imieniu, 
bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego w Puła-
wach, który mieści się przy ul. Piłsudskiego 83. Wy-
magane będą następujące dokumenty (tylko do wglą-
du): dowody osobiste jubilatów, odpis skrócony aktu 

małżeństwa, jeżeli związek małżeński został zawarty 
w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie w Puławach.

Zgłoszenia można dokonać 6 miesięcy przed jubile-
uszem, gdyż taki jest okres oczekiwania na odpowiedź 
z Kancelarii Prezydenta RP. Kontakt telefoniczny do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach: 81 458 61 65.

Tekst: Kamil Lewandowski
FOTO H. Bakinowski (www.fotokazimierzdolny.pl)

Niedziela, 3 września 2017 r. zapisała się złotymi li-
terami na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bronowicach. Tego dnia jednostka świętowała jubi-
leusz 100-lecia swojego istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w koście-
le parafi alnym pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej. 
Wspólnej modlitwie w intencji strażaków przewodni-
czył Proboszcz ks. Marek Kucharski.

Ofi cjalna część jubileuszu odbyła się na placu przed 
strażnicą w Bronowicach, gdzie zgromadzili się licznie 
druhowie ochotnicy, ich rodziny, przyjaciele oraz miesz-
kańcy wsi. Wśród wielu gości, którzy uświetnili swoją 
obecnością uroczystości znaleźli się m.in. Senator RP 
Pan Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof 
Szulowski, Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, Wójt 
Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim 
Zastępcą Panem Norbertem Staszakiem, Komendant 

OSP w Bronowicach świętowała 100. lecie istnienia

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Grzegorz 
Podhajny, Radni, Sołtysi oraz druhowie z pozostałych 
jednostek OSP Gminy Puławy. Uroczystość uatrakcyjnił 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwolenia.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla naj-
bardziej zasłużonych druhów, którzy przez lata działal-
ności OSP w Bronowicach wykazywali się największym 
zaangażowanie w sprawy jednostki. Podczas swojego 
przemówienia, Wójt Krzysztof Brzeziński w sposób 
szczególny podziękował Panu Eugeniuszowi Ciuciaso-
wi i Panu Władysławowi Baćkowskiemu za lata wiernej 
służby w szeregach OSP.

Jednym z punktów obchodów było złożenie kwiatów 
pod pomnikiem ku czci Tadeusza Kościuszki, znajdują-
cym się nieopodal strażnicy. Miało to związek z przy-
padającą w tym roku 200. rocznicą śmierci wielkiego 
wodza.
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Z kart historii…
Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach powstała 

w 1917 r., kiedy Europa ogarnięta była I Wojną Świato-
wą, a Polska rozdzielona pomiędzy zaborców, nie znaj-
dowała się na mapach świata. W zaborze austriackim 
powstawały polskie organizacje społeczne, sportowo-
-obronne czy wyznaniowe oraz kluby piłkarskie i orga-
nizacje sportowo strzeleckie. Na ten okres datuje się 
również pierwsze stowarzyszenia strażackie.

W 1917 roku w Bronowicach powstał Polski Związek 
Floriański, którego inicjatorami byli Marian Herniszek, 
Kacper Lisowski, Antoni Szczepanik, Szczepan Miturski, 
Stanisław Pyszczak i Jan Mizak. Głównym przesłaniem 
związku była bezinteresowna pomoc w ratowaniu życia 
i mienia ludzkiego.

Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, 
Polski Związek Floriański przemianowano na Ochotni-
czą Straż Pożarną. W tym samym roku powstała w Bro-
nowicach pierwsza remiza strażacka, która wyposażo-
na była w wóz bojowy z beczką na wodę. Ochotnicza 
Straż Pożarna ciągle się rozwijała, dlatego w roku 1928 
wybudowano nową i większą remizę. W okresie mię-
dzywojennym mieszkańcy ufundowali sztandar dla jed-
nostki, który stał się wizytówką straży. Kiedy wybuchła 
II Wojna Światowa, nie można było posiadać sztanda-
rów, dlatego został on ukryty przez jednego z druhów. 
Niestety do dzisiaj nie został on odnaleziony.

Po wojnie cała wieś w tym także remiza była zniszczo-
na, ale mieszkańcy Bronowic odbudowali ją i w 1947 
roku zaczęła znowu funkcjonować. W roku 1949 Ochot-
nicza Straż Pożarna oddała swój budynek do dyspozycji 
nowo powstałej Szkoły Podstawowej, a cały sprzęt stra-
żacki przeniesiony został do przyległych do szkoły przy-
budówek. Po przeniesieniu szkoły do nowo powstałego 
budynku, straż powróciła do swojej remizy, wyposażo-
na w nowy, bardziej nowoczesny samochód. W 1967 
roku powstała myśl o budowie nowej strażnicy, dlatego 
powołano Społeczny Komitet Budowy Remizy. Nieste-
ty budowa nie doszła do skutku, co doprowadziło do 

rozpadu starego Zarządu, a w nowym do głosu doszła 
młodzież. Efektem tych zmian był remont remizy wyko-
nany w czynie społecznym.

Dopiero w 1991 roku pojawiła się możliwość wy-
budowania nowej stażnicy. Budowa trwała do 1997 
roku a w czynie społecznym w budowie pomagały aż 
63 osoby. W 80. rocznicę powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bronowicach dokonano uroczystego otwar-
cia Domu Strażaka. Na placu wokół remizy odbyła się 
ceremonia, na której poświęcono nowy sztandar, ufun-
dowany przez społeczność Bronowic.

Obecnie głównym celem stawianym przed Ochotni-
czą Strażą Pożarną jest udział w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych. Jednostka pomagała również w powo-
dziach, które miały miejsce w przeszłości. Poza walką 
z żywiołami druhowie angażują się również w uro-
czystości kościelne oraz państwowe. Obecnie szeregi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach liczą 30 
druhów.

 Redakcja
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W poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie 
Gminy Puławy gościł Pan Stanisław Gogacz – Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej, by wspólnie z Wójtem Gmi-
ny Panem Krzysztofem Brzezińskim omówić bieżące 
sprawy w regionie i najważniejsze problemy miesz-
kańców.

Pan Stanisław Gogacz jest bardzo związany z Gminą 
Puławy i gdy tylko znajduje czas pośród senatorskich 
obowiązków, z chęcią uczestniczy w najważniejszych 
wydarzeniach, jak m.in. ostatnie Dożynki Powiatowe 
w Gołębiu, jubileusz 100. lecia OSP w Bronowicach, 
 czy otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej.

Redakcja

Senator Stanisław Gogacz z wizytą 
w Urzędzie Gminy Puławy

Pożegnalne spotkanie Ambasadora 
Austrii w Polsce

We wtorek, 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie od-
było się pożegnalne spotkanie Pana Dr Thomasa M. 
Buchsbauma, który kończy swoją misję dyplomatycz-
ną w naszym kraju jako Ambasador Austrii. Pośród 
licznego grona zaproszonych gości znalazł się także 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, który 
pragnął raz jeszcze podziękować Panu Ambasadoro-
wi za pomoc i zaangażowanie w sprawę rewitalizacji 
Cmentarza Wojennego z czasów I Wojny Światowej 
w Sosnowie.

Niespełna rok temu odbyła się uroczystość ponow-
nego otwarcia i poświęcenia nekropolii, w której Pan 
Ambasador uczestniczył osobiście, wraz z wysokiej 
rangi dyplomatami z Niemiec i Rosji. Zaniedbywany 
przez wiele lat cmentarz został gruntownie odnowio-
ny, a spoczywający na nim żołnierze odzyskali należną 
pamięć i godność. Przedsięwzięcie nie byłoby możli-
we bez osobistego zaangażowania Pana Dr Thomasa 
M. Buchsbauma, Pana Piotra Majchrzaka – Konsula 
Honorowego Austrii w Lublinie, a przede wszystkim 
organizacji Austriacki Czarny Krzyż (Österreichisches 
Schwarzes Kreuz – skrót ÖSK). Warto podkreślić, że 
to właśnie strona austriacka sfi nansowała całość prac 
rewitalizacyjnych na cmentarzu. Więcej o wydarzeniu 
można przeczytać w artykule pt. Pamięć, modlitwa 
i pojednanie... - uroczystość ponownego otwarcia 
i poświęcenia Cmentarza Wojennego w Sosnowie, 
który ukazał się na łamach 30. numeru „Kuriera”.

Serdecznie dziękując Panu Ambasadorowi za całą 

dotychczasową współpracę, życzymy wszelkiej po-
myślności i sukcesów w dalszej działalności między-
narodowej. Cieszymy się, że Gmina Puławy może być 
małym ogniwem, budującym łańcuch przyjaźni mię-
dzy Polską i Austrią.

Kamil Lewandowski 
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Narodowe Czytanie w Gminie Puławy
W sobotę 2 września br. społecz-

ność naszej gminy po raz kolejny 
wzięła udział w ogólnopolskiej ak-
cji Narodowego Czytania.

Do wspólnego czytania tegorocz-
nej lektury, którą było „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego zaprosili: 
Wójt Gminy, Biblioteka Publiczna, 
Dom Kultury, Towarzystwa Przyja-
ciół Góry Puławskiej i Gołębia oraz 
Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne 
w Gołębiu i Górze Puławskiej.

W związku z niesprzyjającą po-
godą, akcję przeprowadzono w po-
mieszczeniach Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Górze Puławskiej 
i Strażnicy OSP w Gołębiu.

W role postaci I Aktu dramatu St. 
Wyspiańskiego wcielili się między 
innymi Wójt Gminy, radni, sołtysi, 
dyrektorzy, nauczyciele i ucznio-
wie miejscowych szkół, lekarze, 
bibliotekarze, pracownicy domu 
kultury oraz przybyli mieszkańcy.
Czytający w radosnej i przyjaznej 
atmosferze na nowo odkrywali wa-
lory dramatu, przypominając sobie 
niepowtarzalny nastrój Wesela, 
wyjątkowych bohaterów, jego re-
fl eksyjność, ironię i cięty język.

Organizatorzy zadbali o ciekawą 
scenografi ę, w której dominowały 
czapki krakowskie, pawie pióra czy 
chochoły – jedne z ważniejszych 
symboli dramatu.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
egzemplarze Wesela z okoliczno-
ściowymi pieczęciami.

 Zofi a Małek – Dyrektor GBP
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Poniedziałek, 18 września 2017 r.
to dzień, który symbolicznie 
zwieńczył dziesiątki lat oczekiwań 
i kilkanaście miesięcy wytężonej 
pracy przy realizacji największej – 
w dotychczasowej historii Gminy 
Puławy – inwestycji w rozwój in-
frastruktury sportowo-edukacyj-
nej. W Górze Puławskiej nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowo rozbudo-
wanego budynku szkolnego wraz 
z halą widowiskowo-sportową. 
Tym samym marzenia wielu poko-
leń uczniów, rodziców, pedagogów 

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej

i mieszkańców lewobrzeżnej części 
gminy stały się rzeczywistością.

Tak wyjątkowa okoliczność zgro-
madziła wielu znamienitych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. Pan 
Jarosław Stawiarski – Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki, Pan Stanisław Gogacz – Sena-
tor RP, Pan Lech Sprawka – Poseł na 
Sejm RP, Pan Jakub Kulesza – Poseł 
na Sejm RP, Pan Paweł Nakoniecz-
ny – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego, Pan Ryszard Golec 
– Lubelski Wicekurator Oświaty, 

Pani Danuta Smaga – Przewodni-
cząca Rady Powiatu Puławskiego 
oraz Pan Michał Godliński – Wice-
starosta Puławski, Pan Waldemar 
Urbański – Starosta Zwoleński, Pan 
Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy 
Puławy, Pan Norbert Staszak - Za-
stępca Wójta, Pani Krystyna Jędrych 
- Skarbnik, przedstawiciele władz 
samorządowych zaprzyjaźnionych 
miast i gmin oraz różnych instytucji, 
radni gminy na czele z Przewodni-
czącą Panią Dorotą Osiak, sołtysi, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych, przedstawiciele OSP 
i innych stowarzyszeń i organizacji, 
pracownicy Urzędu Gminy i jedno-
stek organizacyjnych, obecni oraz 
emerytowani pracownicy szkół, ro-
dzice i licznie zgromadzeni ucznio-
wie.

Uroczystość rozpoczęła się 
w miejscowym Kościele parafi al-
nym pw. św. Wojciecha, gdzie od-
była się Msza Św. pod przewod-
nictwem Biskupa Radomskiego Ks 
BP Henryka Tomasika. W liturgii 
uczestniczyli także Ks. Marek Ku-
charski – Proboszcz, Ks. Mariusz 
Wincewicz – były wikariusz z Góry 
Puławskiej, Ks. Piotr Kazimierski – 
wikariusz z parafi i w Gołębiu oraz 
Ks. Tomasz Herc, który przybył 
wraz z Księdzem Biskupem z Kurii 
Radomskiej. Obecny był także Ks. 
Prał. Kazimierz Mąkosa - były Pro-
boszcz Parafi i w Górze Puławskiej. 
Po wspólnej modlitwie, uczestnicy 
przeszli przed główne wejście do 
budynku szkolnego, gdzie nastąpiło 
symboliczne przecięcie biało-czer-
wonej wstęgi.

Dalsza część uroczystości od-
była się w nowo wybudowanej 
hali widowiskowo-sportowej. Po 
wprowadzeniu pocztów sztanda-
rowych oraz hymnie państwowym 
i gminnym, głos zabrały Pani Hanna 
Padewska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej oraz Pani Teresa Dymow-
ska – Dyrektor Gimnazjum. Po nich 
głos zabrał Pan Krzysztof Brzeziński 
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W nowej części Szkoły zlokalizowano następujące po-
mieszczenia:

• W piwnicy: 2 szatnie dla uczniów.
• Na parterze: 2 sale dla dzieci 6-letnich z osobny-

mi zapleczami sanitarnymi, 1 salę komputerową, 5 
sal dydaktycznych, 2 świetlice, salę gimnastyczną 
o wym. 32x17 m wraz z zespołem sanitarno szat-
niowym, w tym szatnię i toaletę dla osób niepełno-
sprawnych oraz pomieszczenie trenera W-F. Plac do 
gry o wymiarach 15x28 m pozwala na grę w piłkę 
ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Ponadto wy-
dzielono trzy boiska treningowe, oddzielone za 
pomocą rozsuwanych kurtyn, do gry w koszykówkę 
lub siatkówkę. Salę wyposażono w 33 drabinki gim-
nastyczne oraz w tablicę wyników.

• Na piętrze: 3 klasopracownie z zapleczami, szkolną 
bibliotekę z czytelnią, gminną bibliotekę z czytel-
nią, sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawo-
wej, pokój dyrektora Gimnazjum, 2 pokoje nauczy-
cielskie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, 

wejścia na widownię sali gimnastycznej z 247 miej-
scami siedzącymi.

• Dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń 
zlokalizowanych na piętrze umożliwia winda.

• W starej części Szkoły: przebudowano klatkę scho-
dową, wymieniono parkiet na małej sali gimna-
stycznej i wprowadzono inne niewielkie zmiany.

Wykonano 15 miejsc parkingowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych, a także drogę ewakuacyjną 
i chodniki wraz z oświetleniem.

Termin realizacji: kwiecień 2015 r. – listopad 2016 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwe-

storskim:
9 298 099,76 zł
 Kwota dofi nansowania ze środków Funduszu Rozwo-

ju Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł
Wyposażenie budynku w meble szkolne i sprzęt spor-

towy: 415 952,42 zł, w tym dofi nansowanie z Minister-
stwa Edukacji Narodowej: 160 000,00 zł

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM WRAZ
Z HALĄ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ W GÓRZE PUŁAWSKIEJ

– Wójt Gminy Puławy, który prze-
kazał na ręce Pań Dyrektorek wy-
jątkowy prezent, będący osobistym 
darem serca – globus w złotej opra-
wie, wyłożony kamieniami szla-
chetnymi. Jak powiedział Pan Wójt 
– jest to symbol mojej życiowej mi-
sji, rozpoczętej jeszcze na emigracji 
i chciałbym aby ta misja była kon-
tynuowana w tej szkole, w mojej 
rodzinnej miejscowości. W swoim 
przemówieniu Krzysztof Brzeziński 
uhonorował swoich wychowaw-
ców i pedagogów, których spotykał 
na drodze życiowej edukacji - Panią 
Halinę Białowąs, Państwa Czesławę 
i Ryszarda Gicewiczów, Panią Annę 
Filipek oraz Państwa Danutę i Wi-
tolda Danielewiczów.

Następnie Ks. Biskup Henryk To-
masik dokonał poświęcenia krzyży, 
które trafi ły do sal lekcyjnych i gabi-
netów w nowej części szkoły. Pod-
czas gdy trwało święcenie pomiesz-
czeń, pozostali na sali goście mogli 
obejrzeć prezentację mul� medial-
ną, przedstawiającą historię budyn-
ku szkolnego i jego rozbudowy.

Po zakończeniu prezentacji, 
głos zabierali goście uczestniczący 
w uroczystości. Nie zabrakło słów 
podziwu, wdzięczności i gratula-

cji z powodu realizacji tak wielkiej 
i wyjątkowej pod wieloma względa-
mi inwestycji.

Uroczystość zakończyła część ar-
tystyczna w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży. W rolę prowadzących wcie-

lili się Pani Renata Chodoła i Pan 
Marek Maik.

Tekst: Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska,

Kamil Lewandowski
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1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Opatkowicach spędzili wesoło czas w Puławskim 
Parku Naukowo-Technologicznym. Były tam przygo-
towane atrakcje takie jak: dmuchane zamki, ścianka 
wspinaczkowa czy generator piany gaśniczej. Dzieciom 
najbardziej podobały się jednak zajęcia, podczas któ-
rych mogły samodzielnie wykonywać eksperymenty 
chemiczne. Takie połączenie nauki i zabawy okazało się 
doskonałym pomysłem na spędzenie Dnia Dziecka.

20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Opatkowicach 
odbyła się nietypowa lekcja historii. Przeprowadzili ją 
członkowie Lubelskiego Związku Spadochroniarzy, któ-
rzy w ciekawy sposób przekazywali uczniom informacje 
na temat II wojny światowej, Cichociemnych i spado-
chroniarstwa. Zaprezentowali też elementy ekwipun-
ku skoczka, takie jak kask czy spadochron, które każdy 
mógł przymierzyć i przez chwilę poczuć się jak żołnierz.

Z życia Szkoły Podstawowej w Opatkowicach
22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Mię-

dzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w szkole w Opat-
kowicach odbył się konkurs wiedzy na temat ekologii. 
Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI podzieleni na 
4 drużyny. Uczestnicy musieli wykazać się między inny-
mi wiadomościami z zakresu biologii, geografi i, a tak-
że zręcznością i… pomysłowością. Jedna z konkurencji 
polegała bowiem na zaprojektowaniu nakrycia głowy 
z surowców wtórnych. Zwycięzcy emocjonujących zma-
gań zostali nagrodzeni brawami i szóstkami z przyrody.

16 maja uczniowie z klas IV-VI ze szkół podstawowych 
w Opatkowicach i Leokadiowie wybrali się do Lublina. 
Nie była to „zwykła” wycieczka szkolna, ale wyjazd na 
mecz piłki nożnej, który odbył się na stadionie Arena 
Lublin. W starciu zmierzyły się drużyny Górnika Łęcznej 
i Cracovii, a stawką było utrzymanie się w piłkarskiej Eks-
traklasie. Pełne emocji spotkanie zakończyło się tak, jak 
życzyła sobie większość kibiców – Górnik pokonał Gości 
3:1. Wszystkim uczniom i nauczycielom wyjazd bardzo 
się podobał i już szykują szaliki na następny mecz!

4 czerwca już po raz szósty w szkole w Opatkowicach 
odbył się Piknik Rodzinny. Na początku na scenę wkro-
czyli uczniowie z klas 0-III, którzy wcielili się w role cyr-
kowców. Byli więc akrobaci, clowni, tancerki, a nawet… 
konie i lwy. Występy młodych artystów bardzo podoba-
ły się gościom i zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Kolejna część imprezy odbywała się głównie na dworze 
– były zawody sportowe, gry, zabawy, malowanie twa-
rzy, ognisko z pieczonymi kiełbaskami, wata cukrowa. 
Piknik zakończył się późnym wieczorem i był wspaniałą 
okazją do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Tekst i fot. Patrycja Mazurek 



40 Z  ŻYCIA SZKÓŁ

Od 1 września 2016 r. Publiczne Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej realizuje pro-
jekt dofi nansowany z Funduszy Europejskich „Jestem 
mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Euro-
pejczykiem”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji języko-
wych nauczycieli różnych przedmiotów, unowocześnie-
nie metod nauczania języka angielskiego oraz pozosta-
łych przedmiotów szkolnych, poszerzenie wiedzy na 
temat krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE, 
nawiązanie kontaktów z nauczycielami ze szkół zagra-
nicznych, poszerzenie wiedzy na temat różnych progra-
mów unijnych, zaangażowanie szkoły w międzynarodo-
we projekty oraz promowanie szkoły, regionu i Polski 
za granicą.

W ramach projektu nauczyciele przedmiotów hu-
manistycznych prowadzą lekcje mające na celu przy-
bliżenie literatury, kultury, tradycji oraz zwyczajów 
krajów anglosaskich. Nauczyciel języka polskiego re-
alizuje zajęcia z cyklu: „Śladami pisarzy anglojęzycz-
nych”. Nauczyciele języka angielskiego prowadzą cykl 
lekcji: „Święta w tradycji anglosaskiej” oraz „Miejsca 
warte zobaczenia w krajach anglojęzycznych.” Ucznio-
wie przygotowują prezentacje oraz plakaty promujące 
Górę Puławską i jej okolice, jak również ciekawe miej-
sca w innych krajach na świecie. Ponadto gimnazjaliści 
w ramach przedmiotów przyrodniczych poznają fl orę 
i faunę Wysp Brytyjskich, jak również poszerzają swoją 
wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej.

Ważnym elementem naszego projektu są spotka-
nia z ludźmi z całego świata, by poznawać odmienne 
kultury, inne zwyczaje oraz tradycje. W ubiegłym roku 
szkolnym w naszym gimnazjum gościliśmy wolonta-
riuszkę AIESEC Andreę Sarahi Alcocer Perez z Meksyku 
oraz wolontariuszki Fundacji Schumana: Magdalenę 
Reze z Chorwacji oraz Marię Titovą z Ukrainy. Podczas 
prowadzonych zajęć wolontariuszki zapoznały naszych 
uczniów z historią, kulturą oraz tradycjami swoich kra-
jów. Poprzez prezentacje mul� medialne wolontariusz-
ki pokazały naszym gimnazjalistom piękną przyrodę 
oraz ciekawe miejsca w Meksyku, Chorwacji i Ukrainie. 
Dzięki tym spotkaniom uczniowie mieli możliwość 
sprawdzić oraz doskonalić swoją znajomość języka an-
gielskiego i rosyjskiego w trakcie gier i zabaw języko-
wych oraz zajęć interaktywnych przygotowanych przez 
wolontariuszki.

Niezwykle ważnym elementem projektu było szko-
lenie językowe nauczycieli w Irlandii od 3 do 14 lipca 

Projekt POWER SE
„Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, 
obywatelem Polski, Europejczykiem”

2017 r. Nauczyciele języka angielskiego: Dominika Kac-
perek oraz Izabella Gałka-Mizak uczestniczyły w kursie 
metodycznym w Alpha College of English w Dublinie, 
natomiast Agnieszka Kałkowska w kursie metodycznym 
w Cork English College w Cork. Pani Dyrektor Teresa 
Dymowska, nauczyciel biologii – Grażyna Dudka, na-
uczyciel języka polskiego – Dorota Chodoła szlifowały 
język angielski w Cork English College w Cork.

Celem kursów było doskonalenie znajomości języka 
angielskiego przez wszystkich uczestników oraz rozwi-
janie warsztatu metodycznego, poznawanie nowych 
metod oraz narzędzi nauczania przez nauczycieli języka 
angielskiego. Niezwykle cenne dla wszystkich uczestni-
ków okazało się poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, 
tradycji  oraz historii Irlandii.

Powyższe działania niewątpliwie przyczyniają się do 
nadania naszej szkole europejskiego charakteru. Dzię-
ki nim zarówno nauczyciele jak i uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę na temat różnych programów unijnych, 
a kadra pedagogiczna zdobywa doświadczenie w zarzą-
dzaniu projektami europejskimi. Ponadto nasi ucznio-
wie zdobywają wiedzę o innych krajach na świecie, 
pozbywają się uprzedzeń wobec innych kultur, uczą się 
tolerancji i zrozumienia dla odmienności. Realizowany 
projekt pozwala również promować nasz kraj, region 
oraz szkołę w Europie i na świecie.

Tekst: Dominika Kacperek
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Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 
jest po stronie natury!

Działania na rzecz naszej Planety w minionym roku 
szkolnym rozpoczęliśmy udziałem w akcji „Drzewko 
za butelkę” oraz akcji informacyjnej dotyczącej ochro-
ny środowiska i dbania o najbliższe otoczenie, przygo-
towując wspólnie z uczniami gazetkę szkolną.

Następnie nauczyciele przyrody przeprowadzili 
w klasach 4-6 lekcje na temat: „Listy dla Ziemi – jak 
nie być jednorazowym, czyli o sposobach zmniejsza-
nia ilości odpadów”. Głównym celem zajęć było za-
poznanie uczniów z działaniami, jakie mogą podjąć 
w codziennym życiu, aby zmniejszyć ilość wytwarza-
nych odpadów i pozytywnie wpływać na środowisko. 
Na zajęciach każdy uczeń samodzielnie redagował 
„List dla Ziemi”. Dalszym krokiem było zapoznanie 
swoich najbliższych z treścią listu oraz ich wspólne 
omówienie.

Kolejnym przedsięwzięciem było przygotowanie 
wystawy, na której były zaprezentowane wszystkie 
listy. Najpiękniejsze listy były czytane przez autorów 
na uroczystym podsumowaniu Akcji „Drzewko za 
butelkę”. Przygotowanie barwnego korowodu, który 
przeszedł ulicami naszej miejscowości było kolejnym 
działaniem. Celem tego przemarszu było zaprezen-
towanie wcześniej przygotowanych przez uczniów 
każdej klasy haseł, plakatów, transparentów pro-
pagujących ochronę naszej Planety. Uczniowie idąc 
skandowali swoje hasła, tym samym informując miesz-
kańców, że np. nie zgadzają się, gdy są palone śmieci 
w piecach domowych lub wyrzucane na dzikie wysypi-
ska. Wszystkie transparenty, hasła, plakaty po przemar-

szu były prezentowane przed szkołą. Rodzice jeszcze 
raz mogli zapoznać się, jak możemy wspólnie zadbać 
o naszą Ziemię.

Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Ziemi 
było posadzenie drzewek w naszym parku szkolnym, 
które uzyskaliśmy w nagrodę za zbiórkę butelek PET od 
przedstawicieli Zakładów Azotowych w Puławach.

Nauczyciele przyrody w Szkole Podstawowej
w Górze Puławskiej
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30 maja 2017 r. w Komendzie 
Powiatowej Policji w Puławach od-
był się II etap Konkursu Wiedzy 
Prewencyjnej pod hasłem „Je-
stem Bezpieczny”. Gminę Puławy 
reprezentowała na tym konkursie 
drużyna uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Gołębiu, która zwycięsko 
przeszła etap I-gminny. Uczniowie 

Bezpieczeństwo promujemy, bo swe 
życie szanujemy

z Gołębia wykazali się dużą wiedzą 
prewencyjną, zaprezentowali ha-
sło dotyczące bezpieczeństwa oraz 
przygotowali projekt koszulki.

Ostatecznie po trzech konku-
rencjach drużyna z Gołębia zajęła
I - miejsce. W składzie reprezentacji 
szkoły zgodnie z regulaminem było 
dwóch uczniów z klasy IV: Natalia 

Pyra, Maciej Stachyra, dwóch z kla-
sy V: Julia Klos, Mikołaj Łukasiewicz 
oraz dwóch z klasy VI: Agata Czar-
necka i Natalia Capała. Uczniów do 
konkursu przygotowała Pani Dorota 
Jabłońska.

Tekst: Izabella Antoniak 
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Owocne pasje naszych mieszkańców 
– Mateusz Żmudziński 

Mateusz Żmudziński, mieszkaniec Gołębia, student 
Politechniki Warszawskiej, udowadnia, że można 
łączyć naukę z pasją. Od wielu lat interesuje się ko-
lejami, tramwajami, szeroko rozumianym transpor-
tem publicznym, a także elektrotechniką. Łącząc te 
elementy w jedną całość, a także chęć zrewolucjo-
nizowania świata dołączył do zespołu Hyper Poland 
University Team, który tworzy transport przyszłości – 
Hyperloop.

Na początku należy wyjaśnić czym jest idea Hyper-
loop. Jest to nowy środek transportu umożliwiający 
przemieszczanie osób lub ładunków z bardzo dużą 
prędkością w oparciu o koncepcję zrównoważonego 
transportu. To połączenie pociągu i samolotu. Kapsu-
ła z pasażerami lub towarami porusza się w specjalnej 
rurze bez kontaktu z podłożem wykorzystując magne-
tyczną lewitację oraz łożyska powietrzne. Dzięki Hyper-
loopowi, podróż z Lublina do Warszawy będzie trwać 
jedynie 10 minut.

Mateusz w projekcie jest odpowiedzialny za lewitację 
oraz hamowanie. Dzięki ciężkiej pracy z całym zespo-
łem zakwalifi kowali się do fi nału konkursu SpaceX Hy-

perloop Pod Compe� � on II, odbywającego się w Sta-
nach Zjedonoczonych, który organizowany jest przez 
czołowego wizjonera świata – Elona Muska, twórcę 
chociażby samochodów Tesla. Warto nadmienić, że do 
fi nału zakwalifi kowały się tylko 24 drużyny ze startu-
jących ponad 1000 zespołów z całego świata. Obrazu 
niezwykłego wyróżnienia dopełnia fakt, że z Europy za-
kwalifi kowały się tylko 4 drużyny.

Jak sam mówi, obecnie społeczeństwo podchodzi 
bardzo sceptycznie do tej formy transportu. Równo-
cześnie zaznacza, że przecież kiedyś ludzie bali się sa-
molotów. Dzięki takim wizjonerom jak bracia Wright, 
którzy w 1903 roku odbyli pierwszy lot samolotem sil-
nikowym, już 66 lat później możliwe było lądowanie 
ludzi na księżycu. Mateusz podkreśla, że w tej chwili 
sytuacja jest podobna. Ludzie obawiają się nowej, wy-
dawać by się mogło, nieco dziwacznej formy transpor-
tu, jednakże jest to proces naturalny i wierzy w to, że 
za kilkadziesiąt lat transport Hyperloop będzie równie 
powszechny co transport kolejowy.

Redakcja
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Kościół parafi alny w Gołębiu zo-
stał zbudowany w latach 1628-36. 
Fundatorem świątyni był ówcze-
sny proboszcz gołębski, ks. Szymon 
Grzybowski. W budowie pomagali 
parafi anie (parafi a Gołąb liczyła 
wtedy 19 wsi) oraz dzierżawca Go-
łębia Jerzy Ossoliński. Kościół na 
przestrzeni wieków był wielokrot-
nie remontowany. Można śmiało 
powiedzieć, że każde pokolenie od-
nawiało świątynię. Przez wiele lat 
kościół znajdował się na wzniesie-
niu, teren przykościelny był ogro-
dzony i otoczony fosą.

Najstarsza znana ilustracja ko-
ścioła w Gołębiu pochodzi z 1852 
roku. Na podstawie ilustracji zo-
stała wykonana litografi a włączona 
do „Albumu Lubelskie” wydanego 
kilka lat później. Adam Lerue po-
dróżował po Lubelszczyźnie i ryso-
wał najstarsze zabytki. Na litografi i 
widzimy kościół z drewnianymi ko-
pułami wież, dach kryty dachówką 
(z licznymi ubytkami), zniszczony 
mur kościelny. W rogu cmentarza 
otaczającego Domek Loretański 
znajdował się mały murowany do-
mek – w pozostałych rogach ogro-
dzenia również były takie budynki. 
Były to domy dla duchownych spra-
wujących specjalne nabożeństwa 
do Matki Bożej Loretańskiej. Z cza-
sem rozebrano chałupki i obecnie 
w czterech rogach ogrodzenia 
kościelnego znajdują się ołtarze. 
Jeszcze w końcu XIX wieku przepro-
wadzono remont kościoła, w 1856 
roku kopuły wież zostały przebu-
dowane i pokryte blachą, przebu-
dowano wnętrze kościoła (między 
innymi: wzmocniono chór, zamu-
rowano część klatki schodowej pro-
wadzącej do piwnicy pod wieżami, 
zamurowano pomieszczenia w piw-
nicach).

Kolejne fotografi e pochodzą 
z 1916 roku, wykonano je niedługo 
po remoncie kościoła w latach 1903-
1914. Na zdjęciach widać dach kry-
ty dachówką będący na tej samej 
wysokości, co obecny dach kościo-
ła. Część dachu nad apsydą została 
pokryta blachą. Widać również duży 

Jak zmieniał się kościół w Gołębiu?

Kościół w Gołębiu, litografi a z „Album Lubelskie” Adama Lerue, 1852.
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plac przed kościołem, a na terenie 
przykościelnym stare drzewa, nie-
które przetrwały do dziś.

Kolejne zdjęcie kościoła pocho-
dzi z 1939 roku i zostało wykona-
ne przez niemieckiego fotografa. 
Ukazuje kościół od strony stawu, 
czyli Gruszki. Na zdjęciu widać rów-
nież Michałki, czyli dom ostatniego 
dzierżawcy Gołębia.

W czasie II wojny światowej 
Niemcy ostrzeliwali kościół pociska-
mi zapalającymi. Doszczętnie spło-
nął dach kościoła. Dach był wysoki, 
ciężka dachówka i grube drewniane 
belki uderzały w sklepienie, do-
szczętnie została zniszczona a� yka 
między wieżami, w niszach której 
znajdowały drewniane fi gury pa-
tronów kościoła.

Pożar kościoła w Gołębiu we 
wspomnieniach Ks. Witolda Stań-
czaka (1914-2013):

Zabraliśmy na konny wóz, co było 
można i udaliśmy się do Parafi anki. 
Zakrysti ę zabezpieczyliśmy przez 
zaryglowanie drzwi przy pomocy 
kowala Kłosowskiego. Kilka razy 
dojeżdżaliśmy z Parafi anki do Go-
łębia, by jeszcze coś zabrać. Wie-
że kościelne były w dalszym ciągu 
ostrzeliwane. Podczas jednego 
z dojazdów do Gołębia zauważy-
liśmy z odległości stacji kolejowej 
wielki pożar na gołębskim kościele. 
Okazało się, że Niemcy pociskami 

zapalającymi wzniecili pożar na da-
chu kościelnym. Potężne drewnia-
ne wiązania dachowe płonęły jak 
wielka pochodnia. Był to wstrzą-
sający widok – pożar wspaniałej 
gołębskiej świątyni. Ogrom pożaru 
sprawiał wrażenie, że cały gołębski 
kościół płonie, a więc i jego wnę-
trze. Jednak siedemnastowieczne 
sklepienie wytrzymało i wnętrze 
kościoła ocalało. Natomiast płoną-
ce belki, spadające z dachu kościel-
nego na dach zakrysti i, dostały się 
do jej wnętrza i całe wyposażenie 
zakrysti i spłonęło.

(…) 17 stycznia 1945 roku ruszy-
ła sowiecka ofensywa. Wróciliśmy 
do spalonego w dużej części Gołę-
bia. Plebania, mimo rozbitego jed-
nego narożnika, nadawała się do 
zamieszkania. Zaczęliśmy porząd-Kościół w Gołębiu w 1916 roku. Fotografi e ze zbiorów Towarzystwa Opieki Nad Zabyt-

kami Przeszłości, źródło: fotopolska.eu.

Widok ogólny kościoła, fot. Erwin Hoff  1939, fotografi a ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego.
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kować teren przykościelny. Sprzed 
frontu kościoła usunęliśmy masę 
gruzu. Wnętrze kościoła po upo-
rządkowaniu i oczyszczeniu przed-
stawiało się dość dobrze. Obawę 
budziły wieże kościelne. Mocno 
podcięte pociskami artyleryjskimi 
mogły w każdej chwili runąć na 
ziemię lub na sklepienie kościoła. 
Dopiero po pewnym czasie podczas 
silnej wichury, jedna z nich runę-
ła na sklepienie, które i ten ciężar 
wytrzymało. Chwała siedemna-
stowiecznym budowniczym! [Dzie-
je rodzinnej parafi i i kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP, św. Floriana 
i św. Katarzyny w Gołębiu, diecezja 
lubelska, oprac. Witold Stańczak 
TChr, Barbara Kozak, Gołąb 1999, 
s. 18-19.]

Tekst: Małgorzata Daniłko
 www.golabnadwisla.pl

Kościół w Gołębiu po zniszczeniach wojennych, źródło: www.spgolab.szkolnastrona.pl

Kościół parafi alny pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu – stan obecny, fot. Kamil Lewandowski
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W kolejnym wydaniu naszego cy-
klu do rozmowy zaprosiliśmy Panią 
Agnieszkę Kozińską, pełniącą od 
niedawna funkcję sołtysa w nowo 
powstałym sołectwie Sosnów. Wy-
bory odbyły się 27 lipca br. a Pani 
Agnieszka uzyskała jednogłośne 
poparcie obecnych na zebraniu 
mieszkańców. Na członków Rady 
Sołeckiej zostali wybrani: Pani Syl-
wia Winiarczyk, Pan Marcin Winiar-
ski, Pan Radosław Winsztal i Pan 
Roman Przewłoka, który objął funk-
cję Przewodniczącego Rady.

Redakcja: Co skłoniło Panią do 
objęcia funkcji sołtysa?

Agnieszka Kozińska: Nigdy nie my-
ślałam, żeby zostać sołtysem. Moją 
kandydaturę zgłosili mieszkańcy 
i widząc, że mam całkiem spore po-
parcie zgodziłam się. Teraz ogrom-
nie się cieszę z tej decyzji, a naj-
bardziej cieszę się z zaufania jakim 
obdarzyli mnie mieszkańcy Sosno-
wa i postaram się zrobić wszystko 
aby się na mnie nie zawiedli.

R: Czy pełnienie takiej funkcji jest 
łatwe czy trudne?

AK: Jest to dla mnie zupełnie 
nowe wyzwanie w moim życiu i do-
piero uczę się wszystkiego. Wiado-

Nasze Sołectwa, nasi Sołtysi – Sosnów
mo, że początki bywają trudne, ale 
spotykam na swojej drodze wiele 
sympatycznych i bardzo pomocnych 
mi osób, które pomagają i wspiera-
ją mnie we wszystkich działaniach. 
Myślę, że praca sołtysa z biegiem 
czasu nie będzie trudna, ale na 
pewno wymaga dużo poświęcenia 
i ogromnego zaangażowania w re-
alizację zamierzonych celów.

R: A co jest najtrudniejsze w peł-
nieniu tego stanowiska?

AK: Najtrudniejsze z pewnością 
będzie to, że nie wszystkich da się 
zadowolić bo jak wiadomo potrzeb 
jest dużo a funduszy na wszystko 
nie wystarczy.

R: Z jakiego przedsięwzięcia zre-
alizowanego wspólnie z mieszkań-
cami jest Pani najbardziej dumna?

AK: Jest to początek mojej ka-
dencji, jestem sołtysem zaledwie 2 
miesiące, ale wierzę, że w przyszło-
ści będę miała wiele powodów do 
dumy.

R: Czym się Pani zajmuje zawodo-
wo?

AK: Ukończyłam szkołę na kie-
runku pedagogika pracy socjalnej 
w Lublinie, obecnie nie pracuję za-
wodowo. Zajmuję się domem i wy-
chowywaniem moich wspaniałych 
dzieci - Małgosi i Bartusia.

R: Co Pani lubi robić w wolnych 
chwilach?

AK: Dzieci pochłaniają większość 
mojego wolnego czasu, a ja uwiel-
biam spędzać aktywnie z nimi czas. 
Lubię spacery, wycieczki rowerowe 
oraz słuchać muzyki. Lubię również 
wszelkiego rodzaju robótki ręczne, 
a szczególnie wyszywanie obrazów 
ha� em krzyżykowym - to jest coś 
co mnie najbardziej odpręża.

R: Jakie są Pani bliższe i dalsze 
plany na przyszłość?

Przede wszystkim kładę nacisk na 
poprawę bezpieczeństwa w naszej 
małej społeczności. Bardzo bym 
chciała aby udało nam się zro-
bić odwodnienie, gdyż duża część 
mieszkańców ma problem po każ-
dej większej ulewie. Mam nadzie-
ję że uda mi się także zintegrować 
mieszkańców i wspólnie będziemy 

dążyć do poprawy jakości życia 
w Sosnowie.

Z kart historii miejscowości…
Sosnów
Wieś Sosnów utworzono w pierw-

szej połowie XIX w. na gruntach 
majątku Pachnowola, zaś nazwa 
miejscowości pochodzi od lasów 
sosnowych, na karczunku których 
powstała. Dawniej Sosnów był za-
siedlony w większości przez osadni-
ków niemieckich, a do wybuchu II 
Wojny Światowej we wsi mieszkały 
tylko dwie polskie rodziny. W 1944 
r. wraz ze zbliżającym się od wscho-
du frontem, koloniści opuścili miej-
scowość i już nie powrócili, zaś na 
pozostawionej przez nich ziemi, po 
wojnie utworzono Rolniczą Spół-
dzielnię Produkcyjną.

Rozkwit działalności RSP przypa-
da na lata 70. XX w., kiedy dzięki 
dotacjom państwowym spółdziel-
nię przebudowano, tworząc warsz-
taty naprawcze sprzętu rolnego, 
magazyny, chlewnie, przetwórnię 
owoców i warzyw oraz założono 
sad. W tym czasie do sosnowskiej 
RSP przyłączono wiele państwo-
wych gospodarstw m.in. z Celejo-
wa, Końskowoli, Janowic i Polesia. 
Spółdzielnia zakończyła swoją dzia-
łalność wraz z nadejściem zmian 
ustrojowych w Polsce po 1989 r.

W Sosnowie w niewielkim zagaj-
niku położonym wśród pól, ok. 150 
m na południe od dawnej drogi 
krajowej nr 12 (Puławy – Radom), 
znajduje się cmentarz wojenny. 
Spoczywają na nim żołnierze ar-
mii niemieckiej, austro-węgierskiej 
i rosyjskiej, polegli podczas I Wojny 
Światowej w walkach o Twierdzę 
Dęblin. W okresie okupacji niemiec-
kiej nekropolia została otoczona 
parkanem z kamienia wapiennego 
i drewna, a na jej terenie ustawiono 
krzyże. Nie przetrwały one jednak 
działań frontowych II Wojny Świa-
towej, ulegając zniszczeniu w sku-
tek ostrzału artyleryjskiego, pro-
wadzonego nad Wisłą przez Armię 
Czerwoną. Dzięki współpracy sa-
morządu Gminy Puławy z organiza-
cją Austriacki Czarny Krzyż (Öster-
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reichisches Schwarzes Kreuz – skrót 
ÖSK), w latach 2013-2016 na cmen-
tarzu przeprowadzono szereg prac 
rewitalizacyjnych. Ustawiono ka-
mień upamiętniający poległych żoł-
nierzy, przy którym później stanęły 
dwa metalowe krzyże – rzymsko 
i greckokatolicki. Usunięto część 
zadrzewienia, wykonano alejkę 
i utwardzono drogę dojazdową do 
nekropolii. Wszystkie prace zostały 
sfi nansowane w całości przez stro-
nę austriacką.

Cmentarz wojenny w Sosnowie (stan obecny).

Jedna z plantacji truskawek, które często napotkamy w krajobrazie Sosnowa.
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Mały Kalendarzyk Kulturalny
Z okazji Dnia Dziecka, w dniu 1 

czerwca br. Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gołębiu zorganizował „Festyn 
Dziecięcy”.

Imprezę rozpoczęło otwarcie 
wystawy prac plastycznych dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodzieży 
szkolnej z terenu Gminy Puławy pod 
hasłem. „Pejzaż nad Wisłą”. Na kon-
kurs wpłynęło 127 prac plastycznych, 
wszystkie prezentowały wysoki i bar-
dzo wyrównany poziom artystyczny. 
Na szczególne wyróżnienie za ilość 
i jakość nadesłanych prac zasługują 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Zarzeczu. Wszyscy uczestnicy zo-
stali nagrodzeni drobnymi nagroda-
mi i pamiątkowymi dyplomami.

Gry i konkursy z nagrodami oraz 
malowanie twarzy cieszyły się 
ogromną popularnością podczas 
wspólnej zabawy, której towarzy-
szyły radość i uśmiech dzieci. Do-
datkową atrakcją był pokaz modeli 
latających w wykonaniu podopiecz-
nych Pana Janusza Kondka ze świe-
tlicy GOK w Borowej, który odbył 
się na parkingu przed GOK. Na 
koniec było wspólne grillowanie. 
W imprezie wzięło udział 40 dzieci.

17 czerwca br. w GOK miała miej-
sce wystawa - przegląd twórczości 
Pani Marianny Rodak.

Autorka swoją przygodę z malar-
stwem rozpoczęła 20 lat temu. Na 
przestrzeni lat wypracowała różne 
techniki – olej, akwarela, gwasz. 
Jej ulubioną tematyką są pejzaże, 

ogrody i kwiaty. Piękno otaczającej 
nas przyrody skłoniło Panią Ma-
riannę do tworzenia własnej poezji. 
Szczególne jednak miejsce w twór-
czości zajmują ikony, którym odda-
ła się bezgranicznie. Kunszt artystki 
został doceniony na Wojewódzkim 
Triennale Sztuki w Lublinie, gdzie 
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została wyróżniona. Publiczność też 
nie zawiodła.

2 lipca br. podczas 7 święta Tru-
skawki w Gminie Puławy na scenie 
zaprezentowały się Nikola i Karina 
Ciesielskie oraz Pani Małgorzata 
Kowal - przygotowane przez Pana 
Zbigniewa Barankiewicza. „Kącik 
plastyczny” przygotował Pan Tade-
usz Abraszek, a poprowadziła go 
Pani Aneta Ciesielska. Truskawko-
wy Turniej Sołectw przygotowała 
i poprowadziła Pani Ewa Rodzik. 
Turniej zawsze cieszy się dużą po-
pularnością, zmagania sprawno-
ściowe gromadzą liczną publicz-
ność i kibiców, którzy pilnują i tak 
obserwują poszczególne konku-
rencje, że nie ma mowy o pomyłce 
bądź niedopatrzeniu. W tym roku 
w Turnieju uczestniczyło 8 drużyn, 
a miejsce pierwsze zdobyła drużyna 
z Góry Puławskiej.

14 lipca br. w GOK odbył się Tur-
niej Tenisa Stołowego o Mistrzo-
stwo Gołębia. Do rywalizacji stanę-
ło 16 uczestników, w tym młodzież 
i dorośli. Po zaciętej walce Mistrzem 
Gołębia został Dawid Miazga.

27 sierpnia br. w Gołębiu mia-
ły miejsce Dożynki Powiatowe. 
W GOK miał miejsce konkurs pla-
styczny pt. „ Jak widzę pracę rol-
nika”. Pracownicy GOK pracowali 
w poszczególnych komisjach kon-

kursowych i wydawali poczęstunek 
dla występujących na scenie zespo-
łów. Nasze Seniorki również zapre-
zentowały się na scenie dożynko-
wej. Pogoda i publiczność dopisała.

2 września br. w świetlicy wiej-
skiej w Gołębiu wspólnie czytaliśmy 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskie-

go. Uczniowie i nauczyciele naszych 
szkół z dyrektorami na czele, pra-
cownicy GOK i biblioteki, rodzice 
i mieszkańcy Gołębia kolejny raz za-
prosili do wspólnego czytania. Było 
swojsko, wesoło i sympatycznie.

Ewa Rodzik – GOK w Gołębiu 
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Apel o pomoc dla Doroty Olszewskiej zd. 
Baczkowskiej – mieszkanki Gminy Puławy

Zwracamy się z prośbą o wspar-
cie na leczenie i rehabilitację Do-
roty Olszewskiej. Jest to młoda, 
wykształcona, 28-letnia kobieta, 
która do niedawna cieszyła się ży-
ciem i była pełna marzeń. W sierp-
niu ubiegłego roku wzięła ślub. 
Trzy miesiące później, 23 listopada 
2016 r. wszystko runęło. Z niezna-
nych przyczyn doszło do niedotle-
nienia mózgu.

Obecnie Dorota jest w stanie 
śpiączki. Wymaga intensywnej reha-
bilitacji, leczenia i diagnostyki. Wie-
rzymy, że wciąż jest dla niej nadzieja. 
Dorota jest dla nas całym światem, 
nadaje sens naszemu życiu.

Kochająca rodzina
Dorota Olszewska jest pod opieką 

Fundacji Avalon. Środki na jej lecze-
nie i rehabilitację można przekazać 
w formie darowizny, charytatyw-
nego SMS-a, lub przeznaczając 1% 
podatku.

Jak przekazać darowiznę?
Należy dokonać przelewu banko-

wego (może być przelew interneto-
wy) lub wpłaty na poczcie:

• Nazwa odbiorcy: Fundacja 
Avalon – Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym, ul. Mi-
chała Kajki 80/82 lok. 1, 04-
620 Warszawa.

• Numer rachunku odbiorcy: 62 
1600 1286 0003 0031 8642 
6001, rachunek jest prowa-
dzony przez BGŻ BNP Paribas 
Bank Polska S.A.

• W tytule wpłaty należy podać 
nazwisko i numer członkow-
ski nadany przez Fundację tj. 

Olszewska, 8147 (ten dopisek 
jest bardzo ważny).

Jak przekazać 1%?
Wypełniając roczne zeznanie PIT, 

podatnik musi obliczyć podatek na-
leżny wobec Urzędu Skarbowego. 
W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZA-
NIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PU-
BLICZNEGO (OPP) należy:

• Wpisać numer KRS: 
0000270809,

• Obliczyć kwotę 1%,
• W rubryce INFORMACJE UZU-

PEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) 
należy wpisać nazwisko oraz 
numer członkowski nadany 
przez Fundację tj. Olszewska, 
8147

Jak przekazać SMS charytatywny?
Należy wysłać SMS pod numer 

75 165 o treści POMOC 8147 (bez 
nazwiska). Koszt SMS-a to 6,15 zł 
bru� o (kwota zawiera VAT), z czego 
5 zł stanowi darowizna na rzecz Pod-
opiecznego. Zgodnie z regulaminem 
subkonta, Fundacja pobiera od da-
rowizn opłatę w wysokości 3%. 
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Górskie wędrowanie

Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór, które po-
wstało w grudniu 2016 r. z inicjatywy Pana Roberta 
Małkusa – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Brono-
wicach, przystąpiło do projektu zdobycia Korony Gór 
Polski. Geografowie wyodrębnili 28 pasm górskich 
w Polsce. Każde pasmo ma swój najwyższy szczyt któ-
ry chcą zdobyć członkowie Towarzystwa.

W sierpniu br. odbyła się już trzecia wyprawa Towa-
rzystwa w Sudety Wschodnie, gdzie zdobyliśmy 7 szczy-
tów z tego rejonu Polski: Góry Bardzkie – Kłodzka Góra 
(765 m n.p.m.), Góry Opawskie – Biskupia Kopa (889), 
Góry Stołowe – Szczeliniec Wielki (919), Góry Złote – 
Kowadło (989), Góry Orlickie – Orlica (1084), Góry Bial-
skie – Rudawiec (1112) oraz Masyw Śnieżnika – Śnież-
nik (1425 m n.p.m).

Na początku września wybór padł na najwyższy szczyt 
Polski – Rysy (2499 m n.p.m.). Zapowiedzi pogodowe 
były pomyślne, dlatego zdecydowaliśmy się zaryzyko-
wać, lecz jak to zwykle bywa, prognozy prognozami, 

a rzeczywistość rzeczywistością. Fakt, że nie padało był 
dość pozytywny, ale pogoda pozostawiała wiele do ży-
czenia. Mgła (liczyliśmy na piękne widoki…) oraz prze-
nikliwy wiatr i temperatura w granicach 0 (miało być 
27 stopni), a na dodatek kolejka pod kopułą szczytową 
(czekaliśmy ponad 1,5 godziny na wejście na szczyt…) 
spowodowało, że nie było to takie proste. Udało się, 
kolejny raz góra pozwoliła się zdobyć i jesteśmy z tego 
powodu bardzo szczęśliwi. A następne szczyty czekają 
– zostało nam ich jeszcze 15.

W wyprawie uczestniczyli: członkowie towarzystwa 
E.Kochaniec, K.Cieniuch, A.Korpysa, S.Poświatowska, 
T.Baracz, R.Małkus oraz sympatycy wspaniałej gór-
skiej przyrody K.Smyrgała, U.Podgórska, B.Ścibior i A. 
i R.Skomra. Wspaniała EKIPA i super przygoda.

Tekst: Robert Małkus – Prezes Zarządu PTMG
PS Zachęcam do przystąpienia w szeregi naszego To-

warzystwa. Można nas znaleźć m.in. na FB. 
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30 lat minęło…

14 lipca 2017 r. odbyła się uroczy-
sta gala z okazji 30-lecia istnienia 
Zakładu Produkcyjno Handlowego 
Stanisław Krzaczek, największego 
producenta kotłów centralnego 
ogrzewania w naszym regionie.

Uroczystość swoją obecnością 
uświetniło wielu wspaniałych go-
ści, między innymi Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego – Pan 
Krzysztof Grabczuk, Poseł na Sejm 
RP – Pan Krzysztof Szulowski oraz 
reprezentujący Wójta Gminy Puła-
wy - Sekretarz Pan Paweł Kamola. 
Na spotkanie licznie przybyli rów-
nież współpracujący z fi rmą kontra-
henci z Polski i zagranicy, dostawcy, 
przyjaciele oraz pracownicy. Na ju-
bileuszu nie zabrakło wspomnień, 
podziękowań i chwil wzruszeń. 
O historii, trudnościach, ale i suk-
cesach z ,,łezką w oku” wspominał 
właściciel fi rmy Stanisław Krzaczek.

Założona w 1987 roku fi rma to 
w chwili obecnej nowoczesny, 
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zautomatyzowany zakład produk-
cyjny produkujący nowoczesne, 
ekologiczne kotły grzewcze speł-
niające wysokie standardy emisji, 
odpowiadające klasie 5 wg PN EN 
303-5:2012 oraz ekodesignu. Nie-
ustanny rozwój fi rmy, inwestycje 
i doświadczeni pracownicy sprawi-
ło, że ZPH Stanisław Krzaczek stał 
się jednym z czołowych producen-
tów urządzeń grzewczych w Polsce. 
Zakład oprócz produkcji kotłów zaj-
muje się prefabrykacją konstrukcji 
stalowych dla budownictwa oraz 
przemysłu zbrojeniowego.

Zaproszeni goście mogli zoba-
czyć funkcjonujące linie produkcyj-
ne, a także nowo powstającą halę 
produkcyjną, która będzie mieścić 
m.in. malarnię proszkową i nowo-
czesny park maszynowy. Wszystko 
to pozwoli na dalszy rozwój i pod-
niesienie jakości powstających tu 
wyrobów.

Obecne fi rma zatrudnia blisko 
100 osób, ale dzięki inwestycjom 
i stałemu rozwojowi w Klikawie, dla 
mieszkańców naszej gminy powstają 
nowe miejsca pracy. W chwili obec-
nej fi rma poszukuje konstruktorów, 
spawaczy, ślusarzy, monterów i za-
prasza do składania aplikacji.

Jubileusz 30-lecia zakończył się 
bankietem w „Gościńcu nad Wisłą”, 
w miłej atmosferze przy dźwiękach 
muzyki. Goście podkreślali sukces 
i dynamikę rozwoju jaką przez ten 
okres osiągnęła fi rma, oraz zaanga-
żowanie i wkład w promocję nasze-
go regionu.

Tekst:  Marek Łach
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Dobiegają końca prace przy rozbudowie i przebudo-
wie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Go-
łębiu. Trwająca od kilkunastu miesięcy budowa jest 
drugą – pod względem zakresu i kosztów – wielką in-
westycją w rozwój infrastruktury oświatowej na tere-
nie Gminy Puławy.

Projekt rozbudowy budynku szkolnego w Gołębiu zo-
stał opracowany w 2015 roku. Pozwolenie na budowę 
stało się ostateczne w dniu 7 stycznia 2016 r. Niedługo 
potem zostały wszczęte niezbędne procedury, których 
celem było wyłonienie wykonawcy inwestycji.

O realizację rozbudowy ubiegało się 13 fi rm. W wy-
niku przeprowadzonego przetargu, wykonawcą został 
„Zakład Remontowo-Budowlany Rachwał S.C”. Uro-
czyste podpisanie umowy, opiewającej na kwotę 6 
870 780,00 zł nastąpiło w dniu 19 maja 2016 r. Wraz 
z umową na wykonawstwo inwestycji, została zawarta 
także umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. To 
zadanie realizuje Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” 
Sp. z o.o. za kwotę 38 800,00 zł.

Niespełna cztery miesiące później, 16 września 2016 
r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia wę-
gielnego. Akt erekcyjny został podpisany, poświęcony 
i – wraz z kilkoma pamiątkami m.in. aktualnym wyda-
niem „Kuriera Gminy Puławy”, szkolną gazetką i plaka-
tem trwających wówczas Europejskich Dni Dziedzictwa 
– wmurowany w ścianę szkoły.

Przedsięwzięcie zakłada niemal trzykrotne zwięk-
szenie powierzchni użytkowej budynku z 1018,92 m2 
do 3229,00 m2. Kubatura wzrośnie z 2873,00 m3 do 
13 321,00 m3.

Na parterze budynku zlokalizowano: sekretariat, 
pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora 
Gimnazjum, pokój nauczycielski, bibliotekę z czytelnią, 
wc damskie, wc męskie, wc dla niepełnosprawnych, 
dwie szatnie, por� ernię, kotłownię, pomieszczenie roz-
dzielni elektrycznej i pomieszczenie gospodarcze. Par-
ter budynku będzie dostępny dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo z poziomu terenu. W celu połączenia 
parteru i piętra zastosowano pla� ormę do komunikacji 
pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Budowana sala gimnastyczna będzie posiadała plac 
do gry o wymiarach 15 m x 28 m. Sala zostanie wypo-
sażona w kosze do gry w piłkę koszykową opuszczane, 
podwieszane do konstrukcji dachu oraz słupki do mo-
cowania siatki do gry w siatkówkę oraz w drabinki gim-
nastyczne. Sala przewidziana jest do podziału kotarą na 
dwie niezależne części do zajęć sportowych. W bryle 
Sali przewidziano przebieralnie dla uczniów wraz za-
pleczami sanitarnymi, szatnię dla osób niepełnospraw-
nych wraz z sanitariatem oraz pomieszczenie trenera. 

Rozbudowa budynku szkolnego 
w Gołębiu na fi niszu! 

Na zapleczu sali umiejscowiono magazynek sprzętu 
sportowego, scenę, która będzie oddzielona od sali za 
pomocą ścianki mobilnej, przebieralnię do obsługi sce-
ny. Widownia sali gimnastycznej będzie posiadała 215 
miejsc siedzących. Na realizację tej części inwestycji 
Samorząd Gminy Puławy pozyskał środki z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 801 200,00 zł.

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

Wykonana zostanie również droga wewnętrzna z pla-
cem manewrowym oraz chodniki piesze. Wzdłuż traktu 
pieszego znajdą się lampy oświetlenia zewnętrznego.

W istniejącym budynku szkoły zostanie zlikwidowa-
na klatka schodową a w jej miejsce wykonana nową na 
zewnątrz budynku, zostaną osadzone dodatkowe biegi 
schodowe, komunikujące piętro ze strychem budynku, 
zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych pomieszczeń 
oraz instalacja hydrantowa.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, prace przy 
rozbudowie szkoły w Gołębiu mają zakończyć się w po-
łowie listopada 2017 r. Później budynek czekały będą 
jeszcze procedury, związane z wydaniem pozwolenia 
na użytkowanie obiektu.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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Nie posiada smaku, zapachu, 
barwy, nie jest drażniący, jednym 
słowem sprawia wrażenie że go nie 
ma. Jednak pozory mylą – w od-
powiednim stężeniu potrafi  uśpić 
a następnie zabić ofi arę w niespeł-
na 20 minut. TLENEK WĘGLA – 
określany potocznie jako CZAD, jest 
groźnym gazem, z którym stykamy 
się praktycznie na co dzień, szcze-
gólnie w okresie jesiennym gdy roz-
poczyna się okres grzewczy.

Co roku w okresie grzewczym do-
chodzi do kilku tysięcy zaczadzeń, 
w tym kilkudziesięciu ze skutkiem 
śmiertelnym. Przyczyny tragedii 
są nadal te same: zaniedbanie, 
niewiedza, ignorancja przepisów, 
wadliwe instalacje odprowadzania 
spalin... Wielu nieszczęść można 
by uniknąć, gdyby przestrzegano 
przepisów. Niestety bardzo często 
właściciele i zarządcy budynków je 
lekceważą.

A jednak przepisy zobowiązują. 
O obowiązku czyszczenia kominów 
mówi wyraźnie § 34 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719). Zgodnie z nim nale-
ży czyścić przewody wentylacyjne, 
dymowe i spalinowe. Najczęściej, 
bo cztery raz w roku, trzeba to 
robić w domach, które są opala-
ne węglem, drewnem lub innym 
paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa 
razy w roku, czyści się wspomnia-
ne przewody w domach opalanych 
gazem, olejem lub innym paliwem 
ciekłym, natomiast przewody wen-
tylacyjne – raz w roku. Do corocz-
nych, okresowych kontroli stanu 
technicznego przewodów komi-
nowych i instalacji gazowych zo-
bowiązuje również ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.). Mówi o tym art. 62 ust. 1 
punkt 1lit.c. W zakres kontro-
li rocznych wchodzi sprawdzanie 
drożności przewodów wentyla-
cyjnych, dymowych, spalinowych. 

Zabójczy czad – bądź przezorny!
Niestety przepisy bardzo często nie 
są przestrzegane. Wielu właścicieli 
domów jednorodzinnych uważa, 
że obowiązek przeprowadzania 
rocznej kontroli ich nie dotyczy, ale 
są w błędzie. Po kontroli właścicie-
le oraz zarządcy mają obowiązek 
usunięcia stwierdzonych uszko-
dzeń, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia, pożar, 
wybuch albo zatrucie gazem. Za 
nieprzestrzeganie przepisów do-
tyczących czyszczenia kominów 
można zostać ukaranym grzywną 
na podstawie przepisów kodeksu 
wykroczeń. Poza tym osoba, któ-
ra ubezpieczyła swój dom np. od 
pożaru, a nie może udowodnić, 
że czyściła i sprawdzała przewody, 
pozbawia się szansy na odszkodo-
wanie. Komu najlepiej powierzyć 
czyszczenie i przegląd przewodów 
kominowych? Według wyjaśnień 
Korporacji Kominiarzy Polskich 
czyszczenie przewodów może wy-
konywać czeladnik lub mistrz ko-
miniarski, ale sprawdzać je tylko 
ten ostatni.

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla jest gazem po-
wstającym w wyniku niepełnego 
spalania węgla i substancji, które 
w swym składzie węgiel posiadają. 
Jest tym groźniejszy, że nie posiada 
smaku, zapachu, barwy, nie szczy-

pie w oczy i „nie dusi w gardle”. 
W bardzo dużym stężeniu (około 
75-100%) może lekko pachnieć 
czosnkiem. Ma też bardzo „wybu-
chowy” charakter, a w powietrzu 
pali się niebieskawym płomieniem. 
Jest nieco lżejszy od powietrza (gę-
stość 0,967), przez co łatwo prze-
nika przez ściany, stropy i warstwy 
ziemi. Do naszego organizmu do-
staje się przez drogi oddechowe. 
W dużym stężeniu może spowodo-
wać śmierć nawet w ciągu kilku mi-
nut! Jeśli nie zabije, uszkodzi mózg, 
serce, płuca. Najbardziej narażone 
na szkodliwy wpływ tlenku węgla 
są dzieci. Objawy łagodniejszego 
zatrucia przypominają grypę. Nie 
lekceważmy ich! Jeżeli odczuwasz 
silne bóle głowy (uczucie ucisku 
w skroniach), słabość, zawroty 
i mdłości, koniecznie otwórz okna 
na oścież i wezwij straż. Pamiętaj, 
że zagrożone jest życie twoje i two-
jej rodziny!

Co jest główną przyczyną zacza-
dzeń?

Głównym źródłem zatruć 
w budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów komino-
wych: wentylacyjnych, spalinowych 
i dymowych. Wadliwe działanie 
wspomnianych przewodów może 
wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czysz-

czenia,
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• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego sys-

temu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do nie-
drożności przewodów, braku ciągu, 
a nawet do powstawania zjawiska 
ciągu wstecznego, polegającego na 
tym, że dym i spaliny zamiast wydo-
stawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofają się z powrotem 
do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia?

W celu uniknięcia zaczadzenia 
należy:
• przeprowadzać kontrole tech-

niczne, w tym sprawdzanie 
szczelności przewodów komino-
wych, ich systematyczne czysz-
czenie oraz sprawdzanie wystę-
powania dostatecznego ciągu 
powietrza,

• użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa 
się proces spalania, zgodnie 
z instrukcją producenta,

• stosować urządzenia posiadają-
ce stosowne dopuszczenia w za-
kresie wprowadzenia do obrotu; 
w sytuacjach wątpliwych należy 
żądać okazania wystawionej 
przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgod-
ności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o specyfi kacji 
technicznej oraz przeznaczeniu 
i zakresie stosowania danego 
urządzenia,

• nie zaklejać i nie zasłaniać 
w inny sposób kratek wentyla-
cyjnych – trujące substancje za-

miast ulatniać dostają się wtedy 
do środka,

• w przypadku wymiany okien 
na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, ponieważ 
nowe okna są najczęściej o wie-
le bardziej szczelne w stosun-
ku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać 
wentylację. Tyle powietrza ile go 
wypływa przez komin, powinno 
napłynąć do pomieszczenia,

• systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 
nie zakłóca wentylacji, kartka po-
winna przywrzeć do wyżej wspo-
mnianego otworu lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wy-
posażone w termy gazowe), 
a najlepiej zapewnić, nawet nie-
wielkie, rozszczelnienie okien,

• nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów 
głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, przy-
spieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji na-
leży natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się 
znajdujemy i zasięgnąć porady 
lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamontowa-
nie w domu czujek dymu i gazu. 
Koszt zamontowania takich czujek 
jest niewspółmiernie niski do ko-
rzyści, jakie daje zastosowanie tego 
typu urządzeń.

Jak pomóc przy zatruciu tlen-
kiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem 
węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czy-

stego powietrza; w skrajnych przy-
padkach wybijając szyby w oknie,

• wynieść osobę poszkodowaną 
w bezpieczne miejsce, jeśli nie 
stanowi to zagrożenia dla zdro-
wia osoby ratującej; w przypad-
ku istnienia takiego zagrożenia 
pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym,

• wezwać służby ratownicze (po-
gotowie ratunkowe, Państwową 
Straż Pożarną),

• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie 

oddycha, ma zatrzymaną akcję 
serca, należy natychmiast zasto-
sować sztuczne oddychanie np. 
metodą usta - usta oraz masaż 
serca,

• nie wolno wpadać w panikę, kie-
dy znajdziemy dziecko lub do-
rosłego z objawami zaburzenia 
świadomości w kuchni, łazience 
lub garażu; należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielania 
pierwszej pomocy.

Pamiętajmy!!! Od stosowania się 
do powyższych rad może zależeć 
nasze zdrowie i życie oraz zdrowie 
i życie naszych bliskich. A wystarczy 
jedynie odrobina przezorności!

Artykuł przygotowano na podsta-
wie: informacji z Biura Rozpozna-
wania Zagrożeń Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Morawski
Zastępca Komendanta Powiato-

wego Państwowej Straży Pożarnej 
w Puławach

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości 
z okazji 75. rocznicy zbrodni, dokonanej 29 październi-
ka 1942 r. przez niemieckie wojska okupacyjne na dwu-
dziestu mieszkańcach Góry Puławskiej i okolicznych 
miejscowości.

Obchody odbędą się w niedzielę, 22 października 
2017 r. i rozpoczną o godz. 11:30 Mszą Święta w ko-
ściele parafi alnym w Górze Puławskiej. Po wspólnej 
modlitwie, dalsza część uroczystości odbędzie się na 
cmentarzy, przy zbiorowej mogile ofi ar zbrodni. 

75. rocznica zbrodni niemieckiej w Górze Puławskiej
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Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Mo-
vano z wyposażeniem kontenerowym trafił do druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali.

Zakup pojazdu kosztował 191 043,60 zł i został sfinan-
sowany ze środków Gminy Puławy (140 000,00 zł) oraz 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie (50 000,00 zł). Pozostałą 
kwotę przekazała firma Usługi lakierniczo-blacharskie Ry-
szard Miturski i syn.

Parametry techniczne samochodu pozwalają na szybkie 
dotarcie na miejsce prowadzonej akcji ratowniczej, rów-
nież w trudnych warunkach terenowych. Wyposażenie 
zamontowane w pojeździe ma za zadanie ułatwienie roz-
poznania zagrożenia, umożliwienie określenia i wyznacze-
nia terenu zagrożenia oraz podjęcia stosownych działań 
ratowniczych.

W ostatnich latach tabor Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Gminy Puławy wzbogacił się o kilka nowych pojazdów. 

W Gołębiu, pomiędzy budynkami ośrodka zdrowia 
i domu kultury powstało nowoczesne i bezpieczne miej-
sce do ćwiczeń i zabawy. We wrześniu zakończyła się 
realizacja inwestycji, obejmującej zaprojektowanie i wy-
konanie placu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci w ra-
mach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Na placu zamontowano różnorodne urządzenia m.in. 

biegacz, wahadło, stepper, wioślarz, pajacyk, twister, mo-
tyl, orbitrek, bujak i huśtawka. Wyposażenie dodatkowe 
stanowi altana, ławostół, ławka, kosz na śmieci i tablica 
informacyjna z regulaminem. Nawierzchnia placu została 
utwardzona kostką brukową.

Wykonawcą robót była firma „MAGIC GARDEN” Sp. 
z o.o. z Pakości a wartość prac wyniosła 53 255,41 zł.

Przed dwoma laty podobny Opel Movano zasilił druhów 
z OSP w Bronowicach, wcześniej nowego Forda Transita 
otrzymała jednostka w Łęce. Średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki Renault służy od pięciu lat w OSP w Go-
łębiu, a strażacy z Niebrzegowa otrzymali pojazd Jelcz/
Star, pozyskany z ZSP Zakładów Azotowych „Puławy”.
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