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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Puławy!
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość, pokój i wzajemną 

życzliwość, aby stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech wielkanocny czas 
utrzyma nasze marzenia w mocy i sprawi aby wszystkie plany okazały się 

możliwe do spełnienia. Życzymy, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności 
a symbol Boskiego odrodzenia był i dla nas celem do spełnienia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, 
nadziei budzącej się do życia wiosny i wiary w sens życia 

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzą

Dorota Osiak

8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy 
czytaj na str. 24

Wojewódzkie i ogólnopolskie 
sukcesy Gminy Puławy

czytaj na str. 17 i 18

Lekcje w Gołębiu już w nowej szkole! 
Zakończono rozbudowę i przebudowę 

budynku szkolnego 
czytaj na str. 23





3INFORMACJE www.gminapulawy.pl

Góra Puławska (ul. Piękna). Wkrótce zostanie ogłoszone po-
stępowanie na wybór wykonawcy pierwszego etapu przebu-
dowy ul. Żuławy w Gołębiu (wraz z chodnikiem i kanalizacją 
deszczową). Poprawa przejezdności dróg, na których nie jest 
jak na razie planowane wykonanie asfaltu, będzie następo-
wała sukcesywnie poprzez zastosowanie kruszywa łamanego 
(tzw. tłucznia) i gruzu betonowego rozkruszonego. Sprawniej-
sze działanie w tym zakresie ma zapewnić zakupiony nowy 
ciągnik wraz z odpowiednim osprzętem.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
został złożony wniosek o przyznanie dofi nansowania na mo-
dernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsco-
wości Zarzecze.

Na zakończenie wątku inwestycyjnego pragnę poinformo-
wać, że opracowanych zostało szereg dokumentacji projekto-
wych budowy oświetleń drogowych, które będą mogły być 
realizowane w miarę posiadanych środków fi nansowych na 
ten cel.

Koniec i początek roku oprócz bieżących obowiązków ob-
fi tował również w różne spotkania i strategiczne zebrania. 
Odwiedzałem osoby samotne, chore i te potrzebujące naj-
bardziej naszego wsparcia. Spotykałem się z naszymi senio-
rami, uczestniczyłem w przeróżnych uroczystościach w szko-
łach i przedszkolach. Osobiście brałem udział w zebraniach 
sprawozdawczych OSP w naszej gminie. Uczestniczyłem 
również w wielu konferencjach i wydarzeniach w powiecie 
oraz  województwie. Piękne były wspólne kolędowania przy 
szopkach zarówno w Gołębiu jak i Górze Puławskiej. W tym 
miejscu pragnę z całego serca podziękować Księżom obu pa-
rafi i i wyrazić moją radość z powodu pozyskania nowej szopki, 
która po raz pierwszy zagościła w centrum mojej rodzinnej 
Góry Puławskiej. Serdecznie dziękuję również wszystkim Pań-
stwu, którzy pomagali w jej zbudowaniu. Cieszę się ogrom-
nie z sukcesów naszej gminy na szczeblu ogólnopolskim jak 
i wojewódzkim. Zachęcam Państwa do lektury na ten temat 
na stronach naszego kwartalnika. Gratuluję z całego serca 
dzieciom, młodzieży, seniorom, mieszkańcom i naszym arty-
stom, którzy w ostatnim czasie odnieśli wiele sukcesów na fe-
sti walach i konkursach. Liczba tak wielu ważnych uroczystości 
i wydarzeń świadczy o wielkiej aktywności naszych mieszkań-
ców, za którą gorąco pragnę podziękować! Dziękuję Państwu 
za bezinteresowną pracę na rzecz gminy, która powoduje, że 
nasza gmina jest miejscem atrakcyjnym i przyjaznym naszym 
mieszkańcom i gościom. 

Zapraszając wszystkich Państwa do dialogu i owocnej 
współpracy, życzę na te Święta Zmartwychwstania Pana tego 
co tylko najlepsze! Z pozdrowieniami.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Nieubłagalnie mija pierwszy 
kwartał nowego roku i czas na 
publikacje nowego, 35. numeru 
naszego kwartalnika. Nowy Rok 
2018 jest wyjątkowo ważny dla 
naszej gminy. Obchodzimy bo-
wiem nie tylko 100 - lecie odzy-
skania przez Polskę NIEPODLE-

GŁOŚCI ale również 45. LAT GMINY PUŁAWY. Rok 2018 jest 
m.in.  Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II., Rokiem Ireny Sendlerowej,  Powstania wiel-
kopolskiego, Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej, Rokiem 
Praw Kobiet, Zbigniewa Herberta i Rokiem Harcerstwa. Dlate-
go przewidujemy w tym roku wiele uroczystości, o których na 
bieżąco będziemy Państwa informować. Już dzisiaj serdecznie 
Państwa zapraszam do aktywnego włączenia się w nasze ży-
cie gminne. Za wszelkie rady i propozycje jesteśmy Państwu 
zawsze wdzięczni i w miarę naszych możliwości będziemy je 
realizować. Również na ten rok zaplanowaliśmy wiele am-
bitnych inwestycji. Mam ogromną nadzieję, że uda nam się 
wszystkie plany owocnie zrealizować. W Kurierze Gminnym 
nr 34 dość szczegółowo te inwestycje zostały przedstawione.

Początek 2018 roku przyniósł wydarzenie niezwykle rado-
sne i od wielu lat oczekiwane, zwłaszcza przez mieszkańców 
prawobrzeżnej części naszej gminy. Po ostatecznym zakończe-
niu robót budowlanych i spełnieniu wszelkich procedur od-
biorowych, w dniu 19 stycznia Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Puławach wydał pozwolenie na użytkowanie 
rozbudowanego budynku szkolnego w Gołębiu, w tym rów-
nież drugiej w gminie hali widowiskowo – sportowej wraz 
z zapleczem sanitarno – szatniowym i trybunami. W nowych 
pomieszczeniach prowadzone już są zajęcia dydaktyczne, zaś 
uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 26 marca br. Relację 
z tego wyjątkowego wydarzenia znajdą Państwo w następ-
nym numerze „Kuriera”.

Zakończona została również przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Skokach, realizowana w ramach dofi nansowania 
otrzymanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.

W związku z uzyskaną przez Gminę Puławy pomocą fi nan-
sową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszony został przetarg na 
„Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na tere-
nie Gminy Puławy – część 1”. O kolejnych niezbędnych dzia-
łaniach zmierzających do realizacji tej inwestycji będziemy 
Państwa niezwłocznie informować, wykorzystując dostępne 
formy komunikacji z mieszkańcami.

Mając na uwadze istotny dla nas wszystkich problem, ja-
kim jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, zlecone 
zostało opracowanie dokumentacji projektowych wykonania 
nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Bronowice, Ja-
nów, Klikawa (ul. Cicha), Zarzecze, Dobrosławów, Piskorów, 
Kolonia Góra Puławska, Gołąb (ul. Boczna i Podwierzbie) oraz 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele

www.krzysztofb rzezinski.pl

www.gminapulawy.pl

tel. 81 889 05 25

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji w go-
dzinach od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście 
w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.
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Z działalności Rady Gminy Puławy
W okresie od grudnia 2017 r. do końca lutego 2018 r. 

odbyła się jedna sesja Rady Gminy Puławy, podczas któ-
rej Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XXVIII/238/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
• XXVIII/239/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XXVIII/240/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy fi nansowej,
• XXVIII/241/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2018,
• XXVIII/242/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w Gminie Puławy na lata 2018-2022”,

• XXVIII/243/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Puławy,

• XXVIII/244/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”,

• XXVIII/245/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pu-
blicznych innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Puławy oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.

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

Redakcja

Gmina Puławy w partnerskim projekcie 
modernizacji komunikacji miejskiej

13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lu-
blinie została podpisana umowa z Zarządem Wojewódz-
twa Lubelskiego o dofi nansowanie Projektu pn. „Rozwój 
zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego 
obszar funkcjonalny w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020”. Projekt ten będzie realizowany z Miastem Puławy 
jako benefi cjentem oraz Partnerami – Gminą Puławy, 
Gminą Końskowola, Gminą Janowiec, Gminą Kazimierz 
Dolny, Gminą Żyrzyn oraz MZK Puławy Sp. z o.o.

Gmina Puławy w ramach projektu 
będzie realizować następujące zadania:

• Budowa 5 szt. zatok autobusowych w miejscowości 
Polesie

• Budowa 15 szt. peronów w miejscowościach: Góra Pu-
ławska przy ul. Długiej 5 szt.; Tomaszów 4 szt., Opatko-
wice 3 szt., Polesie 3 szt.

• Budowa pętli autobusowej w miejscowości Gołąb
• Zakup i montaż 28 szt. wiat przystankowych w miej-

scowościach: Gołąb 4 szt., Góra Puławska 4 szt., Pole-
sie 4 szt., Klikawa 3 szt., Zarzecze 3 szt., Dobrosławów 
2 szt.,  Kowala 2 szt.,  Pachnowola 2 szt., Tomaszów 2 
szt.,  Sosnów 1 szt., Bronowice/Kowala 1 szt.

• Zakup i instalacja 3 szt.  informacji przystankowej wraz 
z przyłączem energetycznym - Gołąb – 1 szt., Góra Pu-
ławska – 2 szt.
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Podsumowanie minionego roku 
w jednostkach OSP Gminy Puławy

Na realizację powyższych zadań w budżecie Gminy Pu-
ławy zaplanowano na lata 2018-2019 środki fi nansowe 
w kwocie 636 654,09 zł przy czym dofi nansowanie w for-
mie płatności ze środków europejskich nie może stanowić 
więcej, niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifi ko-
wanych Projektu.

Ponadto w ramach projektu zostaną zamontowane 2 bi-
letomaty (Gołąb – 1 szt., i Góra Puławska – 1 szt.)

Z okazji podpisania umowy, w Urzędzie Miasta Puławy 
odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizowa-
nemu projektowi. Gminę Puławy reprezentował Paweł 
Kamola Sekretarz Gminy Puławy.

Redakcja
Zdjęcia: Łukasz Kołodziej/Urząd Miasta Puławy

Oddział Gminny ZOSP RP pod-
sumował działalność jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w minionym, 2017 roku. Posiedze-
nie Zarządu odbyło się w piątek, 12 
stycznia 2018 r. w strażnicy w Łęce.

W spotkaniu uczestniczyli dele-
gaci z jednostek OSP działających 
na terenie gminy i – włączonej do 
Oddziału Gminnego – OSP we Wło-
stowicach oraz przedstawiciele sa-
morządu gminnego na czele z Wój-
tem Krzysztofem Brzezińskim, tym 
razem także w roli Prezesa Zarządu 
Oddziału. Komendę Powiatową PSP 

reprezentował Z-ca Komendanta 
bryg. Krzysztof Morawski.

Głównym przedmiotem posie-
dzenia był przegląd rocznej dzia-
łalności jednostek OSP oraz podsu-
mowanie poniesionych wydatków. 
Poniżej prezentujemy krótkie ze-
stawienie.

W roku 2017 na terenie naszej 
gminy funkcjonowało 11 jednostek 
OSP w tym 2 włączone do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Łącznie we wszystkich 
zastępach służy ok 300 strażaków. 
W dwóch jednostkach (Opatkowi-

ce i Dobrosławów) działają drużyny 
kobiece a w pięciu (Gołąb, Dobro-
sławów, Łęka, Opatkowice i Skoki-
Borowa) chłopięce młodzieżowe 
drużyny pożarnicze.

Na wyposażeniu gminnych jedno-
stek OSP służy 13 samochodów spe-
cjalnych. OSP Kowala jako ostatnia 
z terenu gminy przestała użytkować 
stary samochód typu Żuk, który zo-
stał zastąpiony przez nowego Opla 
Movano, zakupionego ze środków 
Urzędu Gminy oraz przy wsparciu 
WFOŚiGW i fi rmy Ryszard Mitrurski 
i syn.
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OSP w Górze Puławskiej w grud-
niu 2017 r. otrzymała nowy, śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy 
MAN, zakupiony przez Gminę Puła-
wy przy dofi nansowaniu ze środków 
RPO WL 2014-2020. W poprzednim, 
2016 roku został zakupiony nowy 
samochód dla OSP Bronowice. Suk-
cesywnie jednostki są wyposażane 
w nowy specjalistyczny sprzęt np. 
urządzenia hydrauliczne, agregaty, 
pompy czy środki ochrony osobistej 
i mundury.

Łączna liczba pożarów odnoto-
wanych na terenie Gminy Puławy 
w 2017 r. wyniosła 65, liczba miej-
scowych zagrożeń - 85, liczba fałszy-
wych alarmów - 5, co łącznie daje 
154 zdarzenia. W roku 2016 ogółem 
odnotowano 123 zdarzenia

Wydatki poniesione w 2017 r. na 
funkcjonowanie Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Gminie Puławy
• Ekwiwalent – 10 650,00 zł
• Wynagrodzenie konserwatorów – 

34 900,00 zł
• Zakupy bieżące, paliwa – 

68 400,00 zł
• Energia elektryczna, gaz – 

27 300,00 zł
• Naprawy i remonty – 10 000,00 zł
• Badania lekarskie – 8 000,00 zł
• Badania techniczne samocho-

dów i sprzętu, wywóz śmieci - 
21 000,00 zł

• Telefony, system sms - 400,00 zł
• Ubezpieczenie strażaków i samo-

chodów - 47 100,00 zł

Tekst: Teresa Maj
Zdjęcia z archiwum UGP

Nazwa jednostki Przynależność 
do KSRG Liczba pożarów Liczba miejscowych 

zagrożeń
Alarmy 

fałszywe Razem

OSP Gołąb TAK 23 19 2 44
OSP Góra Puławska TAK 19 21 1 41

OSP Bronowice NIE - - - 0
OSP Dobrosławów NIE 1 1 - 2

OSP Kowala NIE - - - 0
OSP Leokadiów NIE - 3 - 3

OSP Łęka NIE - - - 0
OSP Niebrzegów NIE 10 - - 10
OSP Opatkowice NIE 8 7 1 16

OSP Skoki-Borowa NIE 4 2 - 6
OSP Kajetanów NIE - - - 0

OSP we Włostowicach NIE 7 11 - 18

Ilość wyjazdów poszczególnych OSP do akcji ratowniczych w 2017 r.
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Wydatki na zakupy i remonty w OSP na dzień 31.12.2017 r.

 Nazwa jednostki Zakupy i remonty w 2017 r. Koszt

1. Bronowice

Łącznik do węży 290,00
Mundury galowe 4 kpl i inne dodatki 1 330,00

Farby do pomalowania remizy 540,00
Kurtki zimowe OSP 3 szt. 1 220,00

Montaż okien i drzwi z funduszu sołeckiego 18 250,00
Plandeki pokryciowe 2 szt. 280,00

RAZEM 21 910,00

2. Dobrosławów
Buty wodery 1 szt 200,00

Plandeki pokryciowe 2 szt 280,00
RAZEM 480,00

3. Gołąb

Mundury galowe 4 kpl 2 775,00
Naprawa pilarki 270,00

Akumulator do samochodu 2 szt. 1 500,00
Plandeki pokryciowe  2 szt. 280,00

Naprawa DSP 310,00
RAZEM 5 135,00

4. Góra Puławska

Zakup samochodu MAN 760 755,00 w tym dotacja 
UG 320 000,00

Naprawa autopompy do samochodu Star 200 720,00
Siekiera uniwersalna 480,00

Plandeka pokryciowa 1 szt. 140,00
Pompa elektryczna zanurzeniowa, latarki Peli 6 szt., aparaty powietrzne 2 szt z funduszu sołeckiego 16 319,00

RAZEM 337 659,00

5. Leokadiów
Plandeki pokryciowe 1 szt 140,00

RAZEM 140,00

6 Kowala

  Samochód pożarniczy matki Opel Movano wraz z pompą szlamową, pompą pływającą Niagara, 
agregatem prądotwórczym z zestawem oświetleniowym, radiotelefon przewoźny i nasobny , hełmy 

pożarnicze 6 szt.

191 000,00 w tym 50 tyś. 
dotacji z WFOŚ I GW

  Plandeki pokryciowe 2 szt. 280,00
  Wymiana drzwi garażowych z funduszu sołeck. 6 640,00

  Ubrania galowe 4 kpl.  2 300,00
RAZEM 149 220,00

 Łęka

Rękawice 6 par 1000,00
Węże W-52 4 szt. i W-75 - 2 szt.  800,00

Kominiarki strażackie 6 szt. 490,00
RAZEM 2 290,00

8. Niebrzegów

  Akumulator do samochodu 770,00
  Plandeka pokryciowa 1 szt. 140,00

Węże tłoczne W-52 – 5 odc., W-75 – 5 ; wąż hydrantowy 2 odc. oraz  1 prądownica i 1 przełącznik 52/25 2 200,00
Naprawa silnika syreny 400,00

RAZEM   3 510,00

8. Opatkowice

Tłumice gumowe 2 szt. oraz kamizelka krótka       KED 820,00
   sprężarka 2 920,00

  Akumulator do samochodu 2 szt 1 100,00
Naprawa pompy wtryskowej w samochodzie Star 200 1 550,00

Kombinezon do usuwania gniazd owadów oraz linka strażacka 660,00
   Plandeka pokryciowa 1 szt. 140,00

   Materiały do remontu remizy strażackiej z funduszu sołeckiego  13 146,00
   Przecinarka do betonu i stali 3 490,00

   Mundur galowy 4 kpl. 2 300,00
   Urządzenie hydrauliczne z dotacją UG w wys. 28 tyś MSW 30 000,00

RAZEM 56 126,00

9. Skoki-Borowa

Ubrania galowe 4 kpl 2 700,00
Rolety do samochodu pożarniczego 4 200,00

   Plandeki pokryciowe 2 szt. 280,00
Ubrania koszarowe 6 kpl. i buty 6 par 4 900,00

RAZEM 12 080,00
ŁĄCZNE WYDATKI W 2017 r. NA OSP: 588 550,00
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Będzie bezpieczniej – nowy samochód strażacki 
dla OSP w Górze Puławskiej

Wraz z końcem 2017 r. do druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górze Puławskiej trafi ł nowy, średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340 4X4 BB, za-
kupiony przez Gminę Puławy.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach partner-
skiego projektu, dofi nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
WL 2014-2020. Całkowity koszt wyniósł nieco ponad 760 
tys. zł, z czego dofi nansowanie stanowiła kwota ok. 442 
tys. zł.

Uroczystego poświęcenia samochodu w dniu 21 stycz-
nia 2018 r. dokonał Ks. Marek Kucharski – Proboszcz para-
fi i w Górze Puławskiej.

7 lutego br. pojazd marki Star GBA 2,5/16, który dotych-
czas służył w Górze Puławskiej został przekazany druhom 
z Dobrosławowa.

MAN dla  strażaków z Góry Puławskiej to kolejny z sa-
mochodów pożarniczych, zakupionych dla gminnych 
jednostek OSP w ostatnich latach. W ubiegłym roku dru-
howie z Kowali otrzymali nowy, lekki samochód marki 
Opel Movano. Przed dwoma laty podobny Opel Movano 
zasilił druhów z OSP w Bronowicach, wcześniej nowego 
Forda Transita otrzymała jednostka w Łęce. Średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki Renault służy od pięciu 
lat w OSP w Gołębiu, a strażacy z Niebrzegowa otrzymali 
pojazd Jelcz/Star, pozyskany z ZSP Zakładów Azotowych 
„Puławy”.

Redakcja
Zdjęcia z archiwum UGP

Bezpłatna aplikacja Moja Komen-
da to proste i bardzo przystępne 
narzędzie. Pomaga znaleźć drogę 
do wybranej jednostki Policji oraz 
szybko nawiązać kontakt z dzielni-
cowym bowiem zawiera dane takie 
jak jego imię i nazwisko, numer te-
lefonu, adres e-mail oraz spis ulic 
lub miejscowości, które znajdują 
się w rejonie danej dzielnicy. Wy-
starczy zainstalować aplikację na 
telefonie i można korzystać z niej 
bezpłatnie. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to narzędzie, które znaj-
dziemy w Internecie, na wszystkich 
stronach policyjnych, począwszy 
od strony Komendy Głównej Policji, 
na stronach komend powiatowych 
skończywszy. W Puławach  moż-
na z niej korzystać pod adresem 
htt p://pulawy.lubelska.policja.gov.
pl/. 

Obsługa mapy została zaprojek-
towana tak, aby bezproblemowo 
mógł z niej skorzystać każdy oby-

Policja: zachęcamy do korzystania z bezpłatnych aplikacji 
„Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
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„Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”

KRUS zaprasza do konkursu

To już VIII edycja konkursu organizowanego przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy 
z Państwową Inspekcją Pracy. Patronat honorowy nad 
konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, 
a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie nie-
bezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 
16 roku życia.

W tym roku KRUS chciał zwrócić uwagę dzieci na sposo-
by zapobiegania najczęściej występującym w gospodar-
stwach rolnych wypadkom - upadkom osób.
Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych.
I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VII szkoły podstawowej

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy pla-
stycznej w formacie A-3 w dowolnej technice ilustrującej 
hasło konkursowe. 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie zainte-
resowane szkoły. W przypadku zgłoszenia chęci uczest-
nictwa nasi pracownicy na spotkaniach z dziećmi udzielą 
cennych wskazówek. Termin nadsyłania prac upływa 6 
kwietnia br.

W ubiegłym roku do konkursu przystąpiły 3 szkoły z te-

renu powiatu puławskiego. KRUS chciałby zainteresować 
konkursem także pozostałe szkoły podstawowe z powia-
tu. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody.

 Patrycja Józefowicz OR KRUS w Lublinie

To już po raz XVI rusza konkurs „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Honorowy patronat nad konkursem objął 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Celem 
konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, któ-
rych właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące 

działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej 
jeden z właścicieli). W konkursie nie mogą uczestniczyć 
zwycięzcy poprzednich edycji na etapie ogólnokrajowym, 
przez okres 5 lat nie mogą uczestniczyć zdobywcy II i III 
miejsca. Przez okres 2 lat nie mogą brać udziału w kon-
kursie gospodarstwa, które zajęły miejsca 1-III w etapach 
regionalnych i wojewódzkim.

watel. Polega to na zaznaczeniu na 
mapie wybranych zagrożeń. Można 
zgłosić przestępstwa i wykrocze-
nia, które są najbardziej uciążliwe. 
Możemy też przekazywać informa-
cje o zagrożeniach w ruchu dro-
gowym. W momencie naniesienia 
takiego zagrożenia Policja je zwe-
ryfi kuje. Gdy informacja zostanie 
potwierdzona Policja wprowadzi 
je wprost na mapy i dostosuje ilość 

oraz rodzaj patroli, które będą peł-
nić służbę na danym terenie. 

Pamiętać należy jednak, że apli-
kacja została przygotowana z my-
ślą o osobach, które kontaktują się 
z Policją w sytuacjach innych, niż te 
bezpośrednio zagrażające życiu lub 
zdrowiu. Dlatego  w nagłych przy-
padkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112 lub 997. 

autor: KWP Lublin, KPP Puławy
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Leczenie uzdrowiskowe 
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podobnie 
jak ZUS czy NFZ ma możliwość skierowania na leczenie 
rehabilitacyjne. KRUS posiada Centra Rehabilitacji Rolni-
ków w tak atrakcyjnych uzdrowiskowo miejscowościach 
jak: Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska Poręba, Je-
dlec, Świnoujście czy Kołobrzeg. W trakcie 21 dniowego 
turnusu kuracjusze mają możliwość odbycia rehabilitacji 
w Centrach wyposażonych w nowoczesną aparaturę me-
dyczną i sprzęt. Pozwala to na skuteczne i profesjonalne 
przeprowadzenie niezbędnych zabiegów rehabilitacyj-
nych. Pobyt w sanatorium to nie tylko leczenie i reha-
bilitacja. Kuracjuszom zapewnia się także bogatą ofertę  
spędzenia czasu wolnego np: wycieczki autokarowe, wie-
czorki taneczne, ogniska, występy artystów polskich scen 
muzycznych czy kabaretowych. Głównym jednak celem 
wyjazdów rehabilitacyjnych jest całkowite lub częściowe 
przywrócenie sprawności fi zycznej, dzięki której rolnik 
będzie mógł powrócić do pracy.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnego leczenia re-
habilitacyjnego w KRUS trzeba być rolnikiem  podlegają-
cym  ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy usta-
wy w pełnym zakresie lub podlegającym  ubezpieczeniu 
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na 
wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 
18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację lecz-
niczą. Z leczenia sanatoryjnego mogą korzystać też renci-
ści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy i którzy zachowali zdolność 
do samodzielnej egzystencji. Do rehabilitacji leczniczej 
kwalifi kują się również  członkowie rodzin rolnika spełnia-
jący warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifi kujący 
się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdro-

wotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 
16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyj-
nym), oraz dzieci powyżej 16 roku życia. Pierwszeństwo 
w skierowaniu na rehabilitacje leczniczą ma osoba, która 
uległa wypadkowi przy pracy rolniczej. Do leczenia sana-
toryjnego kwalifi kują się pacjenci ze schorzeniami narzą-
du ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa 
oraz ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po 
przebytym zawale serca czy nadciśnieniem tętniczym.

Proces kwalifi kacji na leczenie sanatoryjne jest prosty 
i trwa kilka tygodni. Najpierw składamy  w  Placówce Te-
renowej lub Oddziale Regionalnym KRUS wniosek o skie-
rowanie na leczenie rehabilitacyjne. Wystawia go na 
druku KRUS lekarz rodzinny lub leczący specjalista. Druk 
wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl, w za-
kładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce 
organizacyjnej KRUS. Do wniosku wypełnionego przez le-
karza dołączamy następujące badania: pełną morfologię 
krwi, OB, pełną analizę moczu, EKG, RTG klatki piersiowej 
z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i sta-
wów wraz z wynikami badań.

Po zaakceptowaniu wniosku przez lekarza inspektora, 
rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu i jeśli wyrazi zgodę 
co do miejsca rehabilitacji i terminu, otrzymuje skierowa-
nie na turnus. Szczegółowe informacje o możliwości sko-
rzystania z sanatorium udzielane są w Oddziale Regional-
nym  KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 
12, pok. 36, lub telefonicznie: 81 759 34 42 i 81 759 34 36.

dr Grzegorz Niećko
Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS Lublin

Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, woje-
wódzkiego i ogólnokrajowego.

Kryteria oceny to:
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i sta-

nowisk pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: 

stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych,

- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospo-
darstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne za-
bezpieczenia przed wypadkami,

- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w rol-
nictwie,

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-

niczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących 
i przebywających w gospodarstwie rolnym,

- estetyka gospodarstw.
Właściciele gospodarstw mają okazję zaprezentowania 

swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych oraz 
zdobycia cennych nagród przydatnych w gospodarstwie 
rolnym. Nagrodą główną w konkursie jest co roku ciągnik 
rolniczy.

Na zgłoszenia gospodarstw KRUS czeka w swoich Pla-
cówkach do dnia 31.03.2018 roku.

Patrycja Józefowicz 
OR KRUS w Lublinie
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Urząd Skarbowy przypomina
Podatek dochodowy jest podat-

kiem osobistym, co oznacza, że po-
datnikiem jest każda osoba fi zyczna 
osiągająca dochód. Zasada ta ma 
również zastosowanie do małżon-
ków, chyba że wystąpią oni z wnio-
skiem o łączne opodatkowanie ich 
dochodów. Co do zasady, małżon-
ko wie nie mogą się łącznie opodat-
kować, gdy chociażby do jednego 
z nich mają zastosowanie przepisy 
ustawy ryczałtowej, lub przepisy 
art. 30c ustawy (19% podatek płaco-
ny przez osoby prowadzące pozarol-
niczą działalność gospodarczą albo 
działy specjalne produkcji rolnej, 
gdy dochody ustalają na podstawie 
prowadzonych ksiąg) lub przepisy 
ustawy o podatku tonażowym.

Osoby fi zyczne mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej podlegają obo-
wiązkowi podatkowemu w Polsce 
od całości uzyskanych dochodów 
(przychodów) bez względu na miej-
sce położenia źródeł przychodów 
– z zastosowaniem umów między-
narodowych o unikaniu podwójne-
go opodatkowania. Opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody, jeżeli 
podatnik u zyskuje dochody z więcej 
niż jednego źródła, przedmiotem 
opodatkowania w danym roku po-
datkowym jest suma dochodów ze 
wszystkich źródeł przychodów.

Źródłami przychodów są:
• stosunek służbowy, stosunek pra-

cy, w tym spółdzielczy stosunek 
pracy, członkostwo w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej lub innej 
spółdzielni zajmującej się produk-
cją rolną, praca nakładcza, eme-
rytura lub renta,

• działalność wykonywana osobi-
ście,

• pozarolnicza działalność gospo-
darcza,

• działy specjalne produkcji rolnej,
• najem, podnajem, dzierżawa, 

poddzierżawa oraz inne umowy 
o podobnym charakterze

• kapitały pieniężne i prawa ma-
jątkow e, w tym odpłatne zbycie 
praw majątkowych innych niż wy-
mienione w lit.a)-c) następnego 
punktu,

• odpłatne zbycie(z zastrzeżeniem 
sytuacji określonych w art. 10 ust. 
2 ustawy):
• nieruchomości lub ich części 

oraz udziału w nie ruchomości,
• spółdzielczego własnościowe-

go prawa do lokalu mieszkal-
nego lub użytkowego oraz pra-
wa do domu jednorodzinnego 
w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowa-
nia gruntów,

• innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie nastę-
puje w wykonaniu działalności 
gospodarczej i zostało dokonane: 
w przypadku odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątko-
wych określonych w lit.a)-c) - 
przed upływem pięciu lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpiło nabycie lub 
wybudowanie, a innych rzeczy - 
przed upływem pół roku, licząc 
od końca miesiąca, w którym 
nastąpiło nabycie; w przypadku 
zamiany okresy te odnoszą się 
do każdej z osób dokonujących 
zamiany,

• działalność prowadzona przez za-
graniczne spółki kontrolowane,

• inne źródła.

W terminie do dnia 30 kwietnia 
roku następnego (zgodnie z art. 12 
Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni 
dzień terminu przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy , 
za ostatni dzień terminu uważa się 
następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy) - podatnicy po-
datku dochodowego są obowiązani 
składać urzędom skarbowym zezna-
nia o wysokości osiągniętego do-
chodu (poniesionej straty) w roku 
podatkowym oraz dokonać wpłaty 
podatku wynikającego z rocznego 
rozliczenia podatku.

Podatnicy składają 
następujące zeznania:

PIT-36 – składany przez podatni-
ków, którzy uzyskali przychody (do-
chody) opodatkowane na ogólnych 
zasadach przy zastosowaniu skali 
podatkowej i nie wypełniają zezna-
nia PIT-37. Formularz ten przede 
wszystkim składają podatnicy, któ-
rzy prowadzili pozarolniczą działal-
ność gospodarczą lub działy specjal-
ne produkcji rolnej opodatkowane 
według skali podatkowej, a także 
podatnicy, którzy uzyskali dochody 
z zagranicy lub inne dochody bez 
pośrednictwa płatnika,

PIT-36L – składany przez podatni-
ków, którzy prowadzili pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub działy 
specjalne produkcji rolnej opodat-
kowane 19% podatkiem na zasa-
dach określonych w art. 30c ustawy. 
Formularz ten jest przeznaczony 
wyłącznie dla podatników rozlicza-
jących się indywidualnie,

PIT-37 – składany przez podat-
ników, którzy uzyskali przychody, 
opodatkowane na ogólnych za-
sadach według skali podatkowej, 
wyłącznie ze źródeł położonych na 
terytorium RP, za pośrednictwem 
płatników, i nie prowadzili poza-
rolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanej na ogólnych zasa-
dach przy zastosowaniu skali podat-
kowej oraz działów specjalnych pro-
dukcji rolnej. Obowiązek złożenia 
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Papierowe druki zwolnień lekarskich znikną z koń-
cem czerwca. Od lipca chory będzie mógł otrzymać od 
lekarza już tylko zwolnienie elektroniczne (e-ZLA). 

W samej gminie Puławy pracuje 19 lekarzy z upoważ-
nieniem do wypisywania zwolnień lekarskich, a w Puła-

wach – prawie pięciuset. Już od 2016 roku mogą oni wy-
stawiać elektroniczne zwolnienia, ale większość korzysta 
na razie z papierowych druków. Natomiast od 1 lipca je-
dyną możliwą formą zwolnienia lekarskiego będzie for-
mularz elektroniczny. 

Zwolnienie lekarskie 
od lipca tylko przez Internet 

zeznania nie dotyczy podatników, 
którym rocznego obliczenia podat-
ku dokonał płatnik,

PIT-38 – składany przez podatni-
ków, którzy uzyskali przychody opo-
datkowane 19% podatkiem na zasa-
dach określonych w art. 30b ustawy 
(np. z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych),

PIT-39 – składany przez podatni-
ków, którzy uzyskali dochody z od-
płatnego zbycia nieruchomości 
i praw majątkowych w roku podat-
kowym, opodatkowane 19% podat-
kiem na zasadach określonych w art. 
30e ustawy oraz zwolnione z opo-
datkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 131 ustawy.

Zeznanie podatkowe może zostać 
złożon e w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu Portalu Podatkowe-
go (www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl, zakładka e-deklaracje). Jest to 
bardzo prosty i wygodny, a przy tym 
w pełni bezpieczny sposób na zło-
żenie rocznego zeznania podatko-
wego bez wychodzenia z domu. Na 
tej stronie internetowej podatnicy 
mogą również znaleźć informacje 
i instrukcje wspierające ich w proce-
sie składania PIT przez Internet.

Taki sposób złożenia PIT eliminuje 
szereg błędów, bardzo często po-
pełnianych przez podatników przy 
ręcznym wypełnianiu dokumentów 
(system wskazuje obowiązkowe 
pozycje, sumuje kwoty sam oblicza 
podatek, itp.).

Dodatkowo wzorem lat ubiegłych 
Administracja Skarbowa udostępnia 

usługę PFR. Usługa wstępnie wypeł-
nionego zeznania podatkowego PFR 
polega na udostępnieniu podatni-
kom propozycji rozliczenia rocznego 
PIT-37 i PIT-38 za rok 2017. PFR to 
dodatkowa pomoc przy składaniu 
zeznania podatkowego, tak by było 
jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie 
musi wypełniać sam zeznania po-
datkowego – robi to za niego admi-
nistracja skarbowa.

Wstępnie wypełnione zeznania 
podatkowe za rok 2017:

• PIT-37- sporządzane na podsta-
wie informacji od płatników: 
PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz infor-
macji od organów rentowych: PI-
T-40A/11A,

• PIT-38 dotyczące rozliczenia przy-
chodów z kapitałów pieniężnych, 
sporządzane na podstawie infor-
macji PIT-8C.

udostępnione zostanie na Portalu 
Podatkowym od 15 marca 2018 r.

Usługa ta nie polega na tym, że 
to administracja skarbowa składa 
za nas zeznanie – jest to propozy-
cja rozliczenia rocznego, z której 
podatnik może skorzystać lub nie. 
Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR 
to powinien sprawdzić poprawność 
danych wykazanych w udostępnio-
nym zeznaniu oraz podpisać i wy-
słać deklarację. Może także uzupeł-

nić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, 
inne odliczenia, oraz kwotę 1% dla 
wskazanej przez siebie Organizacji 
Pożytku Publicznego. 

Wstępnie wypełnione zeznanie 
ma ograniczać do minimum nasz 
obowiązek związany z rozliczeniem 
rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć 
błędów związanych z przepisywa-
niem danych z informacji od płat-
ników. To także wygoda, prostota 
i szybkość.

Podatnicy, którzy otrzymali 
PIT-40A za 2017 rok z organu  eme-
rytalno – rentowego zostali w ten 
sposób rozliczeni z rocznych docho-
dów przez płatnika. Osoby takie nie 
mają już obowiązku składania ze-
znania podatkowego o ile dochody 
ujawnione w PIT-40A są jedynymi 
osiągniętymi przez nich dochodami. 
Jeśli tacy podatnicy chcą przekazać 
1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego nie muszą już 
dokonywać dodatkowego rozlicze-
nia i składać PIT-37. Wystarczy, że 
złożą uproszczony formularz PIT-OP, 
w którym wskażą swoje dane oraz 
dane  organizacji pożytku publicz-
nego. Kwota 1% zostanie wyliczo-
na przez Administracje Skarbową 
i przekazana właściwej organizacji.

Michał Lesicki – 
Urząd Skarbowy w Puławach
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Jak działa e-zwolnienie?
Obsługa e-zwolnień odbywa się za pośrednictwem 

Platf ormy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). To w tym 
portalu: lekarz wystawia zwolnienie, pracodawca może 
je odebrać, a pacjent może sprawdzić szczegóły swojego 
zwolnienia.

– W PUE znajdują się zarówno dane ubezpieczonych, 
jak i pracodawców. Dlatego po wpisaniu numeru PESEL 
pacjenta formularz e-zwolnienia uzupełnia się automa-
tycznie danymi, które znajdują się w systemie informa-
tycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – mówi Rafał 
Stanek, koordynator e-ZLA w Oddziale ZUS w Lublinie. 
System podpowiada między innymi niezbędne numery 
NIP pracodawców chorego. Lekarz uzupełnia pozostałe 
informacje, takie jak okres choroby, zalecenia i kod cho-
roby. Następnie zatwierdza zwolnienie podpisem elek-
tronicznym. W ten sposób w ciągu zaledwie kilku chwil 
zwolnienie lekarskie przez Internet trafi a do ZUS i do pra-
codawcy. 

Wydruk e-ZLA czasem potrzebny
Jeśli pracodawca ma profi l na PUE, to szybko otrzyma 

zwolnienie przez internet, więc chory pracownik nie musi 
mu dostarczać żadnych papierowych potwierdzeń. Jeżeli 
pracodawca nie ma profi lu na PUE, to lekarz wydrukuje 

e-zwolnienie i wręczy pacjentowi. Tylko w takiej sytuacji 
chory powinien dostarczyć wydruk e-ZLA pracodawcy. 

Szkolenia dla lekarzy
Każdemu lekarzowi, który chce przeszkolić się z zakresu 

wystawiania elektronicznych zwolnień Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zapewni wsparcie. – Zachęcamy przychodnie 
i lekarzy do kontaktu z nami. Możemy zorganizować gru-
powe szkolenie w placówce medycznej. Zaprezentujemy, 
jak wystawić i podpisać zwolnienie. Podpowiemy, jak po-
stępować w nietypowych sytuacjach, np. gdy w przychod-
ni przestanie działać Internet albo gdy trzeba anulować 
błędne zwolnienie – dodaje Rafał Stanek. Podczas szkole-
nia lekarz będzie mógł uzyskać dostęp do PUE i dowie się, 
jak korzystać z certyfi katu ZUS, czyli bezpłatnego podpisu 
elektronicznego. 

ZUS zaprasza lekarzy również na indywidualne konsul-
tacje z wystawiania e-zwolnień – w siedzibie Inspektoratu 
w Puławach, przy ul. Lubelskiej 20B. Lekarz może umówić 
się na takie spotkanie w dogodnym dla siebie terminie – 
między 8.00 a 15.00, od poniedziałku do piątku. Wystarczy 
zgłosić taką chęć wcześniej pod numerem tel. 81 887 09 
19 lub e-mailem – pod adresem grazyna.zachaj@zus.pl.

Małgorzata Korba, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Chodniki przy ul. Kozienickiej 
i Janowieckiej w Górze Puławskiej

Samorząd Gminy Puławy od lat zabiega o dokończe-
nie budowy chodników przy drogach wojewódzkich 
w miejscowości Góra Puławska, tj. przy ul. Kozienickiej 
i Janowieckiej. Odpowiednie pisma w tej sprawie były wie-
lokrotnie kierowane do zarządcy drogi -  Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie, odbywały się również spotkania Wójta 
Gminy z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego naj-
wyższego szczebla. Z otrzymanych odpowiedzi – oprócz  sze-
regu szczegółowych i kosztownych dla gminy obowiązków 
w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, geode-
zyjnej i prawnej – jasno wynikało również, iż „z uwagi na 
ograniczoną wielkość środków fi nansowych kierowanych 
z budżetu województwa lubelskiego na drogi wojewódzkie, 
tut. Zarząd nie zapewnia współfi nansowania przedmioto-
wego zadania”. Mogłoby się więc okazać, że nawet opraco-
wanie dokumentacji technicznej w wymaganym od gminy, 
bardzo szerokim zakresie, uwzględniającej m.in. komplek-
sowe odwodnienie drogi, usunięcie oraz zabezpieczenie 
„kolizji branżowych”, inwentaryzację dendrologiczną, 
projekty organizacji ruchu oraz wiele innych opracowań, 
nie przyniesie zakładanego efektu w postaci realizacji in-
westycji. Dodatkowo – oprócz zapewne wysokich kosztów 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i in-
nych wymaganych opracowań branżowych, gmina musia-
łaby pokryć również „100% kosztów opracowania nie tylko 
dokumentacji technicznej, ale też geodezyjnej i prawnej”. 
Należy dodać, że wpływ na wysokie koszty opracowań ma 
również bezwzględnie wymagane przez ZDW „komplekso-
we odwodnienie korpusu drogowego”.

Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny, 
sprawa ewentualnego podjęcia przez Gminę Puławy 
czynności zmierzających do udzielenia pomocy rzeczo-
wej Samorządowi Województwa Lubelskiego w postaci 
wykonania dokumentacji technicznej, wymaga bardzo 
wnikliwej analizy, uwzględniającej również  istniejące za-
gospodarowanie przylegających do dróg nieruchomości 
prywatnych. W najbliższym czasie planowane jest kolej-
ne spotkanie Wójta Gminy z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego w sprawie podjęcia współpracy, mającej do-
prowadzić do pomyślnego dla mieszkańców rozwiązania 
problemu. Stosowne pismo Wójta Gminy w tej sprawie 
zostało skierowane do Marszałka Województwa wraz 
z popierającymi podpisami zainteresowanych mieszkań-
ców, którzy posiadają swoje posesje przy omawianych od-
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cinkach dróg. Miejmy nadzieję, że tak jak to miało miejsce 
w przypadku przebudowy skrzyżowania dróg wojewódz-
kich w Górze Puławskiej wraz z zainstalowaniem sygnali-
zacji świetlnej, działając konsekwentnie i wspólnie, uda się 
doprowadzić również do dokończenia budowy chodników 
i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza 
z udziałem pieszych.  

Na marginesie należy wskazać, że inni zarządcy dróg 
mają pełną prawną możliwość realizacji całego procesu 
inwestycyjnego – od projektu do wykonania robót bu-
dowlanych – we własnym zakresie. Tak zazwyczaj dzia-

ła Gmina Puławy w przypadku budowy, remontów czy 
modernizacji dróg gminnych, fi nansowanych wyłącznie 
z własnego budżetu, bez wsparcia innych jednostek sa-
morządu terytorialnego. Mieszkańcy, którzy zgodnie 
z właściwością kierują swoje wnioski i uwagi bezpośrednio 
do odpowiedniego zarządcy drogi, zawsze mogą liczyć na 
wsparcie swoich postulatów przez samorząd gminny.

Radosław Kosmala
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

(81) 889-05-22

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania 
z Samorządowego Informatora SMS Gminy Puławy. 
Jest to skuteczne narzędzie komunikacji z Urzędem 
Gminy Puławy, dzięki któremu najszybciej otrzymują 
Państwo najważniejsze informacje z życia gminy w wy-
godnej formie wiadomości sms.

Dlaczego warto?
Za pośrednictwem systemu kierujemy informacje m.in. 

o ostrzeżeniach meteorologicznych, ważnych wydarze-
niach, a także komunikaty o przedsięwzięciach i projek-
tach dla mieszkańców. Informacje sms-em otrzymują 
Państwo najszybciej i w każdym miejscu, bez potrzeby 
dostępu do komputera czy Internetu.

Jak się zapisać do systemu?
Aby zarejestrować się do informatora należy wysłać 

sms o treści GMINAPULAWY.TAK na numer 504 304 204. 
Koszt takiego sms-a nie różni się od kosztu zwykłej wia-
domości sms w Państwa taryfi e. Wszystkie wiadomości, 
które będą Państwo otrzymywać od gminy są bezpłatne.

Redakcja

Budowa stadionu sportowego 
w Gołębiu, to jedno z prioryteto-
wych zadań Gminy Puławy na naj-
bliższe lata, w ramach rozbudowy 
bazy sportowo-rekreacyjnej. Obiekt 
jest marzeniem wielu pokoleń 
mieszkańców – zawodników, trene-
rów, działaczy i animatorów sportu. 

Urząd Gminy Puławy przygotowuje 
wniosek o dofi nansowanie realiza-
cji tej inwestycji przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach progra-
mu „Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sporto-
wej”. Poniżej pragniemy przestawić 

najważniejsze założenia projektowe 
tego obiektu.

Stadion w Gołębiu będzie posiadał 
boisko do gry w piłkę nożną o na-
wierzchni z trawy naturalnej, wraz 
z instalacją do zraszania, odwodnie-
niem za pomocą systemu drenarskie-
go, oświetleniem i piłkochwytami. 
Wymiar całkowity wynosi 74x115 m, 
a wymiar pola gry – 68x105m. Obok 
boiska powstaną trybuny stałe, nie-
zadaszone z 512 miejscami siedzą-
cymi, w tym 3 miejscami przystoso-
wanymi do użytkowania przez osoby 
poruszające się na wózkach inwalidz-
kich. Zaplecze będzie stanowił parte-

rowy budynek sanitarno-szatniowy. 
Będą w nim zlokalizowane m.in. sala 
konferencyjna, szatnie, magazynek, 
kotłownia oraz toalety dla kibiców 
w tym dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto dla prawidłowego funk-
cjonowania obiektu przewidziano 
dodatkowe elementy zagospodaro-
wania terenu tj.: parking dla samo-
chodów osobowych oraz autokarów, 
utwardzenie wraz z oświetleniem te-
renu, ogrodzenie całego obiektu oraz 
drogę dojazdową z jednostronnym 
chodnikiem.

Redakcja

Nic co ważne w gminie Cię nie ominie! 
Samorządowy Informator SMS Gminy Puławy

Jak będzie wyglądał stadion w Gołębiu?
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W poniedziałek, 12 marca 2018 r. 
dokonano otwarcia ofert złożonych 
w ramach przetargu nieograniczone-
go na: „Dostawę i montaż instalacji 
kolektorów słonecznych na terenie 
Gminy Puławy – cz. 1”.

W odpowiedzi na ogłoszenie o prze-
targu, w wymaganym terminie wpły-
nęła tylko jedna oferta od fi rmy „FLE-
XIPOWER GROUP” Sp. z o.o., Sp.k. 
z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej. Wy-
konawca zaproponował realizację za-
mówienia za kwotę 5 286 094,00 zł, tj. 
o niespełna 61 tys. więcej niż Zama-
wiający zamierzał przeznaczyć na sfi -
nansowanie zamówienia. Oferta musi 
zostać szczegółowo sprawdzona pod 
względem formalnym i merytorycz-
nym. W przypadku stwierdzenia jej 
poprawności, Wójt może wnioskować 
do Rady Gminy o zwiększenie kwoty 

przeznaczonej na realizację projektu.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

przetargu i określeniu wkładu fi nan-
sowego wymaganego od posiadacza 
nieruchomości, przedstawiciele Gmi-
ny Puławy będą kontaktować się 

telefonicznie z mieszkańcami, któ-
rzy uprzednio złożyli deklaracje i za-
warli umowy w sprawie przystąpienia 
do projektu. Powyższa pierwsza część 
inwestycji obejmuje dostawę i mon-
taż instalacji kolektorów słonecznych 
w 500 lokalizacjach na terenie gminy 
(wg kolejności złożonych deklaracji). 
Przed przystąpieniem do realizacji, 
planowane jest także zorganizowanie 
spotkań informacyjnych z mieszkań-
cami, na które zaprosimy przedstawi-
ciela wykonawcy, inspektora nadzoru 
oraz projektanta instalacji. Przewidu-
jemy, że odbędą się one w pierwszej 
połowie kwietnia. Niezbędne będzie 

również zawarcie ostatecznych umów 
określających zasady dokonywania 
wpłat przez uczestników projektu.

Harmonogram montażu instalacji 
kolektorów słonecznych w poszcze-
gólnych lokalizacjach zostanie opra-
cowany wspólnie z wykonawcą i prze-
kazany do wiadomości mieszkańców. 
Przewidujemy, że zostanie to zorgani-
zowane w sposób geografi czny.

Gmina Puławy wciąż czeka za zapro-
szenie do podpisania umowy o dofi -
nansowanie drugiej części projektu, 
obejmującej pozostałe lokalizacje. 
O wszystkich kluczowych sprawach, 
związanych z realizacją tego oraz in-
nych projektów informujemy na bie-
żąco za pośrednictwem naszej strony 
internetowej oraz profi lu na Facebo-
oku.

Redakcja

Wielkimi krokami zbliża się ko-
lejna edycja najsmaczniejszego 
wydarzenia na Lubelszczyźnie. 
8 Święto Truskawki w Gminie Pu-
ławy odbędzie się 1 lipca 2018 r. 
tradycyjnie na stadionie sporto-
wym w Górze Puławskiej.

Jak co roku przygotujemy dla 
Państwa wiele rodzinnych atrak-
cji. Nie zabraknie także licznych 
konkursów, które ogłosimy już 
wkrótce. Regulaminy będą do-
stępne m.in. na naszej stronie 
internetowej www.gminapulawy.
pl. Już dziś serdecznie zaprasza-
my do udziału.

Pełny program Święta Truskaw-
ki przedstawimy niebawem. Na 
razie zdradzimy, że niespodzian-
ką wieczoru podczas tegorocznej 
edycji będzie koncert zespołu 
Masters!

Do owocnego spotkania!

Z ostatniej chwili: otwarto oferty na pierwszy 
etap instalacji solarnych w Gminie Puławy

8. Święto Truskawki w Gminie Puławy
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We wtorek, 5 grudnia 2017 r. 
w Izbie Produktu Lokalnego w Go-
łębiu odbyła się debata z udziałem 
funkcjonariuszy Powiatowej Komen-
dy Policji w Puławach, współorgani-
zowana przez Towarzystwo Przyja-
ciół Gołębia.

Podczas spotkania poruszano kwe-
sti e związane z bezpieczeństwem 
seniorów, oraz omawiano nowe na-
rzędzia kontaktu z mieszkańcami, wy-
korzystywane przez Policję – aplikację 
„Moja Komenda” i Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa.

Debata cieszyła się dużym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców, 
którzy chętnie korzystali z możliwości 

rozmowy z policjantami i wymieniali 
swoje spostrzeżenia. Obecni na deba-
cie nasi Dzielnicowi odpowiadali na 
liczne pytania.

Dziękujemy funkcjonariuszom KPP 
w Puławach zaangażowanym w orga-
nizację debaty za obecność i meryto-
ryczną dyskusję. Spotkanie wywarło 
duże wrażenie na obecnych miesz-
kańcach, którzy zdobyte informacje 
rozpowszechniają dalej, wśród znajo-
mych. Debata pokazała, że nie należy 
bać się kontaktu z policjantami, któ-
rzy są nam bliscy i pomocni. 

Tekst i zdjęcia: Towarzystwo
Przyjaciół Gołębia

Mieszkańcy Gołębia rozmawiali 
z Policją o bezpieczeństwie

Jubileusz 10. lecia działalności Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Górze Puławskiej

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Górze Puławskiej świętował dziesię-
ciolecie działalności. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 
w poniedziałek, 4 grudnia 2017 r.

Obecnie na Lubelszczyźnie działają 102 Dyskusyjne Kluby 
Książki. Klub w Górze Puławskiej był jednym z dwunastu, 
które przed dziesięciu laty powstały jako pierwsze w woje-
wództwie lubelskim. Na przestrzeni dekady swojej działal-
ności, w DKK w Górze Puławskiej odbyło się 129 spotkań 
promujących literaturę i czytelnictwo.

22 listopada ubiegłego roku w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się uro-
czyste spotkanie, podczas którego moderatorzy najdłużej 
działających DKK na Lubelszczyźnie zostali uhonorowani 
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2 i 3 grudnia 2017 r. w Gołębiu już po raz dwunasty 
odbył się Konkurs – Wystawa Modeli Kartonowych. Wy-
darzenie rok rocznie przyciąga miłośników modelarstwa 
kartonowego z całej Polski. W tym roku o nagrody wal-
czyło 88 uczestników, którzy zgłosili łącznie 171 modeli.

Konkurs rozegrano w piętnastu klasach i w trzech gru-
pach wiekowych. Sędziowie oceniali modele wg zasady 
„podoba się – nie podoba się” uwzględniając trudność 
modelu i staranność wykonania. W każdej klasie i grupie 
przyznano medale wraz z dyplomami za pierwsze trzy 
miejsca. W klasach, w których brakowało modeli zgłoszo-
nych do oceny przez uczestników przyznano wyróżnienia. 
Podczas trwania oceny Komisja utworzyła nowe klasy: sa-
moloty wielopłatowe; samoloty wielosilnikowe (tłokowe) 
oraz okręty podwodne.

Jedną z nagród specjalnych w konkursie przyznał Wójt 
Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński w kategorii „stat-
ki i okręty”. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Guz za model 
Bismarck.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia z archiwum UGP

Znamy werdykt Rankingu Gmin 
Lubelszczyzny 2017 – Gmina Puławy 
zajęła 15. miejsce wśród 213 gmin 
województwa lubelskiego, które 
zostały poddane ocenie. Ranking 
przeprowadziła Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej – Regionalny 

Ośrodek w Lublinie we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Lubli-
nie.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonie-
nie i promowanie gmin wyróżnia-
jących się pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego na terenie 

Lubelszczyzny. Ocenie poddawane są 
wszystkie gminy województwa lubel-
skiego z wyłączeniem miast na pra-
wach powiatu.

Każda z gmin została oceniona 
w oparciu o 11 obiektywnych wskaź-
ników mierzących m.in. potencjał, 

Modelarze zawitali do Gołębia 
już po raz dwunasty

Gmina Puławy na 15. miejscu 
w Rankingu Gmin Lubelszczyzny

medalami okolicznościowymi, wydanymi z okazji 110. le-
cia istnienia WBP. Wyróżnienie z rąk Dyrektora WBP Pana 
Tadeusza Sławeckiego otrzymała m.in. Pani Zofi a Małek – 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wszystkim członkom Dyskusyjnego Klubu Książki w Gó-
rze Puławskiej serdecznie gratulujemy jubileuszu a na ko-
lejne lata działalności życzymy niesłabnącego natchnienia 
do dalszego odkrywania emocjonującego świata literatury.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia z archiwum UGP
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aktywność i wyniki osiągane przez 
gminę w sferze gospodarczej i spo-
łecznej.

Osiągnięcie tak wysokiego wyniku 
przez Gminę Puławy świadczy o zna-
komitej kondycji fi nansowej i gospo-
darczej, a także dobrej polityce roz-
woju, realizowanej konsekwentnie 
przez władze gminy na przestrzeni 
ostatnich lat.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Gmina Puławy uznana Samorządowym 
Liderem Edukacji 2017!

W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w historycznych murach 
auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie nastąpiło podsumowanie VII edycji Ogólno-
polskiego Programu Certyfi kacji Gmin, Powiatów i Sa-
morządów Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. 
Wśród wyróżnionych jednostek znalazła się także Gmina 
Puławy.

Grono ekspertów zasiadających w Komisji Certyfi kacyj-
nej programu doceniło samorządy, które wykazują szcze-
gólną dbałość o lokalną politykę oświatową, wdrażają 
w tej dziedzinie nowatorskie pomysły, twórcze rozwiąza-
nia, oryginalne projekty, angażują się w sprawy uczniów 
i nauczycieli oraz są wrażliwe na problemy społeczne 
w sferze edukacji.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali wspólnie Pani 
Grażyna Kaczmarczyk – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Pan prof. dr hab. Dariusz Rott  
– Przewodniczący Komisji Certyfi kacyjnej. W imieniu sa-
morządu Gminy Puławy wyróżnienie odebrał Wójt Krzysz-
tof Brzeziński.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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„Moja Gmina Puławy” 
- V edycja Konkursu Wiedzy o Regionie

Uczniowie wszystkich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z terenu 
Gminy Puławy po raz kolejny zmie-
rzyli się w konkursie wiedzy regional-
nej. We wtorek, 12 grudnia 2017 r.
w siedzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Górze Puławskiej odbyła 
się 5. edycja Konkursu Wiedzy o Re-
gionie „Moja Gmina Puławy”.

Trzyosobowe drużyny, reprezentu-
jące poszczególne szkoły, miały przed 
sobą trzy punktowane konkurencje: 
krzyżówkę, quiz z pytaniami wielo-
krotnego wyboru oraz prace plastycz-
ne, które zostały wykonane i oce-
nione przed konkursem. Motywem 
przewodnim tegorocznej edycji był 
przypadający w tym roku jubileusz 
45. lecia istnienia Gminy Puławy.

Uczniowie wykazali się bardzo roz-
ległą wiedzą o historii i kulturze gmi-
ny, a poziom konkursu był bardzo 
wyrównany, dlatego o ostatecznym 
wyniku zadecydowała dogrywka.

Na pierwszym miejscu uplasowali 
się uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Zarzeczu, na drugim – Szko-
ły Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego w Gołębiu, zaś na trzecim 

– Szkoły Podstawowej w Opatkowi-
cach.

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy wysokiego poziomu wiedzy 
i życzymy powodzenia w kolejnych 
edycjach. Dziękujemy także nauczy-
cielom, którzy sprawowali opiekę 
nad przygotowaniami do konkursu.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

Już po raz czwarty Sołtysi z całej Lubelszczyzny spotkali 
się by wspólnie porozmawiać o najważniejszych wyzwa-
niach polskiej wsi. W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w Lubel-
skim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się IV 
Lubelski Kongres Sołtysów. W wydarzeniu wzięła udział 
delegacja Gminy Puławy.

Podczas kongresu poruszano ważne zagadnienia, do-
tyczące funkcjonowania sołectw, w tym m.in. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Funduszu So-
łeckiego czy współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi. Przerwy pomiędzy wystąpieniami kolejnych pre-
legentów wypełniały występy artystyczne w wykonaniu 
regionalnych zespołów folklorystycznych.

Gminę Puławy podczas kongresu reprezentowali: Syl-
wia Mizak – Sołtys Bronowic, Agnieszka Kozińska – Sołtys 
Sosnowa, Ewa Ochal – Sołtys Matyg, Elżbieta Kępka – Soł-
tys Smogorzowa, Waldemar Ścibak – Sołtys Polesia oraz 
Paweł Kamola – Sekretarz Gminy.

Podczas kongresu odbyła się degustacja przysmaków lo-
kalnej kuchni oraz rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych 
na najlepsze ciasto tradycyjne i najlepszą potrawę wigilij-
ną. Podniebienia jurorów zdobył piernik przekładany Syl-
wii Mizak, która otrzymała wyróżnienie.

Tekst i zdjęcia: Redakcja

Sołtysi Gminy Puławy 
na IV Lubelskim Kongresie Sołtysów
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Przedstawiciele władz samorządowych, środowisk 
społecznych, związkowych i szkolnych wspólnie uczcili 
36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 
Uroczystość odbyła się w środę, 13 grudnia 2017 r. przy 
bramie nr 1 Zakładów Azotowych „Puławy”, gdzie znaj-
duje się tablica upamiętniająca pracowników ZA, któ-
rzy 13 grudnia 1981 r. stanęli w obronie wolności.

W imieniu Samorządu Gminy Puławy, kwiaty pod tabli-
cą złożył Wójt Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim Zastęp-
cą Panem Norbertem Staszakiem.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Sławomir Kłak/ZA Puławy

Puławskie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

Spotkanie opłatkowe z emerytowaną kadrą Gminy Puławy

Wigilia dla samotnych w Gminie Puławy

13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Puławy odbyło 
się tradycyjne spotkanie z zasłużonymi, emerytowanymi 
pracownikami Urzędu i podległych jednostek organiza-
cyjnych.

Po raz kolejny w towarzystwie dawnych przyjaciół i zna-
jomych, w miłej i ciepłej atmosferze dzieliliśmy się opłat-
kiem i wspomnieniami. Nie zabrakło też dźwięków ko-
lęd i tu dał o sobie przypomnieć muzyczny talent Wójta 
Krzysztofa Brzezińskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie 
na spotkanie i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się po-
nownie w nie mniejszym gronie.

Tekst i zdjęcia: Redakcja

Tradycją już można nazwać moje 
wspólne wieczerze oraz kolędowa-
nie z mieszkańcami naszej Gminy. 14 
grudnia 2017 r. zebraliśmy się w gru-
pie ok. 50 osób w eleganckich wnę-
trzach restauracji Nepomucen w Go-
łębiu, przy bogato zastawionym stole. 
Centralnym wydarzeniem był pełen 
subtelności występ młodzieży z ze-
społu Aplauz pod opieką p. Dariusza 
Kosmowskiego i p. Doroty Jabłońskiej 
oraz błogosławieństwo ks. probosz-
cza Jerzego Węzki. Ksiądz proboszcz 
mówił o samotności jako doświad-
czeniu, które stanowi naturalną część 
życia człowieka. Dotyka ona każde-
go, niezależnie od zasobów fi nanso-
wych, czy innych atrakcji tego świata. 

Jej źródła należy bowiem upatrywać 
w izolowaniu się od Boga, a czas Na-
rodzin Jezusa Chrystusa to okazja, by 
tę izolację przełamać.

Dziękuję wszystkim tym, którzy 
odpowiedzieli na moje zaproszenie 

i przybyli tego dnia do Gołębia, aby 
podjąć próbę przełamania samotno-
ści i tworzenia wspólnoty.

Krzysztof Brzeziński - 
Wójt Gminy Puławy
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Spotkanie seniorów w Borowej 

Kolędowanie w Karczmiskach 
- artyści z Gminy Puławy z sukcesami!

W środę, 10 stycznia 2018 r. odby-
ło się spotkanie sprawozdawczo-wy-
borcze Koła Terenowego PZERiI Nr 4 
w Borowej. Seniorzy podsumowali 
swoją dotychczasową działalność 
i wybrali władze koła na kolejną ka-
dencję.

W spotkaniu uczestniczyły przedsta-
wicielki Zarządu Powiatowego PZERiI 
– Pani Ewa Dobraczyńska, Pani Jadwi-
ga Pacek, Pani Stefania Polak, a także 
Wójt Krzysztof Brzeziński, który po-
dziękował seniorom za dotychczasową 
współpracę i aktywną działalność.

Koło w Borowej liczy obecnie 32 
członków, a w ostatnim okresie zano-
towało wzrost liczebności o 8 nowych 
osób. Średnia wieku wynosi 68 lat, zaś 
najstarszy z członków skończył 85 lat.

Członkowie koła aktywnie uczest-
niczą w wielu rozmaitych przedsię-

wzięciach m.in. kursie języka angiel-
skiego, szkoleniach komputerowych, 
ćwiczeniach aerobiku, wycieczkach, 
warsztatach, akcjach charytatywnych 
i spotkaniach. Wspólnie z seniorami 
z Gołębia i Góry Puławskiej uczestni-
czą w dofi nansowanych przez Gmi-
nę Puławy wyjazdach integracyjnych 
m.in. do Żelazowej Woli, Nieborowa 
czy Teatru w Radomiu.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, Przewodniczącą Koła została Pani 
Maria Papis, Zastępcą i Sekretarzem – 
Pani Walentyna Nowak, Skarbnikiem 
– Pan Roman Gębala a Członkami Za-
rządu Panie Małgorzata Filipek i Geno-
wefa Wernicka.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia z archiwum UGP

Ponad 70 zespołów i solistów 
z całej Polski zaprezentowało się 
podczas 11. edycji Ogólnopolskiego 
Festi walu Kolęd i Pastorałek w Karcz-
miskach, który odbył się 5 stycznia 
2018 r. Z ogromną radością informu-
jemy o sukcesach odniesionych przez 
młodych artystów z Gminy Puławy.

Natalia Kosmowska zdobyła II miej-
sce w kategorii solistów, w grupie 
wiekowej 7-10 lat. W konkursie za-
prezentowała się w utworach „Jezus 
malusieńki” i „Cicho, cicho pastuszko-
wie”. Nasza kolejna solistka – Amelia 
Korpysa także wyśpiewała II miejsce 
w grupie wiekowej 11-13 lat. Jurorzy 
docenili jej interpretację utworów 
„W żłóbku będzie Ci najlepiej” 
i „Wesołą nowinę”. Zespół wokalny 
„Aplauz” zajął I miejsce w kategorii 
zespołów wokalnych, w grupie wieko-
wej 11-13 lat, a także nagrodę Grand 
Prix konkursu. Dzieci zaśpiewały ko-
lędę „Przybieżeli do Betlejem” oraz 
„Pastorałkę od serca do ucha”.

Serdecznie gratulujemy tak wspa-
niałych sukcesów, życząc jednocze-
śnie kolejnych osiągnięć na drodze 
artystycznego rozwoju. Dziękujemy 
także opiekunom – Pani Dorocie Ja-
błońskiej i Panu Dariuszowi Kosmow-
skiemu, za ogrom pracy włożonej 
w przygotowanie dzieci do występów.

Tekst i zdjęcia: Redakcja
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„O mnie, o Tobie, o nas” - promocja nowej publikacji 
Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej 

„O mnie, o Tobie, o nas” – pod takim tytułem ukazała się 
najnowsza publikacja Towarzystwa Przyjaciół Góry Puław-
skiej, która uzupełniła cykl „Kartki z historii Góry Puławskiej 
i okolic”. Książka jest zbiorem poezji Pani Małgorzaty Skom-
ry, przeplatanej ilustracjami autorstwa Pani Marty Andały 
i Pani Anny Borkowskiej.

W czwartek, 11 stycznia 2018 r. w bibliotece szkoły w Górze 
Puławskiej odbyło się spotkanie promocyjne tomiku, połą-
czone z wernisażem prac malarskich ilustratorek. Wydarzenie 
spotkało się w dużym zainteresowaniem, a salę biblioteczną 
dość szczelnie wypełnili miłośnicy kultury, rodzina i znajomi 
autorek. Obecni byli m.in. Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek – 
Dyrektor KOKPiT i Prezes Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Ks. 
Marek Kucharski, Pan Norbert Staszak – Z-ca Wójta Gminy 
Puławy oraz Pan Paweł Kamola – Sekretarz Gminy. Atmosfe-
ra spotkania była bardzo miła, wręcz rodzinna. Każdy mógł 
liczyć na chwilę rozmowy i osobistą dedykację.

Publikacja powstała przy wsparciu fi nansowym Gminy Pu-
ławy, jako realizacja zadnia publicznego o charakterze pożyt-
ku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Antoni Sarba

Wspólne kolędowanie mieszkańców w Gołębiu i Górze Puławskiej
W niedzielny wieczór, 14 stycznia 2018 r. w centrach 

Gołębia i Góry Puławskiej rozbrzmiały radosne dźwięki 
kolęd i pastorałek.

Mieszkańcy gminy entuzjastycznie włączyli się do wspól-
nego kolędowania przy gminnych szopkach, przybywając 
bardzo licznie, pomimo mroźnej pogody. W Gołębiu uczest-
nicy ogrzewali się przy ognisku, na którym pieczono kieł-
baski. O poczęstunek zadbał Ks. Jerzy Węzka - Proboszcz 
miejscowej parafi i. W Górze Puławskiej pyszne ciasta przy-
gotowały Beata Nowicka i Agnieszka Bociańska z Jaroszyna.

Od ubiegłego roku, w okresie świąteczno-noworocznym, 
skwer przed kościołem w Gołębiu zdobi szopka, wykonana 
wspólnie przez mieszkańców i pracowników gminy. W tym 
roku kolejna szopka powstała w centrum Góry Puławskiej, 
a tuż obok stanęła pięknie oświetlona choinka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączy-
ły się w ich przygotowanie, w szczególności: Mirosławowi 
Wojasowi, Zenonowi Adachowi, Wiesławowi Małkowi, 
Antoniemu Pawłowiczowi, Zbigniewowi i Mateuszowi 
Szkodom, Marioli i Pawłowi Kozakom, Lucynie Kowalik, 
Krzysztofowi Cieślakowi, Romanowi Kosmali, Jarosławo-
wi Bernatowi, Piotrowi Molendzie, pracownikom Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Grupy Utrzymania 
i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji.

Redakcja
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Spotkanie z Nadleśniczym w Gołębiu
We wtorek, 16 stycznia 2018 r. 

w Izbie Produktu Lokalnego w Gołę-
biu odbyło się spotkanie z Nadleśni-
czym Nadleśnictwa Puławy Panem 
Zbigniewem Hałaczkiewiczem. Orga-
nizatorem wydarzenia było Towarzy-
stwo Przyjaciół Gołębia, które w tym 
roku świętuje 30-lecie swojej działal-
ności. Znakiem przewodnim roku ju-

bileuszowego jest piękno i majestat 
lasów i drzew.

Spotkanie cieszyło się sporym za-
interesowaniem ze strony mieszkań-
ców, którzy chętnie włączali się do 
dyskusji z Nadleśniczym. Wziął w nim 
udział także Wójt Gminy Puławy Pan 
Krzysztof Brzeziński. Podczas roz-
mowy zgłaszano i omawiano szereg 

pomysłów i wspólnych inicjatyw do 
realizacji m.in. akcję sprzątania go-
łębskich lasów, sadzenia drzew, czy 
wspólny spacer połączony z lekcją 
rozpoznawania gatunków drzew.

Spotkanie przebiegło w miłej, przy-
jaznej atmosferze.

Tekst i zdjęcia: 
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

Historyczny dzień dla Gołębia i Gminy Puławy - jest 
pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej części 
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!

Dzień 22 stycznia 2018 r. symbolicz-
nie zwieńczył drugą – pod względem 
wielkości i kosztów – wielką inwesty-
cję w rozbudowę bazy edukacyjno-
sportowej w Gminie Puławy. Wójt 
Krzysztof Brzeziński uroczyście prze-
kazał dyrekcji szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Gołębiu kopię decyzji, 
zezwalającej na użytkowanie rozbu-
dowanej części budynku szkolnego. 
Po wielu miesiącach prac budow-
lanych, uczniowie po raz pierwszy 
przestąpili progi swojej nowej szkoły.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego wydał decyzję w piątek, 19 
stycznia br. Formalnie zakończyła ona 
wartą ponad 6,2 mln złotych inwesty-
cję, na którą od lat czekało wiele po-
koleń uczniów, ich rodziców, nauczy-
cieli, pracowników obsługi gołębskiej 
szkoły i okolicznych mieszkańców.

Dzieci miały okazję „wypróbować” 
nową halę widowiskowo-sporto-

wą, na której odbyła się rozgrzewka 
i pierwsze ćwiczenia. Obiekt posiada-
jący plac do gry o wymiarach 15 m x 
28 m oraz widownię z 215 miejscami 
siedzącymi zrobił na uczniach ogrom-
ne wrażenie. Z pewnością wychowa 
się w nim wiele sportowych talentów.

Obecnie w nowej części budynku 
odbywają się już regularne zajęcia dy-
daktyczne i sportowe. To było wielkie 

wyzwanie, lecz dziś kiedy oglądam 
efekty naszej pracy wiem, że było 
warto – mówi Wójt Brzeziński. Nasze 
dzieci zyskały zupełnie nowe perspek-
tywy edukacyjne i rozwojowe, a to 
najlepsza z możliwych inwestycji, któ-
ra w przyszłości zaprocentuje – dodaje 
Wójt.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski
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19 stycznia 2018 r. w świetlicy 
gminnej w Gołębiu odbyło się 8. 
Spotkanie Noworoczne w Gminie 
Puławy.

W gronie znamienitych gości, którzy 
uświetnili wieczór swoją obecnością 
znaleźli się m.in. przedstawiciel Posła 
na Sejm RP Pana Krzysztofa Szulow-
skiego – Pan Paweł Matras, Wojewo-
da Lubelski Pan Przemysław Czarnek, 
Członek Zarządu Województwa Lubel-
skiego Pan Paweł Nakonieczny, Pro-
boszcz Parafi i pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny w Gołębiu, będący zarazem 
Powiatowym Kapelanem Straży Po-
żarnych Ks. Jerzy Węzka, Proboszcz 
Parafi i pw. św. Wojciecha w Górze Pu-
ławskiej Ks. Marek Kucharski, przed-
stawiciele Samorządu Powiatu Puław-
skiego – Starosta Pan Witold Popiołek 
i Przewodnicząca Rady Powiatu Pani 
Danuta Smaga, delegacja Samorządu 
Miasta Puławy na czele z Prezydentem 
Panem Januszem Groblem. Na sali 
zasiedli licznie zgromadzeni przedsta-
wiciele władz samorządowych i insty-
tucji publicznych, służb mundurowych 
i społecznych, przedsiębiorcy – wśród 
nich Pan Dariusz Rachwał – właściciel 
fi rmy ZRB Rachwał, będącej general-
nym wykonawcą rozbudowy szkoły 
w Gołębiu, przedstawiciele sektora 
biznesu i fi nansów, radni powiatowi 
i gminni na czele z Przewodniczącą 
Panią Dorotą Osiak, przedstawiciele 
prasy i telewizji, dyrektorzy placówek 
oświatowych i kulturalnych, sołtysi, 
prezesi i przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych, organizacji społecz-
nych, pracownicy Urzędu Gminy Pu-
ławy i jednostek organizacyjnych oraz 
mieszkańcy gminy.

W pierwszej części spotkania głos za-
brał gospodarz wieczoru – Wójt Gminy 
Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, który 
dokonał podsumowania działalności 
samorządu gminnego w minionym 
roku oraz wskazał najważniejsze plany 
na przyszłość. Podkreślił, że pomimo 
realizacji dwóch ogromnych, wielo-
milionowych inwestycji w rozbudowę 
szkół w Gołębiu i Górze Puławskiej, 
Gmina Puławy – jako jedna z nielicz-

nych w województwie lubelskim – na-
dal dysponuje nadwyżką budżetową. 
Miłą niespodzianką była przekazana 
przez Wójta informacja, o wydanej 
zaledwie kilka godzin wcześniej decy-
zji zezwalającej na użytkowanie nowo 
wybudowanej części budynku szkolne-
go w Gołębiu.

Kolejnym punktem wieczoru było 
wręczenie odznaczeń państwowych 
i wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Pu-
ławy”. Złote Medale za Długoletnią 
Służbę dla pracownic Urzędu Gminy 
Puławy, w imieniu Prezydenta RP, wrę-
czył Wojewoda Lubelski Pan dr hab. 
Przemysław Czarnek. Odznaczenia za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wy-
konywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej otrzymały: Pani 
Anna Araźna – Inspektor do spraw 

sprawozdawczości budżetowej, Pani 
Teresa Gawryjołek – Kierownik Refera-
tu Społeczno-Administracyjnego oraz 
Pani Krystyna Jędrych – Skarbnik Gmi-
ny Puławy.

Do grona laureatów wyróżnienia 
„Zasłużony dla Gminy Puławy”, decy-
zją Rady Gminy Puławy, w tym roku 
dołączyli: Pan Ireneusz Teper – obec-
ny Prezes, wieloletni działacz Klubu 
Sportowego „Hetman” Gołąb, który 
w ubiegłym roku obchodził 40. lecie 
działalności, Pani Małgorzata Daniłko 
– autorka strony internetowej „Gołąb 
nad Wisłą” (www.golabnadwisla.pl) 
oraz Pan Tomasz Kozak – społecznik, 
opiekun dawnego Bonowa, dawnej 
wsi nieopodal Gołębia, wysiedlonej w 
latach 30. XX w. Dekoracji laureatów 
dokonali wspólnie Wójt Krzysztof 

8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy
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Z końcem stycznia 2018 r. w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Puławy 
rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczych, podczas 
których druhowie podsumowali swoją działalność w mi-
nionym, 2017 roku.

W spotkaniach osobiście uczestniczył Wójt Gminy Puła-
wy Pan Krzysztof Brzeziński, który pełni zarazem funkcję 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. 

W zebraniach brali także udział przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej PSP w Puławach (w części z nich osobiście 
Komendant Pan Grzegorz Podhajny), a także lokalnej spo-
łeczności - radni, sołtysi, księża.

Redakcja

Brzeziński i Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Dorota Osiak.

Po wręczeniu medali i wyróżnień 
głos zabierali zaproszeni goście, 
a wśród nich m.in. Wojewoda Lubelski 
Pan Przemysław Czarnek, Członek Za-
rządu Województwa Lubelskiego Pan 
Paweł Nakonieczny, Ks. Jerzy Węzka, 
który podziękował Wójtowi Krzysz-
tofowi Brzezińskiemu za realizację 
inwestycji w rozbudowę i przebudo-
wę szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Gołębiu, dziękując jednocześnie 
za zaangażowanie Panu Dyrektorowi 
Krzysztofowi Gowinowi. Następnie 
głos zabierali: Starosta Puławski Pan 
Witold Popiołek wraz z Przewodniczą-
cą Rady Powiatu Puławskiego Panią 
Danutą Smagą, Burmistrz Nałęczowa 
Pan Andrzej Ćwiek, Wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Puławy Pan Ryszard 

Ścibior, Skarbnik Gminy Pani Krysty-
na Jędrych. Pani Danuta Kursa wraz 
z Panią Krystyną Miazgą złożyły wier-
szowane podziękowania w imieniu 
miejscowego Koła Emerytów. Również 
wierszem podziękowała Pani Anna No-
wak – manager miejscowego ośrodka 
zdrowia. Miłym akcentem był nieocze-
kiwany występ wokalny Pani Natalii 
Cieloch – Radnej Gminy Puławy.

Kolejne punkty wieczoru przepla-
tały kolędy i pastorałki w wykonaniu 
Zespołu „Aplauz” z Gołębia i Natalii 
Kosmowskiej. Na zakończenie wystą-
pił gołębski kabaret 50+ w skeczu za-
tytułowanym „Szopka Noworoczna, 
czyli między nami sąsiadami” w reży-
serii i według scenariusza Pani Elżbiety 
Wolskiej.

Tekst: Kamil Lewandowski
Zdjęcia: Renata Bielawska

Zebrania sprawozdawcze 
w gminnych jednostkach OSP

OSP Łęka
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OSP Bronowice

OSP Dobrosławów OSP Opatkowice

OSP Góra Puławska

OSP Kajetanów

OSP Kowala

OSP Leokadiów

OSP Gołąb
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W tym roku ulicami blisko 500 
miast w Polsce przeszedł Orszak 
Trzech Króli. W Puławach organi-
zowany był już po raz szósty a te-
goroczna edycja zaliczana jest do 
rekordowych pod względem liczby 
uczestników. W czwartek, 25 stycz-
nia 2018 r. w Pałacu Czartoryskich 
odbyła się świąteczna gala, podsu-
mowująca to wyjątkowe wydarze-
nie.

Od swojej pierwszej edycji, pu-
ławski Orszak organizowany jest 
pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Puławy. W wydarzeniu czyn-
nie uczestniczą parafi e a także gmin-
ne jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W tym roku w Orszaku 
wzięli udział druhowie z Bronowic, 
Opatkowic, Kowali, Leokadiowa, 
Gołębia, Łęki i Skoków-Borowej. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażo-
wanie i wzorowe reprezentowanie 
Gminy Puławy!

Redakcja

Podsumowanie Orszaku Trzech Króli 2018

Plantatorzy z Gminy Puławy bogatsi o wiedzę 
- szkolenie w Zarzeczu

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Szko-
le Podstawowej w Zarzeczu już po 
raz kolejny odbyło się szkolenie 
powiatowe, zorganizowane przez 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Końskowoli. Tematem spo-
tkania były „Nowości technologiczne  
w uprawie truskawek”. W szkoleniu 
wzięło udział  80 osób – podobnie 
jak w latach ubiegłych cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.

Pierwszy wykład  przeprowadziła 
Pani Alicja Pawlak-Zdziechowska - 
główny specjalista ds. ogrodnictwa 
LODR w Końskowoli, specjalizują-
cy się w uprawie truskawek i malin. 
Omówiła ona problemy w uprawie 
truskawek oraz zaproponowała pro-
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gram ochrony na bieżący rok. Następ-
nie Pan dr Andrzej Grenda z fi rmy 
Yara Polska przedstawił zagadnienia 
dotyczące prawidłowego terminu 
nawożenia doglebowego i dolistnego 
w kontekście wielkości oraz jakości 
plonu owoców truskawek.

Druga część szkolenia była po-
święcona ochronie truskawek przed 
szkodnikami. Pełną gamę środków 
ochrony oraz ich zastosowanie za-
prezentował Pan Bartłomiej Sobaszek 
z fi rmy Arysta Life. Już po raz drugi na 
spotkaniu z plantatorami  do współ-
pracy zaprosiła Pani Renata Niemiec 
z fi rmy Materne Polska w Łopatkach, 
która zachęcała do uprawy truskawek 
odmiany Senga Sengana. Następnie 
fi rma PHU PUCH pozwoliła zapoznać 
się ze swoimi produktami głównie 
opakowaniami przedłużającymi świe-
żość owoców.

Tekst: Grzegorz Sijka
Zdjęcia: LODR w Końskowoli

Bank Spółdzielczy w Końskowoli świętował 
40-lecie działalności

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. 
w uroczystej scenerii Pałacu Czarto-
ryskich w Puławach odbyła się gala 
jubileuszowa z okazji 40-lecia Banku 
Spółdzielczego w Końskowoli.

Placówka od wielu lat owocnie 
współpracuje z Gminą Puławy, m.in. 
wspierając organizację Święta Tru-
skawki. Bank jest także operatorem 
bankomatu, znajdującego się w Gołę-
biu w sklepie „Groszek”.

Podczas gali Wójt Gminy Puławy 
Pan Krzysztof Brzeziński został uhono-
rowany Złotą Odznaką za zasługi dla 
polskiej bankowości spółdzielczej.

Wieczór uświetniły występy mu-
zyczne i taneczne.

Panu Prezesowi dr Krzysztofowi Za-
wadzkiemu, Członkom Zarządu, Rady 
Nadzorczej oraz Pracownikom Banku 
składamy serdeczne gratulacje i ży-
czenia wszelkiej pomyślności na dal-
sze lata działalności.

Redakcja
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Po raz kolejny uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu Gminy Puławy sprawdzi-
li swoją wiedzę z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. We wtorek, 27 
lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Pu-
ławy odbyły się gminne eliminacje  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

W konkursie uczestniczyło 22 
uczniów, podzielonych na dwie gru-
py wiekowe. W pierwszej, obejmują-
cej uczniów klas od I do VI szkół pod-
stawowych pierwsze miejsce zdobyła 
Lena Szymanek ze Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Czarnieckiego w Go-
łębiu. Drugie miejsce zajęła Patrycja 
Matysiak ze Szkoły Podstawowej 
w Leokadiowie, zaś trzecie – Krysti an 
Jasik ze Szkoły Podstawowej w Opat-
kowicach.

Drugą grupę tworzyli uczniowie 
klas VII szkół podstawowych oraz 
gimnazjaliści. Tu największą wiedzą 
wykazała się Hanna Kozak z Gimna-
zjum im. Kanclerza Koronnego Jerze-
go Ossolińskiego w Gołębiu. Na dru-
gim miejscu uplacował się Wiktor 
Linek ze Szkoły Podstawowej w Bo-
rowej a na trzecim Krysti an Pyra 
z Gimnazjum w Gołębiu.

Zmaganiom uczestników pilnie 
przypatrywało się jury w składzie: 
Paweł Kamola, Teresa Maj, kpt. Łu-
kasz Wiejak z Komedy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Puławach, Jaro-
sław Chmielewski i Beata Niemiec.

Wszystkim uczniom gratuluje-
my wysokiego poziomu wiedzy 
a zwycięzcom życzymy powodzenia 
w zmaganiach na szczeblu powiato-
wym. Podziękowania kierujemy do 
nauczycieli, pod okiem których dzieci 
przygotowywały się do konkursu.

Tekst i zdjęcia: Kamil Lewandowski

„Młodzież zapobiega pożarom” 
- eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Gminie Puławy
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6 lutego 2018 r. w gołębskiej Izbie 
Produktu Lokalnego odbył się pełen 
emocji wieczór z malarstwem i po-
ezją Pani Lucyny Kowalik, pod my-
ślą przewodnią „Nasze drzewa”.

Piękno, majestat i znaczenie drzew 
w życiu człowieka mocno przebija 
się przez twórczość Pani Lucyny. Te-
matyka ta wpisuje się w główny nurt 
obchodzonego w tym roku jubile-
uszu 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Gołębia.

Podczas wieczoru autorka zapre-
zentowała prace malarskie oraz 
wiersze z dotychczas wydanych to-
mików, zatytułowanych „Szkoda 
czasu” oraz „Drzewa bliżej” a także 
nowe wiersze przygotowane do ko-
lejnego tomiku poezji, gdzie przyro-
da gra pierwsze skrzypce.

 Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, przy pełnej sali.

Redakcja
Zdjęcia: TPG

Wieczór z twórczością Pani Lucyny Kowalik

Poselska wizyta w szkole w Górze Puławskiej
Budynek szkoły podstawowej 

i gimnazjum w Górze Puławskiej, 
uroczyście otwarty jesienią ubie-
głego roku, wciąż zachwyca nowo-
czesnością, walorami użytkowymi 
i rozmachem, z jakim Gmina Puławy 
zrealizowała tą inwestycję. 

W sobotę, 10 marca 2018 r. w szko-
le gościli Posłowie na Sejm RP – Pan 
Krzysztof Szulowski wraz z Panem 
Sylwestrem Tułajewem. Parlamenta-
rzyści z uznaniem oglądali pomiesz-
czenia szkolne oraz halę widowisko-
wo-sportową.

Wydarzenie miało związek z orga-
nizowanym wcześniej spotkaniem 
Posłów z mieszkańcami Gminy Puła-
wy.

Redakcja
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Obchody Dnia Papieskiego w Gołębiu
Październik to miesiąc szczególny 

dla Polaków. W tym pamiętnym mie-
siącu 1978 roku został wybrany na 
Stolicę Piotrową kard. Karol Wojtyła.

Bogactwo pontyfi katu i posługi Św. 
Jana Pawła II skłania nas do tego, aby 
pamiętać o tym wydarzeniu. Wśród 
wielu akcji i inicjatyw jakie mamy 
w naszej Ojczyźnie nie mogło zabrak-
nąć i w naszej społeczności lokalnej. 
Upamiętnienie tego wydarzenia skła-
nia nas do organizowania Akademii 
Papieskiej, w której pochylamy się 
nad wielkim człowiekiem – gigan-
tem naszych czasów. W naszej Aka-
demii nie mogło zabraknąć również 
innego wielkiego Polaka – Św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, ponieważ 
rok 2017 został ogłoszony ku jego 
czci. Wśród wielu wierszy i piosenek 
wybrzmiało przesłanie ,,aby być do-
brym jak chleb”, jak mówił Św. Brat 
Albert. Uroczystość, która odbyła 
się 22 października br. w Kościele 
parafi alnym w Gołębiu przygotowa-
li uczniowie ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Gołębiu oraz zespół 
wokalny „APLAUZ”, pod kierunkiem 
Ks. Piotra Kazimierskiego, Doroty Ja-
błońskiej i Dariusza Kosmowskiego. 
W koncercie wykorzystano wiersze 
naszej emerytowanej nauczycielki 
Pani Agnieszki Maj. Część artystyczna 
została powtórzona 23 października 
br. w szkole w Gołębiu. Obejrzeli ją 
wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Osoba Św. Jana Pawła II oraz Jego 
cały pontyfi kat jest chlebem dla każ-

dego, którym musimy się karmić 
każdego dnia. Przesłanie które głosił 
słowem i przykładem jest zawsze ak-
tualne i prawdziwe. Człowiek wiel-
kiego ducha i wielkiej pokory patrzy 
z domu Ojca i nam błogosławi. Tak 
Kochany Ojcze Święty, błogosław nam 
i naszym inicjatywom by to co wzno-
simy ku twojej czci i pamięci było 
zawsze żywe jak ty jesteś żywy w na-
szych sercach. Akademie Papieską za-
kończyliśmy wspólnym zaśpiewaniem 
Barki, którą nasz Ojciec Święty tak 
kochał.

W tegorocznym Przeglądzie Pie-
śni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy 
Ojcu Świętemu”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie „Rodzina” w ra-
mach obchodów XVII Dnia Papie-

skiego w Puławach, zespół wokalny 
„APLAUZ” działający przy Szkole Pod-
stawowej w Gołębiu zajął II miejsce, 
a jedna z solistek Amelka Korpysa - 
uczennica VI klasy wyśpiewała wyróż-
nienie.

Tekst: Ks. Piotr Kazimierski, 
Dorota Jabłońska

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa 
w Gołębiu

Bajkowe święto w Szkole Podstawowej w Gołębiu
3 listopada 2017 r. to dzień, w którym w Szkole Podsta-

wowej w Gołębiu uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z Bajek.

Uczniowie z Koła Miłośników Książki i Biblioteki przygoto-
wali dla uczniów klas I-III inscenizację, zatytułowaną „Święto 
bajek”. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie poprzebie-
rani za postacie z ulubionych i popularnych bajek: Jasia i Mał-
gosię, Babę Jagę, Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę, Czerwonego 
Kapturka, Wilka, Calineczkę i Krasnale.
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Inscenizacja miała na celu rozbudzić 
wśród najmłodszych uczniów zainte-
resowania czytelnicze oraz utrwalić 
i wykorzystać wiadomości na temat 
bajek w czasie wykonywania różno-
rodnych zadań konkursowych. Zabawa 
była ciekawa i żywa. Dzieci wykazały się 
doskonałą znajomością utworów. Dla 
wszystkich przygotowano pamiątkowe 
medale „Jestem super znawcą bajek” 
oraz słodką niespodziankę.

 Na zakończenie spotkania Pan Dy-
rektor wręczył nagrody książkowe lau-
reatom konkursu plastycznego pt. „Mój 
ulubiony bohater książkowy”.

Tekst: Małgorzata Linek
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Gołębiu

Uczniowie z Gołębia na kulinarnych warsztatach

Kolejny sukces „Aplauzu”

27 listopada br. uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawo-
wej w Gołębiu uczestniczyli w warsztatach kulinarnych 
w jednej z puławskich pizzerii.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie przygotować zdro-
wą pizzę: uformować ciasto oraz dobrać zdrowe i odżyw-
cze składniki, takie jak chuda szynka, papryka, pomidory, 
oliwki, kukurydza, pieczarki, ananas itp. 

Po zjedzeniu własnoręcznie upieczonej pizzy, uczniowie 
otrzymali dyplomy „Małego Kucharza”. Dla uczestników 
warsztatów była to niezapomniana przygoda kulinarna, 
podczas której nauczyli się samodzielnie przygotowywać 
ulubioną potrawę.

Tekst: Małgorzata Murat
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Gołebiu

22 listopada 2017 r. w Kurowie odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej 
pod hasłem „Ojczyste Śpiewanie”. Zespół  
wokalny „APLAUZ”, działający przy Szkole 
Podstawowej w Gołębiu wyśpiewał II - miej-
sce, zaś w kategorii solistów Amelia Korpy-
sa zajęła III - miejsce. Do konkursu uczniów 
przygotowali Dorota Jabłońska i Dariusz Ko-
smowski.

Tekst: Dorota Jabłońska
Zdjęcie: SP Gołąb
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Europejski Dzień Języków w Leokadiowie
Dzień 26 września obchodzony jest Europejskim 

Dniem Języków. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na 
bogactwo języków w Europie.

W Szkole Podstawowej w Leokadiowie również 
obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji 
uczniowie klas VI i VI wraz z wychowawczynią udali się 
do szkoły językowej Helen Doron w Puławach. Dzieci 
miały możliwość zwiedzenia szkoły oraz uczestnictwa 
w ciekawych zajęciach pokazowych z języka angiel-
skiego.

Kolejną ogromną atrakcją była wizyta w pokojach 
zagadek „Open the door”, gdzie uczniowie musieli 
wykazać się kreatywnością, umiejętnością kojarzenia 
faktów, pomysłowością oraz umiejętnością współdzia-
łania w grupie w celu wydostania się z zamkniętego 
pokoju zagadek.

W szkole natomiast, dzięki gazetce ściennej, można 
się było dowiedzieć wielu ciekawostek dotyczących 
tego dnia. Uczniowie wzięli również udział w biciu re-
kordu z okazji Europejskiego Dnia Języków, nagrywa-
jąc wideo zaczynające się od słów „Uwielbiam język 
(angielski) ponieważ…”

Tekst: Aldona Chabros
Zdjęcia: SP Leokadiów

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Leokadiowie

9 listopada br. wierszem i piosen-
ką uczciliśmy Narodowe Święto Nie-
podległości w Szkole Podstawowej 
w Leokadiowie. 

Uczniowie w odświętnych strojach 
z biało-czerwonymi kotylionami na 
piersiach wspominali Józefa Piłsud-
skiego i odzyskanie przez Polskę nie-
podległości. W sali gimnastycznej roz-

brzmiewały melodie znanych pieśni 
patriotycznych i legionowych.

Następnie uczniowie klasy VI przed-
stawili prezentację na temat 220. 
rocznicy powstania Mazurka Dą-
browskiego. Uroczystość zakończyła 
się słodkim poczęstunkiem w posta-
ci pysznego tortu przygotowanego 
przez Radę Rodziców. Później cała 

społeczność szkoły udała się do po-
mnika pomordowanych w Leokadio-
wie, aby wspomnieć lokalnych boha-
terów i zapalić symboliczny znicz.

Tekst: Edyta Białota-Chaber
Zdjęcia: SP Leokadiów
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23 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Leoka-
diowie odbył się fi nał VII edycji Międzyszkolnego Konkursu 
wiedzy o Polsce pod hasłem „Sławni Polacy”.

W tegorocznej edycji uczestnicy mieli za zadanie wykonać 
swoją fotografi ę w stylizacji słynnej polskiej osobowości 
z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych lub przed-
siębiorców, a następnie rozwiązać test wiedzy. 

W rywalizacji wzięli udział uczniowie z 5 szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Puławy. I miejsce zajął Wiktor Jankow-
ski ze szkoły w Leokadiowie, który wykonał fotografi ę Jana 
Heweliusza. II miejsce zdobyła Zuzanna Michta ze szkoły 
w Górze Puławskiej, w stylizacji Ireny Eris. III miejsce zaję-
ła Patrycja Matysiak z Leokadiowa jako Magdalena Gessler. 
Nagrody dla uczestników ufundowali: Starosta Puławski Wi-
told Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, IPN 
w Lublinie, Grupa Azoty, Puławskie Centrum Przedsiębior-
czości oraz Sklep Stokrotka w Górze Puławskiej. Sponsorom 
dziękujemy za ufundowanie nagród, a zwycięzcom gratu-
lujemy sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu.

Tekst i zdjęcia: SP Leokadiów

Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Polsce 
„Sławni Polacy” w Leokadiowie

Szansonada 2017
We wtorek, 21 listopada br. uczennice Szkoły Podstawo-

wej w Leokadiowie – Zuzanna Bartosik, Patrycja Matysiak 
i Natalia Zagańczyk wzięły udział w VIII edycji Konkursu 
Piosenki Angielskiej Szansonada 2017. 

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz 
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczy-
cieli w Puławach. Głównym celem konkursu jest promowa-
nie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności ję-
zykowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego.

Konkurs odbywał się w ZSO nr 2 w Puławach w trzech ka-
tegoriach: uczniowie klas IV – VI; uczniowie klas VII i gimna-
zjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz uczest-
ników swoje zdolności muzyczne, w przerwach przesłuchań 
zaprezentowali także muzykujący nauczyciele.

Nasze uczestniczki zaśpiewały piosenkę Seleny Gomez 
pt. „Who says”. Jury złożone m.in. z profesjonalnego mu-
zyka miało nie lada orzech do zgryzienia. Konkurencja była 
ogromna (we wszystkich kategoriach aż 70 uczestników) 
i nasza reprezentacja nie zdobyła żadnego miejsca, jednak 
godnie reprezentowała naszą szkołę. Zwycięzcom gratuluje-
my.

Tekst: Aldona Chabros
Zdjęcia: SP Leokadiów
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„Cudów pełen świat’’
Pod takim tytułem odbył się 

w Lublinie VII Festi wal Słowa i Ob-
razu – Wojewódzki Konkurs Pięk-
nego Czytania – pod honorowym 
patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty Pani Teresy Misiuk. Fe-
sti wal propaguje ideę pięknego 
czytania oraz kulturę żywego sło-
wa. Wzięli w nim udział również 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Gołębiu, odnosząc 
wielki sukces.

Sebasti an Osiak, uczeń klasy VII, 
zdobył I miejsce i zaszczytny tytuł 
laureata w konkursie pięknego czy-
tania. Sebasti an uświetnił fi nałową 
galę, czytając fragment książki „Bra-

cia Lwie Serce” Astrid Lindgren. Na-
talka Olszak z klasy III b gimnazjum 
zdobyła wyróżnienie w tej samej 
kategorii.

Uczniowie zostali nagrodzeni 
okolicznościowymi dyplomami oraz 
bardzo cennymi nagrodami, wśród 
których nie zabrakło ulubionych 
tytułów książek. Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych uczniów i serdecz-
nie im gratulujemy. Wyrazy uznanie 
należą się przede wszystkim Pani 
Agnieszce Krawczyk, która zachęci-
ła i przygotowała uczniów do kon-
kursu. 

Tekst i zdjęcia: Danuta Smaga

Podsumowanie projektu „Chochla Szcześcia”
15 miesięcy trwał projekt pn. 

„Chochla Szczęścia”, realizowany 
w ramach programu Polsko Amery-
kańskiej Fundacji Wolności „Równać 
Szanse”. Uczestniczyła w nim mło-
dzież gimnazjalna z Góry Puławskiej. 
Podsumowanie projektu odbyło się 
20 października 2017 r.

Na „Wielką Ucztę” – bo taką nazwę 
nosiło spotkanie – zaproszeni byli 
wszyscy, którzy wspierali młodzież 
podczas realizacji projektu: dyrekcja 
szkoły, opiekunowie, darczyńcy, me-
dia i oczywiście koledzy i koleżanki ze 
szkoły.

Na uczestników czekały m.in. wy-
stawa zdjęć ze wszystkich aktywno-
ści, prezentacja multi medialna oraz 
szybki quiz z nagrodami. Na koniec 
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wręczone zostały podziękowania oso-
bom i przedstawicielom instytucji za 
wspieranie projektu. Nie zabrakło też 
słodkiego poczęstunku. Bardzo miłą 
niespodzianką były prezenty przy-
gotowane dla uczestników projektu 
przez koordynatorkę – Teresę Szy-
majdę, a młodzież dziękując za wie-
le miesięcy mobilizacji do działania, 
odwdzięczyła się bukietem kwiatów, 
słoikiem szczęścia i czekoladkami.

W ramach projektu odbyło się sze-
reg warsztatów, szkoleń i wyjazdów 
– wszystkie o tematyce około kuli-
narnej. Młodzież była między innymi 
w piekarni chleba i sama piekła bu-
łeczki, w starym grodzisku na Żmijo-
wiskach, gdzie gotowała na ognisku 
polewkę i wypiekała podpłomyki, 
w fabryce cukierków, gdzie własno-
ręcznie przygotowywała kolorowe 
lizaki, piekła i dekorowała ciastka 
z kolegami z Specjalnego Ośrodka 
w Puławach.

Tekst i zdjęcia: Fundacja BezMiar

Kronika Szkoły Podstawowej w Borowej
29 września 2017 r w Szkole Pod-

stawowej w Borowej odbyła się 
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. 

Było dużo fajnych i śmiesznych 
zabaw, np. rozpoznawanie osoby 
po dotyku, taniec na gazecie, ma-
lowanie paznokci itd. Po dyskotece 
odbyła się nocowanka. Tańczyliśmy 
taniec zwany. „Belgijką”, nie mogło 
również zabraknąć bitwy na podusz-
ki. Noc obfi towała w niespodzianki. 
Odwiedziły nas tajemne duchy. Nie-
którzy naprawdę się przestraszyli, 
ale to były tylko żarty. Kiedy rano 
wstaliśmy, zauważyliśmy, że mamy 
pomalowane twarze kolorowymi 
mazakami. O siódmej rano przyje-
chali po nas rodzice i rozjechaliśmy 
się do swoich domów. Było bardzo 
fajnie, czuliśmy ogromne zmęczenie 
ale również radość i zadowolenie 
z czasu wspólnie spędzonego z przy-
jaciółmi.

W październiku Samorząd Uczniow-
ski naszej szkoły prowadził zbiórkę 
żywności dla podopiecznych schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w Puła-
wach. Zbieraliśmy suchą i mokrą kar-
mę, koce, ręczniki, kołdry, rzeczy do 
pielęgnacji, smycze, obroże, kuwety 
oraz zabawki dla czworonogów. Ze-
brane dary przekazaliśmy podczas wi-
zyty w schronisku w dniu 13 listopada 
2017 roku.

W piątek, 13 października odbyły 
się dwie uroczystości: pasowanie na 
ucznia oraz obchody Dnia Edukacji 
Narodowej, które przygotowała Pani 
Anna Bąkała.

Pani Dyrektor Edyta Skoczek powi-
tała zaproszonych gości: Pana Norber-
ta Staszaka -Zastępcę Wójta Gminy 
Puławy, emerytowanych pracowni-
ków szkoły, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi oraz uczniów. 
Uroczystość rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu państwowego. Następ-
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nie głos zabrała Pani Dyrektor, która 
złożyła życzenia nauczycielom, eme-
rytom i pracownikom obsługi oraz 
wręczyła nagrody z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej.

Kolejnym punktem uroczystości 
było ślubowanie klasy I, które poprze-
dzone było programem artystycz-
nym, będącym wstępem do przyjęcia 
pierwszaków  do grona pełnopraw-
nych uczniów naszej szkoły. Program 
przygotowany został przez klasy I i III 
oraz Przewodniczącego Samorzą-
du Uczniowskiego pod kierunkiem 
Pani Anny Bąkały. W odświętnych 
strojach, w granatowych biretach na 
głowach pierwszaki pochwaliły się 
swoimi talentami i umiejętnościami. 
Znajomością przepisów ruchu dro-
gowego, pięknie zaśpiewanymi pio-
senkami, przyjaźnią i koleżeństwem 
w grupie pokazały, że są sumiennie 
przygotowane do pracy w szkole. Po 
zakończeniu części artystycznej wy-
chowawczyni  zwróciła się do Pani 
Dyrektor o przyjęcie tej grupy dzie-
ci do grona społeczności szkolnej. 
W niezwykłej i podniosłej atmosfe-
rze przed pocztem fl agowym pierw-
szacy złożyli ślubowanie. Następnie 
Pani Dyrektor poprzez dotknięcie 
specjalnym piórem ramienia każde-
go z dzieci  pasowała ich na uczniów. 
Pierwszoklasiści otrzymali także legi-
tymacje szkolne oraz upominki wyko-
nane przez uczniów klasy III.

Po zakończonej uroczystości ucznio-
wie udali się do sali, w której rodzice 
przygotowali swoim dzieciom  i na-
uczycielom słodki poczęstunek. Wy-
chowawczyni podziękowała rodzicom 
za pomoc w przygotowaniu całej uro-
czystości.

18 października klasy I-III roz-
poczęły cykl spotkań związanych 
z przystąpieniem do programu 
„Śniadanie daje moc”. Przez pro-
gram poprowadzi uczniów trójka 
agentów kosmicznych: Tola, Maks 
i Wszystkojad, dzięki którym dzieci 
poznają 12 zasad prawidłowego od-
żywiania się. 

Podczas pierwszej „misji klasowej” 
– najlepszy czyścioszek,  przygoto-
waliśmy z wody i mąki ziemniaczanej 
ciecz nienewtonowską. Każdy uczeń 
mieszając taką substancję miał lep-
kie ręce. Pozostały na dłoniach osad 
symbolizował brud i liczne bakterie. 
Aby się ich pozbyć uczniowie musieli 
dokładnie umyć dłonie wodą z my-
dłem, pracując przy tym nie tylko 
całą dłonią, ale i nadgarstkiem.

Panie wychowawczynie zwróci-
ły również uwagę na konieczność 
spożywania przez dzieci kasz, które 
są niesamowitym bogactwem wita-
min. Różnorodność kasz zachęca do 
tego, aby na stałe zagościły na na-
szych stołach. Odchodzimy również 
od słodkich, pulchnych bułeczek na 
rzecz chleba, najlepiej pełnoziarni-
stego.

Dzieci otrzymały także  „misję do-
mową”. We współpracy z rodzicami 
przygotują własną kostkę mydła, 
która będzie miała wybrany przez 
nie kształt, kolor i zapach. Mydla-
nymi „cudami” podzielimy się przy 
następnym spotkaniu.

Zasady poznane na dzisiejszej 
lekcji: Zawsze myj ręce przed po-
siłkiem! Pamiętaj o kaszach, jedz 
chleb, nie bułeczki!

W październiku uczniowie klas 4-7 
uczestniczyli w warsztatach dotyczą-
cych problemu hejtu i mowy niena-
wiści w Internecie. Na stronie inter-
netowej szkoły zostały umieszczone 
materiały dla rodziców i uczniów: 
„Jak pomóc własnemu dziecku, gdy 
zetknie się z hejtem?”, „Jak radzić 
sobie w sytuacji doświadczenia przez 
ucznia zjawiska hejtu”.

Global Dignity Poland oraz Fundacja 
Świadomego Rozwoju przygotowały 
materiały, które zostały opracowane 
w oparciu o wyniki ogólnopolskiego 
badania „Wilki i owce w Internecie, 
czyli raport na temat hejtu wśród 
młodzieży” przeprowadzonego przez 
fi rmę badawczą IQS. Global Digni-
ty jest międzynarodową inicjatywą, 
propagującą ideę poszanowania 
godności jako fundamentalnego pra-
wa człowieka. Główne wydarzenia 
w ramach programu koncentrują się 
podczas Światowego Dnia Godności, 
przypadającego w każdą trzecią śro-
dę października. Tego dnia tysiące 
wolontariuszy rozmawia z uczniami 
o godności w szkołach na całym świe-
cie. W Polsce projekt obecny jest od 
2009 roku. Nowa Era jest partnerem 
edukacyjnym programu w Polsce.
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W środę, 8 listopada uczniowie klas 
II-V wybrali się do Dęblina. W progra-
mie wycieczki znalazły się dwa obiek-
ty charakterystyczne dla tego miasta: 
Twierdza oraz Muzeum Sił Powietrz-
nych.

Najpierw odwiedziliśmy cytadelę 
dęblińską, gdzie przewodnik zapoznał 
nas z dziejami całego zespołu fortecz-
nego - od budowy w pierwszej poło-
wie XIX wieku, poprzez rozbudowę 
i modernizację, wydarzenia związane 
z I wojną światową, okres międzywo-
jenny, kiedy w Dęblinie stacjonował 
15 Pułk Piechoty „Wilków”, najbar-
dziej tragiczny okres II wojny świa-
towej, gdy w Twierdzy znajdował się 
Stalag 307, aż po stan obecny.

Kolejnym punktem programu była 
wizyta w Muzeum Sił Powietrznych. 
Tutaj uczestnicy wycieczki mogli za-
poznać się z historią polskiego lotnic-
twa wojskowego. Wszyscy z zacieka-
wieniem oglądali dokumenty, szkice, 
mapy, fotografi e, elementy wyposa-
żenia i uzbrojenia samolotów oraz 
mundury i kombinezony  polskich 
pilotów wojskowych. Pomimo panu-
jącego tego dnia chłodu dużą atrakcją 
dla uczestników wycieczki była wysta-
wa plenerowa prezentująca samolo-
ty, śmigłowce oraz sprzęt rakietowy 
i radiolokacyjny. Największe zacieka-
wienie wzbudził jednak Jak 40 w bia-
ło-czerwonych barwach, którym lata-
ły najważniejsze osoby w państwie.

Nieco zziębnięci, ale pełni wrażeń 
i wspomnień, wróciliśmy do szkoły.

W piątek, 10 listopada w naszej 
szkole uroczyście obchodziliśmy 99. 
rocznicę odzyskania niepodległości. 
Tegoroczne obchody przebiegały pod 
hasłem: „Kocham Cię, Polsko”. Swoją 
obecnością zaszczycili nas Pani Beata 
Niedziałek - Dyrektor Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych 
w Puławach oraz Pan Marian Dębski 
Radny Gminy Puławy.

Wszyscy zebrani wspólnie odśpie-
wali „Mazurka Dąbrowskiego”. Na-
stępnie młodzi artyści w programie 
słowno-muzycznym przygotowanym 
pod kierunkiem Pani Sławomiry Wilk 
przybliżyli zebranym wydarzenia 
związane z utratą niepodległości, tra-
giczne losy walki o pełną suweren-
ność oraz okoliczności odzyskania 
upragnionej wolności w roku 1918. 
Zgromadzona publiczność w skupie-
niu wysłuchała wierszy i piosenek 
przygotowanych przez uczniów klas 
III-VII.

Kolejnym punktem obchodów był 
konkurs wiedzy na temat naszej Oj-
czyzny, przygotowany przez Pana 
Jarosława Chmielewskiego. Dwuoso-
bowe drużyny z klas IV-VII musia-
ły zmierzyć się z 10 konkurencjami 
sprawdzającymi ich wiedzę od pol-
skiej ortografi i, poprzez znajomość 
symboli narodowych, najbardziej cha-
rakterystycznych zabytków, geografi i 
kraju, kuchni polskiej po wydarzenia 
historyczne i sylwetki najbardziej zna-
nych Polaków. Zwyciężyła reprezen-
tacja klasy VII, ale brawa i gratulacje 
za dużą wiedzę należą się wszystkim 
drużynom uczestniczącym w konkur-
sie.

13 listopada uczniowie klas IV-VII 
pod opieką Pani Sławomiry Wilk, Pana 
Jarosława Chmielewskiego i Pani Anny 
Nowakowskiej wyjechali do Lublina.

Głównym punktem wycieczki był 
Teatr Kameralny, gdzie wystawiona 
została sztuka  „Tajemniczy ogród”. 
Widzowie z dużym zainteresowaniem 
obserwowali  Mary i Collina- dwójkę 
dziesięciolatków podobnych do sie-
bie. Oboje byli samotni, niegrzeczni 
i zadufani w sobie. Dzieci zmieniły 
się dzięki ludziom, jakich spotkały. 
Mary poznała Marthę, Dicka i Bena, 
a na Collina ogromny wpływ wywarła 
Mary. Spotkania z przyjaciółmi wyle-
czyły chłopca nie tylko z urojonej cho-
roby, ale z wielu wad… Spektakl pozo-
stanie na długo w pamięci widzów.

Ponadto, korzystając ze sprzyjającej 
aury, udaliśmy się na spacer uliczkami 
Starego Miasta. Pan Jarosław Chmie-
lewski opowiedział w skrócie historię 
Lublina oraz ciekawe legendy związa-
ne z tym miastem.

Kolejnym celem była wizyta w schro-
nisku dla zwierząt w Puławach, gdzie 
uczniowie przekazali zgromadzoną 
wcześniej karmę dla zwierząt.

Nieodłącznym, tradycyjnym już 
podsumowaniem wycieczki  była fa-
st-foodowa „uczta” w McDonald’s, po 
której wróciliśmy do Borowej.

Tekst: Anna Bąkała, Nikola Ciesiel-
ska, Monika Łucjanek, Anna Nowa-
kowska, Sławomira Wilk, Jarosław 

Chmielewski, Samorząd Uczniowski
Zdjęcia: SP Borowa
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Ślubowanie klas pierwszych w Gołębiu

Uczniowie z Gołębia zawitali 
do Urzędu Gminy Puławy

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu są już pełnoprawnymi ucznia-
mi!

29 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie 
i pasowanie na ucznia. Dwudziestu podopiecznych wycho-
wawczyni klasy I Pani Agaty Wiadrowskiej-Jasiochy wobec 

licznie zgromadzonych rodziców zapewniło, że będą do-
brze się uczyć, szanować szkołę i kochać Polskę. Serdecz-
nie witamy w gronie społeczności szkolnej i życzymy wielu 
radosnych chwil w murach szkoły i jak najlepszych ocen!

Tekst i zdjęcia: SP w Gołębiu

W dniach 28 i 30 listopada 
2017 r. gościliśmy w Urzędzie 
Gminy Puławy uczniów klas III 
Gimnazjum im. Kanclerza Ko-
ronnego Jerzego Ossolińskiego 
w Gołębiu oraz klasy VII Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego w Gołębiu.

Uczniowie wzięli udział w nie-
codziennej lekcji wychowania 
obywatelskiego. Podczas spo-
tkania z Wójtem Krzysztofem 
Brzezińskim oraz pracownikami 
urzędu młodzież miała możli-
wość poznania zadań związanych 
z różnymi dziedzinami życia oraz 
zdobycia wiedzy z zakresu funk-
cjonowania gminy. Dziękujemy 
za owocne spotkanie i zachęcamy 
młode pokolenie mieszkańców 
Gminy Puławy do kreatywne-
go uczestnictwa w życiu lokalnej 
społeczności.

Tekst i zdjęcia: Redakcja
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We wtorek, 5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Puła-
wy uroczyście wręczono nagrody dla laureatów konkursu 
plastycznego na logo dla Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Przypominamy, że zwycięskie logo dla GKRPA namalo-
wał Adam Pankiewicz z kl. II Gimnazjum w Gołębiu. Jury 
wyróżniło ponadto Wojciecha Tomasika i Izabellę Rajkow-
ską – oboje z kl. VII Szkoły Podstawowej w Opatkowicach.

Najładniejsze logo dla Zespołu Interdyscyplinarnego na-

malowała Amelia Łukasik z kl. IIb Gimnazjum w Gołebiu, 
zaś wyróżnienia przyznano Dominice Gawędzie z kl. IIa 
Gimnazjum w Gołębiu oraz Magdalenie Semeniuk z kl. VII 
Szkoły Podstawowej w Bronowicach.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za trud włożony w przygoto-
wanie prac konkursowych.

Tekst i zdjęcia: Redakcja

Nagrody dla laureatów konkursu 
plastycznego na logotypy profi laktyczne

Uczniowie z Bronowic z wizytą 
w Urzędzie Gminy Puławy

W czwartek, 7 grudnia 2017 r. go-
ścinne mury Urzędu Gminy Puławy 
odwiedzili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bronowicach. Dzieci wzięły 
udział w praktycznej lekcji samorząd-
ności i poznały najważniejsze aspek-
ty działania samorządu na szczeblu 
gminnym.

Największe emocje wzbudziła wi-
zyta w gabinecie Wójta Gminy, gdzie 
Pan Krzysztof Brzeziński zaprezento-
wał uczniom pamiątki, zgromadzone 
przez lata pełnienia swojej funkcji. 
Szczególne zainteresowanie wśród 
chłopców wzbudził szalik kibiców 
warszawskiej Legii.

Dziękujemy serdecznie za miłe od-
wiedziny i zapraszamy kolejne klasy 
i szkoły.

Tekst i zdjęcia: Redakcja
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Kochana Babciu, kochany Dziadku!
Koniec stycznia to w placówkach 

oświatowych Gminy Puławy czas rado-
snego świętowania Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. Dla najmłodszych to okazja 
by podczas organizowanych z tej okazji 

uroczystości, zaprezentować kochanym 
babciom i dziadkom swoje talenty i po-
dziękować za troskę i opiekę. Dzieci wraz 
z opiekunami przygotowały wzruszające 
scenariusze, które często nawiązywały 

do Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Prezentujemy kilka fotografi i z tego-

rocznych uroczystości w gminie.

Redakcja

Rocznica zbrodni niemieckiej w Leokadiowie
12 stycznia 2018 r. w Szkole Pod-

stawowej w Leokadiowie odbyły 
się uroczystości związane z rocznicą 
zbrodni niemieckiej z 1944 r. Wzięli 
w nich udział zaproszeni goście oraz 
społeczność szkoły.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci 
Narodowej w Lublinie, Pan Michał 
Durakiewicz wygłosił prelekcję zatytu-
łowaną „Wieś polska pod okupacją w 
latach 1939 – 1944”. Uczniowie z du-
żym zainteresowaniem słuchali o tra-
gicznych dziejach II Wojny Światowej. 

Druga część uroczystości odbyła 
się przy pomniku pomordowanych w 
Leokadiowie. Przedstawiciele władz 
samorządowych z Gminy Puławy oraz 
Miasta Zwoleń, Sołtys Leokadiowa, 
Samorząd Uczniowski SP Leokadiów 

oraz SP Opatkowice  złożyli wieńce na 
pomniku oraz zapalili znicze. Podnio-
słego charakteru uroczystości dodała 
delegacja uczniów z Zespołu Szkół Rol-
niczo - Technicznych w Zwoleniu, która 
wzorowo pełniła wartę ze sztandarem 
przy pomniku. Minutą ciszy uczczono 
pamięć tragicznie zmarłych w czasie 
wojny. Następnie Pani Dyrektor Ma-
rzanna Jóźwicka zaprosiła zebranych 

do szkoły na słodki poczęstunek. 
Pomimo smutnych okoliczności, 

spotkanie było okazją do zacieśnienia 
współpracy szkoły z władzami samo-
rządowymi oraz wymiany doświad-
czeń z nauczycielami i uczniami z in-
nych szkół.

Tekst: Edyta Białota-Chaber
Zdjęcia: SP Leokadiów

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

Przedszkole w Górze Puławskiej

Przedszkole w Gołębiu

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie (grudzień 2017)
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Święta Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas w roku. Wprowa-
dzając w nastrój tego magicznego 
czasu, Pani Beata Jaraszek i Pani 
Agnieszka Nowocień zorganizowa-
ły konkurs plastyczny. 

Zadaniem uczestników konkursu 
było wykonanie ozdoby bożonaro-
dzeniowej. Jury nie miało łatwego 
zadania, gdyż walory artystyczne, 
estetyka i pomysłowość wykona-
nia prac były na wysokim poziomie. 
Cieszymy się z tego, że konkurs spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem, 
nie tylko ze strony uczniów naszej  
szkoły, ale również z innych szkół 
z terenu Gminy Puławy. Rękodzie-
ła zostały wystawione na sprzedaż 
podczas kiermaszu świątecznego,   
a dochód uzyskany z ich sprzedaży 
przekazano na cel charytatywny.

A oto wyniki konkursu:

Klasy I-III:
I miejsce - Emilia Charuk (Szkoła 

Podstawowa w Górze Puławskiej)
II miejsce - Adrian Kozak (Szkoła 

Podstawowa w Górze Puławskiej)

III miejsce - Adrian Zieliński (Szko-
ła Podstawowa w Leokadiowie)

wyróżnienia: Michał Korba (Szko-
ła Podstawowa w Górze Puławskiej)

Klaudia Cieślak (Szkoła Podstawo-
wa w Górze Puławskiej)

Martyna Winsztal (Szkoła Podsta-
wowa w Górze Puławskiej)

Klasy IV-VII:
I miejsce - Małgorzata Król (Szko-

ła Podstawowa w Górze Puławskiej)
II miejsce - Amelia Bartosiewicz 

(Szkoła Podstawowa w Opatkowi-
cach)

III miejsce - Bartek Czarnecki 
(Szkoła Podstawowa w Leokadio-
wie)

Wyróżnienia: 
Wiktor Falenta (Szkoła Podstawo-

wa w Opatkowicach)
Konrad Karasiński (Szkoła Podsta-

wowa w Opatkowicach)
Patrycja Matysiak (Szkoła Podsta-

wowa w Leokadiowie)

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy!

Tekst: Beata Jaraszek
Zdjęcia: SP Góra Puławska

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego 
na ozdobę bożonarodzeniową

Nagrody Dr Ireny Eris dla uczennic z Góry Puławskiej
Dwie uczennice – Zuzanna Michta, która zdobyła II. 

miejsce w konkursie i Zofi a Kuśmierz reprezentowały 
Szkołę Podstawową w Górze Puławskiej w VII edycji Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy pod hasłem „SŁAWNI PO-
LACY”. Konkurs organizowany był 23 listopada 2017 r. 
przez Szkołę Podstawową w Leokadiowie.

Zuzia i Zosia ucharakteryzowały się na panią IRENĘ SZO-
ŁOMICKĄ – ORFINGER, znaną jako DR IRENA ERIS i zro-
biły fotografi ę, która została wysłana na konkurs. Dnia 22 
grudnia 2017r. obie uczestniczki otrzymały  niespodziewa-
ne i wyjątkowe wyróżnienie.

Kiedy pani Irena zobaczyła zdjęcia, bardzo się wzruszyła 
i była pełna podziwu dla pomysłowości oraz kreatywności 
dziewcząt. W związku z tym postanowiła dodatkowo spe-
cjalnie dla nich ufundować nagrody w postaci kosmety-
ków. Uroczystego wręczenia niespodzianek dokonali: Pani 

Hanna Padewska – dyrektor szkoły i Pan Krzysztof Brzeziń-
ski – Wójt Gminy Puławy.

Dziewczętom gratulujemy sukcesu!

Tekst: Bożena Koza
Zdjęcia: SP Góra Puławska
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„Czy słowem można zabić?” – muzyczne inspiracje 
w poszukiwaniu odpowiedzi

Jedną z ciekawszych i lubianych 
przez uczniów form działań profi -
laktycznych podejmowanych przez 
szkołę jest koncert. Podczas  mu-
zycznego spotkania z Panem Jackiem 
Musiatowiczem i jego synem Micha-
łem, które odbyło się 21 listopada 
2017 r., uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Górze Puławskiej szukali od-
powiedzi na pytanie: „Czy słowem 
można zabić?”. 

Pan Jacek Musiatowicz w sposób 
niezwykle refl eksyjny opowiadał 
o swoim życiu, w którym nie brako-
wało dramatycznych zdarzeń. Na-
stąpiły one po pełnym dobrobytu 
i stabilności wczesnym dzieciństwie. 
Mówił o wadze podejmowanych 
w życiu decyzji i ich wpływie na naszą 
przyszłość. Zachęcał naszych uczniów 
do rozwijania pasji i zainteresowań, 
które są „zdrową” alternatywą dla 
nudy i ryzykownych zachowań. Pod-
kreślał jaką moc mają wypowiadane 
przez nas słowa, które ranią i mogą 
zabić w nas marzenia, zniweczyć przy-
szłość. Wskazywał na ważne w życiu 
wartości jak: rodzina, wiara i prawda. 

To autentyczne świadectwo do-
świadczonego przez życie człowieka 
miało niezwykłą muzyczną oprawę. 
Na gitarze elektrycznej w sposób wir-
tuozowski grał syn pana Jacka, Michał 
Musiatowicz. Od pewnego czasu ten 
młody utalentowany gitarzysta towa-
rzyszy ojcu w jego profi laktycznych 
spotkaniach z młodzieżą.  

Organizatorem koncertu był pan 
Andrzej Turlewicz – inspektor ds. pa-
tologii społecznej. Koncert sfi nanso-
wany został z budżetu Gminy Puławy 
w ramach działań Gminnego Progra-
mu Profi laktyki oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii.

Uczniowie naszej szkoły przyjęli 
występ gości z dużym entuzjazmem 
a nowe fanki młodego gitarzysty usta-
wiły się w kolejce po autograf. 

Przed rozpoczęciem koncertu Wójt 
Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziń-
ski wręczył nagrody uczniom, którzy 

zostali laureatami ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Na skrzy-
dłach przyjaźni”. Konkurs przeprowa-
dzony był w ramach kampanii profi -
laktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Prace konkursowe powstały pod kie-
runkiem nauczyciela plastyki Pani Jo-
anny Pawlik. Nagrodzeni uczniowie 
to: Oliwia Cieślak, Wiktoria Świtalska 
i Konrad Mizak z klasy 6a oraz Wero-
nika Dębek, uczennica kl. 6b.

Przy tej okazji wręczone zostały rów-
nież nagrody uczestnikom konkursu 
plastycznego pt. „Kartka świąteczna 

dla Hospicjum w Puławach”, którego 
organizatorem było puławskie hospi-
cjum. I tym razem swoje prace ucznio-
wie wykonali pod czujnym okiem Pani 
Joanny Pawlik. Wyróżnienie otrzyma-
ła Anna Wojnowska, uczennica klasy 
6b, natomiast nagrodę główną - bilet 
do Magicznych Ogrodów - Natalia 
Molenda uczennica, kl. 5a. 

Nagrodzonym uczniom gratuluje-
my!

Tekst: Agnieszka Saran
Zdjęcia: SP Góra Puławska
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1 grudnia 2017 r. uczniowie z  klasy V a, VI a i VI b ze 
Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej pojechali na 
wycieczkę do Warszawy.

Pierwszym i nadrzędnym punktem naszego wyjazdu 
była wizyta w Teatrze Buff o, gdzie dzieci obejrzały sztukę 
na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego pt. „Sza-
tan z siódmej klasy”. Następnie odwiedziliśmy Hangar 646 
Gocław, gdzie w ogromnych przestrzeniach hangarów 
czekała na uczestników cała masa atrakcji – od trampolin 
różnego rodzaju, poduchy powietrznej i basenu z gąbka-
mi, do bezpiecznej nauki skoków, boiska do zbijaka, koszy-
kówki, po strefę akrobatyczną. 

Uczniowie aktywnie spędzili tu czas, poznali podstawy 
akrobatyki i trenowali robienie ewolucji w powietrzu. Wy-
cieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci, a powrót 
późnym wieczorem zakończył dzień pełen wrażeń i świet-
nej zabawy! 

Tekst: Bożena Koza
Zdjęcia: SP Góra Puławska

22 grudnia 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej w Górze Puławskiej miało 
miejsce uroczyste wręczenie przez 
Wójta Gminy Puławy Pana Krzysz-
tofa Brzezińskiego podziękowań dla 
grupy uczniów, nauczycieli  i opieku-
nów Szkolnego Koła PCK.

Wolontariusze aktywnie uczestni-
czyli w dwóch zbiórkach żywności 

– „Podziel się posiłkiem” i „Pomóż 
dzieciom przetrwać  zimę”. Pan Wójt 
osobiście podziękował wszystkim  
uczestnikom za wrażliwe, dobre 
serce i zaangażowanie w bezintere-
sowną pomoc dla osób najbardziej 
potrzebujących. Dla naszej społecz-
ności szkolnej jest to ogromne wy-
różnienie i dowód uznania, dzięki 

któremu utwierdzamy się w przeko-
naniu, że działania, jakich podejmują 
się nasi uczniowie i nauczyciele przy-
noszą zadowalający efekt i dają wia-
rę w lepszą przyszłość. Dziękujemy!

Tekst: Bożena Koza
Zdjęcia: SP Góra Puławska 

Mikołaj w Górze Puławskiej pojawił się 
nieco wcześniej!

Podziękowania dla wolontariuszy 
Szkolnego Koła PCK w Górze Puławskiej
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Nasze Sołectwa, nasi Sołtysi: 
Elżbieta Kępka

Pani Elżbieta Kępka jest sołtyską 
Smogorzowa. Zgodziła się objąć tą 
funkcję, po tym jak zaproponowali 
jej to sami mieszkańcy i jak sama 
mówi, ucieszyło ją zaufanie, jakim 
została obdarzona.

Na pytanie, czy bycie sołtyską jest 
łatwe czy trudne odpowiada, że 
przede wszystkim odpowiedzialne, 
a największą trudnością jest przeko-
nanie mieszkańców, że dobro sołec-
twa jest dobrem wspólnym, o które 
powinni dbać wszyscy – nie tylko 
sołtys.

Zawodowo Pani Elżbieta jest sprze-
dawcą, a swój wolny czas poświęca 
przede wszystkim rodzinie.

Wśród planów na najbliższą przy-
szłość wymienia m.in.moderniza-
cję świetlicy i uporządkowanie te-
renu wokół niej, poprawienie drogi 
oraz integrację mieszkańców Smo-
gorzowa.

Smogorzów
Smogorzów jest jedną z najstar-

szych wsi leżących w Gminie Puła-

wy, utworzoną prawdopodobnie 
w pierwszych wiekach Polski Pia-
stów. Świadczyć o tym może na-
zwa miejscowości, składająca się 
z dwóch członów  - smóg i gorze. 
W staropolszczyźnie mianem smóg 
określano łąki lub pastwiska położo-
ne wśród puszczy, zaś gorze oznacza-
ło pożar, wzniecany w dawnych cza-
sach w celu wypalenia terenów pod 
uprawy rolne.

Smogorzów był wsią dziedzicz-
ną, przechodzącą wraz z upływem 
lat we władanie kolejnych rodów - 
Gniewoszów herbu Rawicz, Wąsowi-
czów, Lubomirskich, Kowalkowskich, 
Deskurowiczów i Boskich.  Jak poda-
ją źródła historyczne, w 1880 r. wieś 
obejmowała 285 mórg ziemi i 19 do-
mostw. W Smogorzowie znajdował 
się dość okazały dwór wraz z gorzel-
nią oraz karczma, które w drugiej po-
łowie XIX w. upadły, zaś ich pozosta-
łości ostatecznie zniszczyły działania 
frontowe II Wojny Światowej.

Według miejscowej legendy, w le-
sie zwanym Ślum istniał kościół, 

który pewnej niedzieli zapadł się, 
zabierając w głąb ziemi grzesznych 
i złych ludzi. Do dziś w tym miejscu 
istnieje krzyż, który prawdopodob-
nie umieszczony był na najwyższej 
wieży kościelnej.   

Redakcja
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Pierwsze informacje o klubie piłkarskim pod nazwą 
Hetman Gołąb (nie mylić z LZS Gołąb), zarejestrowanym 
w Lubelskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, datowa-
ne są od 1977 roku. W tamtym czasie drużyna Hetmana 
rozpoczęła rozgrywki piłkarskie w klasie B. Założycielami 
klubu była grupa młodzieży z Gołębia, której przewodził 
Leon Michalski.

Pierwsi zawodnicy tworzący trzon drużyny to: Leon Mi-
chalski, Andrzej Kamola, Sławomir Gajewski, Emil Gajew-
ski, Wojciech Antoniak, Zbigniew Kamola, Adam Warda, 
Robert Warda, Wiesław Capała, Aleksander Kamola, Wie-
sław Partyka oraz grający trener Wojciech Małkus. Zgło-
szenie drużyny do rozgrywek i organizacja działalności 
wymagała powołania  pierwszego zarządu, do którego we-
szli: Jan Gajewski - prezes, Jerzy Gowin – zastępca, Zenon 
Antoniak – skarbnik, Leon Michalski - kierownik drużyny 
i Eugeniusz Kopeć - gospodarz. 

W 1982 r. po rezygnacji podstawowych zawodników 
oraz słabych wynikach drużyny, Hetman Gołąb wycofał się 
z rozgrywek lubelskiej Klasy B. W połowie lat osiemdzie-
siątych Krzysztof Kursa skupił wokół siebie grupę młodych 
chłopców z Gołębia i wraz z nimi rozpoczął nowe rozgrywki 
w lubelskiej C-, a następnie B-klasie. Po czteroletnich zma-
ganiach w B-klasowych rozgrywkach, w sezonie 1989/1990 
Gołąb wygrał swoją grupę. O awansie do klasy A decydo-
wały dwa mecze barażowe z drużyną Starej Wsi z Gminy 
Borki. Pierwsze spotkanie rozegrano w Starej Wsi. Po bar-
dzo trudnym meczu i różnych przeciwieństwach, wynik był 
korzystny dla gospodarzy (3:1). Ciekawostką tego meczu 
jest to, że w bramce naszej drużyny stał Krzysztof Gowin, 
obecny dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołębiu, któremu 
klub bardzo wiele zawdzięcza. To głównie dzięki niemu 

przez ostatnie trzydzieści lata mógł istnieć klub piłkarski 
Hetman Gołąb. Pan Gowin rozwiązał problem z boiskiem, 
szatniami dla zawodników i sędziów jak i magazynowa-
niem sprzętu sportowego. Mecz rewanżowy ze Starą Wsią 
rozgrywany w Gołębiu rozpoczął się niezbyt przyjemnie. 
Sędzia, który przyjechał z Lublina odmówił prowadzenia 
meczu. Jako powód podał brak pomieszczenia dla sędzie-
go. Z pomocą przyszedł Piotr Osiak, urodzony w Gołębiu 
mieszkaniec Lublina. Przekonał sędziego do prowadzenia 
meczu a także udostępnił swój samochód, w którym prze-
brał się sędzia. Wynik rewanżowego meczu był korzystny 
dla Gołębia 4:1. Decydującą bramkę o awansie zdobyliśmy 
w ostatnich minutach po wyrzucie z autu. 

W 1993 roku został powołany nowy zarząd i klub zareje-
strowano jako stowarzyszenie. W skład zarządu weszli Jan 
Antoniak – prezes, Zenon Antoniak – skarbnik, Tadeusz 
Sylwester Ochal - kierownik drużyny, Teresa Woszczek – 
sekretarz, Krzysztof Kursa i Wojciech Jabłoński. Pani Tere-
sa to kolejna osoba, która przez wiele lat była zaangażowa-
na w działalność Hetmana i bardzo mu pomogła. Klubu nie 
ograniczał się wyłącznie do działalności sportowej. Przez 
wiele lat był organizatorem festynów sportowo-rekreacyj-
nych, które cieszyły się dużą popularnością wśród miesz-
kańców Gołębia i okolicznych miejscowości.

Dalsze losy klubu to udział w rozrywkach A klasowych 
do roku 1995. Pod trenerskim okiem Antoniego Olszaka, 
po bardzo wyrównanym boju wywalczyliśmy awans do Lu-
belskiej Klasy Wojewódzkiej. Pobyt w tej klasie trwał przez 
dwa lata do 1997 roku. Po przeprowadzonej reorganiza-
cji rozgrywek Hetman Gołąb ponownie znalazł się w Lu-
belskiej A-klasie. Praca trenerska Olszaka trwała do 1999 
roku. Zastąpił go Waldemar Dudek, który dał się poznać 
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jako bardzo dobry wychowawca i trener. Przy dłuższym 
pobycie w Gołębiu na pewno bardzo dużo by osiągnął. 
Rozstał się z Hetmanem jesienią 2001 roku. W rundzie 
wiosennej 2002 r. drużynę poprowadził jako trener – gra-
jący zawodnik Leszek Machoń. Od jesieni tego roku tre-
nerem został Sławomir Moniuszko. Od początku dał się 
poznać, jako bardzo dobry, spokojny wychowawca mło-
dzieży a także trener. Potrafi ł zmobilizować zawodników 
do walki i po rocznej pracy z drużyną wywalczył pierwszy 
awans do Lubelskiej Ligi Okręgowej. Gra w wyższej lidze 
wiązała się z nowymi wymogami Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej. Przepisy wymagały odpowiedniej liczby siedzeń 
na trybunach a tego w infrastrukturze nie było. W okresie 
przerwy pomiędzy rozgrywkami, latem 2004 roku społecz-
nie wybudowaliśmy trybuny z siedziskami na sto pięćdzie-
siąt osób. W pracach brało udział wiele osób (działacze, 
piłkarze i kibice), ale największy wkład wnieśli: Krzysztof 
Gowin, Tadeusz Sylwester Ochal, Ireneusz Teper, Wojciech 
Jabłoński i Marek Kopeć. 

W 2004 roku pracę trenerską rozpoczął Józef Dudek, 
którą zakończył w 2006 roku. W 2006 roku drużyna spadła 
z ligi okręgowej. Po dwudziestu latach prowadzenia Het-
mana przez trenerów spoza Gołębia, w 2006 roku drużynę 
objął młody trener po studiach, mieszkaniec Gołębia i wy-
chowanek Hetmana Jarosław Gowin. Pracę rozpoczął, jako 
grający trener i po rocznym pobycie w A klasie, w 2007 
roku ponownie wprowadził Gołąb do ligi okręgowej. Jaro-
sław Gowin w przekroju czterdziestoletniej historii klubu 
okazał się najlepszym grającym zawodnikiem z Gołębia. 
Jesienią 2008 roku drużynę objął trener Radosław Gą-
siorowski. Po rocznym pobycie i spadku do niższej klasy 
rozgrywkowej pożegnał się z drużyną Hetmana. Następnie 
w 2009 roku, trenerem został młody i bardzo zdolny Ro-
bert Makarewicz z Puław. Awansował on z drużyną do ligi 
okręgowej i miał bardzo duże szanse powalczyć o czwartą 
ligę. W czasie swojego pobytu do 2012 roku bardzo wie-

le nauczył zawodników, co procentowało w późniejszych 
latach. Jesienią 2012 roku szkoleniowcem Hetmana zo-
stał Krysti an Burek. Po roku pracy otrzymał interesującą 
propozycję trenera drużyny w Lubinie i z niej skorzystał. 
Pożegnał się z Gołębiem zostawiając drużynę w lidze okrę-
gowej na jedenastym miejscu. Rozgrywki w 2013 roku roz-
poczęliśmy z Robertem Mirosławem ale po jednej rundzie 
zrezygnował z prowadzenia drużyny. Wiosną 2014 roku 
ponownie drużynę objął Jarosław Gowin i prowadzi ją 
obecnie. 

W okresie czterdziestu lat prezesami Klubu Hetman Go-
łąb byli: Jan Gajewski, Jan Antoniak, Wojciech Jabłoński, 
Sławomir Kursa i Ireneusz Teper. Obecnemu prezesowi Ire-
neuszowi Teperowi klub z Gołębia wiele zawdzięcza. Dzięki 
niemu w ostatnich latach klub działa na przyzwoitym po-
ziomie. Jako prezes stanowisko pełni od 2010 roku do dziś. 

Poniżej przedstawię ciekawsze dane z historii rozgry-
wek Hetman Gołąb. Od awansu do A klasy, czyli od 1990 
roku drużyna rozegrała 724 mecze ligowe, z czego w 455 
wystąpił Krzysztof Kusal, w 392 Artur Kozak, w 301 Paweł 
Capała a Marcin Ochal w 257. Najwięcej bramek strzelili: 
Jarosław Gowin 118 w 239 meczach, Mariusz Frączek 112 
w 114 meczach, Jakub Gowin 82 w 221 meczach, Krzysztof 
Malinowski 68 w 179 meczach. Z okazji czterdziestolecia 
Klubu Hetman Gołąb zarząd zorganizował uroczyste spo-
tkanie. Przybyli zawodnicy i działacze klubu oraz zaproszo-
ny główny sponsor klubu w osobie Wójta Gminy Puławy 
Pana Krzysztofa Brzezińskiego, który wręczył zawodnikom 
i działaczom pamiątkowe dyplomy. Prezes Klubu Hetmana 
Gołąb podziękował panu Brzezińskiemu za bardzo duże 
wsparcie w postaci, dotacji dla drużyny Gołębia i wszyst-
kich klubów Piłkarskich w Gminie Puławy oraz wręczył 
obecnym pamiątkowe odznaki Hetmana Gołąb. 

Tadeusz Sylwester Ochal 
Członek Zarządu KS Hetman Gołąb
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GMINA PUŁAWY W PROJEKCIE E-MOCNI: ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do projektu 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w na-
szej gminie. Każdy może skorzystać z takich szkoleń, któ-
rych najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest bli-
sko 20 tematów w następujących obszarach: 
• praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywa-

cyjny, co można zyskać, zakładając profil na portalach 
LinkedIn czy Goldenline);

• relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, w jaki 
sposób sprawdzać oceny dziecka w dzienniku elektro-
nicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz rodzi-
ny w sieci);

• edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania 
czy stworzyć prezentację, używając konta Google);

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

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

• finanse (jak przez internet sprawdzić stan konta, zrobić 
przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak 
oszczędzać i kontrolować domowy budżet);

• religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się 
ze swoją parafią z pomocą internetu, jak korzystać  
ze stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kon-
takt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);

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

• zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje 
o swojej miejscowości, jak sprawdzić, co robią posłowie 
i posłanki wybrani z danego okręgu, w jaki sposób włą-
czyć się w działania organizacji pozarządowych).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 
Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić ankie-

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

Szkolenia będą odbywały się na terenie całej gminy. Pla-
nujemy wykorzystanie bibliotek, szkół i świetlic wiejskich, 
w zależności od liczby mieszkańców zainteresowanych 
szkoleniami w danej miejscowości. Kolejnym krokiem bę-
dzie ustalenie terminów szkoleń (będą zależne m.in. od 

tego, w jakim tempie będą zbierać się grupy szkoleniowe). 
Poprowadzą je Michał Kramarczyk i Grzegorz Kamela - tre-
nerzy, którzy mają już za sobą intensywne przygotowanie 
do tego zadania, dzięki warsztatowi w ramach projektu 
„e-Mocni”.

Realizację szkoleń koordynuje Kamil Lewandowski, któ-
ry na co dzień pracuje w Urzędzie Gminy Puławy. Prosimy 
o kontakt telefoniczny lub mailowy: 512 320 945, kamil.
lewandowski@pulawy.gmina.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.gminapulawy.pl 

fb.com/owocnienadwisla 
www.e-mocni.org.pl 

fb.com/emocniPL

Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada 
partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. 


