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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Niech Narodzenie Syna Bożego
stanie się źródłem niezachwianej nadziei,

a wiara niech pokona chwile zwątpienia i smutku. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdrowia i pogody ducha,
chwil pełnych rodzinnego ciepła, niosących spokój i radość 
oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 

wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Puławy z kraju i zagranicy
życzą

Dorota Osiak

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy

Krzysztof Brzeziński

Wójt Gminy Puławy

Dorota Osiak

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Wójt Gminy Puławy

Gmina Puławy i Wójt Krzysztof Brzeziński 
z wyróżnieniem „Inwestor na Medal”

czytaj na str. 25



GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE – CZ. 1

Jedną z tegorocznych inwestycji drogowych, zrealizowanych na terenie naszej gminy było wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze gminnej nr 107493L w Łęce. Warstwa bitumiczna pokryła odcinek o długości 403 m i szerokości 3 m.
Wykonawcą robót była firma „WOD-BUD” Sp. z o.o. z Kraśnika, a ich wartość sięgnęła kwoty 180 981,44 zł.

W piątek, 10 listopada 2017 r., przy udziale mieszkańców i przedstawicieli samorządu gminnego, nastąpiło otwarcie zmoderni-
zowanego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaroszynie. Nawierzchnia asfaltowa pokryła odcinek o długości 653 
m i szerokości 3 m.
Wykonawcą robót była firma „WOD-BUD” Sp. z o.o. z Kraśnika, a ich wartość wyniosła 339 285,70 zł.
Na realizację inwestycji Urząd Gminy Puławy pozyskał dotację z budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 40 000,00 zł.
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W celu zapewnienia przejezdności dróg gminnych 
w okresie zimowym, przeprowadzone zostały niezbęd-
ne procedury wyboru wykonawców, którzy świadczyć 
będą usługi zimowego utrzymania tychże dróg.

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

Z innych wykonanych projektów technicznych warto 
wymienić dokumentację budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej w Bronowicach oraz odprowadzenia 
wód opadowych spływających obecnie z terenu przy-
szkolnego w kierunku ul. Janowieckiej w Górze Puław-
skiej.

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok między 
innymi wyposażono w urządzenia place zabaw w miej-
scowościach Klikawa i Matygi oraz siłownię zewnętrzną 
plenerową w Wólce Gołębskiej. Zamontowano również 
lampę solarną przy drodze wojewódzkiej w Dobrosła-
wowie i wymieniono okna w budynku dawnej szkoły 
w Pachnowoli. 

Z radością informuję, iż w terminie zgodnym z zawar-
tą umową, do odbioru końcowego została zgłoszona 
rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Gołębiu. Oczywiście uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu wymaga jeszcze szeregu 
kontroli ze strony upoważnionych organów, w szczegól-
ności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rozbu-
dowana placówka, oprócz części dydaktycznej, posiada 
również nowoczesną salą widowiskowo – sportową 
wraz z trybunami i sceną. 

Kończąc wątek inwestycyjny należy dodać, że Gmi-
na Puławy uzyskała pozwolenia Starosty Puławskiego 
na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Tomaszowie, 
zaś w trakcie wykonywania są obecnie dokumentacje 
projektowe budowy siłowni napowietrznych na tere-
nie naszej gminy.

W ubiegłym numerze „Kuriera” zamieściliśmy wzru-
szający apel rodziny o pomoc dla mieszkanki naszej 
gminy – Doroty Olszewskiej zd. Baczkowskiej, która 
z nieokreślonych dotąd przyczyn, od ponad roku prze-
bywa w śpiączce. Pragnę w tym miejscu serdecznie po-
dziękować Pani Jolancie Potapskiej – Prezes oraz pra-
cownikom Bio-Relax Centrum Medyczne Sp. z o.o. za 

Nadchodzące Święta Boże-
go Narodzenia oraz Nowy 
Rok 2018 skłania nas do 
refl eksji, analizy i podej-
mowania nowych wyzwań 
oraz planów. Na bieżąco 
przez cały rok na łamach 
naszego Kuriera informo-
waliśmy Państwa o tym, co 
dzieje się w naszej Gminie. 

Wiele informacji przekazujemy na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych miejscowościach, na naszej stronie 
internetowej www.gminapulawy.pl oraz facebooku – 
„owocnie nad Wisłą”. Zdarzało się również, że księża 
w kościołach parafi alnych wspierali nas, przekazując 
ważne dla mieszkańców Gminy Puławy informacje. Za-
leży nam bardzo na stałym kontakcie i jak najlepszych 
relacjach z Mieszkańcami. Cały czas rozważamy moż-
liwości jeszcze lepszej komunikacji z Państwem na co 
dzień. Prosimy również o Państwa suges� e, jesteśmy 
bowiem zawsze otwarci na nowe propozycje i pomysły!

Rok 2017 obfi tował w wiele owocnych inwestycji 
i zdarzeń. Jestem przekonany, że i w tym Kurierze każ-
dy z Państwa coś dla siebie znajdzie. Największym dla 
nas wyzwaniem były niewątpliwie rozbudowy dwóch 
szkół w Górze Puławskiej i Gołębiu. Zostało to również 
dostrzeżone w Polsce, o czym świadczy pres� żowe 
wyróżnienie naszej gminy Medalem w ogólnopolskim 
rankingu „Inwestor na Medal”. W tym miejscu jeszcze 
raz gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie 
w realizacji tych wiekowych inwestycji oświatowych. 
Kolejne strony tego Kuriera mówią o wielu pięknych 
i radosnych wydarzeniach. Wiele uroczystości zawdzię-
czamy Państwa pracy i zaangażowaniu! Za te owocne 
dzieła jako Wójt Gminy Puławy jestem zawsze bardzo 
wdzięczny i pragnę z całego serca podziękować!

Ostatni kwartał dobiegającego końca 2017 roku był bo-
gaty również pod względem inwestycyjnym. Na pierw-
szym miejscu wypada wymienić zrealizowaną dzięki 
współpracy samorządu gminnego i Województwa Lubel-
skiego przebudowę skrzyżowania ulicy Radomskiej, Ko-
zienickiej i Janowieckiej w Górze Puławskiej wraz zainsta-
lowaniem sygnalizacji świetlnej. Nadrzędnym celem tego 
zadania była znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym zwłaszcza z udziałem pieszych.

Wykonana została także nawierzchnia asfaltowa na 
drodze gminnej w Łęce oraz modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w Jaroszynie, na którą po-
zyskano dotację z budżetu Województwa Lubelskiego.

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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pomoc udzieloną Dorocie i ogromny wysiłek włożony 
w jej rehabilitację. 

Od kilku miesięcy trwają intensywne szkolenia kom-
puterowe, które nasza gmina – jako jedyna na Lubelsz-
czyźnie – realizuje w ramach projektu „e-Mocni: cyfro-
we umiejętności, realne korzyści”. Już kilkudziesięciu 
naszych mieszkańców skorzystało z tej możliwości. Cze-
kamy na kolejne osoby, które chciałyby podnieść swoje 
umiejętności obsługi komputera i Internetu.

Życząc Państwu ja najmilszej lektury pragnę poinfor-
mować, że wzorem ubiegłego roku w Waszych domach 
wkrótce zawitają gminne kalendarze! Zdobiąc Państwa 

Wójt Gminy Puławy
Krzysztof Brzeziński

domy niech nam uświadamiają, że wszyscy razem każ-
dego dnia możemy zmieniać nasze otoczenie tylko na 
lepsze!

Na Nowy Rok 2018 i Święta Narodzenia Pana pozdra-
wiam Państwa staropolskim Szczęść Boże!

Inwestycje i projekty w 2018 r. – projekt budżetu 
Wójta Gminy Puławy

14 listopada 2017 r. Wójt Gminy Puławy wydał za-
rządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy 
na 2018 rok, projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz przekazania tych projektów 
Radzie Gminy Puławy i Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej w Lublinie. Przedstawiamy poniżej zaproponowane 
przez Wójta wydatki inwestycyjne na 2018 rok - osta-
teczną decyzję co do budżetu gminy podejmie w formie 
uchwały Rada Gminy Puławy.

Lp. ZADANIE Plan na 
2018 rok

W tym Fundusz
Sołecki w 2018 roku

1 Budowa kanalizacji sanitarnej do msc. Sadłowice 1 506 361,00  

2 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Góra Puławska, 
ul. Radomska 200 000,00  

3 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Gołąb wraz z wymianą istniejących 
wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy 481 843,69  

4 Budowa dróg gminnych (szczegółowe informacje w tabeli poniżej) 4 238 972,19 90 529,19

5 Zakup działek pod drogi gminne 146 000,00  

6 Zakupy inwestycyjne w UG 25 000,00  

7 Zakupy inwestycyjne 6 609,00 6 609,00

8 Dach strażnicy OSP Leokadiów 60 000,00  

9 Montaż i demontaż pozostałych okien (8 sztuk) w budynku OSP wraz drzwiami 
aluminiowymi zewnętrznymi - Bronowice 12 200,00 12 200,00

10 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji 
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku strażnico - świetlicy 
w Leokadiowie

23 731,25 23 731,25

11 Wykonanie z kostki brukowej wjazdu i opaski wokół świetlicy wiejskiej (strażnicy) 
w Łęce 8 000,26 8 000,26

12 Wykonanie podjazdu do garażu i opaski wokół budynku strażnicy OSP 
w Opatkowicach 8 548,07 8 548,07

13 Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w budynku strażnicy OSP Opat-
kowice 4 000,00 4 000,00

14 Zakup samochodu dla OSP Opatkowice 250 000,00  

15 Wykonanie piłkochwytów w Szkole Podstawowej w Opatkowicach 10 000,00 10 000,00

16 Wykonanie podłóg w budynku SP w Borowej 40 000,00  

17 Modernizacja budynku Przedszkola w Gołębiu 43 000,00  

18 Zakupy inwestycyjne w GUiEWiK 118 000,00  

19 Doświetlenie w gminie 170 276,52 33 616,52

20 Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu przy SP 
w msc. Góra Puławska 300 000,00  



5INFORMACJE www.gminapulawy.pl

L.p. Nazwa zadania Dokumentacja/wykonanie

1 Chodnik w Anielinie Dokumentacja

2 Droga w Borowej (od „ul. Fortowej” na „Zarzekę”) – ok. 500 m Dokumentacja i wykonanie

3 Parking przy budynku szkoły w Borowej Dokumentacja i wykonanie

4 Drogi w Bronowicach (dz. 671 i 683) – ok. 70 m + ok. 80 m Dokumentacja i wykonanie

5 Droga gminna od drogi woj. 738 („Bronowice Kolonia”) – ok. 650 m Dokumentacja i wykonanie

6 Chodnik przy drodze woj. 738 (od sklepu do SUR) w Bronowicach – ok. 120 m Wykonanie

7 Droga w Dobrosławowie (dz. nr ewid. 67) – ok. 200 m Dokumentacja i wykonanie

8 Ul. Żuławy w Gołębiu wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową (I etap) Wykonanie

9 Droga (dz. nr ewid. 1811) w Gołębiu Dokumentacja z Funduszu Sołeckiego 
i wykonanie

10 Chodnik przy ul. Puławskiej w Gołębiu (naprzeciwko szkoły) Dokumentacja, wykup gruntu 
i wykonanie

11 Chodnik przy ul. Puławskiej w Gołębiu (kontynuacja w stronę drogi wojewódzkiej) Dokumentacja i wykonanie

12 Ul. Piękna w Górze Puławskiej – ok. 300 m Dokumentacja i wykonanie

13 Droga w Janowie (dz. nr ewid. 1/2 i 5/4) – ok. 550 m Dokumentacja i wykonanie

14 Ul. Cicha w Klikawie – ok. 300 m Dokumentacja i wykonanie

15 Chodnik w Klikawie (od ul. Akacjowej i Ogrodowej do budynku świetlicy gminnej) Dokumentacja

16 Droga Kochanów – Zarzecze wraz z przebudową przepustu i barierką – ok. 650 m Dokumentacja

17 Droga w Kolonii Górze Puławskiej („przy lesie”) – ok. 600 m Dokumentacja z Funduszu Sołeckiego 
i wykonanie

18 Droga Kowala – Kajetanów (I etap) – ok. 600 m Wykonanie

19 Chodnik w Kowali przy drodze wojewódzkiej Nr 738 Dokumentacja i wykonanie

20 Droga w Piskorowie (dz. nr ewid. 271) – ok. 400 m Dokumentacja i wykonanie

21 Droga w Wólce Gołębskiej („przy lesie”) – ok. 350 m  Wykonanie

22 Droga do szkoły w Zarzeczu – ok. 120 m Dokumentacja i wykonanie

23 Infrastruktura komunikacyjna (zatoki, perony) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wykonanie

24 Infrastruktura komunikacyjna (linia zasilająca elementy informacji przystankowych) w ramach 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wykonanie

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku

21 Świetlica Tomaszów 69 986,00  

22 1. Montaż do okien w świetlicy wiejskiej montowanych w 2017 r. parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych. 2. Wymiana stolarki okiennej w następnych 2 
salach + parapety zewnętrzne i wewnętrzne w świetlicy wiejskiej. 3. Wymiana 
z ościeżnicą drzwi wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w Pachnowoli

15 144,73 15 144,73

23 Wykonanie ogrodzenia od strony drogi woj. 840 i wykonanie utwardzenia kostką 
brukową przy budynku świetlicy od strony północnej w Borowej 25 117,26 25 117,26

24 Modernizacja budynku świetlicy w Smogorzowie Nr dz. 195 12 000,00 12 000,00

25 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej 
(płyta stadionu w Górze Puławskiej) 6 000,00  

26 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w msc. Gołąb 146 105,62  

27 Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w msc. Matygi 13 116,42 13 116,42

28 Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 
w Klikawie 29 748,58 29 748,58

29 Dokończenie zagospodarowania terenu na „Placu rekreacyjnym dla dorosłych 
i dzieci” w Gołębiu 16 900,00 16 900,00

30 Dokończenie zagospodarowania terenu na „Placu rekreacyjnym dla dorosłych 
i dzieci” w Gołębiu 16 900,00 16 900,00

31 Doposażenie siłowni w urządzenia rekreacyjne w Wólce Gołębskiej 21 128,25 21 128,25

OGÓŁEM 8 024 688,84 347 289,53
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Jak wynika z powyższego zestawienia, w 2018 r. naj-
bardziej kosztownym zadaniem będzie realizowany 
z udziałem środków pozyskanych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
projekt wykonania instalacji solarnych na terenie Gmi-

ny Puławy – część 1. Wszelkie istotne dla mieszkańców 
informacje związane z realizacją tego projektu będziemy 
przekazywać Państwu na bieżąco, za pomocą dostęp-
nych środków komunikacji.

Redakcja

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł

L.p. Nazwa zadania Łączne koszty 
finansowe

Planowane wydatki Jednostka reali-
zująca zadanie

Rok budżeto-
wy 2018

z tego źródła fi nansowania

Dochody 
własne jst

Kredyty 
i pożyczki

Środki 
pochodzące 

z innych 
źródeł

Środki 
wymienione 
w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
u.f.p.

Program

1.

Rozwój zrównowa-
żonego transportu 
łączącego Puławy 
i jego obszar funk-
cjonalny, w tym:

645 654,09 496 654,09 496 654,09 0,00 0,00 0,00

Urząd Gminy 
Puławy/RPO WL 

2014-2020

Budowa infrastruk-
tury komunikacyj-
nej w ciągu dróg 

gminnych na terenie 
Gminy Puławy

342 131,58 342 131,58 342 131,58 0,00 0,00 0,00

Budowa wewnętrz-
nej linii zasilającej 

elementy informacji 
przystankowych 

na terenie Gminy 
Puławy

163 522,51 154 522,51 154 522,51 0,00 0,00 0,00

Dostawa 
i montaż wiat 

przystankowych
140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Instalacje solarne 
na terenie Gminy 

Puławy cz. 1
5 355 035,61 5 318 750,61 0,00 0,00 1 512 634,05 3 806 116,56

Urząd Gminy 
Puławy/RPO WL 

2014-2020

3
Przebudowa budyn-

ku świetlicy wiej-
skiej w m. Skoki

279 397,00 265 000,00 140 378,00 0,00 0,00 124 622,00
Urząd Gminy 

Puławy/PROW 
2014-2020

Ogółem zadania 
inwestycyjne 6 280 086,70 6 080 404,70 637 032,09 0,00 1 512 634,05 3 930 738,56

1 Nauka kluczem do 
sukcesu 1 185 096,02 806 483,27 0,00 0,00 0,00 806 483,27 SAPO/RPO WL 

2014-2020

2 Gimnazjaliści na 
start 982 978,40 510 000,00 0,00 0,00 53 235,81 456 764,19 SAPO/RPO WL 

2014-2020

3 Gmina Puławy dla 
Seniorów 753 960,00 350 860,00 78,00 0,00 37 125,00 313 657,00 GOPS/RPO WL 

2014-2020

Ogółem zadania bieżące 2 922 034,42 1 667 343,27 78,00 0,00 90 360,81 1 576 904,46

Razem 9 202 121,12 7 747 747,97 637 110,09 0,00 1 602 994,86 5 507 643,02
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W okresie od września do listopada 2017 r. odbyły się 
trzy sesje Rady Gminy Puławy, podczas których Radni 
podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XXV/211/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
• XXV/212/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XXV/213/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dzie-
cięcymi oraz dziennymi opiekunami,

• XXV/214/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłob-
ków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta 
Gminy Puławy,

• XXV/215/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Puła-
wy z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków udzielenia stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów,

• XXV/216/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej w Leokadiowie w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową w Leokadiowie,

• XXV/217/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ste-
fana Czarnieckiego w Gołębiu,

• XXV/218/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej w Borowej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Borowej,

• XXV/219/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-

letniej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji 
Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puław-
skiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierzy 
2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze 
Puławskiej,

• XXV/220/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej w Bronowicach w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową w Bronowicach,

• XXV/221/2017 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Opatkowicach 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Opatkowicach,

• XXV/222/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego 
w Zarzeczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Bartosza Głowackiego w Zarzeczu,

• XXV/223/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pu-
ławach z siedzibą w Górze Puławskiej,

• XXV/224/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na tere-
nie Gminy Puławy,

• XXV/225/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w for-
mie darowizny na cel publiczny na rzecz Wojewódz-
twa Lubelskiego nieruchomości gruntowych o nr 
ewid. 230/1 o pow. 0,0019 ha dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW LU1P/00077545/7 w Sądzie 
Rejonowym w Puławach oraz nr 231/5 o po 0,0163 
(obręb nr 8 Łęka) stanowiących własność Gminy Pu-
ławy dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
LU1P/00043633/4 w Sądzie Rejonowym w Puławach,

• XXV/226/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie Gminy Puławy w 2017 roku,

Z działalności Rady Gminy Puławy

Podczas XXV sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 14 września 
2017 r. Wójt Krzysztof Brzeziński wspólnie z Przewodniczącą Rady Do-
rotą Osiak złożyli podziękowania i gratulacje na ręce druhen i druhów 
z OSP Opatkowice w uznaniu sukcesów odniesionych na Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych.



8 INFORMACJE

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!

• XXVI/227/2017 z dnia 12 października 2017 r. w spra-
wie zmian uchwały budżetowej na rok 2017,

• XXVI/228/2017 z dnia 12 października 2017 r. w spra-
wie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

• XXVII/229/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na rok 2017,

• XXVII/230/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej,

• XXVII/231/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w spra-
wie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 
Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na 2018 rok,

• XXVII/232/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,

• XXVII/233/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 
2018,

• XXVII/234/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie 
gminy Puławy na rok 2018,

• XXVII/235/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie Gminy Puławy,

• XXVII/236/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr 
XVIII/93/2012 w sprawie podziału Gminy Puławy na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

• XXVII/237/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy.

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

Redakcja

Przypominamy, że z końcem tego 
roku upływa 10-letni termin waż-
ności dowodów osobistych wyda-
nych w 2007 roku. Dowody wydane 
przed rokiem 2007 powinny być już 
wymienione. Kto z Państwa jeszcze 
nie wymienił dokumentu, powinien 
niezwłocznie złożyć wniosek.

Każdy posiadacz dowodu osobiste-
go może sam sprawdzić kiedy upływa 
termin ważności - jest on wskazany 
w prawym dolnym rogu dokumentu. 

W 2018 roku trzeba będzie wymie-
nić dowody, które zostały wydane 
w roku 2008.
 - W celu wymiany dowodu należy 

zgłosić się osobiście w Urzędzie 
Gminy (pokój nr 102 I piętro) lub 
w organie dowolnej gminy i złożyć 
wniosek. Do wniosku trzeba dołą-
czyć aktualną fotografi ę oraz oka-
zać do wglądu dowód osobisty, 
którym obecnie się posługujemy. 

 - Wniosek składany w gminie mu-
simy podpisać własnoręcznie, 
ale formularz może wypełnić za 
nas pracownik gminy w oparciu 
o nasze dane zawarte w rejestrze 
PESEL oraz informacje, które mu 
podamy. 

 - Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego można złożyć także w posta-
ci elektronicznej w organie dowol-
nej gminy, opatrzony bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfi -
kowanym przy pomocy ważnego 
kwalifi kowanego certyfi katu lub 
podpisem potwierdzonym profi -
lem zaufanym ePUAP. 

 - W przypadku, gdy osoba nie może 
złożyć wniosku o wydanie dowodu 
osobistego w organie gminy z po-
wodu choroby, niepełnosprawno-
ści lub innej niedającej się pokonać 
przeszkody, osoba ta zawiadamia 
o tym organ gminy. W takiej sytu-
acji przyjęcie wniosku odbywa się 
w miejscu pobytu tej osoby, je-
żeli pozwalają na to okoliczności, 
w jakich się ona znajduje, a do-
wód osobisty będzie mógł odebrać 
w gminie pełnomocnik. 

Dowody osobiste są wydawane 
nieodpłatnie. Czas oczekiwania na 
nowy dokument – do 30 dni.

O wydanie nowego dowodu osobi-
stego należy wystąpić: 
• co najmniej na 30 dni przed upły-

wem terminu ważności dotych-
czasowego dowodu osobistego,
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Projekt Gminy Puławy pn. „Gmina Puławy dla Se-
niorów” zyskał uznanie ekspertów w konkursie ogło-
szonym w grudniu 2016 r. i został zakwalifi kowany do 
dofi nansowania.

W dniu 3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Puławy Krzysz-
tof Brzeziński oraz Skarbnik Gminy Puławy Krystyna 
Jędrych podpisali umowę o dofi nansowanie projektu 
„Gmina Puławy dla Seniorów” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społecz-
ne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Cał-
kowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% 
stanowi dofi nansowanie ze środków europejskich (674 
526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Obej-
muje on trzy zadania:

Zadanie 1 - Realizacja zintegrowanych usług społecz-
nych (socjalnych) o charakterze profi laktycznym, akty-
wizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania. 
W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył usługi 
opiekuńcze, rehabilitacyjne, psychologiczne, zdrowotne, 
prawnicze dla 30 osób w podeszłym wieku oraz innych 
osób niesamodzielnych – w miejscu ich zamieszkania.

Zadanie 2 - Rozwój środowiskowych form pomocy 
i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form 

wsparcia środowiskowego. W ramach tego zadania 
GOPS zorganizuje dwa kluby seniora – w Gołębiu oraz 
w Górze Puławskiej (łącznie dla 20 osób).

Zadanie 3 - Działania wspierające opiekunów fak-
tycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. 
W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył wsparcie 
merytoryczne dla 10 osób opiekujących się osobami nie-
samodzielnymi.

Projekt jest skierowany do osób, które z uwagi na wiek 
lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjo-
nować.

Tekst: dr Tomasz Włodek
Zdjęcia: UMWL/Adam Piejko 

Gmina Puławy dla Seniorów

• niezwłocznie - w przypadku zmia-
ny danych zawartych w dowodzie 
osobistym, zmiany wizerunku 
twarzy posiadacza albo utraty, 
lub takiego uszkodzenia dowodu 
osobistego, który  utrudnia lub 
uniemożliwia identyfi kację jego 
posiadacza.

Wszystkie dowody osobiste wy-
dane do dnia 1 marca 2015 r. za-
chowują ważność do czasu upływu 
terminów w nich zawartych lub do 
momentu zmiany danych zawartych 
w dowodzie. Zmiana danych nie do-
tyczy jednak zmiany adresu zamel-
dowania. 

Nadal w obrocie prawnym pozo-
staną dowody osobiste wydane bez 
oznaczenia terminu ich ważności 
(tzw. na czas NIEOZNACZONY). Nie 
ma obowiązku wymiany tych doku-
mentów.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU 
UTRATY DOWODU OSOBISTEGO
 - Osoba, która utraciła dowód oso-

bisty, jest obowiązana niezwłocz-
nie zawiadomić o tym najbliższy 
organ gminy, lub właściwą ze 
względu na miejsce pobytu pol-
ską placówkę konsularną. Organy 
te wydają zaświadczenie o utracie 
dowodu osobistego, ważne do cza-
su wydania nowego dokumentu, 
jednak nie dłużej niż 2 miesiące. 

 - Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 
dowodu osobistego można doko-
nać w formie dokumentu elek-
tronicznego, na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących za-
dania publiczne, w organie gminy, 
który wydał dowód osobisty. 

 - Ponadto osoba, która utraciła do-
wód osobisty, jest obowiązana 

wystąpić niezwłocznie o wydanie 
nowego dokumentu do dowolne-
go organu gminy – art. 47-48 usta-
wy o dowodach osobistych.

 - Dla zwiększenie bezpieczeństwa 
osoby, która utraciła dowód oso-
bisty, fakt ten należy zgłosić do do-
wolnego banku. Powyższe zostanie 
odnotowane w systemie informa-
tycznym, do którego dostęp mają 
wszystkie banki, co skutkować bę-
dzie uniemożliwieniem zaciągnię-
cia zobowiązania przez przestępcę 
z wykorzystaniem danych osobo-
wych poszkodowanej osoby.

Szczegółowe informacje w spra-
wach dotyczących wydawania, utra-
ty bądź zniszczenia dowodów oso-
bistych dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej – www.ugpu-
lawy.bip.lubelskie.pl lub pod nr tel. 
81 889 05 12.

Tekst: Anna Stępień, UG Puławy
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Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
to czas, w którym szczególną troską otaczamy groby 
naszych bliskich. Przy tej okazji warto pamiętać także 
o mogiłach bohaterów wojennych oraz innych osób, 
które zapisały się na kartach naszej lokalnej historii.

Od kilku lat samorząd gminny upamiętnia miejsca po-
chówku poległych żołnierzy a także groby zasłużonych 
mieszkańców Gminy Puławy. Tylko w tym roku pozosta-
wiono na cmentarzach ok. 50 zniczy i ok. 30 donic z kwia-
tami.

Pragniemy tym działaniem objąć możliwie jak naj-
więcej grobów, dlatego czekamy na sygnały z Państwa 
strony. Będziemy wdzięczni za informacje o lokalizacji 
miejsc pochówku żołnierzy, partyzantów i innych osób, 
zasłużonych dla społeczeństwa Gminy Puławy. Można je 
przekazywać osobiście (Urząd Gminy Puławy, pok. 212), 

telefonicznie (81 889 05 02) lub mailowo (michal.kra-
marczyk@pulawy.gmina.pl).

Redakcja 

Pamiętamy o naszych Bohaterach

Jeden przelew do ZUS – zmiany 
w opłacaniu składek

Od stycznia 2018 roku opłacanie składek będzie 
prostsze. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny 
numer rachunku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dziś każdy płatnik wykonuje co miesiąc trzy albo nawet 
cztery przelewy, żeby uregulować składki na ubezpiecze-
nia społeczne, zdrowotne i inne fundusze. Musi przy tym 
poprawnie wskazać w formularzu przelewu wiele da-
nych, m.in. NIP i okres rozliczeniowy. Drobny błąd może 
spowodować, że wpłata nie zaksięguje się prawidłowo. 
Trzeba prowadzić wtedy postępowanie wyjaśniające.

Jeden przelew i mniej formalności
Od 1 stycznia 2018 roku będzie prościej. Każdy przed-

siębiorca będzie mieć własny numer rachunku składko-
wego. Na ten rachunek zapłaci jednym zwykłym przele-
wem sumę wszystkich składek za dany miesiąc. – Będzie 
więc regulować składki, tak jak dziś płaci się np. rachunek 
za prąd czy telefon komórkowy. Wystarczy, że poprawnie 
wpisze numer swojego rachunku w ZUS i łączną kwotę 
składek – wyjaśnia Anna Żywicka, kierownik Inspektora-
tu ZUS w Puławach.

Skąd wziąć numer rachunku?
31 grudnia dotychczasowe rachunki ZUS zostaną za-

mknięte. Od 1 stycznia składki będzie można opłacić 
wyłącznie na indywidualny rachunek składkowy. Dlatego 
instytucja w październiku wysłała do 6,5 tys. przedsię-
biorców listy polecone z informacją o nowym numerze 
rachunku. Z tego list otrzymało 5,4 tys. aktywnych płat-
ników składek, czyli pracodawców, prowadzących jedno-
osobowe fi rmy, rodziców opłacających składki za nianię 
oraz osób, które ubezpieczyły się dobrowolnie. Pozostałe 
przesyłki ZUS skierował do przedsiębiorców, którzy już nie 
działają, ale mają jeszcze do spłacenia długi składkowe.

– Jeśli ktoś nie odebrał listu z ZUS albo chce po prostu 
zweryfi kować otrzymany numer rachunku, ma na to kil-
ka możliwości. Najwygodniejsza z nich to wizyta na stro-
nie eskladka.pl, gdzie po wpisaniu kilku danych (np. NIP 
i REGON przedsiębiorcy) w portalu wyświetli się właści-
wy numer konta – wyjaśnia Anna Żywicka. Swój numer 
rachunku składkowego można sprawdzić również w pu-
ławskim ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
(pod numerem 22 560 16 00).

Przedsiębiorca może łatwo sprawdzić, czy otrzymany 
numer konta faktycznie należy do niego. Ostatnie dzie-
sięć cyfr numeru to jego NIP. Każdy numer rachunku ZUS 
zawiera również ciąg cyfr, który identyfi kuje instytucję: 
60000002026.
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Jak ZUS podzieli składki
Od stycznia zmieniają się też przepisy dotyczące zasad 

rozliczania składek. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjo-
nalnie na ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podsta-
wie ostatniej deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy. Co 
ważne, zgodnie ze zmienionymi przepisami, wpłaty będą 
najpierw pokrywały najstarsze zadłużenie na koncie płat-

nika, a dopiero potem bieżące składki. Dzięki temu prze-
staną rosnąć odsetki od najstarszych zaległości.

Więcej informacji o rachunku składkowym i nowych 
zasadach rozliczeń z ZUS można znaleźć na stronie www.
zus.pl/eskladka.

Małgorzata Korba, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Skarbowy w Puławach przypomina!

Prośba o pomoc międzysąsiedzką w okresie 
zimy (i nie tylko)

Począwszy od 1 stycznia 2018r. czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) będą zobligowani do:

• prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć VAT wyłącznie w formie elektronicznej,
• składania deklaracji rozliczeniowych w zakresie podatku VAT (np. VAT-7, VAT-7K) wyłącznie drogą elektro-

niczną,
• składania droga elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Michał Lesicki, Urząd Skarbowy w Puławach

Zbliża się okres zimowy. W związku z tym proszę 
mieszkańców Gminy Puławy o zaangażowanie w pomoc 
międzysąsiedzką, skierowaną w szczególności do osób 
samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin 
wielodzietnych. 

Proszę zwracać uwagę na to, czy osoby te są w stanie 
samodzielnie przygotować sobie posiłek, zrobić zakupy, 
pójść do lekarza, ogrzać mieszkanie, zgromadzić opał, 
odpowiednio się ubrać itp. Proszę Państwa o wrażliwość 

na wszelkie niepokojące sytuacje i reagowanie na nie. 
Proszę także informować o nich Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Puławach, tel. 81/ 889-05-19.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 
tel. 987 (Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim)
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Gmina Puławy wzięła udział ogólnopolskiej akcji „Po-
móż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która została przeprowa-
dzona dniu 26 listopada 2017 r., godz. 10.00- 15.00.

Na terenie Gminy Puławy powstały cztery sztaby:
• sztab nr 57/2017 przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej Puławach.
• sztab nr 87/2017 przy Publicznym Gimnazjum Gołę-

biu,

• sztab nr 89/2017 przy Szkole Podstawowej Gołębiu,
• sztab nr 167/2017 przy Gminnym Przedszkolu Gołę-

biu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zbiórki 
przy współudziale wolontariuszy następujących szkół:
• Szkoły Podstawowej Zarzeczu- udział akcji wzięło 

trzech nauczycieli oraz ośmioro dzieci, 

Podsumowanie akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę 2017” w Gminie Puławy
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• Szkoły Podstawowej Górze Puławskiej - udział akcji 
wzięło trzech nauczycieli oraz czternaścioro dzieci,

• Szkoły Podstawowej Gołębiu – udział akcji wziął je-
den nauczyciel dziewięcioro dzieci,

• Publicznego Gimnazjum Zarzeczu - udział akcji wzięło 
dwóch nauczycieli oraz ośmioro dzieci,

• Publicznego Gimnazjum Górze Puławskiej – udział ak-
cji wzięło dwóch nauczycieli pięcioro dzieci,

• Publicznego Gimnazjum Gołębiu - udział akcji wzięło 
dwóch nauczycieli osiemnaścioro dzieci.

Zbiórki były prowadzone na terenie Gminy Puławy 
Miasta Puławy. Sklepy, które umożliwiły przeprowadze-
nie tegorocznej zbiórki to:
• Supermarket „Stokrotka”, ul. Centralna 11 - zbiórkę 

przeprowadzili wolontariusze Publicznego Gimna-
zjum Zarzeczu,

• Supermarket „Stokrotka”, ul. Parkowa 3, Góra Puław-
ska – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej Górze Puławskiej,

• Delikatesy „Jędruś”, ul. Radomska 18, Góra Puławska 
– zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze Szkoły Pod-
stawowej Zarzeczu,

• „AJG Uniwersam Grabczak” ul. Radomska 8, Góra 
Puławska - zbiórkę przeprowadzili wolontariusze Pu-
blicznego Gimnazjum Górze Puławskiej,

• Sklep „Groszek” ul. Puławska 8a, Gołąb - zbiórkę prze-
prowadzili wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Go-
łębiu.

• Sklep Spożywczo–Przemysłowy, ul. Puławska 21a, 
Gołąb – zbiórkę przeprowadzili wolontariusze Pu-
blicznego Gimnazjum Gołębiu.

W dniach od 23 do 30 listopada 2017 r. była prowa-
dzona zbiórka stacjonarna czterech szkołach na terenie 

Gminy Puławy: Szkole Podstawowej Leokadiowie, Szkole 
Podstawowej Opatkowicach, Szkole Podstawowej Bro-
nowicach, Szkole Podstawowej Górze Puławskiej oraz 
Szkole Podstawowej Borowej.

Podczas zbiórki udało się łącznie zgromadzić około 800 
kg pomocy rzeczowej, tym żywności długoterminowej, 
środków czystość, higieny osobistej, zabawek oraz arty-
kułów żywnościowych.

Wszystkie artykuły zostały przekazane do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Puławach których przygoto-
wano około 60 paczek dla rodzin.

Tekst: Karolina Cieślik
Zdjęcia: UG Puławy

Zachęcamy mamy opiekujące się dziećmi do lat 3 do 
udziału w projekcie pn. „WSPIERAMY MAMY”. Projekt fi -
nansowany jest w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9. 
Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego 
i prywatnego w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 wrze-
śnia 2019 roku, a jego realizatorami są Gmina Puławy 
wspólnie z Gminą Końskowola, Gminą Żyrzyn i „Centrum 
Edukacji Europejskiej”.

Projekt skierowany jest do kobiet opiekujących się dzieć-
mi do lat 3, a jego głównym celem jest zwiększenie po-
ziomu zatrudnienia w grupie mam objętych projektem. 
Zaplanowana w projekcie aktywizacja zawodowa (do-

radztwo zawodowe, szkolenia podnoszące umiejętności, 
kompetencje i kwalifi kacje, staże i pośrednictwo pracy) 
umożliwi mamom uczestniczącym w projekcie nabycie lub 
podwyższenie kwalifi kacji zawodowych oraz zdobycie do-
świadczenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia 
ich szans na powrót na rynek pracy.

W ramach projektu w Gminie Puławy powstały dwa 
żłobki działające w budynkach przedszkoli w Górze Puław-
skiej i Wólce Gołębskiej. 

Informacji związanych z realizacją projektu, w tym o za-
sadach rekrutacji, udziela Olga Kotowska – Biuro Projek-
tu z siedzibą w Puławach ul. Zielona 19 (I piętro, sekreta-
riat, pokój nr 3) tel. 81 886 82 10.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
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W Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym 
rozpoczęły działalność kolejne nowoczesne fi rmy. Do 
obecnych lokatorów Parku dołączyły m.in. Grupa Azo-
ty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Puławskie Centrum 
Weterynaryjne, Centrum Badawczo-Rozwojowe KADO, 
For� simus, Epparo, Arsweb, A-SENSE, Zielony Pomidor, 
TI Group oraz FILAPRO.

Cieszymy się, że grono obecnych lokatorów Puław-
skiego Parku Naukowo- Technologicznego powiększa 
się o kolejne innowacyjne przedsiębiorstwa. Dysponuje-
my nowoczesną, doskonale wyposażoną bazą lokalową, 
dzięki czemu możemy zaoferować bardzo atrakcyjne wa-
runki do prowadzenia działalności gospodarczej – mówi 
Tomasz Szymajda, Prezes Puławskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego. 

Puławskie Centrum Weterynaryjne oferuje pełen za-
kres usług dla zwierząt ze szczególnym nastawieniem 
na ortopedię weterynaryjną. Równolegle do rozwijania 
przychodni na terenie PPN-T, spółka świadczy usługi 
konsultacyjne m.in. dla klinik weterynaryjnych w Szwecji 
i Dubaju. Z kolei Centrum Badawczo-Rozwojowe KADO 
prowadzi badania nad nowymi związkami organicznymi 
i ich zastosowaniem w medycynie, przemyśle i rolnic-
twie. Firma A-Sense prowadzić będzie aktywność ba-
dawczo-rozwojową w obszarze ekstrakcji nadkrytycznej. 
Niezwykle ciekawą działalnością zajmować się będzie fi r-
ma, TI GROUP, która zajmie się produkcją m.in. detali ze 
spieków proszków metali metodą wtrysku. Z kolei fi rma 
FILAPRO produkować będzie fi lamenty do drukarek 3d, 
jak również zajmie się produkcją fi lamentu z technicz-
nych tworzyw sztucznych mającego szerokie zastoso-
wanie nie tylko w tworzeniu prototypów, ale także jako 
w pełni działające części zapasowe.

W strukturach PPN-T swoją działalność będą rozwijać 
również przedsiębiorstwa z branży szeroko pojętego biz-
nesu. Firma For� simus oferuje usługi kompleksowego 
konsul� ngu biznesowego i specjalizują się w zakresie 
doradztwa strategicznego, gospodarczego oraz inwesty-
cyjnego. Firma Epparo specjalizuje się we wdrażaniu de-
dykowanego oprogramowania, analizach biznesowych 

związanych z wymaganiami systemów IT oraz bezpie-
czeństwem informatycznym, w tym bezpieczeństwem 
danych osobowych.

 Na ulokowanie swojej siedziby w PPN-T zdecydowa-
ła się również fi rma Arsweb, zajmująca się budowa-
niem i promowaniem wizerunku fi rm w sieci. - Działania 
w branży IT wymagają pewnych standardów, które PPN-
-T doskonale spełnia. Bogate zaplecze pozwalające na 
organizowanie szkoleń, spotkań z klientami oraz wypo-
sażenie biur, a także niskie koszty spowodowały, że ofer-
ta PPN-T była bezkonkurencyjna. – mówi Łukasz Goliszek 
z fi rmy Arsweb.

Na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego znajduje się również lokal gastronomiczny ZIELONY 
POMIDOR, który na rynku puławskim znany jest od po-
nad trzech lat. Oferta skierowana jest do osób ceniących 
kuchnię opartą o różnorodne warzywa oraz wszelkie od-
miany kasz, gdzie proces przygotowywania potraw ba-
zuje na wykorzystaniu składników wysokiej jakości. Po-
nadto aranżacja wnętrza sali konsumpcyjnej jest spójna 
zarówno z charakterem i architekturą budynku jak i fi lo-
zofi ą kuchni proponowaną przez fi rmę ZIELONY POMI-
DOR. Na ścianach wykonano wielkoformatowe rysunki 
mające wprowadzać klientów w pozytywny nastój. Ca-
łość koncepcji wystroju cechuje się lekkością, spokojem 
i przyjemnymi doznaniami korespondującymi z subtel-
nością potraw. 

Oprócz 35 podmiotów prowadzących działalność na 
terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 
swoją działalność w ramach wirtualnego biura prowa-
dzi również 7 fi rm: INSOL SP. Z O.O., 3DBONE SP. Z O.O., 
MULTIPAY SP. Z O.O., INPAYTEX SP. Z O.O, NETTE PUŁAWY 
SP. Z O.O. AUTO-NET GROUP SP.ZO.O, KERATEC SP.ZO.O,

Puławski Park Naukowo-Technologiczny jest miejscem 
praktycznej współpracy instytucji naukowo–badaw-
czych, uczelni wyższych oraz fi rm produkcyjnych w zakre-
sie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologia-
mi i produktami rynkowymi i ich transferu do procesów 

Nowe fi rmy w Puławskim Parku 
Naukowo-Technologicznym
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produkcyjnych. Oferuje przedsiębiorcom ponad 7 tys. m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej, usługowej, produk-
cyjnej i laboratoryjnej. Ofertę PPN-T uzupełnia kompleks 
konferencyjno-szkoleniowy oraz sala wystawiennicza. 
Atutem obiektu jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedz-
twie największego kombinatu nawozowo-chemicznego 
w Polsce oraz pięciu instytutów naukowo-badawczych.

Puławski Park Naukowo – Technologiczny to miejsce 
gdzie łączy się idea budowy pla� ormy skutecznego biz-

nesu, umożliwiającej przedsiębiorcom promocję dzia-
łalności, jak również nawiązanie współpracy między 
różnymi branżami biznesu oraz podniesienie jakości 
wykonywanych usług oraz produktów. To kreatywne 
spotkanie z przedsiębiorczością, pozwalające na wkro-
czenie na nowe ścieżki rozwoju, w tym również między-
narodowe.

Elżbieta Duda - PPNT

Oszustwo na funkcjonariusza policji, prokuratora, ale 
też kuzyna lub znajomego sąsiadów to najczęściej sto-
sowane przez oszustów metody, żeby wyłudzić pienią-
dze od starszych osób. Najczęściej osoby pokrzywdzone 
przekazują rzekomym funkcjonariuszom pieniądze są-
dząc, że same uczestniczą w akcji wymierzonej przeciw-
ko oszustom i tym samym pomagają Policji. Bywa też, że 
wpuszczają do domu fałszywych przedstawicieli gazow-
ni, wodociągów lub zakładu energetycznego.

Zdarza się, że ludzie chcąc pomóc, wpuszczają do 
domu osoby obce, ponieważ szkoda im, że np. muszą 
długo czekać na sąsiadów, których nie ma w domu. Pod-
czas wizyty w domu pokrzywdzonego oszuści zagadują 
właściciela i wykorzystując jego nieuwagę kradną pienią-
dze, biżuterię lub inne cenne przedmioty. 

Tego typu sytuacje rozegrały się w październiku i listo-
padzie br. w Puławach. W pierwszym przypadku do star-
szego mężczyzny podeszła kobieta, która twierdziła, że 
przyjechała do sąsiadów, których nie ma w domu więc 
zmuszona jest czekać na klatce schodowej. Starszy pan 
ulitował się nad nią, zaprosił do swojego mieszkania i na-
wet nie zorientował się, kiedy został okradziony, a kobie-
ta zniknęła. 

Z kolei w pierwszej połowie listopada, na mieszkankę 
Puław wracającą z zakupów czekała młoda kobieta, która 
zaoferowała jej pomoc. Wniosła zakupy do domu, a za nią 
pojawiła się druga kobieta. Obie twierdziły, że przyszły 
sprawdzić wodę. Odkręcając i zakręcając wodę w kuch-
ni zagadały właścicielkę mieszkania, a w tym czasie inne 
osoby ukradły z szafy w pokoju wszystkie oszczędności 
starszej pani – sześć tysięcy złotych. 

Z kolei pod koniec października do kilkunastu osób 
z terenu Puław i gminy Puławy oszuści dzwonili, próbu-
jąc wyłudzić pieniądze przez telefon. Na szczęście miesz-
kańcy powiatu puławskiego wykazali się czujnością i nie 
dali się oszukać. Pamiętajmy, że opowieści jakie tworzą 
i wykorzystują złodzieje i oszuści bywają bardzo różne, 
a ich pomysłowość w tym zakresie nie zna granic. Jednak 

wspólnym elementem ich działania jest wytypowanie na 
przyszłe ofi ary starszych i najczęściej mieszkających sa-
motnie osób, zdobycie ich zaufania i odwrócenie uwagi.

Jak nie stać się ofi arą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli 

dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej 
rodziny czy funkcjonariusza policji i prosi o pieniądze, nie 
podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informuj-
my nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy 
w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypła-
cajmy z banku wszystkich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy 
osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej po-
trzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe 
tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji 
czasu wywieranej przez oszustów. Niezwykle ważna jest 
także czujność pracowników banków czy urzędów pocz-
towych.

Nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. O planowa-
nych przeglądach instalacji właściwe instytucje informu-
ją sporo wcześniej. Na wsiach informacje te posiadają 
zazwyczaj sołtysi lub znajdują się one na miejscowych 
tablicach ogłoszeń. 

Przypominamy! Żeby nie stać się ofi arą takiego prze-
stępstwa musimy działać rozważnie i nie ulegać emo-
cjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania 
do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi 
lub dzwoniąc podszywają się za bliskich. Nikt nie ma 
prawa kontrolować, sprawdzać, porównywać naszych 
rachunków. 

Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się po-
śpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych 
fi nansowych decyzji. Pamiętajmy także, że prawdziwi 
policjanci NIGDY nie proszą o przekazanie pieniędzy.

Ewa Rejn-Kozak
ofi cer prasowy KPP w Puławach

Policja ostrzega - „Nie daj się oszukać - 
Oszustom Stop!”
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Prowadząc działania profi laktycz-
ne, w ramach akcji Kręci nas bez-
pieczeństwo przez cały rok szkolny 
policjanci z Puław odwiedzili w li-
stopadzie kilka szkół i przedszkoli na 
terenie gminy Puławy. W sumie, 
w pogadankach uczestniczyło pra-
wie dwieście dzieci oraz kilkunastu 
nauczycieli. Mundurowi odwiedzi-
li szkoły podstawowe w Borowej 
i Bronowicach oraz przedszkola 
w Gołębiu i Wólce Gołębskiej. Spo-
tkania dotyczyły szeroko pojętego 
bezpieczeństwa najmłodszych. Dzie-
ci dowiedziały się, w jaki sposób 
uniknąć zagrożeń, jak zachowywać 
się w szkole i poza nią oraz co zro-
bić gdy wydarzy się coś złego. Szcze-
gólną uwagę policjanci poświęcili 
na przypomnienie i uświadomienie 
dzieciom jak ważne jest używanie 
elementów odblaskowych. 

Mundurowi przypomnieli dzie-
ciom oraz ich opiekunom o tym, że:

- pieszy poruszający się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabudo-
wanym jest obowiązany używać ele-
mentów odblaskowych w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu, 

- wyjątek od tej zasady mówi, że 
pieszy może poruszać się bez odbla-
sków, ale tylko wtedy, gdy porusza 
się po drodze przeznaczonej wyłącz-
nie dla pieszych lub po chodniku. 

Poza tym, pieszemu nie wolno:
• wchodzić na jezdnię spoza prze-

szkody, 
• poruszać się niewłaściwą stroną 

jezdni, 
• poruszać się jezdnią, gdy można 

poboczem lub chodnikiem, 

• przechodzić przez jezdnię w nie-
dozwolonym miejscu, 

• przebiegać tuż przez pojazdem, 
• wkraczać na przejście dla pie-

szych przy czerwonym świetle 
lub zielonym migającym, 

• wchodzić na jezdnię bez upew-
nienia się, czy nie nadjeżdża po-
jazd. 

Poza tym policjanci przypomnieli 
również na jakie numery alarmowe 
należy dzwonić w przypadku zagro-
żenia oraz jak się zachować w kontak-
cie z nieznajomymi. Sądząc po zain-
teresowaniu dzieci, z jakim policjanci 
spotykają się w szkołach i przedszko-
lach, ich wizyty są potrzebne i w dal-
szym ciągu będą kontynuowane. 

W sprawie organizacji pogadanek 
i spotkań, zainteresowane placówki 
prosimy o kontakt pod numerami te-
lefonów: 81 889 02 41 – Zespół ds. 
Profi laktyki Społecznej Nieletnich 
i Patologii oraz 81 889 02 02 – ofi cer 
prasowy KPP w Puławach lub pisem-
nie na adres: Komenda Powiatowa 
Policji w Puławach, ul. Wojska Pol-
skiego 6, 24–100 Puławy. 

Ewa Rejn-Kozak/ofi cer prasowy 
KPP Puławy

Policjanci rozmawiają o bezpieczeństwie 
z najmłodszymi mieszkańcami Gminy 
Puławy
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Harcerze zrzeszeni wokół Hufca ZHP w Puławach uro-
czyście zainaugurowali Nowy Rok Harcerski 2017/2018. 
Gala, którą zorganizowano z tej okazji, odbyła się w po-
niedziałek, 25 września 2017 r. w Sali Pompejańskiej pu-
ławskiego Starostwa. W wydarzeniu wziął udział wójt 
naszej gminy Pan Krzysztof Brzeziński, który otrzymał po-

dziękowanie za dotychczasową współpracę z puławskimi 
skautami.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy wszelkiej po-
myślności na harcerskim szlaku! Czuwaj!

Tekst i zdjęcia: UG Puławy

UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 listopada br. 

uruchomiony został dodatkowy punkt kasowy MONETIA 
Sp z o. o. Puławy, ul. Sieroszewskiego 6 (budynek „Lub-
zelu”), tel. 607-706-109, w którym mieszkańcy Gminy 
Puławy mogą dokonywać BEZ PROWIZJI wpłat gotówko-
wych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

STAWKI PODATKOWE NA 2018 R.
Na sesji w dniu 23 listopada 2017 r. Rada Gminy Puła-

wy podjęła uchwały dotyczące wysokości stawek podat-
kowych na 2018 r. tj.

1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego (Nr 
XXVII/232/2017), 

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości (Nr XXVII/233/2017),

3. w sprawie określenia wysokości rocznych sta-
wek podatku od środków transportowych (Nr 
XXVII/2234/2017.

Wysokość stawek w podatku rolnym oraz większość 
stawek w podatku od środków transportowych na 2018 
r. w stosunku do roku poprzedniego pozostawiono bez 
zmian.

W przypadku większości stawek podatku od nierucho-
mości zastosowano wzrost średnio o 1 %.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.
Ponadto przypominamy, iż w miesiącu lutym przyjmo-

wane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Do wniosku należ dołączyć faktury Vat 

potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 
sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r.

Agnieszka Dudek

ODPADY KOMUNALNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej gmi-

ny, że odpady komunalne są odbierane raz w miesiącu 
w każdej miejscowości bez względu na oddawaną ilość. 
Natomiast obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest 
zgłoszenie do Urzędu Gminy, poprzez wypełnienie dekla-
racji, ilości osób zamieszkałych (również czasowo) daną 
nieruchomość. Deklarację można wydrukować ze strony 
internetowej gminy lub wypełnić na miejscu w urzędzie. 
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia za-
mieszkania na danej nieruchomości pierwszego miesz-
kańca lub 14 dni od nastąpienia zmiany danych będą-
cych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za odpady ko-
munalne wynoszą: 8 złotych za odpady segregowane i 16 
złotych za odpady zmieszane od osoby miesięcznie. Opła-
tę należy uiszczać do 20-go dnia każdego miesiąca na 
indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Puławy.

Wpłat BEZ PROWIZJI można dokonywać bezpośrednio 
w kasie agencji MONETIA Sp. z o.o. w Puławach przy ul. 
Sieroszewskiego 6 (budynek „Lubzelu”) lub w kasie BGŻ 
BNP Paribas S.A. w Puławach, ul. Centralna 9.

Ewa Szabelska 

Informacje podatkowe

Puławscy harcerze zainaugurowali Nowy Rok Harcerski
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Społeczność uczelniana Wydziału Zamiejscowego 
UMCS w Puławach zainaugurowała nowy rok akade-
micki 2017/2018. Uroczysta Immatrykulacja odbyła się 
we wtorek, 4 października 2017 r.

Tradycje akademickie w Puławach sięgają roku 1997, 
kiedy utworzona została Puławska Szkoła Wyższa. Po sie-
demnastu latach działalności, w 2013 r. jej miejsce zajął 
Wydział Zamiejscowy UMCS, którym kieruje dr hab. prof. 
Grzegorz Smyk. Obecnie wydział kształci studentów na 
kierunkach: administracja, fi zjoterapia, chemia technicz-
na oraz PR i doradztwo medialne. Oferuje studia stacjo-
narne i zaoczne, a także studia podyplomowe na kierun-
ku administracja.

W Uroczystej Immatrykulacji wzięli udział m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych, a wśród nich Wójt 
Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński. U progu nowe-
go roku akademickiego pragnę wyrazić swoją przyjaźń 
i sympati ę dla Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puła-
wach, życzyć Panu Dziekanowi i całej Społeczności Aka-
demickiej wielu dokonań naukowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, a także pomyślności w życiu osobi-
stym. Szczególnie serdeczne słowa kieruję do immatry-
kulowanych w dniu dzisiejszym studentów, życząc im naj-
lepszych wyników w nauce oraz satysfakcji i zadowolenia 
z wybranego kierunku studiów – mówił Wójt Krzysztof 
Brzeziński w swoim przemówieniu.

Siedziba wydziału mieści się w budynku Collegium No-
vum przy ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 w Puławach. In-
formacje o bieżącej działalności Wydziału oraz możliwo-
ściach kształcenia są dostępne na stronie internetowej: 
h� p://www.umcs.pl/pl/wz-pulawy.htm

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: UG Puławy

Vivat Academia, Vivant professores - Wydział 
Zamiejscowy UMCS w Puławach zainaugurował nowy 
rok akademicki

Wójt Gminy Puławy wyróżniony 
przez Seniorów

Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński został 
odznaczony Złotą Odznaką Honorową za szczególne 
zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Wyróżnienie nadane przez Zarząd Główny 
Związku zostało wręczone w dniu 13 października 2017 
r., podczas tegorocznych, powiatowych obchodów Dnia 
Seniora.

Gala odbyła się w uroczystej scenerii Pałacu Czartory-
skich w Puławach. Tegoroczne święto seniorów było za-
razem kolejnym akcentem w obchodach jubileuszu 150. 
lecia Powiatu Puławskiego. Wydarzenie stało się okazją 
do promocji bogatego dorobku twórczego i kulturalnego 
osób starszych, w tym także seniorów z Gminy Puławy.
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Budowanie solidarności międzypokoleniowej oraz 
tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywa-
telskiej Seniorów jest jednym z ważniejszych wyzwań, 
stojących przed samorządem gminnym. Pełnicie Pań-
stwo w społeczeństwie niezwykle istotną rolę, wnosicie 
ogromną wartość intelektualną, kulturową i twórczą, 
stanowiącą niespożyte źródło dla młodszych pokoleń 
– mówił w swoim przemówieniu Krzysztof Brzeziński – 
Wójt Gminy Puławy. Z satysfakcją obserwuję coraz więk-

sze zaangażowanie i integrację środowiska senioralnego 
Gminy Puławy, zrzeszonego w trzech prężnie działają-
cych Kołach Związkowych – w Górze Puławskiej, Borowej 
i Gołębiu. Dziękuję za dotychczasową współpracę w ra-
mach realizacji zadań publicznych i cieszę się, że nasz 
samorząd mógł – choćby skromnie – wspierać Państwa 
działalność – dodał Wójt.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: UG Puławy/Tygodnik Powiśla 

W sobotę, 14 października 2017 r. nastąpiło poświę-
cenie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego marki Opel Movano, zakupionego w bieżącym 
roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali.

W uroczystości, obok druhów z Kowali i zaprzyjaźnionych 
jednostek oraz mieszkańców, wzięli udział także m.in. Ks. 
Marek Kucharski – Proboszcz parafi i w Górze Puławskiej, 
st. bryg. Grzegorz Podhajny – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele samorządu 
gminnego na czele z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim. 

Uroczystego aktu konsekracji pojazdu dokonał Ks. Je-
rzy Węzka – Proboszcz parafi i w Gołębiu, który pełni 
zarazem posługę Puławskiego Powiatowego Kapelana 
Straży Pożarnej.

Poświęcenie nowego samochodu pożarniczego 
OSP Kowala
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XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej

Zakup pojazdu kosztował 191 043,60 zł i został sfi nan-
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 tj. 1 043,60 zł przekazała fi rma Usługi lakierniczo-
-blacharskie Ryszard Miturski i syn.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdj ęcia: UG Puławy

15 października 2017 r. uroczystą Mszą Świętą w Ko-
ściele parafi alnym w Górze Puławskiej rozpoczęła się 17. 
edycja Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Dalsza część programu przeniosła się do budynku szko-
ły i nowo wybudowanej sali widowiskowo-sportowej. Na 
scenie odbył się kon cert pt. „W krainie talentów”, które-
mu towarzyszyła wystawa fotografi czna „Historia szkoły 
w Górze Puławskiej w fotografi i”. Wieczorem wystąpił 
zespół Mr POLLACK – legendarna grupa polskiej sceny 
rockowej.

Kolejne dni tegorocznych DKCH obfi towały w wiele in-
teresujących wydarzeń, m.in. wspólne czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego, spektakle teatralne, wieczór 
fi lmowy, koncerty i spotkania. Jednym z punktów w ca-

łotygodniowym programie był koncert, który odbył się 
w sobotę, 21 października 2017 r. w nowej sali wido-
wiskowo-sportowej. Wzruszający występ pt. „Gdzie są 
chłopcy z tamtych lat” przywołał znane wszystkim pieśni 
patriotyczne i wojskowe. Obok bogatej warstwy teatral-
no-muzycznej, na uwagę zasługują także wspaniałe stro-
je, w jakich wystąpili artyści.

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom i instytu-
cjom, które angażują się w organizację tego wyjątko-
wego wydarzenia. Już dziś z niecierpliwością czekamy 
na kolejną edycję Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze 
Puławskiej.

Redakcja
Zdjęcia: UG Puławy
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W sobotnie przedpołudnie, 21 października 2017 r. 
w Górze Puławskiej już po raz siódmy odbyły się Biegi 
Papieskie. Impreza, będąca jednym z elementów tego-
rocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej, została zorgani-
zowana przez Uczniowski Klub Sportowy „START”.

Na starcie biegów stawiło się kilkudziesięcioro uczest-
ników, począwszy od najmłodszych - przedszkolaków po 
dorosłych mieszkańców. Dystanse były zróżnicowane 

i dostosowane do możliwości startujących grup wieko-
wych, tak aby udział w zawodach był przede wszystkim 
dobrą zabawą. Na mecie biegów każdy z uczestników 
otrzymywał medal i dyplom. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostali uroczyście udekorowani na zakończenie 
imprezy.

Klasyfi kacja generalna zawodów przedstawia się na-
stępująco:

Rozbiegana Góra Puławska - VII Biegi Papieskie 
już za nami...

KATEGORIA PRZEDSZKOLE

MIEJSCE DZIEWCZYNKI MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPCY MIEJSCOWOŚĆ

I Urszula Mizak Góra Puławska Wojciech Krupa Góra Puławska

II Anastazja Sijka Góra Puławska Tomasz Leszczyński Lipsko

III Liliana Wolska Kol. Góra Puławska Bartosz Krześniak Góra Puławska

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY 1-2 

MIEJSCE DZIEWCZĘTA MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPCY MIEJSCOWOŚĆ

I Kornelia Szulowska Góra Puławska Szymon Nowocień Góra Puławska

II Oliwia Wolska Kol. Góra Puławska Franciszek Napora Kol. Góra Puławska

III Antonina Adach Góra Puławska Adam Kowalik Góra Puławska

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY 3-4

MIEJSCE DZIEWCZĘTA MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPCY MIEJSCOWOŚĆ

I Anna Usiatycka Góra Puławska Paweł Zlot Góra Puławska

II Roksana Brzozowska Tomaszów Kacper Niski Góra Puławska

III Karolina Kowalczyk Góra Puławska Błażej Kuś Góra Puławska
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KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY 5-6

MIEJSCE DZIEWCZĘTA MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPCY MIEJSCOWOŚĆ

I Kaja Cegieła Góra Puławska Damian Osiak Wólka Gołębska

II Katarzyna Mizak Góra Puławska Franciszek Grzybowski Gołąb

III Weronika Dębek Puławy Dominik Mizak Kowala

KATEGORIA: KLASA 7, GIMNAZJUM 2-3 KLASA

MIEJSCE DZIEWCZĘTA MIEJSCOWOŚĆ CHŁOPCY MIEJSCOWOŚĆ

I Natalia Wrochna Góra Puławska Kacper Filipowski Góra Puławska

II Dominika Szewczyk Opatkowice Filip Kowalczyk Góra Puławska

III Aleksandra Lenartowicz Góra Puławska Kacper Osiak Wólka Gołębska

KATEGORIA MIESZKAŃCY

Miejsce Kobiety Miejscowość Mężczyźni Miejscowość

I Agata Wieczorkiewicz Góra Puławska Rafał Capała Góra Puławska

II Aleksandra Wojdat Góra Puławska Karol Baran Góra Puławska

III Wiktoria Urbanek Góra Puławska Mikołaj Koza Góra Puławska

Biegi Papieskie były zadaniem publicznym o charakte-
rze pożytku publicznego, które zostało dofi nansowane 
ze środków Gminy Puławy.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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W niedzielę, 22 października 2017 r. odbyły się uro-
czyste obchody 75. rocznicy zbrodni, dokonanej przez 
niemieckie wojska okupacyjne pod koniec październi-
ka 1942 r. Na szubienicy ustawionej w centrum Góry 
Puławskiej zginęło wówczas dwudziestu mężczyzn 
– mieszkańców Góry i okolicznych miejscowości. Jak 
wskazują księgi parafi alne i wspomnienia żyjących 
świadków tego dramatu, jako pierwszy oddał życie ów-
czesny proboszcz parafi i w Górze Puławskiej – Ks. Józef 
Benedykt Kownacki.

Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza Św. w Kościele 
pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej, w której uczest-
niczyli zgromadzeni licznie mieszkańcy, druhowie ochot-
nicy z gminnych jednostek OSP oraz przedstawiciele 
samorządu gminnego, na czele z Wójtem Krzysztofem 
Brzezińskim. Podniosły charakter uroczystości podkre-
śla ła obecność pocztów sztandarowych – Gminy Puławy 
oraz OSP.

Po Mszy, uczestnicy przeszli w pochodzie na cmentarz 
parafi alny, gdzie wspólną modlitwą nad symboliczną 
mogiłą straconych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zni-
czy, uczcili pamięć ofi ar.

Wójt wspólnie ze swoim Zastępcą Panem Norbertem 
Staszakiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Panią Do-
rotą Osiak złożyli wieniec także pod pomnikiem, znajdu-
jącym się w centrum Góry Puławskiej, gdzie 75. lat temu 
rozegrały się dramatyczne wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Uroczyste obchody 75. rocznicy zbrodni 
niemieckiej w Górze Puławskiej
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Spotkanie seniorów w Górze Puławskiej 

Gmina Puławy i Wójt Krzysztof Brzeziński 
z wyróżnieniem „Inwestor na Medal”

W niedzielne popołudnie, 22 października 2017 r. 
odbyło się zebranie członków Koła Terenowego Nr 2 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Górze Puławskiej. Spotkanie było okazją do wspólne-
go świętowania Dnia Seniora a także przeprowadzenia 
wyborów Zarządu na kolejną kadencję.

Koło PZERiI w Górze Puławskiej zrzesza obecnie 34 
członków. Funkcję Przewodniczącego powierzono Panu 
Stanisławowi Wiraszce, który pełnił ją dotychczas. Za-
stępcą Przewodniczącego została Pani Grażyna Iskrzak, 

Skarbnikiem – Pani Barbara Potrząsaj, Sekretarzem – 
Pani Elżbieta Żak, zaś Członkiem Zarządu – Pani Wiesła-
wa Sysa.

Na zaproszenie seniorów, w spotkaniu uczestniczył 
Wójt Krzysztof Brzeziński, który podziękował członkom 
Koła za ich dotychczasową, prężną i aktywną działalność 
oraz współpracę z samorządem gminnym, która dzięki 
zaangażowaniu obu stron układa się bardzo owocnie.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: UG Puławy 

Gmina Puławy, pod przewodnic-
twem Wójta Krzysztofa Brzezińskie-
go, została laureatem pres� żowego 

wyróżnienia „Inwestor na Medal”, 
przyznanego w tegorocznej, 18. 
edycji ogólnopolskiego konkursu 
Budowniczy Polskiego Sportu. Eks-
perci docenili dotychczasowe zaan-
gażowanie w rozwój nowoczesnej 
infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej na terenie gminy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem budowy 
hali widowiskowo-sportowej w Gó-
rze Puławskiej.

Uroczysta Gala Sportowa Polska, 
podczas której wręczano wyróżnie-
nia, odbyła się w środę, 25 paździer-
nika 2017 r. w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w Warsza-
wie. Kolegium eksperckie nagrodzi-
ło najbardziej aktywne samorządy, 
inwestujące w budowę oraz moder-
nizację obiektów sportowych i rekre-
acyjnych, najlepsze fi rmy z branży 

projektowo-budowlanej oraz osoby 
wspierające rozwój sportu dzieci 
i młodzieży. Wyróżniono inwestycje 
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z całej Polski, odznaczające się naj-
wyższymi walorami architektonicz-
nymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi, 
wzorcowe rewitalizacje obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, a także 
m.in. najlepsze produkty, systemy, 
urządzenia i technologie w branży.

Gala przyciągnęła uwagę znanych 
osobistości ze świata sportu. W ce-
remonii wręczenia wyróżnień wzięli 
udział Andrzej Supron – mistrz świa-
ta i Europy oraz wicemistrz olimpijski 

w zapasach, Przemysław Babiarz – 
znany dziennikarz i komentator spor-
towy oraz Rafał Brzozowski – popu-
larny piosenkarz, znany ze swojego 
zamiłowania do sportu. Na widowni 
zasiadała m.in. Pani Irena Szewińska 
– 7-krotna medalistka olimpijska, 
rekordzistka Polski, Europy i świata, 
uznawana za najlepszą lekkoatletkę 
w dziejach polskiego sportu.

W ostatnich latach samorząd Gminy 
Puławy aktywnie rozwijał infrastruk-

turę sportowo-rekreacyjną. Powstało 
m.in. trzynaście placów zabaw, wie-
lofunkcyjne boiska sportowe w Gó-
rze Puławskiej i Zarzeczu, kompleks 
sportowy „Orlik” w Gołębiu czy sieć 
szlaków rowerowych i nordic walking. 
Na ukończeniu jest budowa drugiej 
w gminie hali widowiskowo-sporto-
wej, która powstaje w ramach rozbu-
dowy budynku szkolnego w Gołębiu.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski 

Kilkunastoosobowa grupa uczniów klasy II „a” Pal-
lotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Batorego w Lublinie gościła w piątek, 27 października 
2017 r. w Gminie Puławy. Młodzieży towarzyszył Ksiądz 
Dyrektor Andrzej Zelek SAC, Pani Profesor Jadwiga Koz-
dra oraz Pani Profesor Jadwiga Lis.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy, uczniowie wzięli 
udział w wyjątkowej lekcji samorządności i zaangażowa-
nia obywatelskiego. Dyskutowali z Wójtem Krzysztofem 
Brzezińskim i pracownikami urzędu o podstawach funk-
cjonowania wspólnoty samorządowej oraz wyzwaniach 
i troskach, jakie spoczywają na barkach gmin i ich włoda-
rzy. Młodzież zadawała wnikliwe i bardzo dojrzałe pytania.

Licealiści z „Batorego” z wizytą w Gminie Puławy
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Gołębiu

Kolejnym punktem pobytu był Puławski Park Nauko-
wo-Technologiczny, gdzie uczniowie wzięli udział m.in. 
w warsztatach z preparatyki kosmetyków, poprowadzo-
nych przez członków Studenckiego Koła Naukowego 
„Bioaktywni”.

Finałem podróży po gminie był Gołąb, w którym mło-
dzież odwiedziła Izbę Produktu Lokalnego oraz zwiedziła 

sakralne skarby renesansu lubelskiego – Kościół parafi al-
ny i Dom Loretański – pod przewodnictwem Proboszcza 
Ks. Jerzego Węzki.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski/UG Puławy 

W sobotni wieczór, 11 listopada 2017 r. społeczność 
Gołębia uczciła 99. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Obchody rozpoczęły się na skwerze w centrum miej-
scowości, gdzie pod pomnikiem wzniesionym ku czci 
bohaterów walk o wolność Ojczyzny złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Wartę honorową przy obelisku pełni-
ły harcerki z 21. Drużyny Harcerskiej „Astra”, zaś wieńce 
złożyli przedstawiciele samorządu gminnego – na czele 
z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim - oraz miejscowych 
szkół, instytucji i organizacji. Wśród obecnych znalazł się 
także m.in. Pan Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm RP.

Dalsza część uroczystości przebiegała w Kościele para-
fi alnym w Gołębiu gdzie odbyła się Msza Święta w inten-

cji Ojczyzny, a po niej patriotyczny koncert w wykonaniu 
zespołu „Aplauz”.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Mariola Kozak 
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W sobotę, 11 listopada 2017 r. w Kościele parafi al-
nym pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej odbyły 
się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i bohaterów, którzy przez wieki walczyli i oddawali ży-
cie w imię wolności Polski. Podniosły charakter uroczy-
stości podkreślała obecność pocztów sztandarowych, 
wystawionych przez gminę, szkoły i jednostki OSP oraz 
reprezentacji Rycerzy Kolumba, działających przy para-
fi i w Górze Puławskiej. Wśród obecnych na uroczysto-
ści znalazł się m.in. Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof 
Brzeziński.

Po wspólnej modlitwie rozpoczął się koncert zatytu-
łowany „Gdzie są chłopcy z tamtych lat?” w wykona-

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Górze Puławskiej
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niu Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej oraz dzieci 
i młodzieży z miejscowych szkół. Była to niezwykła, mu-
zyczna podróż w czasie, pisana nutą i słowami żołnier-
skiej piosenki. Artyści zaprezentowali bardziej i mniej 

znane utwory – pieśni wojenne, legionowe, powstańcze 
i współczesne.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski 
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11 listopada br. na stadionie MO-
SiR w Puławach odbył się „I Puławski 
Bieg dla Niepodległej”, zorganizowa-
ny z okazji obchodów 99. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Mimo niesprzyjającej pogody, na 
starcie biegów stawiło się ponad 150 
uczestników, którzy rywalizowali ze 
sobą na trzech dystansach: głównym 
(3000 m), honorowym (1918 m) i dla 
dzieci do lat 10 (400 m). Każdy z bie-
gaczy miał ze sobą biało-czerwoną 
fl agę. Gościem specjalnym imprezy 
była Malwina Kopron – mistrzyni 
lekkoatletyki, brązowa medalistka 
z Londynu i zdobywczyni złotego me-
dalu Uniwersjady w Tajpej.

Zwyciężczynią biegu głównego zo-
stała puławianka – Lilianna Jawor-
ska, zaś najszybszym z Panów okazał 
się Marek Jędrych z Warszawy. Miło 
nam poinformować, że nasza miesz-
kanka – Ewa Bachan-Urbanek z Le-
okadiowa zajęła 2. miejsce w katego-
rii open wśród kobiet.

Dzień później, w niedzielę 12 listopa-
da 2017 r. odbył się VIII Bieg Niepodle-
głości o Puchar Burmistrza Ryk na dy-
stansie 5 km, który ukończyło 260 osób. 
Ewa Bachan-Urbanek zajęła 3. miejsce 
w kategorii open kobiet (biegły 64 ko-
biety), ustanawiając swój nowy rekord 
życiowy 21:35 s. Robert Urbanek z Le-
okadiowa zajął 40. miejsce w kategorii 
open mężczyzn z czasem 20:09 s.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcie: zbiory prywatne E.Ba-

chan-Urbanek 

Sukcesy biegowe naszych mieszkańców

Puławski Fes� wal Hymnów Szkolnych 2017
W piątek, 17 listopada 2017 r. 

w Sali Teatralnej kościoła pw. Miło-
sierdzia Bożego w Puławach odbył 
się koncert fi nałowy tegorocznej, VI 
edycji Fes� walu Hymnów Szkolnych.

Przesłuchania uczestników poprze-
dziła wspólna modlitwa w kaplicy św. 
Siostry Faustyny. Wśród występują-

cych znalazły się chóry i zespoły wo-
kalne z Puław, Janowca, Tomaszowa 
Lubelskiego i Karczmisk. Zadanie dla 
jury – w którym zasiadał Wójt Gminy 
Puławy Pan Krzysztof Brzeziński – nie 
było łatwe, bowiem poziom wystę-
pów był wysoki i bardzo wyrównany. 
Zwycięzcą tegorocznego konkursu 

został Chór Publicznego Gimnazjum 
im. M. Kopernika w Karczmiskach.

Wójt Krzysztof Brzeziński ufundo-
wał trzy nagrody specjalne, które 
powędrowały do Ewy Resztak, Rena-
ty Syty i Michała Matrasa.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: UG Puławy 
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W piątek, 17 listopada 2017 r. 
rozstrzygnięto konkurs plastycz-
ny, którego przedmiotem były loga 
dla Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Zespołu Interdyscypli-

narnego ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy.

Komisja konkursowa w składzie: Pan 
Andrzej Turlewicz – przewodniczący 
oraz Pani Renata Bielawska i Pan Ta-
deusz Abraszek – członkowie, oceni-

ła 33 prace zgłoszone przez uczniów 
szkół z terenu Gminy Puławy.

Zwycięskie logo dla GKRPA nama-
lował Adam Pankiewicz z kl. II Gim-
nazjum w Gołębiu. Jury wyróżniło 
ponadto Wojciecha Tomasika i Iza-
bellę Rajkowską – oboje z kl. VII Szko-
ły  Podstawowej w Opatkowicach.

Najładniejsze logo dla Zespołu 
Interdyscyplinarnego namalowała 
Amelia Łukasik z kl. IIb Gimnazjum 
w Gołebiu, zaś wyróżnienia przyzna-
no Dominice Gawędzie z kl. IIa Gim-
nazjum w Gołębiu oraz Magdalenie 
Semeniuk z kl. VII Szkoły Podstawo-
wej w Bronowicach.

Serdecznie gratulujemy laureatom 
a wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za trud włożony w przygotowanie 
prac konkursowych. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbędzie się w Urzę-
dzie Gminy Puławy na początku 
grudnia.

Tekst: Kamil Lewandowski

Konkurs na logotypy 
profi laktyczne rozstrzygnięty

Jesienny Rajd Nordic Walking w Gołębiu 
i Bonowie

Takiego najazdu Bonów nie pa-
mięta. Na starcie Jesiennego Raj-
du Nordic Walking, który odbył się 
w sobotę, 18 listopada 2017 r. za-
meldowało się ok. 100 uczestników 
gotowych na wszystkie wyzwania 
jakie rzuciła im (za sprawą organiza-
torów) czerwona trasa nordic wal-
king w Gołębiu.

Lublin, Ryki, Dęblin, Świdnik, Ja-
nowiec, Końskowola, Góra Puław-
ska, Puławy i oczywiście Gołąb. To 
stamtąd przyjechali fani NW goto-
wi zmierzyć się z wiatrem, zimnem, 

Adam Pankiewicz - kl. II Gimnazjum 
w Gołębiu, I miejsce - logo Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Amelia Łukasik - kl. 2b Gimnazjum 
w Gołębiu, I miejsce - logo Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego
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W sobotę, 18 listopada 2017 r. zarząd, członkowie, 
zawodnicy oraz sympatycy „Hetmana” Gołąb wspólnie 
świętowali zakończenie sezonu piłkarskiego a zarazem 
jubileusz 40. lecia istnienia Klubu. Spotkanie odbyło się 
w świetlicy wiejskiej w Gołębiu.

Klub Sportowy „Hetman” Gołąb przez cztery dekady 
swojej działalności wychował wiele pokoleń młodych 
piłkarzy. Delegacja samorządu Gminy Puławy, na czele 
z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim złożyła członkom za-
rządu i zasłużonym działaczom podziękowania za wielo-
letnią, pełną zaangażowania, społeczną pracę, codzienny 

Jubileusz 40. lecia Klubu Sportowego 
„Hetman” Gołąb

deszczem i śniegiem. Natura jed-
nak spłatała nam fi gla i obdarowała 
wszystkich słońcem, symbolicznym 
zaledwie błotem, zwykłym chłodem 
listopadowym i wszelkimi darami je-
siennego lasu. Śmiałkowie wyruszyli 
na trasę 10 km pod wodzą Łukasza 
Witczuka – mistrza Europy NW. Ci, 
którzy chcieli popracować nad tech-
niką, poprawić ją lub się z nią zapo-
znać, wyruszyli na krótszą trasę pod 
kierunkiem Tadeusza Stonia. Oczywi-
ście Tadeusz nikogo nie oszczędzał. 
Nie był to łatwy spacer.

Okresy marszu i podziwiania je-
sieni przerywane były ćwiczeniami, 
poprawianiem techniki, egzaminem 
przeprowadzonym na piaszczystej 
drodze w środku lasu i na zakończe-
nie rozciąganiem. Na koniec wszyscy 
znowu spotkali się na Bonowie i przy 
ognisku, gorącej zupie i pieczonej 
kiełbasce odpoczywali po nordi-
cowych trudach. A potem jeszcze 
nagrody, dyplomy, podziękowania, 
pamiątkowe zdjęcia i znowu na Bo-
nowie zapanowała cisza i spokój.

Jesienny Rajd Nordic Walking był 
współfi nansowany ze środków Gmi-
ny Puławy w ramach wsparcia reali-
zacji zadania publicznego o charak-
terze pożytku publicznego w zakre-
sie wspierania i upowszechniania 
kultury fi zycznej i sportu w 2017 r.

Tekst i zdjęcia: Fundacja BezMiar 
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Pracownice GOPS w Puławach odznaczone 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wysiłek i troskę o rozwój Klubu. Zarząd odwdzięczył się 
za wspieranie działalności klubu, wręczając Wójtowi pa-
miątkowy grawerton.

Życzymy „Hetmanowi” dalszych sukcesów w szkoleniu 
i wychowywaniu sportowych talentów, najlepszych wy-
ników w tabeli oraz niesłabnącej sympa� i kibiców. W ko-

lejnym wydaniu „Kuriera” przybliżymy historię i powsta-
nia i działalności klubu na przestrzeni 40. l at działalności.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: UG Puławy

Elżbieta Węglarz – główna księgowa, Anna Madejska 
– koordynator Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych oraz 
Hanna Kotowicz – starszy specjalista pracy socjalnej 
w GOPS w Puławach zostały odznaczone przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudę zło-
tymi medalami za długoletnią służbę.

Wręczenie odznaczeń miało miejsce 20 listopada br. 
w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie, jako centralny punkt wojewódzkich obcho-
dów Dnia Pracownika Socjalnego. W imieniu głowy pań-
stwa dekoracji dokonali Krzysztof Michałkiewicz – se-
kretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dr hab. Przemysław Czarnek – wojewoda lu-
belski oraz Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski.

Tekst: dr Tomasz Włodek
Zdjęcia: UG Puławy
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W środę, 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie 
sprawozdawczo-wyborcze działającego w Gołębiu koła 
terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Jego głównym punktem było podsumowa-
nie działalności organizacji na przestrzeni ostatnich pię-
ciu lat oraz wybór zarządu na kolejną kadencję.

W spotkaniu uczestniczył osobiście Wójt Gminy Puła-
wy Pan Krzysztof Brzeziński oraz przedstawicielki Zarządu 
Okręgowego PZERiI – Pani Ewa Dobraczyńska, Pani Jadwi-
ga Pacek i Pani Stefania Polak. Dotychczasowa Przewod-
nicząca koła – Pani Danuta Kursa złożyła obszerną relację 
z bardzo aktywnej działalności gołębskich seniorów, po 
czym przystąpiono do wyborów nowego zarządu.

Kierowanie kołem jednogłośnie powierzono Pani Da-
nucie Kursie, Zastępcą Przewodniczącej została wybrana 
Pani Halina Bąkała. Pani Krystyna Miazga będzie pełniła 

funkcję Skarbnika, a Pani Barbara Mazur i Pani Maria Kur-
sa zostały wybrane Członkami Zarządu.

Wójt Krzysztof Brzeziński podziękował seniorom za do-
tychczasową, owocną współpracę, aktywną działalność 
i reprezentowanie gminy podczas licznych wydarzeń kul-
turalnych. Zapewnił także o swojej otwartości na kolejne 
wspólne przedsięwzięcia.

 Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Spotkanie seniorów w Gołębiu
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Nagrody Starosty Powiatu Puławskiego 
dla mieszkańców Gminy Puławy

W piątkowe popołudnie, 24 listopada 2017 r. odbyła 
się uroczystość XVII Powiatowego Dnia Kultury. Jak co-
rocznie, głównym punktem programu obchodów świę-
ta kultury było wręczenie Dorocznych Nagród Starosty 
Puławskiego w Dziedzinie Kultury. Z wielką radością 
przyjęliśmy informację, że wśród tegorocznych laure-
atów znalazły się osoby i organizacje z terenu Gminy 
Puławy. Zwycięzcy zostali docenieni za kultywowanie 
wartości dziedzictwa lokalnego w powiecie oraz aktyw-
ność w dziedzinie kultury i sztuki. Indywidualne wyróż-
nienia otrzymały Pani Marzena Romańczuk oraz Pani 
Agnieszka Capała, zaś w obszarze organizacji Zespół 
Teatralno-Muzyczny „Aplauz” oraz Zespół „Cyganeria”. 
W części artystycznej zaprezentował się m.in. młody, 
uzdolniony akordeonista z Klikawy – Bartek Lipski.

Pani Marzena Romańczuk to poetka, redaktor Kwartal-
nika Literacko Artystycznego „Metafora”. Promuje doko-
nania artystów i twórców z Lubelszczyzny. Współpracuje 
z Młodzieżowym Domem Kultury i Biblioteką Powiato-
wą. Wydała sześć tomików poezji, publikuje teksty i re-
cenzje literackie.

Pani Agnieszka Capała wykonuje rękodzieło artystycz-
ne, tworzy z papieru, bibuły i wikliny. Aktywnie włącza 
się w organizację lokalnych festynów i wydarzeń kultu-
ralnych. Swoje umiejętności przekazuje innym na warsz-
tatach artystycznych.

Zespół Teatralno-Muzyczny „Aplauz” powstała w 2009 
r. przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Jest 

laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich fes� wali. Ze-
spół aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych na 
rzecz Puławskiego Hospicjum oraz dla osób samotnych. 
Reprezentuje gminę na Dożynkach Powiatowych. Brał 
także udział w Nocy Muzeum zorganizowanej przez Mu-
zeum Lotnictwa w Dęblinie. 

Zespół „Cyganeria” działa przy Towarzystwie Przyjaciół 
Góry Puławskiej. Zespół występuje z repertuarem muzy-
ki romskiej. Za pracę na polu artystycznym Zespół w 2014 
r. otrzymał Certyfi kat Produktu Lokalnego. W tym roku 
grupa zdobyła I miejsce w VI Międzynarodowym Konkur-
sie Europy Wschodniej w tańcu orientalnym.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje 
i podziękowania za wspaniałą promocję Gminy Puławy.

Redakcja 
Źródło: www.pulawy.powiat.pl

Zdjęcia: UG Puławy
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Europejskie Dni Dziedzictwa- „Krajobraz dziedzictwa - 
dziedzictwo krajobrazu”

15 września 2017 r. odbył się rajd rowerowy zorgani-
zowany przez szkolne koło turystyki rowerowej pod ha-
słem „Z biegiem Wisły”. Uczestnicy – w liczbie 20 osób 
– pokonali około 20 km podziwiając piękno naszego kra-
jobrazu, który tworzyły pokolenia naszych przodków. To 
oni przez całe lata tkali ten krajobraz, kształtowali go. On 
sam z siebie nie powstał. To wrażliwość człowieka i wie-
dza wpłynęły na jego malowniczość i obraz, który młode 
pokolenie może teraz podziwiać.

16 września GOK w Gołębiu przygotował wystawę fo-
tografi i pt. „Tak zmienił się Gołąb”. Na ekspozycji znala-
zło się około 50 fotografi i ze zbiorów archiwalnych Domu 
Kultury. To stare zdjęcia z lat 40 i 70 XX wieku, na których 
zostało uwiecznione to co ważne dla naszej miejscowo-
ści, wydarzenia niecodzienne i ludzie, którzy tworzyli na-
sza historię, mieli wpływ na jej rozwój i kształt. To nie 
zawsze były dobre i miłe wspomnienia. Na wystawie zna-
lazły się m.in. fotografi e z powodzi, jaka nas nawiedziła, 
ale też te, z których możemy być dumni - jak wizyta Kar-
dynała Wyszyńskiego w Parafi i Gołąb. Aktyw społeczny 
i kulturalny, poetki ludowe i ci, którzy tworzyli kulturę 
w Gołębiu, od których wszystko się zaczęło i jest dalej 
kontynuowane.

Poprzez tę wystawę chcieliśmy pokazać młodemu po-
koleniu jakie były początki, jak przed laty wyglądały po-
mniki upamiętniające naszą historię, jak my mieszkańcy 
o to dbaliśmy, jak powstawała nasza „Mała Ojczyzna”, jak 
ciągle należy ją jeszcze porządkować. Wystawę obejrzało 
już ponad 200 osób. Towarzyszyła jej prelekcja pod ha-
słem „Wisła i jej dorzecze.”. 

Wisła, nad którą leży Gołąb, to dobro ale też zagroże-
nie, dlatego też rozmawialiśmy o tym temacie. Legendy 
i fakty poruszył w ciekawy, czasem zabawny sposób Pan 
Józef Majewski. Opowiadał o budowie wałów przeciwpo-
wodziowych i o tym jaką rolę pełniły niegdyś dla miesz-
kańców. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Ze względu 
na deszczową pogodę, zamiast planowanego pikniku zor-
ganizowaliśmy grill i pieczenie kiełbasek dla uczestników 
i organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa.

17 września br. to uroczyste otwarcie EDD, przybli-
żenie tematu i występy artystyczne w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży szkolnej z Gołębia oraz wokalistek z GOK 
w Gołębiu i seniorek. Wiersze i piosenki tematycznie na-
wiązujące do hasła EDD, nadwiślański pokaz mody, pro-
jekt edukacyjny młodzieży gimnazjalnej, wystawa i jej 
podsumowanie zgromadziły w świetlicy wiejskiej ponad 

200 osób. Był poczęstunek i grono znamienitych gości 
z Panem Posłem Krzysztofem Szulowskim na czele, wła-
dze Powiatu i Gminy oraz mieszkańcy. Na zakończenie 
odbył się koncert męskiej okazjonalnej grupy wokalnej 
„Chórtownia” z Lubartowa, który rozbawił zgromadzoną 
publiczność znanymi przebojami w nowych znakomitych 
aranżach.

Serdeczne podziękowania za wkład pracy i zaanga-
żowanie w organizację tegorocznej edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa w Gołębiu należą się Dyrektorom szkół, 
uczniom i nauczycielom, którzy brali udział w tym wyda-
rzeniu, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gołębiu oraz księżom naszej parafi i.

A my, organizatorzy naszą codzienną pracą dbamy 
o naszą historię, środowisko, krajobraz i ludzi, którzy o to 
wszystko się troszczą. Porządkujemy ciągle otaczającą 
nas przestrzeń dla przyszłych pokoleń.

Mały Kalendarzyk Kulturalny – 
informacje Gminnego Ośrodka Kultury
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26 października br. GOK zorganizował warsztaty fl ory-
styczne. Z przygotowanych materiałów powstały stroiki 
jesienne oraz wiązanki okolicznościowe, które zostały 
złożone na miejscowym cmentarzu 1 listopada na zbio-
rowych mogiłach oraz pod pomnikiem w centrum Gołę-
bia z okazji 11 listopada. Przygotowane wiązanki złożyły 
delegacje młodzieży ze szkół w Gołębiu oraz pracownicy 
Ośrodka Kultury.

18 listopada br. w GOK w Gołębiu miało miejsce spo-
tkanie twórców z terenu Gminy Puławy i wystawa zbio-
rowa. Na spotkanie przybyli też zaproszeni goście z Pa-
nem Wójtem Krzysztofem Brzezińskim na czele.

W miłej i serdecznej atmosferze przy słodkim poczę-
stunku twórcy opowiadali o swojej pasji i zaangażowaniu 
w to co wykonują od lat, co daje im radość tworzenia 
często misternych i skomplikowanych wzorów. W miłym 
i serdecznym gronie postanowiliśmy, że takie spotkania 
będziemy organizować cyklicznie 2 razy w roku. Dzięku-
jemy tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie a tych ,którzy 
z różnych powodów nie mogli uczestniczyć zapraszamy 
w przyszłości.

Już po raz dwunasty Gminny Ośrodek Kultury w Puła-
wach z siedzibą w Gołębiu zorganizował Konkurs - Wysta-
wę Modeli Kartonowych. Impreza ma zasięg ogólnopol-
ski, a jej głównymi celami jest rozbudzanie zainteresowań 
dzieci i młodzieży nauką i techniką, rozwijanie pasji oraz 
sprawności manualnych. Jest ciekawą formą spędzania 
czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.

W minionym roku w Konkursie wzięło udział 75 zawod-
ników zgłaszając 150 modeli do oceny. W tym roku Kon-
kurs odbył się w dniach 2 i 3 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Gołębiu.

Impreza jest otwarta i ma charakter Konkursu - Wysta-
wy. Mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni 
i zrzeszeni, bez względu na płeć i wiek. Konkurs został 
rozegrany w trzech kategoriach wiekowych z podziałem 
na 12 klas. Komisja konkursowa powołana przez organi-
zatora oceniła prace według zasady „podoba się/nie po-
doba się”.

W każdej kategorii przyznane zostały nagrody rzeczo-
we, medale i pamiątkowe dyplomy. Została także przy-
znana nagroda Grand Prix dyrektora GOK w Gołębiu. 
Sponsorzy przyznali swoje nagrody i wyróżnienia w po-
szczególnych klasach. Jak każdego roku, nagrodziliśmy 
najmłodszego i najstarszego uczestnika Konkursu.

Na wszystkich uczestników Konkursu czekała niespo-
dzianka w formie wycieczki do Muzeum Twierdza Dęblin.

Tekst: Ewa Rodzik
Zdjęcia: GOK w Gołębiu/UG Puławy
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Jak co roku, w ostatni weekend września, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Opatkowicach sprzątali świat. 
No..., może nie cały, ale najbliższą okolicę. Uzbrojone 
w plas� kowe worki i rękawice dzieci przeszły głównymi 
ulicami wioski, pozostawiając za sobą czyste rowy i po-
bocza. Nagrodą dla uczestników akcji było ognisko i pie-
czone kiełbaski.

W dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich 
Świętych, uczniowie z klas IV-VI wraz z wychowawczynia-
mi odwiedzili cmentarz wojenny w Wysokim Kole. Znaj-
dują się tam mogiły żołnierzy armii austro-węgierskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej, którzy polegli w czasie I wojny 
światowej. Dzieci posprzątały teren cmentarza, złożyły 
wiązanki i zapaliły znicze. Następnie udały się pod po-
mnik Jana Serafi na, ps. „Czerchawa”, skoczka Cichociem-
nego, który zginął w Opatkowicach podczas akcji Weller 

18. Była to cenna lekcja, gdyż pokazała młodzieży, że 
winni jesteśmy pamięć tym, którzy polegli w obronie Oj-
czyzny.

3 listopada br. uczniowie odbyli interesującą wyciecz-
kę. Celem była największa w Polsce wystawa budowli 
z klocków Lego usytuowana w lubelskim Outlet Center.

Gwiazdy sportu naturalnej wielkości, organy ludzkie-
go ciała, bohaterowie Star Wars i scenki z życia i baśni 
– wszystko to zostało zbudowane z klocków i robiło na 
dzieciach niesamowite wrażenie. Najbardziej podobał 
się im wykonany w skali 1:7 (z miliona klocków) Air Force 
One, czyli samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Fani sportu natomiast robili sobie zdjęcia głównie z fi gu-
rami Roberta Lewandowskiego, Agnieszki Radwańskiej, 
Marcina Gortata oraz Rafała Sonika i jego quada, na któ-
rym wygrał rajd Dakar.

Po obejrzeniu wystawy dzieci mogły miło spędzić czas 
w Fun Parku, czyli strefi e zabaw z klockami oraz obejrzeć 
pokaz w Kinie Edukacyjnym, w którym prezentowany 
jest świat nauki przez pryzmat klocków Lego. Podczas tej 
wycieczki udało się więc połączyć naukę i zabawę.

Z życia Szkoły Podstawowej w Opatkowicach
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13 listopada br. uczniowie i pracownicy szkoły uczcili 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obcho-
dy rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego 
oraz zapaleniem znicza przed pomnikiem poświęconym 
pamięci skoczków Cichociemnych, biorących udział w ak-
cji Weller 18, który znajduje się obok szkoły. Następnie 
dzieci zaprezentowały rys historyczny Święta Niepodle-
głości. Na scenie pojawiły się upersonifi kowane kraje, 
które brały udział w rozbiorach, czyli Rosja, Prusy i Au-
stria, a także Polska związana symbolicznym łańcuchem 
oznaczającym wieloletnią niewolę. Punktem kulminacyj-
nym przedstawienia było zerwanie pęt, czyli wyzwolenie 
naszej Ojczyzny. Uroczysty charakter apelu wprowadzały 
także śpiewane przez wszystkich zebranych piękne pieśni 
żołnierskie i patriotyczne.

21 listopada br. w Szkole Podstawowej w Opatkowi-
cach odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Były tańce, kon-
kursy, wróżby andrzejkowe i słodki poczęstunek. Boha-
terami tego wieczoru okazali się jednak czwartoklasiści, 

którzy zostali poddani różnym próbom podczas tradycyj-
nych otrzęsin. Uczniowie z klas starszych sprawdzili, czy 
są oni gotowi wstąpić w poczet starszaków i przygoto-
wali dla młodszych kolegów i koleżanek różne zadania 
oraz zabawne stroje. Na scenie pojawiły się więc postaci 
z bajek, księżniczki, sportowcy, a nawet… Magda Ges-
sler i straż pożarna. Śmiechu było co niemiara, ale teraz 
czwartoklasiści mogą już w pełni czuć się uczniami klas 
starszych.

Od kilku lat Szkoły Podstawowe w Opatkowicach 
i Leokadiowie biorą udział w innowacji pedagogicznej 
„Owocna współpraca”. W ramach tego projektu, 28 li-
stopada br. uczniowie z tych placówek odbyli wycieczkę 
do Warszawy na mecz piłki nożnej. Wyjazd był związany 
z ogólnopolskim programem „Kibicuj z Klasą!”, którego 
założeniem jest udział dzieci i młodzieży w widowiskach 
sportowych na najwyższym poziomie. Mecz, który z za-
partym tchem oglądaliśmy, odbył się na stadionie Legii, 
a gośćmi byli zawodnicy Drutexu Bytovii Bytów. Ku za-
dowoleniu kibiców, w spotkaniu padło aż 6 goli, a osta-
tecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4-2. 
Do domu wróciliśmy późną nocą, ale nikt nie narzekał na 
zmęczenie. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele podobnych 
wyjazdów i emocji przed nami.

 Tekst i zdjęcia: Patrycja Mazurek
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12 października br. w Szkole Podstawowej w Gó-
rze Puławskiej odbyła się ważna uroczystość, związa-
na z Dniem Edukacji Narodowej oraz ślubowaniem 
uczniów klas pierwszych. 

Nauczycielom i pracownikom szkoły młodzież zadedy-
kowała piosenkę oraz życzenia, jako wyraz wdzięczno-
ści za codzienny trud, a na ręce Pani Dyrektor złożono 
symboliczny bukiet kwiatów. Uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali swoją część artystyczną, w której nie 
zabrakło humorystycznych wierszy i wesołych piosenek 
oraz zdali test wiedzy o Ojczyźnie, szkole i zasadach ru-
chu drogowego. W obecności Wójta Gminy Puławy Pana 
Krzysztofa Brzezińskiego, Dyrektor Szkoły Pani Hanny 
Padewskiej, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycie-
li, starszych kolegów i licznego grona rodziców, uroczy-
ście ślubowali, że będą starali się być dobrymi Polakami, 
godnie reprezentowali swoją szkołę i sprawiali radość 
rodzicom oraz nauczycielom. Pasowania na ucznia Szko-
ły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty I Armii 
Wojska Polskiego w Górze Puławskiej dokonała Pani Dy-
rektor.

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i legitymacje 
szkolne – pierwszy ważny dla nich dokument. W imieniu 
społeczności szkolnej powitali ich przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego. Tego dnia tradycyjnie nauczyciele 
i pracownicy szkoły za swoją pracę oraz szczególne osią-
gnięcia w minionym roku szkolnym otrzymali nagrody 
i podziękowania. Po skończonej uroczystości na uczniów 
klas pierwszych czekało jeszcze jedno zadanie – w parku 
szkolnym posadzili pamiątkowe drzewko, które będą mo-
gli pielęgnować i obserwować jak wzrasta razem z nimi.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy, by w szkole 
czuli się dobrze i bezpiecznie, a nauczycielom i pracow-
nikom szkoły radości z wykonywanej pracy.

Tekst: Jolanta Świderska
Zdjęcia: Cezary Świderski 

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej 
w Górze Puławskiej
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26 października br. w Szkole Pod-
stawowej w Leokadiowie odbyło się 
symboliczne przyjęcie uczniów klasy 
IV w poczet uczniów klas starszych. 

Uczniowie klasy IV byli testowani 
na wszelkie sposoby przez ich star-
szych kolegów. Musieli przejść wiele 
prób m.in. sprawności, odwagi, wy-
trwałości i gracji. Ostatecznie wszy-
scy zostali pasowani na uczniów klas 
starszych. Impreza zakończyła się 
dyskoteką.

Tekst: Aldona Chabros
Zdjęcie: SP Leokadiów

Ślubowanie klas pierwszych w Zarzeczu

Pasowanie na „starszaków” w Leokadiowie

Uroczystość ślubowania uczniów 
klas pierwszych w Szkole Podstawo-
wej w Zarzeczu odbyła się w piątek, 
13 października 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotoga-
lerii.

 Zdjęcia: UG Puławy
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Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 paź-
dziernika, a ponieważ tegoroczne święto wypada 
w sobotę, uroczysta atmosfera w środowisku nauczy-
cielskim trwała kilka dni. Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej w naszej gminie upłynęły tradycyj-
nie pod, znakiem uroczystych apeli szkolnych i wystę-
pów artystycznych, a także podziękowań i nagród. 

W dniu 11 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Pu-
ławy z rąk Wójta Krzysztofa Brzezińskiego wszyscy dyrek-
torzy samorządowych szkół i przedszkoli otrzymali na-
grody Wójta Gminy Puławy, będące wyrazem uznania za 
dotychczasową pracę na rzecz rozwoju edukacji i wkład 
włożony w wychowanie młodego pokolenia mieszkań-
ców Gminy Puławy. Szczególne wyrazy wdzięczności Pan 
Wójt złożył na ręce Pani Teresy Dymowskiej i Hanny Pa-
dewskiej, jeszcze raz dziękując za trud związany z rozbu-
dową budynku szkolnego w Górze Puławskiej.

W uznaniu dotychczasowego dorobku zawodowego, 
aktywnej i wyróżniającej pracy na rzecz rozwoju edu-
kacji, Nagrody Wójta Gminy Puławy otrzymało również 
siedmiu nauczycieli naszych szkół.

Wszystkie uroczystości odbywające się w ramach ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej, a także szkolne apele 
i występy artystyczne, są skromną formą podziękowa-
nia za codzienny trud edukacyjny i wychowawczy na-
szych pedagogów. W tym szczególnym dniu dziękujemy 

wszystkim nauczycielom za ich cierpliwość, wyrozumia-
łość, troskę i zaangażowanie. Jednocześnie życzymy, aby 
nigdy nie utracili radości z uczenia i wytrwałości w kształ-
towaniu młodych charakterów.

Redakcja  

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Puławy

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Bronowicach

„Listy do Ziemi” - Daria Witkowska, 
uczennica kl. V została wyróżniona 
w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 
listy pisze. Razem dbamy o Ziemię”.

W październiku 2017 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bronowicach 
powitali w swoim gronie pierwsza-
ków, którzy złożyli uroczyste ślubo-
wanie.

Uczniowie klas IV-VII na wycieczce 
w Lublinie – „Wystawa klocków LEGO”.

Klasy I-III razem z rodzicami 
i wychowawcami zwiedzały lotnisko 
w Dęblinie.



43Z  ŻYCIA SZKÓŁ www.gminapulawy.pl

Co słychać u Przedszkolaków z Góry Puławskiej?

11 listopada - Wieczornica Patrio-
tyczna z udziałem uczniów, rodziców, 

SP w Bronowicach uczestniczy 
w akcji „Wzorowa łazienka”. W związ-
ku z tym, 20 listopada 2017 r. obcho-
dziliśmy „Światowy Dzień Toalet”.

Tradycyjna zabawa andrzejkowa 
dla wszystkich uczniów połączona 
z wróżbami.

W ramach akcji bibliotecznej zo-
stał zorganizowany „Kiermasz taniej 
książki”, na którym można było ku-
pić wiele interesujących książek dla 
dzieci i młodzieży.

Udział uczniów naszej szkoły 
w ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę”. 

Tekst: Agnieszka Łuczyńska
Zdjęcia ze zbiorów Szkoły 

Podstawowej w Bronowicach

Jesień to piękna pora roku, mie-
niąca się wszystkimi kolorami. To 
również doskonała pora na ognisko. 
Dzieci z grupy II Publicznego Przed-
szkola w Górze Puławskiej wraz z wy-
chowawcą – Magdaleną Choniawko 
oraz rodzicami, korzystając z pięknej, 
jesiennej, słonecznej pogody wzięły 
udział w ognisku integracyjnym, któ-
re odbyło się 16 października br.

Tego dnia, już od rana u przed-
szkolaków pojawiło się podekscy-
towanie. Dzieci nie mogły doczekać 
się godzin popołudniowych, kiedy 
to wspólnie z rodzicami spędzą czas 
na zabawach. Była to również świet-
na okazja do bliższego poznania 
się. Zabawom i uśmiechom na twa-
rzach mogłoby nie być końca, jed-
nak wszystko co dobre szybko mija 

i trzeba było się pożegnać. Ten mile 
spędzony czas na pewno zostanie na 
długo w pamięci naszych przedszko-
laków i ich bliskich, a nam pozostanie 
oglądanie pamiątkowych zdjęć.

W październiku br. w przedszkolu 
odbyły się warsztaty plastyczne, in-
tegrujące grupę III. Tematem prze-
wodnim zajęć była dynia. 

Każde dziecko z pomocą rodzica 
wykazało się swoja pomysłowością 

i kreatywnością, dzięki którym po-
wstały różnorodne lampiony o cieka-
wych wzorach. Na zakończenie dzie-
ci przygotowały dla swoich rodziców 
niespodziankę w postaci własnoręcz-

nauczycieli i społeczności lokalnej, 
poświęcona 200. rocznicy śmierci Ta-
deusza Kościuszki.
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nie zrobionych owocowych serwe-
tek, na których zagościła aromatycz-
na herbata i domowe ciasteczka.

9 listopada br. w przedszkolu od-
była się pierwsza ważna przedszkol-
na uroczystość dla dzieci młodszych 
– Pasowanie na Przedszkolaka. Z tej 
okazji maluchy z grupy I przedstawiły 
krótki program artystyczny, przygo-
towany przez nauczycielki - Elżbietę 
Szczepańską i Urszulę Pawłowicz-
-Cieślak. Trzylatki w galowych stro-
jach pięknie zatańczyły, wyrecyto-
wały wiersze i zaśpiewały dla swoich 
wzruszonych i dumnych rodziców. 
W dalszej części uroczystości dzieci 
złożyły ślubowanie, a pani dyrektor 
Mirosława Kęczkowska za pomo-
cą ,,magicznego ołówka” dokona-
ła pasowania i każdego maluszka 
włączyła do grona przedszkolaków. 

Na pamiątkę tej ważnej chwili dzie-
ci otrzymały dyplomy. Uroczystość 
zakończyła się miłą niespodzianką 
w postaci słodkiego poczęstunku.

W ramach Międzynarodowe-
go Dnia Postaci z Bajek w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Górze Pu-
ławskiej odbył się cykl spotkań dla 
dzieci z miejscowego przedszkola. 
Przedszkolaki opowiadały o swoich 
ulubionych bajkowych postaciach. 

Uczestniczyły w przygotowanych dla 
nich quizach i zagadkach, związanych 
z bajkowymi postaciami. Na koniec 
dzieci wykonały pracę plastyczną 
metodą origami, przedstawiająca 
postać ,,Czerwonego Kapturka” oraz 
,,Czapki dla krasnali”. Spotkanie prze-
biegało w miłej atmosferze, a dzieci 
wróciły do przedszkola z uśmiechem 
na twarzy.

Tekst i zdjęcia: Publiczne Przedszkole 
w Górze Puławskiej

Kolejny raz nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice ze Szkoły Podstawowej 
w Gołębiu podjęli działania wspiera-
jące Hospicjum im. św. Matki Teresy 
w Puławach. 

W niedzielę, 22 października br. 
przed Kościołem parafi alnym w Gołę-
biu odbyła się akcja „Znicz”, z której 
dochód przeznaczono na puławskie 
hospicjum. Już od lat współpracu-
jemy i wspieramy tę instytucję i nie 
jest to ostatnie przedsięwzięcie, ja-
kie zaplanowaliśmy na ten rok. Zbie-
ramy również korki i planujemy kier-
masze świąteczne.

 Tekst: Dorota Jabłońska
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa 

w Gołębiu

Akcja „Znicz” w Gołębiu
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Owocne pasje naszych mieszkańców – Zuzanna Majewska

Z działalności świetlicy GOK w Borowej

Zuzanna zaczęła trenować podnoszenie ciężarów 11 lat 
temu, jako szóstoklasistka. Osobą, która pokierowała ją 
w ten sport był Pan Michał Walendziak, obecny nauczy-
ciel w-f w Szkole Podstawowej w Leokadiowie. Jak sama 
wspomina – zaprowadził mnie on na halę sportową 
i tam poznałam Trenera Witolda Guza, Roberta Boruc-
kiego oraz Darka Butruna i nadzwyczajnie zakochałam 
się w ciężarach. Dzięki motywacji moich rodziców, sio-
stry i trenerów poświeciłam się treningom i już po trzech 
tygodniach odbyły się moje pierwsze zawody na których 
zajęłam 2. miejsce. Były to Mistrzostwa Polski w trójboju. 

Na dzień dzisiejszy największymi sportowymi osią-
gnięciami Zuzanny Majewskiej są: 8. miejsce na Mi-
strzostwach Europy w Tbilisi (2015 r.), 6. miejsce na 
Mistrzostwach Europy w Izraelu (2016 r.), 6. miejsce na 
Mistrzostwach Świata Akademickich w Meksyku (2016 r.) 
oraz 4. miejsce podczas tegorocznych Mistrzostw Europy 
w Albanii.

Aktualnie Zuzanna trenuje i jednocześnie studiuje na 
II roku fi zjoterapię na PSW w Białej Podlaskiej. Pytana 
o plany na przyszłość odpowiada – Po studiach chciała-
bym dalej działać w ciężarach lub ich środowisku jako 

fi zjoterapeutka, i nie ukrywam, że chciałabym także pod-
jąć dodatkowy kierunek. Jestem pewna, że już nie zrezy-
gnuje z ciężarów…

Redakcja

Zuzanna Majewska (2. miejscu podium) podczas tegorocznych 
Mistrzostw Polski do lat 23, które odbyły się w Zamościu 
(źródło: kswislapulawy.pl).

W Borowej, w świetlicy Gminne-
go Ośrodka Kultury działa koło mo-
delarskie. W zajęciach biorą udział 
dzieci i młodzież z Borowej, Skoków 
i Leokadiowa. Młodzi adepci minia-
turowego lotnictwa nabywają cenne 
informacje i umiejętności pod okiem 
dyplomowanego instruktora Pana 
Janusza Kondka.

Podopieczni koła modelarskiego 
uczą się m.in. obróbki drewna, me-
talu, budowy silników spalinowych 
i pilotowania modeli. Budują proste 
konstrukcje latające (szybowce, mo-
dele silnikowe, sterowane radiowo). 
W zakresie zajęć jest także nauka pi-
lotowania miniaturowych śmigłow-
ców i quadro-kopterów (dronów). 
Członkowie koła uczestniczą w wielu 

różnych wydarzeniach, m.in. z okazji 
dnia dziecka, dożynek, zakończenia 
wakacji. Od 3 lat biorą udział w po-
kazach dla osób niepełnosprawnych 
w Dęblinie. W tym roku w modelarni 
gościła wycieczka z Ukrainy oraz pół-
kolonie z puławskiego ODK „Amik”. 
Najbardziej wyróżniającymi się mło-
dymi modelarzami są obecnie: Emi-
liusz Krawczak, Konrad i Damian Ry-
baniec, Marcin Dziubak oraz Kacper 
Kamola.

Koło modelarskie w Borowej ser-
decznie zaprasza w swoje szeregi. 
Zajęcia odbywają się regularnie, we 
wtorki i piątki w godz. od 16:00 do 
18:00.
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Ks. Józef Adamczyk urodził się 28 
stycznia 1902 r. w Adamowie w pa-
rafi i Miedzierza. Jego rodzice – Waw-
rzyniec i Antonina z d. Kwiecień byli 
rolnikami. Do siedemnastego roku 
życia przebywał w domu rodzinnym. 
Jesienią 1919 r. rozpoczął naukę 
w gimnazjum w Końskich. W 1923 
r. wstąpił do Seminarium Duchow-

nego w Sandomierzu. Święcenia ka-
płańskie Ks. Adamczyk otrzymał 29 
maja 1929 r. z rąk bp Mariana Ryxa.

Posługę kapłańską rozpoczął w pa-
rafi i w Brzózie, skąd jeszcze w tym 
samym roku został przeniesiony do 
Koniemłotów. Następnie został mia-
nowany wikariuszem w Staszowie, 
później przebywał w Czyżowie zaś 
w styczniu 1932 r. przybył do Stromca. 
Tam zorganizował parafi ę i wybudo-
wał świątynię w miejscowości Boże, 
gdzie przeżył okres II Wojny Świato-
wej. Powojenne koleje losu niosły Ks. 
Adamczyka przez kolejne parafi e, by 
26 maja 1965 r. otrzymać nominację 
na proboszcza w Górze Puławskiej. 
Tu przebywał do 1972 r. kiedy został 
mianowany administratorem parafi i 
Jastrząb. 28 stycznia 1976 r. Ks. Józef 
Adamczyk otrzymał godność kano-
nika honorowego Kapituły Kolegiaty 

Opatowskiej. Na emeryturę przeszedł 
w 1986 r. pozostając w Jastrzębiu jako 
rezydent. Trzy lata później otrzymał 
godność prałata.

We wspomnieniach Ks. Józef Adam-
czyk pozostał jako aktywny duszpa-
sterz i budowniczy. Podczas lat posługi 
w parafi i w Górze Puławskiej zajął się 
przygotowaniem epitafi um poświęco-
nego zmarłym rodzicom pisarki Ewy 
Szelburg-Zarembiny, odnowił obrazy 
w ołtarzach, a w połowie listopada 
1972 r. sprowadził do parafi i siostry lo-
retanki. Wybudował piętrową pleba-
nię, gdyż – jak pisał do kurii – stara nie 
nadawała się zupełnie do remontu. 

Ks. Adamczyk zmarł 2 kwietnia 1993 
r. w dzień odpustu w swojej ostatniej 
parafi i, przebywszy długą chorobę.
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P. Anny Filipek

Zapisani na kartach historii – Ks. Prał. Józef Adamczyk

Ks. Prał. Józef Adamczyk podczas uroczysto-
ści Pierwszej Komunii Świętej w Górze Puław-
skiej – maj 1970 r.

Kościół parafi alny w Górze Puławskiej – na 
pierwszym planie widać piach na budowę 
nowej plebanii.



NASZE SOŁECTWA, NASI SOŁTYSI: ZDZISŁAW URBANEK
Pan Zdzisław Urbanek pełni 

funkcję sołtysa w Leokadiowie, 
jest także prezesem miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jak sam mówi, lubi poświęcać 
się dla swojej „Małej Ojczyzny”. 
Sołectwo żartobliwie określa 
małym trójmiastem Leokadiów 
– Żabianka – Kuroszów. Zapy-
tany czy pełnienie obowiązków 
sołtysa należy do łatwych czy 

trudnych odpowiada – Bardzo trudne. Nie wiem jak jest 
w innych miejscowościach, ale myślę, że jest podobnie. 
Ludziom się czasem zdaje, że pstryknąć palcem i wszyst-
ko zostaje załatwione i zrobione samo…

Pan Zdzisław od pięciu lat przebywa na emeryturze, 
w wolnych chwilach lubi spacerować i jeździć rowerem 
by – jak sam wspomina – mieć kondycję do działania 
i zachęcania innych. Osiągnięciem jako sołtysa, z które-
go jest dotychczas najbardziej dumny jest uporządkowa-
nie terenu wokół sklepu i budynku OSP. Jego marzeniem 
jest, aby Leokadiów stał się ważnym ośrodkiem sportu, 
za sprawą miejscowego SKS-u, którego Pan Urbanek jest 
wiceprezesem.

Leokadiów
Leokadiów to miejscowość założona przez osadników 

niemieckich w XIX wieku. Nazwa wsi pochodzi prawdo-
podobnie od imienia jednej z córek właściciela Smogo-
rzowa - Leokadii, do którego należały okoliczne tereny. 
W 1826 roku osiedlające się tu rodziny niemieckie zaczę-
ły tworzyć pierwsze gospodarstwa rolne, a w 1920 r. po-
wstała szkoła niemiecko-polska, z wykładowym językiem 
niemieckim. Przez ponad 100 lat Niemcy i Polacy żyli 
w jednej miejscowości, zachowując dobre relacje. Czas II 
Wojny Światowej zniszczył wszystko.

W dniu 8 stycznia 1944 r. członkowie partyzanckiej 
Gwardii Ludowej z dzielnicy PPR Chotcza - Mszadla 
pod dowództwem oficera radzieckiego Pawła Iżyckie-
go „Pawła” przeprowadzili akcję przeciwko kolonistom 
niemieckim w Leokadiowie, podczas której zginęło 2 
osadników, a kilku zostało rannych. Odwet za przepro-
wadzoną akcję był okrutny. Już dzień później zabito 
dwóch 16 - letnich chłopców z Leokadiowa. Niemcy 
natychmiast przystąpili do aresztowań Polaków z tere-
nu Puław, Zwolenia, Trzcianek, Sarnowa, Marianowa, 
Sieciechowa oraz innych okolicznych miejscowości. Za-
trzymanych osadzono w zwoleńskim posterunku, gdzie 
byli poddawani brutalnym torturom. 14 stycznia 1944r. 
w godzinach wieczornych 33 partyzantów przywieziono 
do Leokadiowa. Wieczorem tego samego dnia rozstrze-
lano wszystkich. Po przeprowadzeniu egzekucji, funkcjo-
nariusze niemieccy doprowadzili na miejsce zdarzenia 
nastoletnich chłopców. Rozkazano wykopać im dół, a na-
stępnie ułożyć w nim ciała zamordowanych. Po upływie 
około roku odbyła się ekshumacja zwłok, w obecności 

członków rodzin ofiar. Nie odnaleziono jednak żadnych 
szczątków. Prawdopodobnie zostały one usunięte w celu 
zatarcia śladów. Ziemię z miejsca egzekucji przewiezio-
no na cmentarz w Zwoleniu, gdzie odbył się pogrzeb za-
mordowanych. Mimo faktycznego rozstrzelania Polaków 
14.01.1944 r., sąd niemiecki w Radomiu wydał wyroki 
śmierci na aresztowanych dopiero 28 lutego 1944 r., czy-
li około półtora miesiąca później. Niemym świadkiem tej 
egzekucji pozostała grusza. W jej pień wrosły kule prze-
szywające rozstrzelanych. W 1964 r. w miejscu zbrodni 
hitlerowskiej wybudowano pomnik - płytę z nazwiskami 
zamordowanych Polaków. W 1992 r. rodziny pomordo-
wanych ze Zwolenia dobudowały żelazny krzyż. Pomnik 
ofiar terroru hitlerowskiego znajdujący się w Leokadio-
wie to szczególne miejsce nie tylko dla rodzin ofiar, ale 
także dla mieszkańców wsi, lokalnych władz, społeczno-
ści Szkoły Podstawowej. Co roku hołd pomordowanym 
oddają przedstawiciele samorządu Gminy Puławy, Mia-
sta Zwoleń i Powiatu Zwoleńskiego oraz kombatanci. 

W latach powojennych oddano w Leokadiowie wie-
le inwestycji, m.in. nowy budynek szkoły oraz założono 
Ochotniczą Straż Pożarną. W 2005 r. powstał klub spor-
towy w sekcji piłki nożnej. Mieszkańcy Leokadiowa od 
lat 50. XX w. specjalizują się w uprawie truskawek. Wielu 
plantatorów prowadzi uprawę metodą ekologiczną. 
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Krzyż w Leokadiowie upamiętniający tragiczne wydarzenia ze stycz-
nia 1944 r.
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GMINNE INWESTYCJE W OBIEKTYWIE – CZ. 2

We wtorek, 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru ostatecznego inwestycji, obejmującej przebudowę skrzyżowa-
nia dróg wojewódzkich nr 874, 738 i 743 (ulice Radomska, Kozienicka i Janowiecka) w Górze Puławskiej wraz z in-
stalacją sygnalizacji świetlnej. Było to jedno z kluczowych przedsięwzięć, zrealizowanych wspólnie przez samorządy 
Gminy Puławy i Województwa Lubelskiego, którego celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
zwłaszcza z udziałem pieszych.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., zaś ich wartość wyniosła 
937 462,67 zł. Gmina Puławy udzieliła dotacji dla województwa na realizację zadania w wysokości 283 788,59 zł.

O wykonanie inwestycji od lat zabiegali mieszkańcy i władze gminy, na czele z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim. Aby 
do tego doszło, niezbędne było wykonanie dokumentacji projektowej, która została opracowana na zlecenie Gminy Pu-
ławy w 2015 r. a jej koszt wyniósł blisko 80 000,00 zł.


