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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu 

– czytaj na str. 13-14

Najwyższe oceny dla Gminy Puławy 
– czytaj na str. 22

W krajobrazie owocnej twórczości 
- święto kultury i sztuki w Gminie 

Puławy – czytaj na str. 17

1 lipca 2018 r. (niedziela), stadion sportowy w Górze Puławskiej

Zapraszamy na

 8. Ś����� T�������� 
� G����� P�����





3INFORMACJE www.gminapulawy.pl

na Facebooku (www.facebook.com/owocnienadwi-
sla). W dzisiejszej dobie mediów elektronicznych, to 
właśnie w ten sposób przekazujemy Państwu bieżą-
ce informacje o tym co dzieje się w naszej „Małej 
Ojczyźnie”. Polecam także system powiadamiania 
sms-owego, dzięki któremu mogą Państwo błyska-
wicznie otrzymywać najważniejsze komunikaty na 
swój telefon komórkowy.

Na zakończenie pragnę serdecznie zaprosić Pań-
stwa do udziału w 8. edycji Święta Truskawki w Gmi-
nie Puławy. Spotykamy się w niedzielę, 1 lipca 2018 r., 
tradycyjnie na stadionie sportowym w Górze Puław-
skiej. Rozpoczniemy o godz. 12:00 uroczystą, polo-
wą Mszą Świętą. Zebrane ofi ary przekażemy na po-
trzeby puławskiego Hospicjum im. Św. Matki Teresy. 
Podczas imprezy będą mogli Państwo wesprzeć tak-
że leczenie i rehabilitację Doroty Baczkowskiej z Le-
okadiowa. Szczegółowy program znajdą Państwo na 
plakacie wewnątrz pisma. Ufam, że każdy – młodszy 
i starszy – znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego.

Już wkrótce ostatni szkolny dzwonek oznajmi 
uczniom, że nadszedł czas letniego wypoczynku. 
Życzę, aby rozpoczynające się wakacje były słonecz-
ne, pełne wspaniałej zabawy i niezapomnianych 
wrażeń, lecz przede wszystkim bezpieczne. Dyrek-
torom, nauczycielom i pracownikom oświaty ser-
decznie dziękuję za kolejny rok wytężonej pracy na 
rzecz edukacji i wychowania najmłodszych pokoleń 
mieszkańców Gminy Puławy. Wszystkim Mieszkań-
com oraz Gościom, którzy w okresie wakacyjnym 
zawitają w nasze gościnne progi życzę owocnego 
odpoczynku i miłych wspomnień.

Zapraszam Państwa do współpracy i owocnie po-
zdrawiam!

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Kolejnym, 36. numerem „Kuriera Gminy Puławy” 
zamykamy pierwszą połowę 2018 roku – roku Ju-
bileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości i 45-lecia istnienia Gminy Puławy. Czas 
upływa szybko, ale i bardzo owocnie, o czym prze-
czytacie Państwo na kolejnych kartach naszego pi-
sma.

Niemal każdy dzień przynosi nowinki, dotyczące 
realizacji kolejnych gminnych inwestycji. Abyście 
mogli Państwo w wygodny sposób czerpać rzetelne 
informacje odnośnie stadium ich realizacji, przygo-
towaliśmy obszerną tabelę (czyt. na str. 4). Zesta-
wienie to będzie aktualizowane na bieżąco i publi-
kowane w następnych wydaniach „Kuriera”.

Miniony okres był owocny także w liczne wyda-
rzenia, wśród których na pierwszym miejscu pragnę 
zaznaczyć uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego 
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołę-
biu. To wydarzenie stanowi kolejny kamień milowy 
w rozwoju gminnej bazy edukacyjno-sportowej. Za-
chęcam do zapoznania się ze szczegółową relacją na 
str. 13 i 14. Dziękując raz jeszcze wszystkim osobom, 
zaangażowanym w realizację tej inwestycji, chcę 
podkreślić, że pomimo ogromnych nakładów fi nan-
sowych, poniesionych na rozbudowę szkół w Gołę-
biu i Górze Puławskiej, nasza gmina wciąż pozostaje 
w doskonałej kondycji fi nansowej i nie posiada za-
dłużenia.

Jestem dumny i wdzięczny za Państwa aktywność 
i inicjatywy, dzięki którym gminny kalendarz obfi -
tuje w kolejne wydarzenia kulturalne, społeczne 
i sportowe. Z pewnością w naszej pamięci na dłu-
go pozostanie druga edycja „Floriady” czy pierwsze, 
tak duże spotkanie środowiska twórczego gminy 
„W krajobrazie owocnej twórczości”. Tak liczne fe-
styny rodzinne, spotkania, zawody sportowe odby-
wają się niemal każdego dnia, dzięki zaangażowaniu 
placówek oświatowych, sołectw, stowarzyszeń, kół 
seniorów czy klubów sportowych. Z całego serca 
Państwu dziękuję i zachęcam do dalszych działań.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcam do regu-
larnego odwiedzania naszej strony internetowej 
(www.gminapulawy.pl). Gmina jest obecna także 

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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Gminny informator inwestycyjny
Informujemy, że od początku bieżącego roku Gmina Puławy przeprowadziła m.in. następujące postępowania na 

wybór Wykonawców, których wyniki przedstawia poniższa tabela.

Lp. Przedmiot Wybrany Wykonawca Kwota (zł)
1 Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy 

Puławy – cz. 1
„FLEXIPOWER GROUP” 
Sp. z o.o., Sp.k.

5 286 093,60

2 Dostawa kruszywa łamanego i gruzu betonowego rozkruszonego do 
celów bieżącego uzupełniania ubytków nawierzchni dróg

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – 
Transportowe„PeZet BUD” Piotr Zdun

220 485,00

3 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap I) 
wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową (dwa postępowania)

Konsorcjum: „Przedsiębiorstwo Bartłomiej 
Sekita Inżynieria Lądowa” oraz „WOD – GAZ 
T. i B. Sekita” Sp. j.

958 267,72

4 Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sadłowice. Inwestycja 
przeznaczona do realizacji w 2019 r., ponowne postępowanie 
przetargowe wkrótce.

Unieważnione ze względu na cenę ofertową 
wyższą od zabezpieczonej w budżecie gminy 
kwoty

-

5 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bronowice 
(trzy odcinki)

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Lubartów S.A.”

490 660,51

6 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klikawa (ul. Cicha), 
Janów i Zarzecze

„Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” 
Marek Zadura

406 771,32

7 Budowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu dróg gminnych na terenie 
gminy Puławy (zatoki, perony, przystanki)

Unieważnione ze względu na brak ofert -

8 Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra 
Puławska – ulica Radomska. Inwestycja przeznaczona do realizacji 
w 2019 r., ponowne postępowanie przetargowe wkrótce.

Unieważnione ze względu na cenę ofertową 
wyższą od zabezpieczonej w budżecie gminy 
kwoty

-

9 Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L 
w miejscowości Kowala – etap I

Unieważnione ze względu na cenę ofertową 
wyższą od zabezpieczonej w budżecie gminy 
kwoty, ponowne postępowanie w trakcie

-

10 Wykonanie odprowadzenia wód opadowych 
z terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Góra Puławska - etap I

Unieważnione ze względu na brak ofert -

11 Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Puławy, jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz na potrzeby oświetlenia drogowego

Postępowanie w trakcie -

12 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych 
na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Puławy

„ESTAKADA” Usługi Inżynierskie 
Krzysztof Kręglicki

25 981,00

13 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
przebudowy 
ul. Pięknej w miejscowości Góra Puławska

„Manevo” Marek Łukowski 14 760,00

14 Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego w miejscowości 
Dobrosławów – dz. nr ewid. 195

„AMPER-POL” Zakład Usług Technicznych 
Roman Siedliski

52 888,60

15 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu „POL – BUD” Jacek Poleszak 89 452,59
16 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

budowy parkingu 
na terenie przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Borowa

,,Projekty Drogowe” 
Marcin Gajewski

5 166,00

17 Budowa wydzielonej linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 
ewid. 495 w miejscowości Skoki (Fundusz Sołecki)

Unieważnione ze względu na cenę ofertową 
wyższą od zabezpieczonej w budżecie gminy 
kwoty

-

18 Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w miejscowości 
Matygi (Fundusz Sołecki)

„SIMBA” s.c. 
M. Ćwirzeń, W. Gęsicki

8 880,00

19 Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej w Klikawie 
(Fundusz Sołecki)

„MAGIC GARDEN” 
Sp. z o. o.

13 776,00

20 Doposażenie siłowni w urządzenia rekreacyjne 
w Wólce Gołębskiej (Fundusz Sołecki)

„SIMBA” s.c. 
M. Ćwirzeń, W. Gęsicki

4 875,00

21 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puławy „DELTA” 
Tomasz Wejman

11 857,32

22 Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych emulsją asfaltową „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” 
Marek Zadura

25 883,30

23 Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej Firma Handlowo – Usługowa „HURT - POL” 
Małgorzata Kluź

30 628,05

24 Budowa chodnika przy drodze gminnej 
w miejscowości Zarzecze

Unieważnione ze względu na brak ofert. 
Ponowne postępowanie w trakcie.

-
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Ponadto informujemy:

1. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego przeprowadzili czyn-
ności kontrolne w związku z wykonaną przez Gminę Pu-
ławy „Przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Skoki” – inwestycją objętą pomocą fi nansową 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli i bra-
ku zastrzeżeń co do prawidłowości realizacji i rozliczenia 
powyższego zadania, środki fi nansowe z przyznanej w ra-
mach PROW pomocy, w kwocie 124 622 zł, zostaną prze-
kazane na konto Gminy Puławy.

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego, Gmina Puławy otrzymała do-
fi nasowanie na: 
„Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze 
z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy”

Otrzymana kwota dofi nasowania na wymianę wodomie-
rzy: 290 778,82 zł 

„Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług pu-
blicznych Gminy Puławy”
Otrzymana kwota dofi nasowania: 386 461,00 zł.

3. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony 
wniosek o dofi nansowanie Budowy boiska sportowe-
go (stadionu) wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb. 
Wnioskowana kwota dofi nasowania – 1 609 296 zł.

4. Do Starosty Puławskiego został złożony wniosek 
o wydanie pozwolenia na: Przebudowę drogi gminnej – 
ul. Pięknej w miejscowości Góra Puławska.

Radosław Kosmala

W okresie od marca do maja 2018 r. odbyły się dwie 
sesje Rady Gminy Puławy, podczas której Radni podjęli 
uchwały w następujących sprawach:

• XXIX/246/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2018,

• XXIX/247/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy fi nansowej,

• XXIX/248/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązko-
wego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów 
i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Puławy,

• XXIX/249/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie usta-
lenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty peda-
gogicznego i doradcy zawodowego,

• XXIX/250/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Puławy,

• XXIX/251/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyję-
cia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Puławy” na rok 2018,

• XXIX/252/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr V/23/07 Rady Gminy Puławy z dnia 26 stycz-
nia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz sposobu 
ich pobierania,

• XXIX/253/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podzia-
łu Gminy Puławy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu,

• XXIX/254/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podzia-
łu Gminy Puławy na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych,

• XXX/255/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2018,

• XXX/256/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy fi nansowej,

• XXX/257/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji dla publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Puławy,

Z działalności Rady Gminy Puławy

25 Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej w Klikawie – etap II

„SIMBA” s.c. 
M. Ćwirzeń, W. Gęsicki

7 020,00

26 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych 
budowy chodnika w miejscowości Gołąb, w ciągu drogi gminnej - 
ul. Puławska (dwa odcinki)

„RM – DROGI” 
Radosław Misztal

3 450,00
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• XXX/258/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Puławy 
z dnia 14 października 2016 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puła-
wy,

• XXX/259/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy,

• XXX/260/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

• XXX/261/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Puławy dla obsza-
ru rzeki Wisły,

• XXX/262/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodaro-
wania odpadami komunalnymi,

• XXX/263/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sta-
nowiska Rady Gminy Puławy w przedmiocie przebiegu 
projektowanej trasy S12 na terenie Gminy Puławy,
Przypominamy, że treść wszystkich uchwał podejmowa-

nych przez Radę Gminy Puławy jest publikowana w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy pod 
adresem ugpulawy.bip.lubelskie.pl - zakładka „Prawo lo-
kalne”.

Opracowanie i fot. Kamil Lewandowski

Podczas XXX Sesji Rady Gminy Pu-
ławy, która odbyła się 25 kwietnia 
2018 r. radni – na wniosek Wójta 
Krzysztofa Brzezińskiego – jedno-
głośnie podjęli uchwałę, wyrażającą 
poniższe stanowisko w przedmiocie 
przebiegu projektowanej trasy S12 
na terenie Gminy Puławy.

Mając na uwadze dobro miesz-
kańców oraz przedsiębiorców z te-
renu Gminy Puławy, którzy będą 
odczuwali skutki projektowanej 
trasy S12, Rada Gminy Puławy w ra-
mach swojego stanowiska wnioskuje 
o uwzględnienie w projekcie prze-

biegu drogi ekspresowej S12:
• Węzła komunikacyjnego w rejonie 

miejscowości Anielin-Leokadiów, 
uwzględniając wnioski mieszkań-
ców dotyczące jego usytuowania.

• Ciągu komunikacyjnego dla ruchu 
pieszego i kołowego w istnieją-
cym przebiegu dróg gminnych nr 
DG107512L Anielin i nr DG107514L 
Polesie oraz dróg powiatowych nr 
DP2520L i nr DP2521L w Leokadio-
wie.

• Drogi łączącej drogę wojewódzką 
nr DW874 z drogą krajową nr DK12 
biegnącą po południowej stronie 

projektowanej S12 o parametrach 
nie gorszych niż obecne drogi wo-
jewódzka i krajowa.

Za takim stanowiskiem przemawia 
fakt, że w rejonie skrzyżowań z obec-
ną drogą krajową DK12 w Leoka-
diowie (drogi powiatowe DP2520L 
i DP2521L) oraz Anielinie (droga 
wojewódzka DW874 i droga gminna 
107512L) są fi rmy, które funkcjonują, 
były budowane bądź zakupiły działki 
chcąc stawiać swoje siedziby. Są to 
Kofl ex – Multi komplex Truck Center 
w Zarzeczu (70 osób zatrudnionych, 

Stanowisko Rady Gminy Puławy 
w przedmiocie przebiegu projektowanej 
trasy S12 na terenie Gminy Puławy
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82 pojazdy transportowe i budowla-
ne), MERCTRANS w Zarzeczu i Stacja 
Paliw w Leokadiowie. Reprezentują 
branże, których działalność opiera 
się przede wszystkim na szybkim do-
stępie do drogi strategicznej, w tym 
przypadku do drogi krajowej DK12, 
a w przyszłości do drogi ekspreso-
wej S12. Bez bezpośredniego do-
stępu, fi rmy ograniczą swój rozwój, 
a w niektórych sytuacjach spowodu-
je to zakończenie ich działalności.

W tym rejonie znajdują się rów-
nież duże plantacje uprawy owo-
ców miękkich (areał ogółem około 
500 ha) oraz sady. Jest to zagłębie 
truskawkowe. W okresie zbiorów 
powstaje wiele skupów i wskazane 
jest, aby transport owoców odby-
wał się najkrótszą trasą na drogę 
ekspresową a nie przemieszczał się 
kilkanaście kilometrów po drogach 
lokalnych. Szczególne znaczenie ma 
fakt, że 22 lutego 2016 r. zgodnie 
z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o rejestracji i ochronie nazw i ozna-
czeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tra-
dycyjnych, truskawka z Gminy Puła-
wy została wpisana na Listę Produk-
tów Tradycyjnych prowadzoną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy zaznaczyć, że w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Puławy nieru-
chomości w sąsiedztwie DK12 mają 
przeznaczenie ukierunkowane na 
rozwój przedsiębiorczości. Obecnie 
na wnioski przedsiębiorców zmie-
niane są zapisy studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w celu przekształ-
cania kolejnych działek z przezna-
czeniem inwestycyjnym. Brak węzła 
spowoduje, że dokonywane zmiany 
i wydawane na to pieniądze są nie-
celowe. Strategia Rozwoju Gminy 
Puławy na lata 2016-2023 przewi-
duje rozwój przedsiębiorczości przy 
wykorzystaniu walorów budowy 
S12, ale wyłącznie w sytuacji gdy 
zwiększy się dostępność komunika-
cyjna, czyli węzeł.

Brak węzła komunikacyjnego ne-
gatywnie wpłynie na ruch pojazdów 
bardzo ważnych przedsiębiorców 

w tej części Gminy Puławy oraz ich 
kontrahentów. A są to fi rmy, które 
współpracują z kontrahentami na 
terenie Lubelszczyzny, Polski i Euro-
py, tj.: Zakłady Mięsne Dobrosławów 
Henryk Amanowicz, Chłodnia REAL 
S.A. w Klikawie, Zakład Produkcyj-
no-Handlowy Stanisław Krzaczek 
w Klikawie (90 osób zatrudnionych), 
Sulej Transport w Klikawie (16 osób 
zatrudnionych, 15 ciągników siodło-
wych z naczepami), Betoniarnia Sła-
womir i Kamil Nowak w Klikawie (20 
osób zatrudnionych, 12 ciągników 
siodłowych z naczepami i 4 cięża-
rowe), Piekarnia & Cukiernia Abra-
mowicz i Spółka w Klikawie (90 osób 
zatrudnionych, 15 samochodów fi r-
mowych), Transtom Tomasz Kęska 
z Dobrosławowa (25 osób zatrud-
nionych, 17 ciągników siodłowych 
z naczepami, 5 samochodów cięża-
rowych i 7 pojazdów budowlanych), 
Piotr Molenda Roboty Ziemne w Kli-
kawie. Przedsiębiorcy oszacowali, że 
dziennie w tym rejonie porusza się 
ok. 4500 pojazdów związanych z ich 
działalnością (samochody pracow-
ników, tabor transportowy ich fi rm 
i kontrahentów).

Ponadto pracownicy Zakładów 
Azotowych w Puławach, będący 
jednocześnie mieszkańcami Gminy 
Przyłęk, Gminy Policzna i Gminy Pu-
ławy korzystają z obwodnicy Puław. 
Obecny układ dróg zapewnia bez-
pieczny i sprawny dojazd do zakładu 
pracy. Brak węzła spowoduje poważ-
ne utrudnienia ruchu na drogach lo-
kalnych i drodze wojewódzkiej pro-
wadzącej do Puław. W godzinach 
szczytowych powstają korki w Górze 
Puławskiej i na przeprawie mostowej 
(droga wojewódzka DW874). Okres 
letni to wzmożony ruch pojazdów po 
drodze wojewódzkiej DW874, które 
kierują się do miejsca rekreacyjnego 
„Magiczne Ogrody” na terenie gmi-
ny Janowiec. Setki pojazdów udają 
się w tym kierunku. Alternatywa do-
datkowego węzła poprawia zdecy-
dowanie bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego oraz efektywność ewentual-
nych działań Policji i Straży Pożarnej 
w przypadku zdarzeń drogowych na 
drodze ekspresowej.

Drugą istotną kwesti ą jest zapew-
nienie ciągu komunikacyjnego dla 
ruchu pieszego i kołowego w ist-
niejącym przebiegu dróg gminnych 
DG107512L w Anielinie i DG107514L 
w Polesiu oraz dróg powiatowych 
DP2520L i DP2521L w Leokadiowie. 
Po tych drogach porusza się komuni-
kacja miejska (linie nr 16 i nr 16 bis) 
zapewniająca dojazd mieszkańców 
do pracy, szkół gminnych i miejskich. 
Odbywa się również ruch lokalny 
(pieszy, rowerowy, samochodo-
wy) do sklepów oraz szkół w Zarze-
czu i Leokadiowie. W br. na drodze 
gminnej DG107514L w Polesiu pla-
nowana jest inwestycja budowy 5 
sztuk zatok autobusowych oraz 8 
peronów, dlatego musi być zapew-
niony przejazd drogą gminną przez 
drogę ekspresowa w miejscu przeci-
nania się dróg.

Ważną sprawą, którą Rada Gminy 
również popiera jest zapewnienie 
równoległego ciągu drogi po stronie 
południowej S12 łączącej obecną 
drogę wojewódzką nr DW874 z dro-
gą krajową DK12. Niezbędny jest taki 
układ komunikacyjny, będący alter-
natywą do drogi S12, który będzie 
posiadał parametry nie gorsze od 
obecnych parametrów drogi woje-
wódzkiej i krajowej. Połączenie tych 
dróg projektowaną drogą serwisową 
uniemożliwi przejazd pojazdów wie-
lotonowych i sparaliżuje całkowicie 
ruch pojazdów w tym rejonie Gminy 
Puławy.

Mając na uwadze powyższe, Rada 
Gminy Puławy postanawia wesprzeć 
działania mieszkańców, przedsię-
biorców i Wójta Gminy Puławy wy-
rażonym stanowiskiem i apeluje do 
Posłów na Sejm RP i Senatorów RP 
Ziemi Lubelskiej, Prezesa Rady Mini-
strów, Ministra Infrastruktury, Mini-
stra Inwestycji i Rozwoju, Wojewody 
Lubelskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego, Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
Starosty Puławskiego o wsparcie ni-
niejszego stanowiska.
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Informacje Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Dobry start 300+

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ogłosiła możliwość składania wniosków o przyznanie 
wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje 
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności la-
sów”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie nale-
ży składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy, w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Pomoc w ramach działania udzielana jest w formie:
1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zry-

czałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wy-
konania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia 
lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, 
w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierw-
szym roku zalesienia,

2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płat-
ność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, 
pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną 
poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego 
zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku 
sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, 
wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płat-
ność na pokrycie utraconych dochodów z działalności 
rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną 
corocznie przez 12 lat.

Pomoc może być przyznana benefi cjentowi, jeżeli:
1. został mu nadany numer identyfi kacyjny w trybie prze-

pisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności,

2. zobowiązał się do wykonania zalesienia zgodnie z wy-
mogami planu zalesienia, pielęgnacji wykonanego zale-

sienia lub gruntu z sukcesją naturalną oraz utrzymania 
wykonanego zalesienia.

Pomoc jest przyznawana benefi cjentowi do gruntów:
- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grun-

ty rolne,
- stanowiących grunty orne lub sady,
- przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 
tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzecz-
ne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku 
braku tego planu oraz tego studium, gdy grunty te zo-
stały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,

- stanowiących własność rolnika albo własność jego mał-
żonka lub własność jednostki,

- o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej 
niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szero-
kości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą 
z lasem.

Pomoc na zalesianie jest udzielana do gruntów, dla 
których opracowany jest plan zalesienia przez Nadle-
śniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, który zawiera m.in. informacje dotyczące: 
składu gatunkowego zalesień, metody sadzenia, okre-
ślenia terminu i kolejności sadzenia, odległości między 
sadzonkami drzew i krzewów (więźby), warunków tech-
niczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hek-
tar, liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy 
zmieszania gatunków drzew i krzewów.

Przypominamy, że doradca LODR w Końskowoli pełni 
dyżur w Urzędzie Gminy Puławy w każdą środę, w sala 
nr 1 (parter). Telefon: 601589292.

Grzegorz Sijka

300 zł raz w roku – tyle wyniesie nowe świadczenie dla 
każdego ucznia w wieku do 20 roku życia (lub do 24 dla 
ucznia niepełnosprawnego) rozpoczynającego rok szkol-
ny.

Tak jak pozostałe świadczenia rodzinne, wnioski na wy-
prawkę można będzie składać elektronicznie już od 1 lip-
ca tego roku, a od 1 sierpnia – tradycyjnie (papierowo). 

Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada. 
Co ważne, świadczenie przyznawane będzie bez wzglę-

du na dochód rodziny. Jedynym kryterium jest wiek 
dziecka oraz rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko – 
wyprawka nie przysługuje bowiem studentom, uczniom 
szkół policealnych i szkół dla dorosłych, a także dzieciom 
odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
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Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
Ubezpieczenie społeczne rolników dla pomocnika rolnika

Rolniku!

Z dniem 18 maja br. weszły w życie przepisy dotyczące 
ubezpieczenia dla pomocnika rolnika.

Pomocnikiem rolnika jest osoba pełnoletnia świadcząca 
odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owo-
ców i warzyw, tytoniu i roślin zielarskich na podstawie 
umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski jak i cudzozie-
miec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Pol-
ski bądź zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę na podstawie przepisów szczególnych.

Podstawą zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia jest 
zawarcie z nim umowy o pomocy przy zbiorach. Umo-
wa taka powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczę-
ciem świadczenia pomocy. Powinna ona określać miejsce 
świadczenia pomocy, okres jej wykonywania i zakres. 

Pomoc przy zbiorach obejmuje czynności takie jak:
1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub 

roślin zielarskich,
2) usuwanie zbędnych części roślin,
3) klasyfi kowanie, sortowanie lub wykonywanie innych 

czynności mających na celu przygotowanie zbiorów 

powyższych plonów do transportu, przechowywania, 
sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą 
jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których może 
być świadczona pomoc na podstawie umowy dostępny 
jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na 
podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub 
kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym 
roku kalendarzowym.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpie-
czenia społecznego rolników w terminie 7 dni od zawarcia 
umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu na któ-
ry została zawarta ta umowa.

Rolnik z tytułu zawarcia umowy opłaca za pomocnika 
składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i ma-
cierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za dany mie-
siąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia 
składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze 
strony KRUS. 

Referat Podatkowy uprzejmie przypomina, że rolnicy którzy nie złożyli jeszcze w tym roku wniosku bądź posiadają 
jeszcze limit do wykorzystania za rok 2018 będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 
1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres od 

1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym do Urzędu Gminy wpłynęły 352 wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano decyzje przyznające zwrot 

przedmiotowego podatku na łączną sumę 154.092,83 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
w miesiącu sierpniu 2018 r. pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2018 r.

Agnieszka Dudek

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wy-
płatę świadczenia do 30 września danego roku. Na wy-
płatę dla wniosków złożonych w późniejszym czasie trze-
ba będzie poczekać maksymalnie 2 miesiące od dnia ich 
złożenia.

Dodatkowo, aby usprawnić cały proces, do przyznania 
i wypłaty świadczenia nie będzie potrzebna decyzja ad-
ministracyjna.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Puławach, w dziale realizującym 
świadczenie 500+. Więcej informacji pod numerem tele-
fonu: (81) 889 05 36, (81) 889 05 40.

GOPS w Puławach



10 INFORMACJE

Informacje ZUS: „Ulga na start” dla nowych fi rm
Pół roku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia spo-

łeczne i możliwość prowadzenia działalności bez reje-
stracji – to przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia.

Nowe możliwości wprowadził pakiet ustaw zwany po-
tocznie „Konstytucją Biznesu”. Mogą z nich skorzystać 
osoby, które założyły fi rmę 30 kwietnia tego roku lub póź-
niej.

„Ulga na start”
– Dzięki temu rozwiązaniu osoba, która rozpoczyna dzia-

łalność gospodarczą, przez sześć miesięcy kalendarzowych 
nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne – in-
formuje kierownik Inspektoratu ZUS w Puławach, Anna 
Żywicka. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zakładają 
pierwszą w życiu fi rmę. Z „ulgi na start” skorzystają też 
osoby, które rozpoczynają kolejną działalność gospodar-
czą, ale tylko jeśli poprzednią fi rmę zamknęły lub zawiesiły 
co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych wcześniej. Waż-
ne jest też, by nie świadczyć działalności na rzecz swojego 
byłego pracodawcy (a konkretniej – zadań, które pokrywa-
ją się z wcześniejszymi obowiązkami na etacie). Z „ulgi na 
start” może również skorzystać wspólnik spółki cywilnej.

Brak składek na ubezpieczenia społeczne (czyli: eme-
rytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oznacza, że 
nowy przedsiębiorca w okresie ulgi nie korzysta z ochrony 
wynikającej z tych ubezpieczeń. 

– Półroczna ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpie-
czenia społeczne. W tym okresie przedsiębiorca ma obo-
wiązek opłacać comiesięczną składkę zdrowotną – dodaje 
Anna Żywicka. W 2018 roku składka zdrowotna wynosi 
319,94 zł na miesiąc. To ubezpieczenie pozwala korzystać 
z bezpłatnej opieki medycznej.

Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z „ulgi na start”, nie bę-
dzie mógł już do niej wrócić. Po zakończeniu ulgi przed-
siębiorca zachowuje prawo do tzw. niskiego ZUS-u. Może 
więc przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłacać 
składki w preferencyjnej wysokości.

Skorzystaj z pomocy doradcy w ZUS
W razie pytań o rejestrację działalności gospodarczej, 

opłacanie i rozliczanie składek, można skorzystać z pomo-
cy doradców płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Dwóch doradców dyżuruje także w puław-
skim inspektoracie ZUS. 

Działalność bez rejestracji
Przepisy „Konstytucji Biznesu” umożliwiają również 

prowadzenie działalności bez rejestracji, czyli bez wpisy-
wania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Ale dotyczy to tylko osób, których 
przychody w żadnym miesiącu nie przekraczają połowy 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przekroczeniu 
limitu, trzeba zarejestrować działalność w CEIDG, wtedy 
można oczywiście skorzystać z „ulgi na start”.

Trzeba pamiętać, że osoba prowadząca nierejestrowaną 
działalność nie ma żadnego ubezpieczenia – ani społecz-
nego, ani zdrowotnego. Nie skorzysta więc ze świadczeń 
ubezpieczeniowych. 

Małgorzata Korba
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na chwilę obecną (maj 2018r.) składka na ubezpiecze-
nie zdrowotne wynosi 142, 00 zł, którą należy opłacić za 
cały miesiąc niezależnie od liczby dni świadczonej po-
mocy a składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie wynosi 42,00 zł i jest pomniejszana 
w przypadku gdy pomoc nie jest świadczona przez pełny 
miesiąc. Łącznie koszt ubezpieczenia w związku z pomo-
cą przy zbiorach świadczoną przez pełny miesiąc wynosi 
184,00 zł.

Szczegółowy sposób wyliczania składki dziennej na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
podany jest na stronie www.krus.gov.pl.

Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się 

na formularzu dostępnym także na stronie internetowej 
i w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Poprzez objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem po-
mocnik rolnika zyskuje:
1) prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji 

wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wyko-
nywaniem czynności określonych w umowie o pomocy 
przy zbiorach,

2) dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania 
umowy.

Patrycja Józefowicz
OR KRUS w Lublinie
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W piątkowy wieczór, 9 marca 2018 r. w Kurowie od-
był się koncert młodych wirtuozów akordeonu – dyplo-
mantów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Romualda Twardowskiego w Puławach.

Swoje mistrzowskie umiejętności gry zaprezentowali 
Franciszek Staniak oraz Bartłomiej Lipski – mieszkaniec 
Klikawy w Gminie Puławy, który występował wielokrot-
nie podczas różnych wydarzeń kulturalnych i artystycz-
nych, m.in. ubiegłorocznego Święta Truskawki. Młodych 
artystów dopingowała licznie zgromadzona rodzina 
i przyjaciele. Wśród publiczności znalazła się także Pani 
Hanna Padewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gó-
rze Puławskiej oraz Wójt Krzysztof Brzeziński.

Koncert był XXIX Spotkaniem z cyklu Chór Gminy Ku-
rów i jego Goście.

Kamil Lewandowski
Fot. archiwum UGP

Młodzi mistrzowie akordeonu 
wystąpili w Kurowie

Przedświąteczne spotkanie gminnej oświaty. 
Dyrektorzy z jubileuszowym wyróżnieniem.

20 marca 2018 r. w pogodnej atmosferze nachodzących 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się kolejne 
spotkanie wójta gminy z dyrektorami gminnych placó-
wek oświatowych.

Podczas zebrania omówiono najważniejsze sprawy, 
związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnej oświaty. 
Wydarzenie stało się też okazją do szczególnego podzięko-
wania dyrektorom za pracę pedagogiczną oraz codzienny 
wysiłek wkładany w kierowanie jednostkami oświatowy-

mi. Wójt Krzysztof Brzeziński wręczył obecnym na spotka-
niu Medale Jubileuszowe, upamiętniające obchodzone 
w tym roku rocznice – 45. lat istnienia Gminy Puławy oraz 
100. lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyrekto-
rzy gminnych szkół i przedszkoli jako pierwsi zostali uhono-
rowani tym wyróżnieniem.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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Uroczyste otwarcie nowo 
rozbudowanego budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu

26 marca 2018 r. – dzień, który ni-
czym przysłowiowa „kropka nad i” 
zwieńczył kolejną, wielką inwestycję 
Samorządu Gminy Puławy w rozwój 
bazy edukacyjno-sportowej. W Go-
łębiu odbyła się uroczystość otwar-
cia nowo rozbudowanego budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wydarzenie zgromadziło wielu zna-
mienitych gości, wśród których zna-
leźli się m.in. Pan Jarosław Stawiarski 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Pan Stanisław Go-
gacz – Senator RP, Pan Krzysztof Szu-
lowski – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysz-
tof Głuchowski – Poseł na Sejm RP, 
Pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm 
RP, Pan Paweł Nakonieczny – Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego, 
Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator 
Oświaty, przedstawiciele Samorządu 
Powiatu Puławskiego na czele z Pa-
nem Starostą Witoldem Popiołkiem, 
Pan Krzysztof Brzeziński - Wójt Gmi-
ny Puławy, Pan Norbert Staszak - Za-
stępca Wójta, Pani Krystyna Jędrych 
- Skarbnik, przedstawiciele władz sa-
morządowych zaprzyjaźnionych miast 

i gmin oraz różnych służb i instytucji, 
radni gminy na czele z Przewodniczą-
cą Panią Dorotą Osiak, sołtysi, dyrek-
torzy placówek oświatowych i kultu-
ralnych, przedstawiciele OSP i innych 
stowarzyszeń i organizacji, pracowni-
cy Urzędu Gminy i jednostek organi-
zacyjnych, obecni oraz emerytowani 
pracownicy szkół, rodzice i licznie 
zgromadzeni uczniowie.

Ceremonię rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w miejscowym kościele 
parafi alnym pw. św. Floriana i św. Ka-
tarzyny, której przewodniczył JE Ks. 
Bp Mieczysław Cisło – Biskup Pomoc-
niczy Archidiecezji Lubelskiej. W litur-
gii uczestniczył także Ks. Aleksander 
Zeń – Wicedziekan Dekanatu Puław-
skiego, Ks. Jerzy Węzka – Proboszcz, 
Ks. Marek Kucharski – Proboszcz Pa-
rafi i pw. św. Wojciecha w Górze Pu-
ławskiej a także księża, którzy niegdyś 
pełnili posługę w gołębskiej świątyni 
– Ks. kan. Waldemar Stawinoga i Ks. 
Paweł Ciosmak. Po wspólnej modli-
twie, uczestnicy przeszli przed głów-
ne wejście do budynku szkolnego, 
gdzie nastąpiło symboliczne przecię-

cie biało-czerwonej wstęgi.
Dalsza część uroczystości przebie-

gała w nowo wybudowanej hali wi-
dowiskowo-sportowej. Na wstępie 
wprowadzono poczty sztandarowe, 
po czym odśpiewano hymn pań-
stwowy i odsłuchano hymn gminy. 
Następnie głos zabrali Pani Danuta 
Smaga – Dyrektor Gimnazjum i Pan 
Krzysztof Gowin – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej. W swoim przemówie-
niu powiedział m.in.: Rada Gminy 
Puławy na wniosek Wójta Krzysztofa 
Brzezińskiego zapaliła zielone światło 
dla rozbudowy szkoły w Gołębiu. Nie 
była to łatwa decyzja, ponieważ na-
leżało zabezpieczyć stosowne środki 
fi nansowe, a w gminie trwała rozbu-
dowa szkoły w Górze Puławskiej. Wójt 
Krzysztof Brzeziński stwierdził, że wy-
różnienie „Gmina przyjazna oświacie” 
zobowiązuje do stałej i systematycz-
nej troski o stan oświaty w gminie, 
a Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Gołębiu  poprzez swoją działalność 
społeczno–kulturową na rzecz środo-
wiska i wysokie wyniki w nauce zasłu-
guje, by funkcjonować w nowoczesnej 
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placówce (…) Szczególne podziękowa-
nie kieruję do Wójta Gminy Puławy 
Krzysztofa Brzezińskiego, bez Pana 
osobistego zaangażowania i śmiałej 
decyzji rozbudowy szkoły w Gołębiu 
nie byłoby dzisiejszej uroczystości.

Po wystąpieniu dyrekcji, głos zabrał 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof 
Brzeziński. Podczas swojej przemowy, 
zwrócił uwagę na fakt, że pomimo re-
alizacji dwóch ogromnych inwestycji 
w rozbudowę szkół w Gołębiu i Górze 
Puławskiej, gmina nie posiada zadłu-
żenia, a wręcz dysponuje nadwyżką 
budżetową. Wójt podkreślił rolę jaką 
miała w tym Pani Krystyna Jędrych – 
Skarbnik Gminy, na ręce której złożył 
podziękowania i bukiet kwiatów.

Uroczystość stała się okazją do 
wręczenia jubileuszowych medali, 
wybitych z okazji 45-lecia Gminy Pu-
ławy i 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W dowód 
wdzięczności za owocną współpracę 
z samorządem gminnym, wyróżnienia 
otrzymali: JE Ks. Bp Mieczysław Cisło, 
Pan Minister Jarosław Stawiarski, 
Pan Senator Stanisław Gogacz oraz 
Pan Poseł Krzysztof Szulowski. Me-
dale wręczyli wspólnie Wójt Krzysz-
tof Brzeziński i Przewodnicząca Rady 
Gminy Puławy Pani Dorota Osiak.

Następnie JE Ks. Bp Mieczysław 
Cisło dokonał poświęcenia krzyży, 
które trafi ły pomieszczeń w nowej 
części szkoły. Jeden z krzyży został 
symbolicznie zawieszony w bibliote-
ce szkolnej. Nastąpił także moment, 
w którym Wójt przekazał Dyrektorom 
symboliczny klucz do nowej szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości 
była prezentacja multi medialna, 
przedstawiająca historię budynku 

szkolnego i jego rozbudowy. Po jej 
zakończeniu głos zabierali przybyli na 
otwarcie goście. Nie zabrakło słów 
podziwu, wdzięczności i gratulacji 
z powodu realizacji tak wielkiej i wy-
jątkowej pod wieloma względami in-
westycji.

Kolejne punkty programu prze-
platały występy dziecięcego zespołu 
„Aplauz”. Młodzi artyści zaprezento-
wali także krótki program na koniec 
uroczystości. W rolę prowadzących 
wcielili się Pani Jolanta Czarnecka 
i Pan Wojciech Jasiocha.

Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska, 

Kamil Lewandowski
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W Gminie Puławy rozpoczęły dzia-
łalność dwa Kluby Seniora – pierwszy 
27 marca 2018 r. w Gołębiu a drugi, 
dzień później, w Górze Puławskiej. 
Kluby to miejsca integracji i wszech-
stronnego wsparcia, w których uczest-
nicy będą mogli rozwijać swoje za-
interesowania i umiejętności lub po 
prostu spędzać czas w miłym gronie. 
Zaplanowano także m.in. wspólny wy-
jazd na wydarzenie kulturalne oraz wi-
zytę w wąwolnickim Sanktuarium.

Pierwsze spotkania Klubów odby-
ły się w atmosferze zbliżających się 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Oprócz Klubowiczów wzięli w nich 
udział także: Wójt Krzysztof Brzeziń-
ski, pracownicy GOPS i Urzędu Gminy, 
a także Dyrektorzy szkół, którzy uży-
czają pomieszczeń dla klubów - Da-
nuta Smaga, Krzysztof Gowin, Hanna 
Padewska oraz Teresa Dymowska. Nie 
mogło zabraknąć także Animatorów – 

specjalistów, którzy będą prowadzić 
Kluby. To zadania powierzono Paw-
łowi Romańskiemu oraz jego współ-
pracownikom z puławskiego Centrum 
Terapii i Diagnozy „Inicjatywa”.

Klubowicze mają do dyspozycji 
nowe i piękne pomieszczenia bibliotek 
szkolnych oraz sale lekcyjne, sale gim-
nastyczne, a także zaplecze sanitarne, 
windy itp. Spotkania Klubów będą od-
bywały się regularnie Wspólnymi siła-
mi będziemy się starali sprawić, aby 
była to przestrzeń łącząca pokolenia, 
młodzieńczy entuzjazm z dojrzałym 
smakowaniem życia.

Kluby są jednym z elementów pro-
jektu „Gmina Puławy dla Seniorów”, 
realizowanego przez Gminę Puławy 
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Na jego realizację gmina zdobyła 
dofi nansowanie ze środków RPO WL 
2014-2020. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 793 560 zł, z czego 95% sta-

nowi dofi nansowanie ze środków eu-
ropejskich (674 526 zł) oraz z budżetu 
państwa (79 356 zł).

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Z inicjatywy Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, od kilku 
lat Urząd Gminy Puławy regularnie odwiedzają ucznio-
wie gminnych placówek oświatowych. Dzieci poprzez 
praktykę, zdobywają podstawową wiedzę o tym czym 
jest i jak funkcjonuje samorząd gminny, a także podglą-
dają z bliska codzienną pracę urzędników.

27 marca 2018 r. przybyła kolejna grupa ze Szkoły Pod-
stawowej w Borowej. Uczniowie wraz z opiekunami obej-
rzeli prezentację multi medialną, przybliżającą najważ-

niejsze informacje o codziennym funkcjonowaniu gminy. 
Następnie Wójt przyjął dzieci we własnym gabinecie, gdzie 
prezentował liczne pamiątki, zgromadzone podczas swojej 
wieloletniej pracy. Uczniowie odwiedzili także inne pokoje, 
w których przyglądali się pracy na różnych stanowiskach. 
Wizytę zakończył słodki poczęstunek.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Seniorzy pod dobrą opieką. 
W Gołębiu i Górze działają „Kluby Seniora”

Uczniowie z Borowej odwiedzili 
Urząd Gminy Puławy



16 WYDARZENIA

Ustawiczne zamartwianie się, cho-
roba dwubiegunowa, paranoja na tle 
zazdrości, rytuały i natręctwa, schi-
zofrenia, depresja, uzależnienia – 16 
maja dr hab. Jolanta Masiak wprowa-
dziła w świat psychiatrii uczestników 
Klubu Seniora w Górze Puławskiej. 
Bogactwo problemów psychicznych 
jest ogromne, jednakże bogata jest 
też oferta współczesnej psychiatrii. 
Styl wypowiedzi Pani Doktor, bardzo 
dobry kontakt ze słuchaczami, nasy-
cenie wystąpienia przykładami z życia 

zapewniły słuchaczom komfort w po-
znawaniu tej niełatwej problematyki. 
Istotnym walorem spotkania była tak-
że spontaniczna dyskusja, która wy-
wiązała się na kanwie wykładu.

Jolanta Masiak – dr hab. nauk me-
dycznych, lekarz psychiatra, kierownik 
Pracowni Badań Neurofi zjologicznych 
w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

dr Tomasz Włodek
Fot. UGP

Dr hab. Jolanta Masiak - lekarz psychiatra 
z wykładem dla naszych seniorów

Świąteczne spotkania seniorów w Gminie Puławy
Minione Święta Zmartwychwstania Pańskiego stały się okazją do kolejnych spotkań gminnych kół terenowych Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 7 kwietnia tradycyjne „jajeczko” odbyło się w Górze Puławskiej a dzień później 
w Gołębiu. Spotkaniom jak zwykle towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera.

Kamil Lewandowski
Fot. archiwum UGP
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„W krajobrazie owocnej twórczo-
ści” – po tym hasłem, z inicjatywy 
Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, od-
było się spotkanie środowiska twór-
czo-artystycznego Gminy Puławy. To 
pierwsze, zorganizowane na tak sze-
roką skalę wydarzenie, które zgro-
madziło blisko czterdziestu twórców 
– rękodzielników, malarzy, wiklinia-
rzy, rzeźbiarzy, poetów i literatów, 
działających na terenie gminy.

Spotkanie odbyło się 16 kwietnia 
2018 r. w hali widowiskowo-sporto-
wej w Górze Puławskiej. Inspiracją 
do jego organizacji był obchodzony 
dzień wcześniej Światowy Dzień Sztu-
ki (ustanowiony na dzień 15 kwietnia, 
będący datą urodzin wielkiego twór-
cy – Leonarda da Vinci).

Na widowni, obok twórców, ich 
rodzin i przyjaciół, zasiedli m.in. Pan 

Paweł Matras – Dyrektor Biura Posła 
na Sejm RP Pana Krzysztofa Szulow-
skiego, Pan dr Artur Sępoch – Dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu Kultury, 
Pani Danuta Smaga – Przewodniczą-
ca Rady Powiatu Puławskiego, Pani 
Danuta Szlendak – Dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Puła-
wach, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy 
placówek oświatowych.

Podczas spotkania, Pan Wójt 
Krzysztof Brzeziński wspólnie z Se-
kretarzem Gminy – Panem Pawłem 
Kamolą wręczyli zasłużonym twór-
com Medale Jubileuszowe, wybite 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 45. lat 
Gminy Puławy. Wyróżnienia otrzyma-
ło 29 artystów oraz 3 stowarzyszenia, 
działające w sferze kultury i sztuki – 
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puław-

skiej, Towarzystwo Przyjaciół Gołębia 
oraz „Kobiety z Pasją” Borowa-Skoki.

Muzycznych wrażeń podczas wie-
czoru dostarczyły występy Bartłomie-
ja Lipskiego, rozśpiewanej rodziny 
Kosmowskich oraz Natalii „Ivy” Cie-
loch. Każdy mógł podziwiać obszerną 
wystawę, prezentującą dzieła, stwo-
rzone przez artystów Gminy Puławy.

Miłym akcentem spotkania okazał 
się występ Pana Henryka Kobiałki 
– mieszkańca Leokadiowa, przed-
stawiciela najstarszego pokolenia 
twórców. Pan Henryk zaprezentował 
kilka spośród napisanych przez siebie 
wierszy, zaskakując przy tym wyśmie-
nitą – jak na swój zacny wiek – pa-
mięcią.

Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska

W krajobrazie owocnej twórczości 
- święto kultury i sztuki w Gminie Puławy

Dzień Sołtysa w Gminie Puławy
Oddani społeczeństwu i codziennej pracy na rzecz miesz-

kańców, są najbliżej bieżących spraw i wyzwań w swoich 
wsiach, zaangażowani i zawsze gotowi do współpracy – 
mowa o Sołtyskach i Sołtysach Gminy Puławy, którzy 21 
kwietnia 2018 r. wspólnie obchodzili swoje święto w świe-
żo wyremontowanej świetlicy gminnej w Skokach.

Gmina Puławy jest największą obszarowo spośród 
wszystkich gmin Powiatu Puławskiego i drugą – po Mieście 
Puławy – pod względem liczby mieszkańców. To powodu-
je, że dla sprawnego i skutecznego działania samorządu, 
niezbędna jest szeroka i wzorowa współpraca z sołectwa-
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„Florianowa” Msza Święta w Górze Puławskiej
3 maja 2018 r. w Kościele parafi alnym pw. św. Woj-

ciecha w Górze Puławskiej odbyła się uroczysta Msza 
Święta, odprawiona w intencji Ojczyzny oraz strażaków. 
Wspólnej modlitwie przewodniczył Proboszcz Ks. Marek 
Kucharski.

Podniosły charakter uroczystości podkreśliła obecność 
pocztów sztandarowych i delegacji gminnych jednostek 
OSP, Samorządu Gminy Puławy, z osobistym udziałem 
Wójta Krzysztofa Brzezińskiego oraz Rycerzy Kolumba.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

mi, których obecnie w Gminie Puławy jest aż 30, wliczając 
osiedle w Górze Puławskiej. Jest to widoczne szczególnie 
w ostatnich latach, w których wspólnie z mieszkańcami re-
alizowane są lokalne inicjatywy w ramach Funduszu Sołec-
kiego.

W podziękowaniu za codzienną, wytężoną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, zaangażowanie oraz podejmowane 
inicjatywy na rzecz rozwoju wsi i sołectw, Sołtyski i Sołtysi 
zostali uhonorowani Medalami Jubileuszowymi, wybitymi 
w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i 45. lat istnienia Gminy Puławy. Wyróżnienia wręczyli 
wspólnie Wójt Krzysztof Brzeziński wraz ze swoim Zastępcą 
Norbertem Staszakiem i Przewodniczącą Rady Gminy Puła-
wy Dorotą Osiak.

Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom Gminy Puławy jeszcze 
raz składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za 
dotychczasową, owocną współpracę z samorządem gmin-
nym. Dziękujemy również Kobietom z Pasją „Borowa-Sko-
ki” oraz Druhom z OSP Skoki-Borowa za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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6 maja 2018 r. już po raz drugi w Gołębiu 
druhny i druhowie strażacy z całego Powiatu 
Puławskiego wspólnie obchodzili dzień swoje-
go patrona – św. Floriana. W tym roku powód 
do świętowania był podwójny, bowiem Pro-
boszcz gołębskiej parafi i a zarazem Powiatowy 
Kapelan Strażaków – Ks. Jerzy Węzka obchodził 
srebrny jubileusz kapłaństwa.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której 
przewodniczył Ks. kan. Piotr Trela – Dziekan 
Dekanatu Puławskiego. Wzięło w niej udział 
wielu duchownych, w tym koledzy Ks. Jerzego 
z czasów seminaryjnych. Pośród gości, którzy 
uczestniczyli w wydarzeniu znaleźli się także 
m.in. Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Szulowski, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego Pani 
Danuta Smaga, władze samorządowe Gminy 
Puławy na czele z Wójtem Panem Krzysztofem 
Brzezińskim oraz Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Panią Dorotą Osiak, przedstawiciele służb 
Mundurowych – Powiatowy Komendant Policji 
Pan Sylwester Śliwka, Powiatowy Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej Pan Grzegorz Pod-
hajny oraz Nadleśniczy Pan Krzysztof Hałaczkie-
wicz a także Druhny i Druhowie z jednostek OSP 
z terenu całego powiatu. Wszyscy goście, którzy 
przybyli na Mszę nieco wcześniej, mogli podzi-
wiać paradę kilkunastu wozów strażackich.

Pośród licznych życzeń i gratulacji kierowa-
nych do Ks. Jerzego Węzki z okazji 25-lecia po-
sługi kapłańskiej, znalazły się także te od władz 
samorządowych Gminy Puławy. Zarząd gminy 
przekazał na ręce Ks. Jerzego wyjątkowy pre-
zent – reprodukcję obrazu Petera Paula Ruben-
sa, przedstawiającą św. Jerzego walczącego ze 
smokiem.

Po południu na terenie wokół gołębskiej 
świątyni odbył się festyn rodzinny pn. „Floria-
da”. Podczas ofi cjalnego rozpoczęcia Wójt Pan 
Krzysztof Brzeziński wspólnie z Przewodniczącą 
Rady Gminy Puławy Panią Dorotą Osiak wręczy-
li Medale Jubileuszowe, upamiętniające 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz 45-lecie Gminy Puławy. Wyróżnienia trafi -
ły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie gminy.

Festyn spotkał się z dużym entuzjazmem i za-
interesowaniem mieszkańców. Na gości czekało 
wiele rodzinnych atrakcji, m.in. dmuchańce dla 
dzieci, kącik artystyczny, konkurencje sportowe, 

Floriada 2018 w Gołębiu i Srebrny 
Jubileusz Ks. Jerzego Węzki
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74. rocznica operacji „Weller 18” w Opatkowicach
13 maja 2018 r. w Opatkowicach od-

były się uroczyste obchody 74. rocz-
nicy zrzutu skoczków Cichociemnych 
i materiałów wojennych, czyli akcji 
znanej pod kryptonimem Weller 18.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele w Wysokim Kole, 
której przewodniczył Ks. Proboszcz 
Szymon Mucha. Po niej zebrani udali 
się na miejscowy cmentarz, aby po-
modlić się i złożyć wieńce na grobie 
kpt. Jana Serafi na ps. „Czerchawa”. Był 
on jednym z sześciu „Cichociemnych” 
spadochroniarzy, którzy w 1944 roku 
wykonali skok na placówkę odbior-
czą „Jaśmin” położoną w pobliżu wsi 
Opatkowice. Z powodu awarii spado-
chronu zginął w czasie akcji.

Następnie uroczystości odbywały 
się w Szkole Podstawowej w Opatko-
wicach. Złożono  wiązanki i zapalono 
znicze przed pomnikiem poświęconym 
pamięci Cichociemnych. Uczniowie 
szkoły przygotowali wzruszającą część 
artystyczną, recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki patriotyczne.

Potem nastąpiło rozstrzygnięcie 
Międzyszkolnego Konkursu Historycz-
nego „Cichociemni… walczyli o Nie-
podległą” oraz wręczenie nagród.  
Był on adresowany do uczniów szkół 
podstawowych Gminy Puławy i skła-
dał się z dwóch etapów. W pierw-
szym uczestnicy musieli zmierzyć się 
z testem wiedzy na temat skoczków 
Cichociemnych i operacji Weller 18. 

Druga część polegała na wykona-
niu projektu logo niepodległej Polski 
w związku z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj, któ-
rą obchodzimy w tym roku. Nagrody 
laureatom wręczyli przedstawiciele 
fundatorów nagród - Pan Dariusz Obu-
ch-Woszczatyński, członek Związku 
Polskich Spadochroniarzy oraz Pan 
Bogdan Rowiński – prezes Fundacji im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy AK. 
Został też odczytany list od Prezesa ZG 
ZPS, gen. bryg. Jana Kempary, skiero-
wany do laureatów i uczestników kon-
kursu.

Na koniec głos zabrali zaproszeni go-
ście, m.in.: dr Marcin Paluch – przed-
stawiciel Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Sił 

stoisko Towarzystwa Przyjaciół Gołębia z lokal-
nymi przysmakami, grill i wiele innych. Wśród 
występujących na scenie znalazły się: Parafi alna 
Orkiestra Dęta z Szastarki, która zadbała także 
o oprawę muzyczną defi lady strażackiej i Mszy, 
zespół „Aplauz” i Natalka Kosmowska, zespół 
„Loret”, kabaret „50+”, dzieci z gołębskiego 
przedszkola i szkoły podstawowej oraz solistki 
z GOK. Niespodzianką wieczoru był humory-
styczny występ Ks. Piotra Kazimierskiego – wi-
kariusza z Gołębia, który zaprezentował swoje 
zdolności wokalne w repertuarze disco-polo. 
Festyn zakończył koncert zespołu z Iławy, któ-
ry do późna bawił publiczność w rytm znanych 
przebojów muzyki tanecznej.

Kamil Lewandowski
Fot. Mariola Kozak, 
Kamil Lewandowski
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Powietrznych w Dęblinie, Pan Bogu-
mił Mitura – skoczek spadochronowy 
i emerytowany pilot, płk Ludwik Paw-
lik.

W obchodach rocznicowych wzię-
li udział m.in. radny powiatowy Pan 
Bogdan Krześniak, przedstawiciele 
władz samorządowych - Zastępca 
Wójta Gminy Puławy Pan Norbert Sta-
szak, Wójt Gminy Kurów Pan Stanisław 
Wójcicki, Państwo Mariola i Edward 
Rozmarynowscy – krewni kpt. Jana 
Serafi na. Obchody odbyły się pod ho-
norowym patronatem: Fundacji im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej w Warszawie, Wójta Gminy 
Puławy i Starosty Puławskiego.

Po zakończeniu ofi cjalnej części uro-
czystości przyszedł czas na wpisy do 
księgi pamięci i wspomnienia przy tra-
dycyjnej żołnierskiej grochówce.

Organizatorzy obchodów pragną 
złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy swoim zaangażo-
waniem i obecnością przyczynili się 
do uświetnienia imprezy: strażakom 
z OSP Opatkowice, delegacji Harcerek 
i Harcerzy ze Związku Harcerstwa RP 

Zwoleński Szczep „Myśl Niepodległa” 
oraz Puławskiemu Towarzystwu Tra-
dycji Narodowych. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy też do Panów 
Sławomira Capały - pasjonata historii 
i znawcy tematyki żołnierzy Cicho-
ciemnych oraz Pana Kamila Wróblew-
skiego –nauczyciela ze Szkoły Muzycz-
nej w Puławach.

Uroczystość zakończyła się późnym 
popołudniem i cieszyła się dużym zain-
teresowaniem lokalnej społeczności. 
Dzięki takim imprezom pamięć o bo-
haterach walczących za Ojczyznę jest 
ciągle żywa.

Tekst i fot. Patrycja Mazurek

Pierwsza łubianka sezonu truskawkowego 2018
Doroczny konkurs na pierwszą łubiankę sezonu tru-

skawkowego w Gminie Puławy został ofi cjalnie rozstrzy-
gnięty. Zwycięzcą został Pan Marek Krzesicki, który jako 
pierwszy dostarczył do urzędu gminy regulaminową łu-
biankę dojrzałych owoców. Truskawki odmiany „Rumba” 
pochodzą z plantacji w Pachnowoli.

Tegoroczna, pierwsza łubianka sezonu została dostar-
czona 16 maja 2018 r. o godz. 13:20. W dotychczasowej 
historii konkursu, Pan Marek zwycięża już po raz trzeci. 
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Najwyższe oceny dla Gminy Puławy
Samorząd i mieszkańcy Gminy Pu-

ławy mają powody do dumy. Gmina 
została wyróżniona w dwóch, nieza-
leżnych od siebie rankingach, w któ-
rych – na wzór szkolnej skali ocen 
– eksperci przyznawali samorządom 
„piątki” i „szóstki”. Nagrody, w imie-
niu gminy, odebrał Wójt Krzysztof 
Brzeziński podczas konferencji, które 
odbyły się 24 maja 2018 r. w Warsza-
wie i Jakubowicach Konińskich.

„Gmina na 5!” to projekt realizo-
wany przez Studenckie Koło Naukowe 
Akceleracji, działające przy Instytu-
cie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Podstawo-
wym celem tej inicjatywy jest ocena 
jakości obsługi, której doświadczyć 
mogą potencjalni inwestorzy lub 
przedsiębiorcy, kontaktujący się  z  
polskimi  urzędami  na  poziomie  lo-
kalnym. Wnikliwym badaniom podle-
gają strony internetowe gmin, a także 
sposób, w jaki urzędnicy odpowiadają 
na wiadomości mailowe.

W tegorocznej edycji rankingu prze-
badano 658 gmin w całej Polsce w tym 
30 z Lubelszczyzny. Tylko 51 jednostek 
otrzymało tytuł „Gmina na 5!”, w tym 
5 z województwa lubelskiego. Obok 
Gminy Puławy były to miasta Lublin, 
Świdnik, Kraśnik i gmina Poniatowa.

Ranking „Gmina na 6” powstał 
przy współpracy redakcji Kuriera Lu-
belskiego i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego. W tym 
projekcie uczestniczyły miasta i gminy 
z Lubelszczyzny, które były oceniane 
w czterech kategoriach – gmina przy-
jazna inwestorom, turystom, środo-
wisku i mieszkańcom. Gmina Puławy 
została oceniona na „szóstkę” jako 
jednostka szczególnie dbająca o spra-
wy i komfort życia swoich mieszkań-
ców.

Przyznane Gminie Puławy wyróż-
nienia potwierdzają wysoką jakość 
świadczonych usług publicznych, pro-
fesjonalizm i zaangażowanie władz 
gminnych oraz pracowników. Utwier-
dzają nas w przekonaniu, że dobrze 
wywiązujemy z powierzonej nam 
misji samorządowej i motywują do 

dalszej, wytężonej pracy dla dobra na-
szych mieszkańców.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

Przypominamy laureatów poprzednich edycji:
- rok 2017 - Pan Mariusz Plewka z Kajetanowa - owoce do-

starczone 5 czerwca 2017 r. o godz. 14:20,
- rok 2016 - Pani Iwona Bachanek z Polesia – owoce do-

starczone 9 maja 2016 r. o godz. 7:45,
- rok 2015 - Państwo Elżbieta i Artur Lisowscy z Kowali - 

owoce dostarczone 14 maja 2015 r. o godz. 8:50,
- rok 2014 - Pan Marek Walasek z Opatkowic - owoce do-

starczone 9 maja 2014 r. o godz. 9:03,
- rok 2013 - Pan Marek Krzesicki z Pachnowoli - owoce do-

starczone 23 maja 2013 r. o godz. 13:20,
- rok 2012 - Pan Marek Krzesicki z Pachnowoli - owoce do-

starczone 21 maja 2012 r. o godz. 13:05,
- rok 2011 - Pan Stefan Walasek z Opatkowic - owoce do-

starczone 19 maja 2011 r. o godz. 11:30.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski
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Natalka Kosmowska wygrała szansę! 
Kolejny sukces wokalny uczennicy z Opatkowic

Powiatowy Dzień Strażaka w Puławach 
- wyróżnieni druhowie z Gminy Puławy

24 maja 2018 r. w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie odbył się konkurs wokal-
ny pt. „WYGRAJ SZANSĘ”, w którym 
wzięło udział ponad 20 młodych 
wokalistek i wokalistów z całej Lu-

belszczyzny. Jego organizatorem 
i sponsorem nagród była Agencja Te-
lewizyjno-Estradowa TV Media.

Poziom konkursu okazał się bardzo 
wysoki, a ocenie podlegały m. in.:  
walory głosowe, muzykalność, umie-

jętności techniczne, ruch sceniczny 
i ogólny wyraz artystyczny. W zmaga-
niach wzięła udział Natalia Kosmow-
ska – reprezentująca Gminę Puławy 
uczennica klasy IV Szkoły Podstawo-
wej w Opatkowicach, która pięknie 

15 maja 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach 
odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Uro-
czystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń, wy-
różnień i awansów dla najbardziej zasłużonych funkcjo-
nariuszy i druhów-ochotników. Obchodom towarzyszył 
Jubileusz 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej Grupy 
Azoty „Puławy”.

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych zna-
leźli się przedstawiciele Gminy Puławy. Panowie Włady-
sław Baćkowski i Eugeniusz Ciucias z OSP w Bronowicach 
zostali odznaczeni Medalami honorowymi im. Bolesława 
Chomicza, nadanymi przez Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP. Dyplomy uznania za długoletnią działalność od 
Zarządu ZOSP otrzymali Pan Ryszard Miturski – OSP Kowa-
la, Pan Marian Ałasa – OSP Kowala, Pan Zdzisław Urbanek 
– OSP Leokadiów i Pan Tadeusz Kierasiński – OSP Łęka. 
Ks. Jerzy Węzka – Proboszcz Parafi i w Gołębiu a zarazem 
Puławski Powiatowy Kapelan Straży Pożarnych został od-
znaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński wspólnie 
z Sekretarzem Panem Pawłem Kamolą wręczyli Medale 
Jubileuszowe z okazji 45. lecia Gminy Puławy i 100 rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyróżnie-
nia otrzymali: Pan Witold Popiołek – Starosta Puławski, 
Pan Grzegorz Podhajny – Komendant Powiatowej Straży 
Pożarnej w Puławach, Pan Wacław Kozioł - Komendant 
Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty „Puławy” oraz 
Ks. Jerzy Węzka.

Kamil Lewandowski
Fot. Sławomir Kłak
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16 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Puławy odbyło się robocze spotkanie Wójta z Sołtysami 
Gminy Puławy, którego celem było omówienie bieżących 
spraw i problemów nurtujących mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości.

17 marca w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego 
w Puławach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wśród laureatów znala-
zła się jedna para z terenu Gminy Puławy – Państwo Wie-
sława i Zygmunt Mordakowie. Serdecznie gratulujemy!

Gminne echo w obiektywie, 
czyli fotografi czny skrót najważniejszych wydarzeń 

zaśpiewała utwór Piosenka o muzy-
ce. Natalce towarzyszyli uczniowie 
z Opatkowic, którzy byli na widowni 
i trzymali kciuki za swoją koleżankę. 
Doping okazał się skuteczny, a Natalka 
zajęła 1. miejsce. Gratulujemy kolej-
nego sukcesu!

Udział Natalki w konkursie oraz wy-
jazd dzieci z Opatkowic był możliwy 
dzięki wsparciu ze strony Gminy Pu-
ławy.

Tekst i fot. Patrycja Mazurek
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26 marca w Urzędzie Gminy Puławy gościł Ks. Bp Mieczy-
sław Cisło – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. 
Wizyta Jego Ekscelencji była związana z uroczystością 
otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Gołębiu.

27 marca odbyły się przesłuchania do Wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej „Mały Głos” pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Puławy. Wójt Krzysztof 
Brzeziński zasiadał w jury konkursu w towarzystwie m.in. 
Romualda Lipko, znanego z legendarnej Budki Sufl era.

27 marca wizytę w Urzędzie Gminy Puławy złożyły dzie-
ci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bro-
nowicach. Najmłodsi przybyli z uśmiechem i życzeniami 
z okazji Świąt Wielkanocnych.

13 kwietnia Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński 
uczestniczył w I Polsko-Austriackim Forum Kultury, które 
odbyło się w Rzeszowie. Wydarzenie zgromadziło wielu 
samorządowców, dyplomatów, przedstawicieli środowisk 
społecznych oraz miast partnerskich z Austrii

18 kwietnia w miłej i sympatycznej atmosferze odby-
ło się poświąteczne spotkanie Koła PZERiI, działającego 
w Borowej. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Krzysztof 
Brzeziński.

26 kwietnia w Urzędzie Gminy Puławy odbyło się ro-
bocze spotkanie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami 
w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S12 
na terenie Gminy Puławy.
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Uczniowie z Zarzecza oddali hołd 
Żołnierzom Niezłomnym

1 marca 2018 r., jak co roku w Szko-
le Podstawowej w Zarzeczu uczczono 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

Uczniowie szkoły podstawowej oraz 
gimnazjaliści wysłuchali prezentacji 
swoich koleżanek z klasy VII oraz obej-
rzeli fi lm poświęcony pamięci bohate-

rów walczących o wolną i suwerenną 
Ojczyznę z sowieckim okupantem. 
W pełnej szacunku ciszy śledzili losy 
ludzi w różnym wieku, którzy poświę-
cali swą młodość, zdrowie i życie by 
dochować wierności słowom żołnier-
skiej przysięgi i ujrzeć Polskę znów 
niezawisłą. Ponadto Pani Agnieszka 

29 kwietnia druhowie ochotnicy z powiatów lipskiego, 
kozienickiego, zwoleńskiego i puławskiego pielgrzymowali 
do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wy-
sokim Kole. W uroczystościach wzięli udział przedstawicie-
le z OSP Leokadiów i OSP Opatkowice.

4 maja w Kościele pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Go-
łębiu odbył się koncert organowy, zorganizowany przez To-
warzystwo Przyjaciół Gołębia. W repertuarze znalazły się 
dzieła wybitnych mistrzów renesansu, baroku, romanty-
zmu i muzyki XX w. w wykonaniu wirtuoza Pawła Wróbla.

16 maja w bibliotece szkolnej w Górze Puławskiej odby-
ły się prezentacje najmłodszych uczestników tegorocznej 
edycji konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardow-
skiego.

23 maja w Urzędzie Gminy Puławy odbyło się robo-
cze spotkanie Wójta Gminy Puławy z dyrektorami szkół 
i przedszkoli działających na terenie gminy. Omówiono 
najważniejsze zagadnienia związane z bieżącym funkcjo-
nowaniem gminnej oświaty.

Redakcja
Fot. UGP
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Z życia Szkoły Podstawowej w Opatkowicach
9 stycznia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 

gościła Wędrującą Filharmonię. Przybyli artyści zaprosi-
li uczniów do wspólnego muzykowania, klaskania i ruchu 
przy dźwiękach saksofonu, akordeonu i keyboardu. Było to 
dla dzieci miłe przeżycie i ciekawa lekcja muzyki.

Dni Babci i Dziadka to bardzo miłe święta. Dnia 17 stycz-
nia uczniowie przygotowali dla swoich dziadków wyjątkowe 
upominki – były życzenia, kwiaty, piosenki oraz jasełka i fe-
sti wal kolęd. Potem licznie zgromadzeni seniorzy udali się 
na słodki poczęstunek przy kawie w towarzystwie wnucząt.

23 stycznia w szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa. 
Ponad trzygodzinny maraton tańca, śmiechu i radości do-
starczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń i emocji. 
Było gwarno i kolorowo, gdyż niektórzy uczniowie  przybyli 

w ciekawych przebraniach, furorę robiły zwłaszcza popular-
ne w ostatnim czasie unicorny, czyli jednorożce. Wszyscy 
świetnie się bawili i już czekają na następną dyskotekę.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 roku, żeby pod-
kreślić bogactwo i różnorodność językową świata. Chciano 
również zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych oraz 
ginących.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Opatkowicach obył 
się konkurs polonistyczny. Jego uczestnicy – reprezentanci 
klas IV-VII – musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami z za-
kresu języka polskiego. Była więc ortografi a, poezja, praca 
ze słownikami, a nawet mitologiczne kalambury czy kryp-
togramy. Mimo zaciętej rywalizacji, zawodnicy świetnie się 
bawili, tym bardziej, że w tym konkursie nie było przegra-
nych. 

Takie połączenie nauki z zabawą było doskonałą okazją, 
by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa ję-
zykowego.

Filipek przygotowała wystawę przy-
bliżającą postać Danuty Siedzikówny 
ps. „Inka”, siedemnastolatki, która 
pomimo swojego młodego wieku wal-
czyła z okupantem, a następnie była 
więziona przez władzę komunistycz-

ną i stracona w gdańskim więzieniu. 
Ta szlachetna i niezłomna postać bez 
wątpienia warta jest upamiętnienia. 
Pani dyrektor Iwona Krzyżanowska 
podzieliła się ze wszystkimi swoimi 
refl eksjami związanymi z obchodzo-

nym świętem i na koniec uczczono 
poległych bohaterów minutą ciszy.

Agnieszka Filipek
Fot. SP Zarzecze
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Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Opat-
kowicach zrobiło się bardzo zielono. Powodem nie były 
pierwsze kwitnące rośliny, ale ubrania uczniów, którzy po-
stanowili w ten nietypowy sposób powitać tę najbardziej 
zieloną i kolorową porę roku. Uczniowie z klas IV-V zapre-
zentowali się tego dnia w radosnych, wiosennych piosen-
kach, natomiast siódmoklasiści przedstawili scenkę pt. 
„Dzień wagarowicza”. Następnie uczniowie udali się na 
spacer, którego zwieńczeniem było topienie Marzanny. Po 
powrocie z wyprawy odbyło się ognisko, podczas którego 
każdy mógł posilić się pieczonymi kiełbaskami i jabłkami. 
Dzień ten dzieci spędziły więc bardzo wesoło i nikt nie my-
ślał o wagarach.

Wielki Tydzień to czas przygotowań do Świąt Wielkanoc-
nych. W tych dniach uczniowie z klas IV-VII podczas uro-
czystego apelu zaprezentowali przygotowane przez siebie 
misterium. Dzięki ich zaangażowaniu, dekoracji i pięknym 
strojom mogliśmy na chwilę przenieść się w odlegle czasy 
do Jerozolimy i autentycznie przeżyć smutek Drogi Krzy-
żowej i radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Na zakończe-

nie Pani Dyrektor podziękowała młodym aktorom i złożyła 
wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. 

28 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatko-
wicach udali się na nietypową wycieczkę. Celem podróży 
było bowiem lotnisko w Dęblinie, a główną atrakcją – prze-
lot awionetką nad miastem. Dla wszystkich okazało się to 
niezwykłym przeżyciem, gdyż większość dzieci pierwszy raz 
miała okazję lecieć tego typu samolotem. Długo nie zapo-
mnimy tych emocji i widoków obserwowanych z wysokości 
300m.

Tekst i fot. Patrycja Mazurek

VI edycja Gminnego Konkursu Ortografi cznego 
„Mistrz Ortografi i” już za nami!

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Górze Pu-
ławskiej odbyła się VI edycja Gminnego Konkursu Ortogra-
fi cznego „MISTRZ ORTOGRAFII”. Honorowy patronat nad 
nim objął Pan Krzysztof Brzeziński, Wójt Gminy Puławy.  

Nadrzędnym celem konkursu było zachęcanie młodego 
pokolenia do pogłębiania swoich umiejętności posługiwa-
nia się pisemną odmianą naszego języka oraz rozwijanie 
zainteresowań językiem polskim jako składnikiem dziedzic-
twa kulturowego.

W tym roku zmieniliśmy formę konkursu – uczniowie mie-
li do napisania tylko dyktando. Przebiegał on na dwóch eta-
pach: szkolnym i gminnym, a także w dwóch kategoriach: 
dla uczniów klas IV – V oraz dla uczniów klas VI – VII. Swoją 

wiedzę ortografi czną sprawdziło 33 uczestników z siedmiu 
szkół naszej gminy: Leokadiowa, Zarzecza, Gołębia, Boro-
wej, Bronowic, Opatkowic i Góry Puławskiej. Nad prawidło-
wym przebiegiem konkursu czuwała powołana komisja.

„Mistrzem ortografi i” VI edycji Gminnego Konkursu 
Ortografi cznego w kategorii uczniów klas IV – V został 

Rafał Ślęk 
ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu.

Wyróżnienia otrzymali:
Przemysław Koza 

ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej,
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Uczniowie z Gołębia poznawali historię lotnictwa
23 maja 2018 r. odbyła się długo wyczeki-

wana wycieczka szkolna klasy III b ze Szkoły 
Podstawowej w Gołębiu. Naszym celem było 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie 
mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawostek 
na temat samolotów oraz wszelkich pojazdów 
poruszających się na niebie.

Uczniowie wysłuchali ciekawego opowiada-
nia o historii oraz współczesności sił powietrz-
nych w Polsce. W muzeum zgromadzonych 
jest wiele eksponatów: dokumenty, fotografi e 
z pola bitwy, pilotów, dowódców, mundury lot-
ników, amunicja.

Największe wrażenia wywarły na nas samolo-
ty na dziedzińcu muzeum. Kilkadziesiąt różnych 
statków powietrznych, helikoptery, samoloty, 
mogliśmy zobaczyć z bliska. Oczywiście byliśmy 
również w środku samolotu pasażerskiego.

Monika Murat
Fot. SP Gołąb

Maciej Śpiewak 
ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej.

„Mistrzem ortografi i” VI edycji Gminnego Konkursu Orto-
grafi cznego w kategorii uczniów klas VI– VII została 

Estera Karpeta 
ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej.

Wyróżnienie otrzymała:
Natalia Zagańczyk 

ze Szkoły Podstawowej w Leokadiowie.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu! Szczególne podzięko-
wania kierujemy w stronę Pana Krzysztofa Brzezińskiego 
Wójta Gminy Puławy oraz Pani dyrektor Hanny Padewskiej 
za pomoc w zorganizowaniu konkursu. Pragniemy również 
podziękować wszystkim nauczycielom za przygotowanie  
uczniów do konkursu, a przede wszystkim uczestnikom bio-
rącym udział w niełatwym przedsięwzięciu. Kolejna szansa 
już za rok! Do zobaczenia. 

Bożena Koza
Fot. SP Góra Puławska
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Lekcja otwarta z okazji Dnia Matki
Z okazji Dnia Matki, w dniu 25 maja 

2018 r. zorganizowałam i prowadzi-
łam zajęcia otwarte dla rodziców 
klasy trzeciej. Celem spotkania było 
m.in.: tworzenie poczucia emocjonal-
nych więzi rodzinnych, uświadomie-
nie matkom ich roli i ważności w życiu 
dziecka, kształtowanie umiejętności 
słuchania dziecka i komunikowania 
się z nim, wytworzenie miłej atmos-
fery, zaufania do nauczyciela i szkoły, 
rozwijanie u uczniów ekspresji słow-
nej, ruchowej i wyrażanie wdzięczno-
ści i szacunku wobec mam.

Spotkanie rozpoczęło się od przy-
witania przybyłych gości. Następnie 
wszyscy wspólnie wysłuchaliśmy in-
scenizacji pt. „Mamy jak z obrazka”, 
którą przygotowali uczniowie. Po in-
scenizacji mamy dostały od dzieci sa-
modzielnie wykonane laurki z życze-
niami. Po krótkiej części artystycznej 

uczniowie przystąpili do przygotowa-
nia kolejnej niespodzianki. Było nią 
przygotowanie opisu swojej mamy, 
który dzieci wykonały na ozdobnej 
kartce i również wręczyły mamie na 
pamiątkę. Na zakończenie życzenia 
z okazji Dnia Matki złożył Pan Dyrektor 
Krzysztof Gowin, a dzieci wręczyły sa-
modzielnie uzupełnione dyplomy dla 
Najukochańszej Mamy.

Z moich obserwacji wynika, że mamy 
były bardzo zadowolone i wzruszone 
postawą swoich pociech na zajęciach. 
Serdecznie dziękuję Mamom  za licz-
ne przybycie na zajęcia. Życzę pogody 
ducha i wytrwałości, zdrowia, sił i co-
dziennej radości.

Monika Murat
Fot. SP Gołąb

Dąb Niepodległości w Górze Puławskiej
27 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Pod-

stawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej 
posadzili w przyszkolnym parku drzewko 
w ramach wojewódzkiego programu „Dąb 
Niepodległości”. 

Inicjatywa ta nawiązuje do spontaniczne-
go sadzenia dębów, którego w 1918 r. do-
konywali nasi przodkowie, świętując w ten 
sposób powrót Polski na mapę Europy po 
123 latach niewoli. Jest to też próba podzię-
kowania i oddania hołdu rodakom, którzy 
doprowadzili do odzyskania niepodległości.

Posadzony dąb ma przypominać bohater-
ską przeszłość, a przypisywane mu przymio-
ty siły, potęgi i długowieczności mają jedno-
czyć Polaków w trosce o nasze wielkie dzie-
dzictwo – Polskę.

Korzystając z rady wielkiego kompozyto-
ra – Krzysztofa Pendereckiego, pod korzenie 
dębu położyliśmy jajka, które mają nie tylko 
użyźnić glebę, sprawią też, że będzie on rósł 
szybko i wysoko...

Alina Osiak
Fot. SP Góra Puławska
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Uczniowie z Gołębia na Zielonej Szkole
Od wielu już lat, uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej w Gołębiu wyjeżdża-
ją  w okresie wiosennym na Zieloną 
Szkołę o charakterze profi laktyczno – 
rekreacyjnym. Celem głównym, jaki 
założyliśmy, było ukazanie młodzieży 
pozytywnych form spędzania czasu, 
wolnych od uzależnień i nałogów.

W tym roku nasza Zielona Szkoła 
miała miejsce w Zakopanym w dniach 
22 – 25.05. 2018 r. Po drodze do sto-
licy polskich Tatr zwiedziliśmy prze-
piękny Kraków, gdzie pogłaskaliśmy 
wawelskiego smoka i pospacerowa-
liśmy po rynku. Pogoda była piękna 
i sprzyjała wędrówkom po górskich 
szlakach. Mogliśmy podziwiać więc 
Dolinę Kościeliską, piękne krajobra-
zy z Kasprowego Wierchu, pospace-
rować po Gubałówce i poczuć góry 
w nogach.

Największą jednak atrakcją był cało-
dniowy pobyt w Parku Rozrywki Ener-
gylandia w Zatorze. Niezapomniane 
chwile, przypływ adrenaliny i pokony-

wanie własnych ograniczeń i słabości, 
wzajemna pomoc i wsparcie – tego 
wszystkiego mogliśmy doświadczyć 
i w górach i w Zatorze.

Tradycją naszych wyjazdów jest 
QUIZ. Uczniowie muszą jak najwięcej 
zapamiętać podczas zwiedzania i po-
gadanek profi laktycznych, by podczas 
konkursowej rywalizacji wykorzystać 
zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Dorota Jabłońska
Fot. SP Gołąb

Działania na rzecz naszej Planety 
w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej

Pierwszym przedsięwzięciem był 
udział  po raz XVI w Akcji „Drzew-
ko za butelkę”, organizowanej przez 
Grupę Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A. Uczestniczyli w niej uczniowie 
ze wszystkich klas. Akcja cieszyła się 
dużą popularnością wśród dzieci i ro-
dziców.

Dalsze działania dotyczyły poszerza-
nia wiedzy i umiejętności z ekologii 
i ochrony środowiska. Uczniowie wy-
korzystali do tego celu polecane przez 
nauczycieli przyrody i biologii adresy 
stron internetowych oraz fachową li-
teraturę.

Kolejnym krokiem było zorganizowa-
nie dwóch konkursów. Jeden z nich to 
konkurs wiedzy ekologicznej przepro-
wadzony w dwóch kategoriach: klas 

3-4 i klas 5-7. Drugi to konkurs plastycz-
ny dla uczniów klas 4-7 na temat: Eko 
miasto, Eko wieś, Eko gospodarstwo.

Kulminacyjnym punktem „Działań 
na rzecz naszej Planety” było uroczy-
ste podsumowanie tych przedsięwzięć 
oraz wręczenie nagród przez przed-
stawicieli Zakładów Azotowych w Pu-
ławach i Panią Dyrektor. Podczas tej 
uroczystości można było obejrzeć wy-
stawę prezentującą prace wszystkich 
uczniów konkursu plastycznego. 

Dzięki podjętym działaniom nasi 
uczniowie świadomie dbają o najbliż-
sze środowisko.

Nauczyciele przyrody
Szkoły Podstawowej
w Górze Puławskiej
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Ach, Roztocze jakie piękne…
W dniach 10-11.05. 2018 r. ucznio-

wie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Bronowicach pod opieką Pani Ali-
cji Seroki i Pani Małgorzaty Urbanek 
uczestniczyli w wycieczce przyrodni-
czo – krajoznawczej na Roztocze. 

Program wyjazdu był bardzo bogaty 
w różnego rodzaju atrakcje. W drodze 
do Krasnobrodu odwiedziliśmy Szcze-
brzeszyn i słynny drewniany Pomnik 
Świerszcza, Zwierzyniec - Staw Echo 
oraz udaliśmy się do Rezerwatu Czar-
towe Pole, aby zobaczyć i usłyszeć 
„szumy” na rzece Sopot. 

W Krasnobrodzie odwiedziliśmy 
Kapliczkę na wodzie, gdzie bije źró-
dło słynące łaskami uzdrawiania oraz 
zwiedzaliśmy Kościół pw. Nawiedzenia 
NMP z zespołem klasztornym. Ogląda-
liśmy również panoramę „serca Rozto-
cza” z wieży widokowej w kamienioło-
mie. Wieczorem odbyły się warsztaty 
profi laktyczne. 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Za-
mość - Ogród Zoologiczny, Starówkę 
Zamojską z pięknymi ormiańskimi ka-
mieniczkami i Ratuszem, Katedrę pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. 
Tomasza Apostoła, fortyfi kacje twier-
dzy zamojskiej oraz mostek miłości 
z kłódkami. W Prochowni obejrzeliśmy 
pokaz multi medialny „Historia twier-

dzy i miasta Zamość”. W czasie jazdy 
autokarem podziwialiśmy piękne kra-
jobrazy Roztocza i Wyżyny Lubelskiej.

Dziękujemy organizatorowi wyciecz-
ki – Biuro Turystyki Szkolnej w Dębli-
nie – oraz przewodnikowi Panu Stani-
sławowi Turskiemu.

Tekst i fot. Małgorzata Urbanek

Świętokrzyskie, jakie cudne, czyli 
przedszkolaki z Bronowic zdobywają góry

Tradycyjnie w maju dzieci z od-
działu przedszkolnego w Bronowi-
cach z wychowawczynią Panią Alicją 
Górską uczestniczyły w wyjeździe 
z okazji Święta Rodzinki.

Tym razem na prośbę dzieci zapro-
siliśmy rodziców na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. Bardzo chcieliśmy 
przekonać się, czy góry w rzeczywi-
stości są tak piękne jak na zdjęciach 
w albumach.

30 maja 2018 r. o świcie wyruszy-
liśmy na daleką wyprawę. Była pięk-
na pogoda, super prowiant, upo-
minki i najważniejsze - uśmiechy na 
twarzach wszystkich podróżników. 
W czasie wyjazdu było wesoło - na 
początku zorganizowaliśmy fanta-
styczny konkurs piosenki, potem słu-
chaliśmy ciekawych opowieści prze-
wodnika. 
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Młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bronowicach w „Krainie Rumianku”

Piękna pogoda, wyśmienity hu-
mor i wesołe piosenki towarzyszyły 
uczniom klasy I, II i V podczas wy-
cieczki do ,,Krainy Rumianku” w miej-
scowości Hołowno, która odbyła się 
23 maja 2018 r. Tradycją naszych 
wyjazdów wycieczkowych jest to, że 
jadą z nami rodzice i babcie. Podróż 
na miejsce trwała około 2 godziny. 
W autokarze nie nudziliśmy się - było 
karaoke.

,,Kraina Rumianku” jest miejscem 
zaczarowanym. Przy wejściu przy-
witała nas gwarą starsza pani, ubra-
na w ludowy strój. Uczestniczyliśmy 
w dwóch warsztatach: ,,Od ziarenka 
do bochenka” i ,,Od włókna do tka-
niny”. Na pierwszych pani przewod-
niczka bardzo ciekawie opowiadała 
o życiu na dawnej wsi. Obejrzeliśmy 
mnóstwo eksponatów. Poznaliśmy 
tradycyjne sposoby uprawy zboża 
i jego przechowywania. Uczestniczy-
liśmy w młóceniu cepem, mieleniu 
zboża w ręcznych żarnach. Przygoto-
wywaliśmy ciasto i robiliśmy z niego 
rogaliki drożdżowe nadziewane mar-
moladą. Kiedy byliśmy na kolejnych 
warsztatach, nasze rogaliki piekły się 
w piecu chlebowym. 

Następne warsztaty rozpoczęły się 
spacerem do gospodarstwa, w któ-

rym uprawiano na polu len. Każdy 
mógł zobaczyć jak wygląda ta roślina 
na żywo. Niektóre już kwitły na nie-
biesko. Później w stodole, na 15 mi-
nutowym fi lmie edukacyjnym, pozna-
liśmy etapy przygotowania pola pod 
zasiew, pielenia, wyrywania, młóce-
nia i roszenia lnu. Uczestniczyliśmy 
w obróbce włókna lnianego - łama-
niu, wybijaniu paździerza, czesaniu, 
przędzeniu nici na wrzecionie i koło-
wrotku aż po fi nalne tkanie płótna.

Na zakończenie naszego pobytu 
w ,,Krainie Rumianku” było ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, a na deser 
nasze, własnoręcznie robione droż-
dżowe rogaliki.

W powrotnej drodze zatrzymaliśmy 
się na lody. Szczęśliwi i pełni wrażeń 
wróciliśmy późnym popołudniem do 
domu.

Anna Dębiec
Fot. Ewa Słowacka-Pitucha

Po chwili okazało się, że jesteśmy 
już w Starachowicach. W Muzeum 
Przyrodniczym oglądaliśmy okazy 
polskich gadów, potem wspólnie z ro-
dzicami lepiliśmy z masy solnej swoje 
okazy. Następnie dowiedzieliśmy się, 
jak powstają ślady dinozaurów, po 
czym wykonaliśmy odlewy swoich 
śladów. Na koniec wizyty w Staracho-
wicach zwiedziliśmy wystawę paleon-
tologiczną.

Następnym punktem naszej wypra-
wy był Święty Krzyż. Z zainteresowa-
niem oglądaliśmy klasztor, kaplicę, 
a odważni rodzice nawet kryptę. Po-
ważnym wyzwaniem było wejście na 

gołoborze, ale nikogo nie zdziwiło to, 
że dzieciaki były na górze pierwsze 
i nawet się nie zmęczyły.

Droga powrotna była znacznie ła-
twiejsza, bo zjechaliśmy kolejką elek-
tryczną do Szklanej Huty. Aby wejść 
do wioski średniowiecznej dzieci 
musiały nauczyć się zaklęcia, a rodzi-
ce przebrać się w specjalne stroje. 
W domku garncarza przygotowaliśmy 
niespodziankę dla rodziców. Z okazji 
ich święta odśpiewaliśmy „Sto lat”, 
ale gwoździem programu był tort, 
który dla nich przygotowaliśmy. Ro-
dzice byli wzruszeni, a my zadowole-
ni, bo plan się udał.

Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale 
szczęśliwi „bo kto rodzinkę fajną ma, 
ten jest szczęśliwy tak jak ja!”

Dziękujemy rodzicom za wspólny 
wyjazd, panu kierowcy za wyrozu-
miałość dla naszej głośnej gromadki 
oraz panu przewodnikowi za fanta-
styczne opowieści.

Tekst i fot. Alicja Górska
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Kolejny raz w naszej szkole odbyła się akcja ekologiczna 
pn. „Drzewko za butelkę”, organizowana przez Zakłady 
Azotowe Puławy. Polegała ona na zbieraniu plasti kowych 
butelek po napojach typu PET. W zamian za opakowania, 
które trafi ają do recyklingu, trzy najlepiej zbierające kla-
sy z naszej szkoły otrzymały nagrody - dyplomy i upomin-
ki rzeczowe. Zwycięska klasa VI otrzymała dodatkowo 
nagrodę pieniężną.

 W akcji uczestniczyły wszystkie klasy szkoły podstawo-
wej. W tym roku uczniowie naszej szkoły zebrali 138 897 
sztuk butelek. Średnia liczba butelek na jednego ucznia 
w szkole wyniosła 862 sztuki. Tegoroczna akcja zakończyła 
się 8 maja br.

Najlepszym zbieraczem w naszej szkole została uczen-
nica klasy V - Natalia Pyra, która zebrała 14 500 butelek. 
Dużo butelek zebrał także Franciszek Grzybowski z klasy 
VI - 12 000, Łukasz Cybula z klasy III b – 6 500 oraz Izabela 
Rułka z klasy III a – 5 100, Julia Łucjanek z klasy III a – 5 000 

Jan Cybula z klasy III b – 5 000, Dorota Cybula z klasy VI – 
5 000, Olaf Łucjanek z klasy VI – 5 000

 Trzy najlepsze klasy w ilości butelek na jednego ucznia:
• I miejsce - klasa VI - 1 803 sztuk/ na osobę; ilość wszyst-

kich butelek w klasie 41 464,
• II miejsce - klasa V - 1 699 sztuk/ na osobę; ilość wszyst-

kich butelek w klasie 32 282,
• III miejsce - klasa III b - 1 285 sztuk/ na osobę; ilość 

wszystkich butelek w klasie 24 414.
4 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie akcji 

przez przedstawicieli Zakładów Azotowych. W zamian za 
zebrane butelki otrzymaliśmy kilkanaście małych drzewek, 
które zostały zasadzone wzdłuż ogrodzenia szkolnego pla-
cu zabaw.

 Donata Szewczyk 
Koordynator akcji w Szkole Podstawowej w Gołębiu

Podsumowanie XVI edycji Akcji 
„Drzewko za butelkę” 2018 w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Deszczowy Kraków i szalona Energylandia
W dniach 17-18 maja 2018 roku odbyła się dwudniowa 

wycieczka szkolna do Krakowa i Energylandii. Uczestni-
czyli w niej uczniowie klas 4-7 ze szkół podstawowych 
w Opatkowicach i Leokadiowie wraz z nauczycielkami.

Zbiórkę mieliśmy o siódmej rano, ale wyjechaliśmy 
trochę później. Podróż autokarem trwała około pięciu 
godzin. Po przyjeździe do Krakowa jako pierwszą zwiedzi-
liśmy Katedrę na Wawelu. Pani przewodnik opowiadała 
nam o historii wzgórza wawelskiego. Zobaczyliśmy tam m. 
in. Dzwon Zygmunta, nagrobki Państwa Kaczyńskich, Ada-
ma Mickiewicza oraz różnych polskich królów. Później po-
szliśmy do kościoła, w którym modlił się Święty Jan Paweł 
II, mieliśmy również możliwość siąść w tej samej ławce 
i na tym samym miejscu, co nasz papież. Następnie uda-
liśmy się na rynek główny, gdzie pod Sukiennicami schro-
niliśmy się przed deszczem. Pan przewodnik ogłosił czas 
wolny na zakup pamiątek, który wszyscy chętnie wykorzy-
stali. Ostatnim punktem zwiedzania Krakowa była wizyta 
u Smoka Wawelskiego ziejącego prawdziwym ogniem. 
Zrobiliśmy sobie tam pamiątkowe zdjęcie i ruszyliśmy da-
lej. Pojechaliśmy do schroniska, w którym wszyscy zmę-
czeni po podróży i zwiedzaniu dawnej stolicy Polski ma-
rzyli tylko o pójściu spać.

Następnego dnia wstaliśmy o 6.30, posprzątaliśmy 
w pokojach i poszliśmy na śniadanie, po którym wyje-
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Dzień Brytyjski w Leokadiowie

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Borowej

W tym roku „Dzień Brytyjski” 
w Szkole Podstawowej w Leokadio-
wie stanął pod znakiem zapytania. 
Wszyscy zgromadzeni byli ubrani 
w kolory fl agi brytyjskiej, przygoto-
wani do udziału w konkursach, sala 
odpowiednio ustrojona, jednak nie 
było nagród, a jedynie kolorowa za-
mknięta walizka na środku sali…

Okazało się, że nagrody utknęły 
w zamkniętej na szyfr walizce. Aby ją 
otworzyć wszystkie klasy musiały wy-
kazać się znajomością języka angiel-
skiego i kreatywnością. Po rozwiąza-
niu szeregu zadań uczniowie otrzymali 
wskazówkę gdzie szukać cyfr tworzą-
cych kod. Przedstawiciele klas odna-
leźli szyfr we wskazanym miejscu. Po 

kilku próbach udało się otworzyć wa-
lizkę, jak się okazało, pełną nagród.

Wtedy spokojnie można było rozpo-
cząć konkurencje konkursowe. Pierw-
szy konkurs przeznaczony był dla klas 
starszych a dotyczył znajomości an-
gielskich idiomów. Walka była bardzo 
zaciekła, ostatecznie najlepszą znaw-
czynią idiomów angielskich okazała się 
Natalia Zagańczyk z kl VI. Drugie miej-
sce uzyskał Wiktor Jankowski (kl. VI), 
a trzecie - Patrycja Matysiak (kl. VI).

Pomiędzy konkursami pojawiały się 
przerywniki muzyczne. Piosenki w ję-
zyku angielskim prezentowali ucznio-
wie naszej szkoły.

Kolejne nagrody otrzymali ucznio-
wie klas młodszych za udział w kon-

kursie ,,Obraz - Wyraz’’. I miejsce zdo-
była – Weronika Jankowska, II miejsce 
– Filip Chojnacki, III miejsce – Wiktoria 
Szymańska, wyróżnienie - Natalia Ko-
białka. Piękne prace uczniów można 
obecnie podziwiać na tablicy w szkole. 

Podczas tego uroczystego dnia włą-
czyliśmy się również w akcję „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Uczniowie klas 
starszych przeczytali zgromadzonym 
bajkę w języku angielskim pt. „Cinde-
rella”.

Nagrodzeni zostali również ucznio-
wie w ubraniach najlepiej odzwiercie-
dlających fl agę brytyjską, a byli to: Szy-
mon Bienias z kl „0” oraz Bartłomiej 
Czarnecki z kl IV.

Aldona Chabros

9 maja 2018 r. w sali teatralnej 
w Parafi i Miłosierdzia Bożego w Pu-
ławach odbył się III Festi wal Histo-
ryczny „Żołnierze Wyklęci zawsze 
w naszej pamięci”. Konkurs, które-
go celem były m.in. edukacja histo-
ryczna, popularyzacja treści patrio-
tycznych, ocalenie od zapomnienia 
„Żołnierzy Wyklętych”, bohaterów 
polskiego podziemia niepodległo-
ściowego oraz upowszechnienie 

wiedzy na ich temat, podzielony był 
na dwie kategorie: konkurs poetycki 
oraz konkurs wokalno-muzyczny.

W przesłuchaniach konkursowych 
wzięło udział blisko 100 osób ze szkół 
podstawowych i średnich powiatu 
puławskiego. Wśród uczestników 
znaleźli się także uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Borowej, dla któ-
rych udział w konkursie zakończył się 
wielkim sukcesem, ponieważ wszy-

scy uczniowie naszej szkoły zgłoszeni 
do III Festi walu Historycznego zajęli 
miejsca na podium.

W kategorii zespół wokalno-mu-
zyczny I miejsce zdobył duet Nikola 
Ciesielska i Wiktoria Machul z piosen-
ką „Miasto”. W tej samej kategorii III 
miejsce przypadło zespołowi w skła-
dzie: Nikola Ciesielska, Maria Miazga 
i Nikola Grzybowska, który wykonał 
utwór pt. „Walczyk”.

chaliśmy do Energylandii znajdującej się w Zatorze. Po 
wejściu do parku rozrywki, wszyscy chcieli jak najszybciej 
skorzystać z jego atrakcji. Niektóre z nich były naprawdę 
emocjonujące. Mnie najbardziej spodobał się Dragon Co-
aster, który dostarczył wielu wrażeń. Innym uczestnikom 
wycieczki podobały się też inne obiekty, takie jak np. For-
muła 1, Bumerang czy Aztec Swing. Po zbiórce wyjechali-
śmy do domu, a po drodze zjechaliśmy jeszcze na obiad. 
Na miejscu byliśmy około dwudziestej drugiej, wyczerpa-
ni wrażeniami, ale zadowoleni.

Chętnie powtórzyłabym ten wyjazd, gdyż obfi tował 
w wiele atrakcji i mogłam spędzić wesoło czas z moimi 
przyjaciółmi. 

Aleksandra Bachanek, kl. V
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
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W kategorii recytacja szkół podsta-
wowych jury przyznało II miejsce Ja-
kubowi Kowalskiemu za wiersz Tade-
usza Porayskiego „Służewiec”.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni 
wystąpili jeszcze raz 11 maja podczas 
koncertu laureatów, w trakcie które-
go na widowni zasiedli m.in. komba-
tanci, przedstawiciele organizatorów 
oraz rodzice i dziadkowie nagrodzo-

nych. Nie brakowało łez, wzruszeń, 
podziękowań i słów uznania za wyso-
ki poziom prezentowanych utworów 
poetyckich i muzycznych.

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy miejsc na podium 
i wysokiego poziomu konkursu.

Opiekun przygotowujący uczniów
Jarosław Chmielewski

Obchody świąt majowych 
w Szkole Podstawowej w Borowej

Wycieczka uczniów z Borowej

23 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia 
poświęcona świętom majowym. Uroczystość rozpoczęła 
się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego oraz 
wysłuchania hymnu Gminy Puławy. Następnie młodzi ar-
tyści przypomnieli o ważnych rocznicach i świętach, któ-
re obchodzimy w pierwszych dniach maja. Święcie Pracy 
i rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 
maja, Dniu Flagi Państwowej – 2 maja oraz 227 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do świąt tych nawiązywa-
ły wiersze i piosenki wykonane przez naszych uczniów. Ca-
łość uzupełniona została prezentacją multi medialną na te-
mat polskich symboli narodowych. W tej części programu 
widzowie zapoznali się z genezą naszego herbu narodo-
wego – Orła Białego, fl agi państwowej oraz poznali pieśni 
hymniczne pełniące przed wiekami rolę hymnu państwo-
wego lub pretendujące do tego miana. W prezentacji nie 
mogło zabraknąć symboli naszej małej ojczyzny – Gminy 
Puławy. Przedstawione zostały herb, fl aga oraz sztandar 
Gminy Puławy ustanowione Uchwałą Rady Gminy Puławy 

Nr XXI/120/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. Na zakończe-
nie uczniowie klas II,III i IV zatańczyli poloneza przygoto-
wanego pod kierunkiem pani Moniki Łucjanek. 

Jarosław Chmielewski

W dniach 24-26 kwietnia 2018 r. 
uczniowie klas IV-VII naszej szkoły 
wybrali się na pierwszą od wielu lat 
kilkudniową wycieczkę, w czasie któ-
rej odwiedziliśmy Kraków, Zakopane 
oraz Wieliczkę. 

Pierwszym punktem naszej wypra-
wy był Kraków, gdzie mogliśmy po-
dziwiać Kościół Mariacki ze słynnym 
gotyckim ołtarzem wykonanym przez 
Wita Stwosza. Następnie przez rynek 

udaliśmy się do Sukiennic i dalej na 
wzgórze wawelskie, gdzie mogliśmy 
zobaczyć komnaty zamku królewskie-
go ozdobione m.in. słynnymi arrasami.

Drugi dzień zarezerwowany był na 
wyprawę w góry. Wędrówkę zaczę-
liśmy od Doliny Strążyskiej, z której 
mieliśmy piękny widok na Giewont. 
Po dotarciu do wodospadu Siklawica 
i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia wró-
ciliśmy, aby Drogą pod Reglami przejść 

pod Wielką Krokiew w Zakopanem. 
Następnie przez Krupówki dotarliśmy 
pod Gubałówkę, na którą wjechali-
śmy kolejką, aby podziwiać panora-
mę Zakopanego i Tatr. Odpocząwszy 
i nacieszywszy oczy pięknymi widoka-
mi ruszyliśmy w dalszą wędrówkę do 
Zębu – najwyżej położonej miejsco-
wości w Polsce i jednocześnie rodzin-
nej miejscowości naszego najlepszego 
skoczka narciarskiego Kamila Stocha.
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Wędrujemy po mapie świata….

Uczniowie z Borowej z sukcesem 
w Powiatowym Turnieju BRD

3 marca 2018 r. odbyła się kolejna, 
IX edycja Międzyszkolnego Konkur-
su Geografi cznego o zasięgu woje-
wódzkim pn. „Wędrujemy po mapie 
świata”. Konkurs organizowany jest 
przez XXI LO im. Św. Stanisława Kostki 
w Lublinie (Biskupiak) i kierowany jest 
do uczniów klas gimnazjalnych woje-
wództwa lubelskiego.

Tegoroczna edycja konkursu, podob-
nie jak w poprzednich latach, została 
objęta Honorowym Patronatem Lu-
belskiego Kuratora Oświaty - Pani Te-
resy Misiuk oraz Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Miasta Lublin – Pana 
Krzysztofa Żuka.

W konkursie uczestniczyło troje 
uczniów Gimnazjum w Zarzeczu: Do-
minika Krekora, Paulina Wójcicka i Ma-
teusz Łuczyński.

W obecnej edycji, podobnie jak 
i w poprzedniej, nasz reprezentant – 
Mateusz Łuczyński znalazł się wśród 
laureatów na 3 miejscu.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w nauce i w rozwijaniu swoich 
zainteresowań.

Tekst i fot. Małgorzata Urbanek

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego rozpoczął się etapem 
szkolnym, w którym wytypowani 
zostali: Aleksandra Stefanek, Nikola 
Ciesielska, Szymon Koziej oraz Ma-
riusz Machul. Uczniowie przygoto-
wywali się do etapu powiatowego 
rozwiązując testy dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego oraz trenując 
manewry rowerowe na placu przed 
szkołą.

28 kwietnia 2018 r. nasi uczniowie 
wzięli udział w Powiatowym Turnie-
ju BRD w Puławach, który odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 10. Pod 
nadzorem policjanta, w obecności or-
ganizatorów i nauczycieli, uczestnicy 
przystąpili do pierwszej części - testu 
sprawdzającego znajomość kodeksu 
drogowego. Kolejnym etapem był tor 
przeszkód do jazdy rowerem (slalom, 
łezka ,przewożenie przedmiotu, żmij-

ka, rynna, hamowanie). Po zsumo-
waniu punktów, nasi uczniowie zdo-
byli III miejsce spośród sześciu szkół 
podstawowych, które przystąpiły do 
konkursu. 

Gratulujemy sukcesu Oli, Nikoli, 
Szymkowi i Mariuszowi!

Anna Nowakowska
- opiekun drużyny

Trzeciego dnia, w drodze powrotnej 
do domu odwiedziliśmy jeszcze Kopal-
nię Soli w Wieliczce, gdzie dzięki spe-
cjalnemu programowi dla szkół mo-
gliśmy poznać legendy o Skarbniku, 
który czuwa nad losem solnego skarbu 
oraz o Świętej Kindze, która ów skarb 
na polskie ziemie sprowadziła.  Mogli-
śmy także podziwiać piękne komory 
wykute głęboko pod ziemią w solnych 
korytarzach, m.in. Kaplicę świętej 
Kingi, sprawdzić się w różnych kon-
kurencjach jak na przykład toczenie 
bałwana czy wyciąganie beczki z solą 
na powierzchnię. Na zakończenie pod-

ziemnej przygody  nasza Kinga z klasy 
IV została przez ducha kopalni Skarb-
nika koronowana i przez chwilę mogła 
poczuć się jak prawdziwa królowa.

Pełni wrażeń i wspaniałych wspo-

mnień wróciliśmy do domu, planując 
już w drodze powrotnej kolejną wy-
cieczkę.

Jarosław Chmielewski
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„Dęby Niepodległości’’ na Jubileusz Niepodległej
27 kwietnia 2018 r. społeczność 

Szkoły i Gimnazjum w Gołębiu włą-
czyła się w prowadzoną na terenie 
województwa lubelskiego akcję sa-
dzenia Dębu Niepodległości z okazji 
setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Inicjatywa ta była formą upamięt-
nienia szczególnego Jubileuszu na-
szej Ojczyzny. Oprócz Dyrekcji Szkół 
i uczniów, dęby posadzili wspólnie 
zaproszeni goście: Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Puławy Pan Zbigniew Ha-
łaczkiewicz, Leśniczy Pan Waldemar 
Jaśkiewicz, Wójt Gminy Puławy Pan 
Krzysztof Brzeziński, Pan Lech Marczak 
– wnuk kapitana Władysława Szczypy 
i Pan Piotr Potocki – wnuk Legioni-
sty Pana Stanisława Białaty. Jesteśmy 

przekonani, że posadzone przez nas 
dęby będą trwać jako symbol wdzięcz-
ności minionym pokoleniom za odzy-
skaną niepodległość oraz będą świa-
dectwem ocalenia od zapomnienia 
wszystkich patriotów, którzy oddali 
życie za Wolną Ojczyznę.

Danuta Smaga

Podpisy dla Niepodległej w Gołębiu

Uroczystości katyńskie w Gołębiu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
St. Czarnieckiego w Gołębiu i Gimna-
zjum im. Kanclerza Koronnego Jerze-
go Ossolińskiego w Gołębiu składają 
Podpisy dla Niepodległej z okazji 100. 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Akcja objęta została ho-
norowym patronatem przez Przewod-
niczącą Rady Powiatu Puławskiego 
Panią Danutę Smagę.

PG Gołąb

27 kwietnia 2018 r. w Gołębiu odbyły się uroczystości 
związane z 78. rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Ich organiza-
torem była społeczność Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego i Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Je-
rzego Ossolińskiego.  

Z tej okazji zaprezentowano przygotowaną przez mło-
dzież prezentację multi medialną, przybliżającą okoliczno-
ści, przebieg i konsekwencje tragicznych wydarzeń 1940 r. 
Przypomniano też życiorysy aspiranta Szczepana Góry i ka-
pitana Władysława Szczypy - bohaterów, którym w ramach 
akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia” poświęcono zasa-
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Nagrody 50. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
dla uczennic gimnazjum w Górze Puławskiej

9 maja 2018 r. pojechałyśmy do „Domu Che-
mika” po odbiór nagród i wyróżnień w konkursie 
na plakat i lalkę teatralną. Rozdanie rozpoczęło 
się od przemowy dyrektora POK Dom Chemika, 
następnie wręczone zostały medale i dyplomy 
okolicznościowe dla osób zasłużonych dla 50. 
Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy. Potem rozda-
no nagrody i wyróżnienia w konkursie na plakat 
i lalkę teatralną w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Ja, Angelika Lis i Angelika Sadowska 
czekałyśmy na odbiór wyróżnień. Prowadząca 
zaczęła wyczytywać wyróżnionych, ale mnie ani 
Angeliki Lis nie było w tym gronie, poczułyśmy 
niepokój i zdziwienie. Później okazało się, że 
Angelika Lis zajęła 2 miejsce, a ja 1! Spotkanie 
zakończyło przedstawienie „Czarodziejski im-
bryk”.

Julia Matraszek, kl. II
fot. Gabriela Rusek

dzone w 2010 roku „Dęby Pamięci”. Wśród zaproszonych 
gości był Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, Pan 
Lech Marczak - wnuk kapitana Szczypy oraz goszczący po 
raz pierwszy w murach naszej szkoły Pan Wojciech Potocki 
– wnuk Stanisława Białaty – byłego mieszkańca Gołębia, 
podkomendnego Władysława Szczypy.  Obaj panowie po-
dzielili się z młodzieżą pełnymi wzruszeń wspomnieniami 
na temat życia swoich przodków, ich działalności społecz-
nej oraz zaangażowania w walkę o odzyskanie niepodle-
głości. Była to dla wszystkich uczestników uroczystości cie-
kawa lekcja historii i patriotyzmu.  

Następnie przy „Dębach Pamięci” odmówiono modli-
twę za poległych oraz złożono wieńce i zapalono znicze. 
Działalność szkół została doceniona przez Zarząd Główny 
Związku Ofi cerów Rezerwy RP, który w uznaniu zasług na 
polu działań patriotycznych w upamiętnianiu historii Pol-
ski i jej bohaterów, współpracy z ZOR RP oraz zaangażowa-
nia w kultywowaniu tradycji narodowych nadał Srebrne 
Medale za Zasługi dla Związku Ofi cerów Rezerwy RP. Me-
dalami zostali odznaczeni: Pani Danuta Smaga – dyrektor 
Gimnazjum, Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego, 
Pan Krzysztof Gowin – dyrektor Szkoły Podstawowej w Go-
łębiu oraz Pani Agnieszka Krawczyk – nauczycielka języka 
polskiego i historii. Dekoracji dokonał pan Lech Marczak 
-  prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP.

Agnieszka Krawczyk
Fot. PG Gołąb
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Z cyklu „Nasze Sołectwa, Nasi Sołtysi” – 
Agnieszka Wójcik, Tomaszów

Jestem rodowitą mieszkanką To-
maszowa. Funkcję Sołtysa pełnię od 
2010 r. Z wykształcenia jestem tech-
nikiem ekonomistą.

Na pierwszym miejscu obok funk-
cji społecznej stawiam rodzinę. Ce-
nię sobie przede wszystkim spokój. 
W wolnych chwilach czytam książki, 
zdobywam wiedzę, jeżdżę na rowe-
rze. Osiągnięciem jako sołtysa z któ-
rego jestem usatysfakcjonowana 
jest nowo powstały krzyż przydroż-
ny i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
ze środków funduszu sołeckiego. Od 

2017 roku jestem współzałożycielem 
i sekretarzem Stowarzyszenia ,,Przy-
jaciele Tomaszowa”.

Moim marzeniem jest moder-
nizacja zaczętej drogi powiatowej 
i budowa nowej świetlicy wiejskiej 
w Tomaszowie. Chciałabym zachęcić 
mieszkańców do działania na rzecz 
dobra wspólnego. Uważam, że naszą 
wartość mierzy się głównie tym ile 
dobrego robimy dla innych.

Agnieszka Wójcik

Tomaszów postał na początku XIX 
w. na dobrach należących do fol-
warku Trzcianki i dworu w Wojszy-
nie. Mieszkańcy pamiętają jeszcze 
poprzednie nazwy miejscowości, 
a mianowicie: Nowa Góra - Stanisła-
wów - Tomaszów. Jak podają źródła 
historyczne, w 1880 r. wieś zamiesz-
kiwało 157 mieszkańców, z których 
większość stanowili Polacy. W Toma-
szowie osiedliło się również klika ro-
dzin kolonistów niemieckich, którzy 

w okresie II Wojny Światowej zostali 
przesiedleni do pobliskiego Sosnowa. 
Podczas działań wojennych na przy-
czółku puławskim, prowadzonych 
w latach 1944-45, wieś została nie-
mal doszczętnie zniszczona. Pamiątką 
lat wojny pozostaje krzyż ustawiony 
w miejscu ekshumacji ciał 7 żołnierzy 
niemieckich, przeprowadzonej przez 
Niemców w 1993 r.

Nieopodal Tomaszowa znajdowało 
się bagienne jezioro, nazywane z nie-

miecka Frajług, które jeszcze w latach 
60. XX w. stanowiło źródło torfu opa-
łowego. Podczas prac melioracyjnych 
w latach 70. dwudziestego stulecia, 
jezioro osuszono.

Obecnie Tomaszów liczy sobie ok. 
300 mieszkańców.

Rada Sołecka: Wioleta Tyburca – 
Przewodnicząca, Katarzyna Wichrow-
ska, Renata Kułagowska, Damian Wi-
chrowski, Renata Kostecka
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Owocne pasje naszych mieszkańców – 
Piotr Wrótniak

Nazywam się Piotr Wrótniak. Pochodzę z Oblas w są-
siedniej gminie Janowiec a od 30 lat jestem mieszkań-
cem Góry Puławskiej.

Od dziecka lubiłem słowa pisane, czytając wiele książek 
urzekły mnie radosne rymy, które jeszcze bardziej przy-
ozdabiają każdą treść, by była bardziej ponętna. Pisałem 
sporo od najmłodszych lat według swego wieku i potrzeb. 
Głównie była to tematyka miłosna i rozrywkowa. Zawsze 
chodziło mi o jasny i prosty przekaz, koniecznie z nutą 
żartu. Najwięcej było form okazjonalnych, bazujących na 
faktach by były one prawdziwe i radosne, czyniąc tym ra-

dość u wielu osób. Jest to moją wielką pasją, żeby dać ko-
muś odrobinę szczęścia. To mnie zawsze nobilitowało do 
kolejnych wyzwań. Wiele znajomych osób od dłuższego 
czasu prosi mnie abym się ujawnił i ukazał chociaż część 
tych utworów. Po długim zastanowieniu postanowiłem to 
uczynić. Mam cichą nadzieję, że przypadną komuś do ser-
ca, wzruszą lub spowodują uśmiech, bo właśnie po to były 
one moim sercem pisane. Przedstawiam tu kilka z nich 
a większość będzie zawarta w tomiku, który zamierzam 
wydać.

Piotr Wrótniak

O miłości doskonała!

Ten co kocha wszystkich ludzi
wie, kto kocha jego też
Do miłości – ducha w każdym budzi
by nikt nie był jako zwierz
Lecz nie zmusza On nikogo
wie, że wolną wolę każdemu dał
Jeśli komuś kochać jest za drogo
to nie będzie tego miał
Miłość działa w obie strony
coraz większą dając moc
Każdy szczęściem zachwycony
Jeśli kocha dzień i noc
Nikt nie opróżni źródła miłości
bo jest ono najokazalsze
Trwać będzie w nieskończoności
bo to uczucie najdoskonalsze
Nie zrówna się ono przenigdy
z żadną materialnością
Nic już większe nie będzie nigdy
bo to sam Bóg jest miłością
Nie przestańmy nigdy kochać
oczyszczajmy swe oczy miłości łzami
Bo można ze szczęścia szlochać
że sam Bóg jest między nami
Miłość w sercu ma oczy
by mogła widzieć to co czuje
Czy ktoś się tylko z nią droczy
czy jej bardzo potrzebuje
Bo miłość prawdziwa wieczna jest
i przetrwa wszystkie pokolenia
Kto ją wyznaje tylko dla niskich kwest
to nawet nie rozumie jej znaczenia!
Kochajmy zawsze nawet bardzo
nie tylko tych, co i nas kochają
Ale też nie narzekajmy za bardzo
Że niektórzy nas odtrącają

Wiosenny Raj

Na wiosnę zawsze pięknieje świat
wszystko się wokół budzi do życia
Nawet stare drzewa nie liczą swych lat
lecz przyodziewają nowe i piękne okrycia

Nowe liście i kwiaty wszędzie
Jelenie marzą o nowym rogu
Wszystko chce wyglądać pięknie
by się podobać ludziom i Bogu

Większość stworzeń łączy się w pary
aby rozmnażać swoje gatunki
Tylko na wiosnę młodym czuje się stary
też licząc na miłosne pocałunki

Pani Wiosna jest wielce nieprzeciętna
dla niej to pięknieją doliny i góry
Jak panna młoda, tak bardzo jest odświętna
zaś maj jest kwintesencją Bożej natury

Miłość do życia wszystko pobudzi
radość wybrzmiewa w świergocie gaju
W radości ptaków, zwierząt i ludzi
Czuć tą namiastkę Bożego raju
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Powędrują dla Michała

Puławskie Towarzystwo Miłośni-
ków Gór powstało w grudniu 2016 r. 
Głównym pomysłodawcą i inicjato-
rem przedsięwzięcia był Robert Mał-
kus – nauczyciel i wychowawca, na 
co dzień pracujący w Szkołach Pod-
stawowych w Bronowicach i Opat-
kowicach.

Głównym celem statutowym To-
warzystwa jest szeroko rozumiane 
promowanie miłości do gór i natury, 
poszanowanie środowiska naturalne-
go i wszelkiego jego aspektów. Towa-
rzystwo działa także na rzecz wspie-
rania, propagowania, inicjowania 
działań mających na celu wymianę 
doświadczeń górskich, integracji do-
rosłych, dzieci i młodzieży, tworzenia 
więzi wśród członków i sympatyków 
Towarzystwa oraz społeczności lokal-
nej. Aktualnie stowarzyszenie liczy 21 
członków, a wszelkie informacje oraz 
relacje z poszczególnych wypraw 
można znaleźć na profi lu Towarzy-
stwa na Facebooku.

Z inicjatywy Pani Krystyny Cieniuch, 
członkowie naszego Towarzystwa za-
pisali się do Klubu Zdobywców Korony 
Gór Polski. Geografowie wyodrębnili 
na terenie Polski 28 pasm górskich, 
które mają najwyższe wzniesienia. 
Teraz sukcesywnie je zdobywamy, 
a niektórzy z naszych członków mają 
już za sobą 18 szczytów.

Obecnie, z inicjatywy naszego 
skarbnika – Pana Eugeniusza Kochań-
ca rozwijamy naszą działalność cha-
rytatywną poprzez akcję pn. „Wędru-
jemy dla Michała”.

Michał jest mieszkańcem Puław. 
Urodził się jako wcześniak, w 29 ty-
godniu ciąży. Ważył zaledwie 1330 g. 
Teraz ma 8 lat, porusza się na wózku 
inwalidzkim. Ma stwierdzony niedo-

wład 4-kończynowy, wymaga ciągłej 
rehabilitacji. Aby Michał mógł być 
w przyszłości samodzielny, potrze-
buje intensywnej terapii w specjal-
nym ośrodku rehabilitacyjnym. Jest 
to bardzo kosztowne – jeden 2-ty-
godniowy turnus to koszt ok. 6000 
zł, a wskazane jest aby chłopiec 
uczestniczył w 4-5 turnusach w ciągu 
roku. Michał jest bardzo pogodnym 
i uśmiechniętym dzieckiem. Jego za-
interesowania to podróże kosmicz-
ne, samoloty i maszyny budowlane. 
Ma ogromną łatwość w nauce języ-
ków obcych. Biegle włada angielskim 
i rosyjskim, a obecnie uczy się japoń-
skiego.

17 lipca br. rozpoczynamy naszą 
akcję. Chcemy pokonać Główny 
Szlak Beskidzki i z każdym przebytym 
kilometrem zdobywać pieniądze dla 
Michała. Zakończenie planujemy na 
4 sierpnia 2018 r. Czy nam się uda? 
Czas pokaże, lecz z pewnością nie bę-
dzie łatwo. Główny Szlak Beskidzki to 
najdłuższy szlak górski w Polsce. Pro-
wadzi niemal przez wszystkie pasma 
beskidzkie, takie jak Beskid Żywiecki, 
Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski 
i Bieszczady. Ma długość ponad 500 
km. 

Wędrówkę rozpocznie 5 osób z na-
szego Towarzystwa tj. Sabina Po-

światowska, Eugeniusz Kochaniec, 
Tomasz Adach, Paweł Stefanowicz 
i Robert Małkus. W trakcie przejścia 
przez GSB członkowie i sympatycy 
Towarzystwa będą się wymieniać, 
ale trzonem grupy będzie ta czwór-
ka. Na zakończenie GSB przewidziane 
jest uroczyste zakończenie przejścia 
w Ustrzykach Górnych. Na ostatni 
etap zapowiedziało się już 16 człon-
ków i sympatyków.

Na zakończenie chciałbym podkre-
ślić, że jeśli nam się uda, to będzie 
wielki wyczyn. Dlaczego? Codziennie 
będziemy mieli do pokonania ponad 
30 km w górach, z plecakiem i całym 
niezbędnym sprzętem do przetrwa-
nia. Trzymajcie za nas kciuki i śledź-
cie nasze poczynania na Facebooku. 
Jeżeli już dziś chcecie wesprzeć Mi-
chała, możecie przekazać środki na 
jego konto nr 25 8944 0003 0002 
7430 2000 0010, w tytule wpisując: 
darowizna dla MICHAŁ BEDNARCZYK 
– B/63.

Z górskim pozdrowieniem! 
Robert Małkus i członkowie 
Puławskiego Towarzystwa 

Miłośników Gór
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Skoki” mająca na celu stworzenie warun-
ków do lokalnej działalności kulturalnej poprzez przebu-
dowę budynku świetlicy wiejskiej współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłą-
czeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Roz-
woju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony 
Pierścień”. W wyniku realizacji zadania został przebudo-
wany jeden ogólnodostępny obiekt na działalność kultu-
ralną.

 ZAKRES PROJEKTU:
Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń do 

obowiązujących przepisów dotyczących obiektów użytecz-
ności publicznej bez zmian konstrukcji budynku. Budynek 
został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku zaprojektowano nowe pomieszczenia: kuch-
nię, kotłownię, łazienkę dla osób niepełnosprawnych 
(z dostępem dla kobiet) oraz łazienkę męską.

W budynku zostały wykonane następujące instalacje:
•	kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do nowego 

zbiornika bezodpływowego,
•	wody zimnej i ciepłej z niezbędną armaturą,
•	 centralnego ogrzewania - źródłem ciepła i ciepłej wody 

jest kocioł gazowy jednofunkcyjny. Dodatkowo do celów 
przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano 
układ jednego kolektora próżniowego, zlokalizowanego 
na dachu budynku – odbiornikami ciepła są grzejniki sta-
lowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne,

•	gazowa – gaz doprowadzony jest do kuchenki gazowej 
oraz kotła gazowego,

•	elektryczna: demontaż układu pomiarowego i ponow-
ny montaż w nowej tablicy, wykonanie instalacji gniazd 
z montażem osprzętu, montaż instalacji oświetlenia 
i opraw oświetleniowych, pomiary przewodów,

•	odgromowa.
Termin realizacji: wrzesień 2017 - styczeń 2018 r.
Całkowity koszt inwestycji: 258 126,94 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 124 622,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6A, 
26-600 Radom


