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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Sezon gminnych inwestycji w pełni – podsumowanie 
trzeciego kwartału – czytaj na str. 5-9

„Skwer Niepodległej” - centrum Gołębia 
z ofi cjalną nazwą – czytaj na str. 25

Nasze sukcesy na Powiatowym 
Święcie Plonów – czytaj na str. 23

www.gminapulawy.pl www.facebook.com/owocnienadwisla



Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej w Klikawie to jedna z inwestycji, zrealizowanych przez Gminę Puławy w ramach Funduszu 
Sołeckiego na 2018 rok.
Do zamontowanych przed rokiem urządzeń dołączył zestaw ze ślizgawką oraz drugi, większy ze ścianką wspinaczkową, drabinkami i tunelem 
linowym. Ustawiono także dwie nowe ławki.
Koszt wykonanych robót wyniósł nieco ponad 20 tys. zł.

Jeden z kolejnych przykładów kreatywnego wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego znajduje się w Matygach. Z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, powstał tu nowoczesny i kolorowy plac zabaw.
Pierwsze urządzenia – także w ramach Funduszu Sołeckiego – zawitały na placu już przed rokiem. W ramach tegorocznej inwestycji zamontowano 
dodatkowo bujak na sprężynie, ruchomy trap oraz huśtawkę typu „bocianie gniazdo”.
Wykonawcą robót była firma SIMBA s.c. z Zemborzyc Tereszyńskich. Wartość wykonanych prac sięgnęła kwoty 8 880,00 zł.

Ćwiczenia na siłowni plenerowej rozwijają kondycję fizyczną i ruchową, a także korzystnie wpływają na krążenie krwi. Na własnej skórze 
mogą przekonać się o tym mieszkańcy Wólki Gołębskiej, gdzie znajduje się jedno z takich miejsc, wybudowane przez gminę w ramach Fundu-
szu Sołeckiego.
Przed rokiem, na ogrodzonym terenie sąsiadującym z przedszkolem i placem zabaw ustawiono dwa urządzenia – wioślarza i rowerek oraz ławkę. 
W ramach kontynuacji zadania w tym roku, powiły się dwa kolejne – jeździec i narciarz.
Wykonawcą robót była firma „SIMBA” s.c. z Zemborzyc Tereszyńskich. Wartość wykonanych prac wyniosła 8 880,00 zł.

Gminne inwestycje w obiektywie – Fundusz Sołecki
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Wkrótce będziemy obchodzić 76. rocznicę tragicznej 
zbrodni, dokonanej przez wojsko niemieckie na niewinnej 
ludności Góry Puławskiej i okolic. Jedną z ofi ar, powieszo-
nych publicznie 29 października 1942 r., był ówczesny Pro-
boszcz, ks. Józef Benedykt Kownacki – człowiek o wielkiej 
osobowości, niezłomny, do ostatnich chwil życia oddany 
wierze i Ojczyźnie. Cieszę się, że w tym roku udało nam się 
upamiętnić postać ks. Kownackiego, którego imię będzie no-
sił plac w centrum Góry Puławskiej. Dziękuję Radnym Gminy 
za poparcie mojej inicjatywy, a Państwa zapraszam do zapo-
znania się z życiorysem księdza, który opisaliśmy na stronach 
38 i 39.

Wkrótce w kościele katolickim będziemy obchodzić Uro-
czystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To czas, 
w którym szczególną troską otaczamy groby naszych bliskich. 
Przy tej okazji warto pamiętać także o mogiłach bohaterów 
wojennych oraz innych osób, które zapisały się na kartach 
naszej lokalnej historii. Od kilku lat samorząd gminny upa-
miętnia miejsca pochówku poległych żołnierzy a także groby 
zasłużonych mieszkańców Gminy Puławy. Tylko w ubiegłym 
roku pozostawiono na cmentarzach ok. 50 zniczy i ok. 30 do-
nic z kwiatami. Ponawiamy apel o przekazywanie informacji 
o lokalizacji miejsc pochówku żołnierzy, partyzantów i innych 
osób, zasłużonych dla społeczeństwa Gminy Puławy.

Na zakończenie, pragnę złożyć serdeczne życzenia wszyst-
kim pracownikom gminnej oświaty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Dziękuję za Waszą codzienną pracę i trud wkła-
dany w wychowanie młodych pokoleń mieszkańców Gminy 
Puławy. Życzę Państwu wiele wytrwałości, satysfakcji i sukce-
sów w życiu zawodowym i pomyślności w życiu osobistym. 
Otaczam także wdzięczną pamięcią wszystkich emerytowa-
nych pracowników naszej oświaty, dziękując za wieloletnią, 
owocną pracę na rzecz edukacji najmłodszych mieszkańców 
gminy.

Zachęcam Państwa do owocnej współpracy i serdecznie 
pozdrawiam, życząc jednocześnie miłej lektury.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Liście na drzewach przybrały złote i rubinowe barwy, po-
ranki są chłodniejsze, a wieczory coraz dłuższe. Otaczająca 
nas przyroda oznajmia nadejście jesieni. Za nami gorące, let-
nie miesiące. Dla jednych był to czas beztroski i wakacyjnego 
odpoczynku, dla innych – okres wytężonej pracy, zbioru tru-
skawek i żniw. Mam nadzieję, że pomimo różnych trudności, 
w tym nie zawsze sprzyjającej pogody, plantatorzy i gospo-
darze kończą ten sezon z zadowoleniem.

Na ten jesienny czas, oddajemy w Państwa ręce kolejny, 
trzeci w tym roku, numer „Kuriera Gminy Puławy”. Zapra-
szam serdecznie do lektury, licząc, że każdy z Państwa znaj-
dzie dla siebie w tym wydaniu coś interesującego. 

W pamięci wciąż rozbrzmiewają nam echa letnich wyda-
rzeń, a wśród nich 8. edycji Święta Truskawki w Gminie Pu-
ławy. Cieszę się widząc, jak nasza impreza z roku na rok roz-
wija się, przyciągając szerokie grono publiczności z różnych 
zakątków kraju i zagranicy. Pragnę osobiście podziękować 
wszystkim osobom, organizacjom, fi rmom i instytucjom, 
które zaangażowały się w organizację wydarzenia. Szczegól-
ne wyrazy wdzięczności kieruję do naszych mieszkańców, za 
przygotowanie wspaniałych, truskawkowych stoisk. Zachę-
cam do przeczytania obszernej relacji z imprezy, którą znajdą 
Państwo na stronach 18-20.

Owocne w liczne nagrody i wyróżnienia było tegoroczne, 
Powiatowe Święto Plonów, które odbyło się w Nałęczowie. 
Nasi mieszkańcy, a wśród nich wspaniałe Sołtyski i Sołtysi 
i tym razem nie zawiedli, przygotowując wspólnie rewela-
cyjne stoisko i zdobywając laury w różnych, dożynkowych 
konkursach. Wspomnienie tego wydarzenia na stronie 23. 
W numerze przeczytają Państwo także o sukcesach, jakie na-
sze druhny i druhowie odnieśli podczas zawodów sportowo-
-pożarniczych na arenie powiatowej i wojewódzkiej. Zapra-
szam na strony 21 i 24.

Minione miesiące to dla naszego samorządu także czas 
wytężonych działań inwestycyjnych. Temat ten szczegóło-
wo rozwijamy na stronach 5-9, gdzie znajdą Państwo ze-
stawienie, prezentujące postęp realizacji poszczególnych 
działań. Sezon gminnych inwestycji jeszcze się nie skończył, 
a na bieżąco o kolejnych krokach informujemy za pośrednic-
twem strony internetowej (www.gminapulawy.pl) oraz na 
gminnym kanale na portalu Facebook (www.facebook.com/
owocnienadwisla).

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele

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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W okresie od czerwca do września 2018 r. odbyły się 
trzy sesje Rady Gminy Puławy, podczas których Radni 
podjęli uchwały w następujących sprawach:
• XXXI/264/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2017 rok,
• XXXI/265/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Puławy absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu gminy za rok 2017,

• XXXI/266/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

• XXXI/267/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej,

• XXXI/268/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Puławy,

• XXXI/269/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i poza miej-
scem sprzedaży na terenie Gminy Puławy oraz zasad 
usytuowania na terenie Gminy Puławy miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych,

• XXXI/270/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy fi nan-
sowej na „Budowę chodnika w miejscowości Bronowi-
ce na odcinku od km 22+224 do km 22+390 (lewa stro-
na) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki 
- Góra Puławska”,

• XXXI/271/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
nadania nazwy placu w miejscowości Gołąb, gm. Pu-
ławy,

• XXXI/272/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
nadania nazwy placu w miejscowości Góra Puławska, 
gm. Puławy,

• XXXI/273/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków w Gminie Puławy organowi 
regulacyjnemu do zaopiniowania,

• XXXI/274/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wy-
sokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochot-
niczych straży pożarnych za udział w działaniach ratow-
niczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Puławy,

• XXXI/275/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Puławy do 
gminnego zasobu nieruchomości,

• XXXII/276/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2018,

• XXXII/277/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy 
Puławy - Pana Krzysztofa Brzezińskiego,

• XXXII/278/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzie-

lenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej 
w postaci opracowania dokumentacji technicznej (pro-
jektowo - kosztorysowej) na „Budowę chodnika w cią-
gu drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki - Góra 
Puławska na odcinku od km 19 + 600 do km 20 + 080 
(strona prawa) w miejscowości Kowala”,

• XXXIII/279/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 r.,

• XXXIII/280/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej,

• XXXIII/281/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
Statutu Gminy Puławy,

• XXXIII/282/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatel-
skich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa-
łodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim mu-
szą odpowiadać składane projekty,

• XXXIII/283/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

• XXXIII/284/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
przejęcia od Wojewody Lubelskiego opieki nad groba-
mi i cmentarzami wojennymi 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

Z działalności Rady Gminy Puławy

Podczas XXXI Sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 
14 czerwca 2018 r., Wójt Krzysztof Brzeziński otrzymał 
absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu gminy 
w 2017 r. W swoich podziękowaniach Wójt zwrócił się 
m.in. do Krystyny Jędrych – Skarbnika Gminy oraz wszyst-
kich pracowników gminy.
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Gminny informator inwestycyjny
Informujemy, że od poprzedniego wydania „Kuriera” Gmina Puławy przeprowadziła m.in. następujące postępo-

wania na wybór Wykonawców, których wyniki przedstawia poniższa tabela. 

20 września br., podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Puławy, Wójt wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy uroczyście pogra-
tulowali Druhnom i Druhom z OSP w Opatkowicach i Leokadiowie za sukcesy odniesione podczas Powiatowych Zawo-
dów Sportowo-Pożarniczych w Żyrzynie. Gratulacje trafi ły także do rąk Pani Mirosławy Walasek – Sołtyski Łęki, 
która koordynowała przygotowanie gminnego stoiska na Dożynkach Powiatowych w Nałęczowie.

Lp. Przedmiot Wybrany Wykonawca Kwota (zł)

1
Przebudowa drogi gminnej 
Nr 107496L w miejscowości 

Kowala – etap I (drugie postępowanie)

„Zakład Budowy Wodociągów 
i Kanalizacji” Marek Zadura 478 645,21

2
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Puławy – 

w miejscowościach Piskorów, Gołąb (ul. Boczna) 
i Dobrosławów

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Lubartów S.A.” 527 084,85

3 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Zarzecze „WOD - BUD” Sp. z o.o. 287 286,88

4

Budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Góra Puławska – 

ul. Adamówka, Truskawkowa 
i Malinowa

„AMPER - POL” 
Zakład Usług Technicznych 

Roman Siedliski
116 737,80
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5
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Puławy 

w miejscowościach Góra Puławska (ul. Radomska) oraz Gołąb (ul. 
Urocza i ul. Puławska)

„ELEKTRO - KOM” Andrzej Potyra 152 186,09

6
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Puławy, 

jednostek organizacyjnych Gminy oraz na potrzeby oświetlenia 
drogowego

„WM MALTA” Sp. z o.o. 657 708,98

7
Dostawa i instalacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej elementy informacji 
przystankowych na terenie gminy Puławy (trzy postępowania)

„R&G PLUS” Sp. z o.o. 164 185,32

8
Budowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu dróg gminnych na 

terenie gminy Puławy
(drugie i trzecie postępowanie)

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo 
–Transportowe „PeZet-BUD” 

Piotr Zdun – na wykonanie 3 peronów 
przystankowych w miejscowości 

Opatkowice, w pozostałym zakresie 
unieważnione 

ze względu na brak ofert

11 535,65 zł

9
Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu przy Szkole 

Podstawowej w miejscowości Góra Puławska - etap I 
(drugie postępowanie)

„WOD – GAZ T. i B. Sekita” Sp. j. 288 158,47

10

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Góra Puławska – ulica Radomska wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej 
do miejscowości Sadłowice. 

Inwestycja przeznaczona do realizacji w 2019 r.

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

kolejne postępowanie

-

11 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku
użyteczności publicznej w Gołębiu Krzysztof Furtak 29 519,14

12 Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w miejscowości Leokadiów

„PAT - BUD” 
Piotr Grzywacz 40 756,23

13
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Puławskiej 

w miejscowości Gołąb 
(Fundusz Sołecki)

Piotr Molenda „Zakład Usługowo – 
Handlowy” 58 632,99

14
Remont schodów wejściowych 
do świetlicy wiejskiej w Kowali 

(Fundusz Sołecki - dwa postępowania)

Paweł Gawryjołek 
„PAW – BUD” 15 499,99

15
Wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Pachnowoli (Fundusz 
Sołecki – dwa postępowania)

„ORTIS Puławy” 
Jacek Michalski 14 711,26

16

Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku OSP 

i świetlicy wiejskiej w Bronowicach (Fundusz Sołecki – dwa 
postępowania)

„ORTIS Puławy” 
Jacek Michalski 16 780,98

17 Wykonanie piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej
w Opatkowicach (Fundusz Sołecki – dwa postępowania)

„MTB – GROUP”
Bargiel, Szymoniak, Malina Sp. j. 13 972,80

18 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze 
(Fundusz Sołecki - drugie i trzecie postępowanie) Unieważnione ze względu na brak ofert -

19
Zakup wraz z dostawą sprzętu 

i wyposażenia ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Puławy

„PROCOM” Renata Bugaj 86 953,54

20
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej budowy linii wydzielonej oświetlenia drogowego 
przy drodze gminnej w msc. Jaroszyn (Fundusz Sołecki)

„Usługi Elektryczne” Kazimierz Kąkol 5 800,00

21

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych na budowę chodników przy drogach gminnych 

w msc. Anielin i w msc. Klikawa 
(ul. Akacjowa i Ogrodowa)

„ESTAKADA” 
Usługi Inżynierskie Krzysztof Kręglicki 5 007,00
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22
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 107517L wraz 
z przepustem w msc. Kochanów

„ESTAKADA” 
Usługi Inżynierskie Krzysztof Kręglicki 3 444,00

23
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 

chodnika w miejscowości Kowala 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 738

„MANEVO” 
Marek Łukowski 14 760,00

24 Budowa parkingu na terenie przy Szkole Podstawowej 
w miejscowości Borowa postępowanie w trakcie -

1. Dokonano odbioru końcowego następujących inwestycji:
• Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu 

przy Szkole Podstawowej w miejscowości Góra Pu-
ławska - etap I

• Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bronowice
• Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Puławy 

– w miejscowościach Klikawa (ul. Cicha), Janów i Za-
rzecze

• Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 
budynku użyteczności publicznej w Gołębiu, ul. Fol-
warki 2- Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Borowej

2. Uzyskano pomoc fi nansową z budżetu Województwa 
Lubelskiego na:
• Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Zarzecze – 30 000 zł 
• Modernizację dachu budynku OSP w miejscowości Le-

okadiów - 11 481,00 zł

3. Uzyskano pomoc fi nansową ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości na:
• Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia ratow-

niczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Puławy – 86 084,00 zł

4. W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 do Wojewo-
dy Lubelskiego został złożony wniosek o dofi nansowanie 
Przebudowy drogi gminnej - ulicy Żuławy w miejscowo-
ści Gołąb od km 0+420 do km 1+080,16 (etap II). Wnio-
skowana kwota dofi nasowania – 781 259,96 zł.

5. Uzyskano pozwolenia Starosty Puławskiego na: 
• Budowę parkingu na terenie przy Szkole Podstawo-

wej w miejscowości Borowa
• Przebudowę drogi gminnej – ul. Pięknej w miejscowo-

ści Góra Puławska
Radosław Kosmala

W ramach jednego zadania, zrealizowano inwestycje 
drogowe na trzech odcinkach: w Janowie (561 m nowej 
nawierzchni asfaltowej), w Klikawie na ul. Cichej (330 
m) oraz w Zarzeczu, na drodze prowadzącej do szkoły 
(113,5 m).

Wykonawcą robót był Zakład Budowy Wodociągów i Ka-
nalizacji Marek Zadura z Gór k/Markuszowa. Ogólna war-
tość inwestycji to kwota 406 771,32 zł.

Przegląd inwestycji drogowych

Ponadto informujemy:
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Zakończono prace związane z przebudową dróg gmin-
nych w Bronowicach. Nowa nawierzchnia pokryła trzy 
odcinki o łącznej długości ok. 740 metrów i szerokości 
4,5 metra. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych LUBARTÓW S.A. a wartość inwestycji sięgnęła kwo-
ty 490 660,51 zł.

W Gołębiu trwają prace związane z przebudową 420-me-
trowego odcinka ul. Żuławy. To inwestycja kompleksowa, 
która obejmuje nie tylko nowy asfalt, ale także chodnik 
i kanalizację deszczową. 

Wykonawcą robót jest konsorcjum fi rm: Przedsiębior-
stwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa i WOD-GAZ T. 
i B. Sekita Sp. j. z Puław. Wartość inwestycji wynosi 958 
267,72 zł.

Kamil Lewandowski
Fot. Radosław Kosmala, K.Lewandowski
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania 
z Samorządowego Informatora SMS Gminy Puławy. Jest 
to skuteczne narzędzie komunikacji z Urzędem Gminy 
Puławy, dzięki któremu najszybciej otrzymują Państwo 
najważniejsze informacje z życia gminy w wygodnej for-
mie wiadomości sms.

Dlaczego warto?

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

Jak się zapisać do systemu?

Aby zarejestrować się do informatora należy wysłać 
sms o treści GMINAPULAWY.TAK na numer 504 304 204. 

Koszt takiego sms-a nie różni się od kosztu zwykłej wia-
domości sms w Państwa taryfi e. Wszystkie wiadomości, 
które będą Państwo otrzymywać od gminy są bezpłatne.

Redakcja

Miły prezent na początek roku szkolnego czekał na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Borowej. Wysłużone, drewniane pod-
łogi zniknęły z części sal lekcyjnych i pracowni komputerowej 
a w ich miejscu pojawiły się nowe wykładziny.

Remont objął dwie sale lekcyjne i salę komputerową. 
Stare podłogi wraz z legarami zostały rozebrane, wylano 
nowe posadzki i położono wykładzinę pcv.

Wykonawcą robót była fi rma HURT-POL Małgorzata 
Kluź z Radomia. Wartość inwestycji to kwota 30 628,05 zł.

Kamil Lewandowski
Fot. Radosław Kosmala

Szkoła w Borowej pięknieje - nowe podłogi na 
nowy rok szkolny

Informujemy, że od 12 czerwca 2018 r. obowiązuje 
wprowadzony Uchwałą nr XXX/262/2018 Rady Gminy 
Puławy z dnia 25 kwietnia 2018 r. limit przyjmowanych 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne w ilości do 2 ton na każdy rok kalen-
darzowy dla jednego gospodarstwa domowego z terenu 
Gminy Puławy.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości chce oddać 
wytworzone odpady budowlane i rozbiórkowe ponad 

określony limit, podmiot prowadzący PSZOK przyjmie je 
po dokonaniu dodatkowej opłaty za ich zagospodarowa-
nie. Właściciel nieruchomości może również zlecić odbiór 
tych odpadów podmiotom odbierającym odpady komu-
nalne na terenie gminy, wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Puławy.

Michał Kramarczyk

Limit przyjmowanych odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych

Nic co ważne w gminie Cię nie ominie! 
Samorządowy Informator SMS Gminy Puławy
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 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puławy z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754, 1000 
i 1349) oraz Uchwały XXIX/253/2018 Rady Gminy Puławy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Puławy 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2018 r. poz.1371), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Nr okręgu Granica okręgu
Liczba 

wybieranych
radnych

1 Góra Puławska: ul. Adamówka, Malinowa, Truskawkowa, Graniczna, Matłoska, 
Klonowa, Krótka, Leśna, Wąwozowa, Świerkowa, Piękna, Krzywe Koło, Nowa 1

2 Góra Puławska: ul. Długa, Poprzeczna, Dębowa, Parkowa, Ogrodowa, Słoneczna, 
Radomska, Wspólna, Kościelna, Św. Wojciecha, Zielone Wzgórze 1

3 Góra Puławska: ul. Janowiecka, Kozienicka, Podwale, Powiśle 1

4 Kolonia Góra Puławska, Sadłowice, Tomaszów 1

5 Klikawa, Jaroszyn 1

6
Gołąb: ul. Błotna, Boczna, Cicha, Folwarki, Hetmana Stefana Czarnieckiego, 

Krzywa, Księdza Szymona Grzybowskiego, Rudki Kolonia, Urocza, Wesoła, Za-
mojska, Zofi i Kossak 1

7 Gołąb: ul. Puławska, Polna, Pocztowa, Podwierzbie, Ogrodowa, Spacerowa 1

8 Matygi, Borowina, Gołąb: ul. Kolejowa, Lotnisko, Wiśniowa, Żuławy, Piaskowa, 
Słoneczna, Stacja Kolejowa 1

9 Wólka Gołębska, Niebrzegów, Nieciecz 1

10 Borowa, Skoki 1

11 Bronowice, Łęka 1

12 Opatkowice, Kowala 1

13 Kajetanów, Pachnowola, Dobrosławów 1

14 Leokadiów, Smogorzów, Piskorów, Polesie 1

15 Anielin, Zarzecze, Janów, Sosnów, Kochanów 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Gminna Komisja Wyborcza w Puławach w Urzędzie Gminy Puławy,

ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pok. nr 8, tel. (81) 889 05 03, (81) 889 05 25, fax (81) 887 41 22 

WÓJT GMINY PUŁAWY 
 /-/ Krzysztof Brzeziński
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puławy z dnia 18 września 2018 ro ku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 
Wójt Gminy Puławy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr 
obwodu 
głosowa-

nia

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Góra Puławska

Szkoła Podstawowa sala Nr 1, Góra Puławska Ogrodowa 18, 24-100 
Puławy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2
Kolonia Góra Puławska, Sadłowice, To-
maszów, Klikawa, Jaroszyn

Szkoła Podstawowa sala Nr 2, Góra Puławska Ogrodowa 18, 24-100 
Puławy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Gołąb, Borowina, Matygi

Gminny Ośrodek Kultury sala Nr 1, Gołąb Folwarki 1, 24-100 Puławy
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Wólka Gołębska, Niebrzegów, Nieciecz

Gminny Ośrodek Kultury sala Nr 2, Gołąb Folwarki 1, 24-100 Puławy
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Borowa, Skoki Szkoła Podstawowa, Borowa 9A, 24-100 Puławy
6 Bronowice, Łęka Szkoła Podstawowa, Bronowice 148, 24-100 Puławy
7 Opatkowice, Kowala Szkoła Podstawowa, Opatkowice 43, 24-100 Puławy

8
Leokadiów, Smogorzów, Polesie, Pisko-
rów

Szkoła Podstawowa, Leokadiów 40, 24-100 Puławy

9
Kajetanów, Pachnowola, Dobrosła-
wów, Anielin, Zarzecze, Janów, Sosnów, 
Kochanów

Szkoła Podstawowa, Zarzecze 1A, 24-100 Puławy
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami bierze udział 
w pilotażowym projekcie dla trzylatków, realizowanym 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wiel-
ki człowiek”. Akcja trwająca od września do 31 grudnia 
2018 r. ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 
i codziennego czytania z dzieckiem.

Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzy-
ma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli 
czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przy-
pominająca o korzyściach wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie peł-
noprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W ramach tegorocznej akcji Instytut Książki planuje roz-
dać około 100 tys. Wyprawek.

Na terenie Gminy Puławy Wyprawki Czytelnicze dla 
dzieci urodzonych w 2015 roku odbierać można w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej oraz jej fi -
liach w Borowej , Gołębiu i Leokadiowie. Więcej infor-
macji znajduje się na stronach: www.wielki-człowiek.pl, 
www.gbpgorapulawska.naszabiblioteka.com. 

Kampania społeczna „Mała 
książka – wielki człowiek” przy-
pomina o korzyściach wynikają-
cych ze wspólnego, rodzinnego 
czytania już od pierwszych mie-
sięcy życia dziecka.

Projekt jest fi nansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Organizator: Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, 
Fundacja Metropolia Dzieci Pa-
tronat Medialny: Ryms, Czas-
Dzieci.pl

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posia-
dający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasi-
łek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zo-
stać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie III 
najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posia-
dający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasi-
łek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powi-
nien zostać złożony do Wójta Gminy Puławy najpóźniej 
do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 

w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Puławy
/-/ Krzysztof Marek Brzeziński

„Mała książka – wielki człowiek”
„Mała 
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Bezpłatne szkolenia komputerowe dla 
mieszkańców – są jeszcze wolne miejsca

Od ponad roku, Urząd Gminy Puławy organizuje bez-
płatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców, w ra-
mach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”. Dotychczas z darmowych kursów skorzystało 
już ponad 150 osób. Wciąż mamy jeszcze wolne miejsca, 
ale ich liczba jest ograniczona, dlatego z decyzją o udzia-
le w szkoleniach nie należy długo zwlekać.

Gdzie szkolimy?
Szkolenia odbywają się w pracowniach komputerowych 

w szkołach na terenie gminy, a także w Gminnej Biblio-
tece Publicznej. Obecnie kursy trwają równolegle w Gó-
rze Puławskiej i w Zarzeczu. Po przeszkoleniu wszystkich 
chętnych osób z tych rejonów, będziemy systematycznie 
przenosić się do kolejnych placówek.

Ile trwają szkolenia?
Jedno szkolenie trwa zwykle dwie godziny zegaro-

we (120 min). Grupy mniej zaawansowane na pierwsze 
spotkanie poświęcają nieco więcej czasu (trzy godziny), 
a kolejne trwają już standardowo dwie. Z każdą grupą 

szkoleniową spotykamy się siedem razy, więc uczestnik – 
w zależności od poziomu zaawansowania – bierze udział 
w sumie w 14 lub 15 godzinach szkoleń. Harmonogram 
szkoleń ustalany jest indywidualnie dla każdej grupy. Za-
zwyczaj odbywają się one z częstotliwością 2 razy na ty-
dzień w godzinach popołudniowych (od 16:30).

Jaki jest temat szkoleń?
Osoby, które dotychczas nie miały styczności z kompute-

rem, rozpoczynają naukę od podstaw. Po tym, jak poznają 
podstawowe zagadnienia, uczą się w jaki sposób można 
wykorzystać komputer z Internetem w codziennym życiu 
np. jak obsługiwać Facebook, zapłacić rachunki, zapisać 
się do lekarza, czy zrobić zakupy on-line.

Kto może wziąć udział?
Każda dorosła osoba, mająca miejsce zamieszkania na 

terenie Gminy Puławy. Ze szkoleń bardzo chętnie korzy-
stają osoby w wieku 60+ i starsze. Spotkania, obok nauki, 
są dobrą formą spędzenia wolnego czasu i integracji. 

Jak można zapisać się na szkolenie?
Należy wypełnić krótką ankietę zgłoszeniową. Można to 

zrobić na miejscu, w Urzędzie Gminy Puławy (pok. 210, II 
piętro) lub przez Internet – poprzez stronę h� ps://pla� or-
ma.e-mocni.org.pl. Zapisy przyjmowane są również tele-
fonicznie, pod numerem 512 320 945.
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Jak sprawdzić, czy pracodawca 
płaci za Ciebie składki? Gdzie mo-
żesz sprawdzić wysokość przyszłej 
emerytury? Każdy powinien to 
wiedzieć, dlatego Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych organizuje w paź-
dzierniku „Dni Ubezpieczonego”.

W tym roku ZUS do współudzia-
łu w akcji zaprasza pracodawców. 
W ich siedzibach zamierza zorga-
nizować spotkania informacyjne 
dla ubezpieczonych pracowników. 
Wszystko po to, by dotrzeć do ubez-
pieczonych tam, gdzie są na co 
dzień. Podczas spotkań z przedsta-
wicielami instytucji dowiedzą się 
m.in.: jak czytać informację o stanie 
konta w ZUS, wyliczyć przyszłą eme-
ryturę i co robić, kiedy dostaniemy 
elektroniczne zwolnienie lekarskie. 
Przedstawiamy tę wiedzę w krótkiej 
pigułce.

Jak sprawdzić swoje konto w ZUS?
Co roku Zakład wysyła do każde-

go, kto miał opłacane składki, „In-
formację o stanie konta ubezpieczo-
nego” (IoSKU). Warto ją przeczytać, 
bo zawiera dane o tym, jaką kwotę 
składek emerytalnych ubezpieczony 
zgromadził w ZUS. IoSKU mówi rów-
nież, jakie składki wykazywał pra-
codawca w poprzednim roku kalen-
darzowym, w rozbiciu na miesiące. 
Od zapisów na koncie w ZUS zależy 
wysokość przyszłej emerytury i wy-
sokość świadczeń przyznawanych 
w razie choroby, narodzin dziecka 
czy wypadku przy pracy. Dlatego to 
ważne, by dane na koncie były zgod-
ne z faktami.

Warto pamiętać, że każdy klient 
Zakładu może na bieżąco sprawdzać 
stan swoich składek przez internet. 
Wystarczy, że bezpłatnie zarejestru-
je się w Pla� ormie Usług Elektro-
nicznych ZUS.

Jak wyliczyć przyszłą emeryturę?
Każdy, kto ma do emerytury mniej 

niż rok, może skorzystać z pomo-

cy doradców emerytalnych w pla-
cówkach ZUS. Na spotkanie trzeba 
zabrać ze sobą dowód tożsamości 
i ostatni list z OFE (jeśli jesteś człon-
kiem otwartego funduszu emery-
talnego). Doradca wyliczy progno-
zę przyszłej emerytury. Może też 
sprawdzić, ile wyniesie emerytura, 
jeśli zdecydujesz się na dłuższą pra-
cę.

Dla osób młodszych i tych, które 
wolą samodzielne wyliczenia, jest 
przeznaczony kalkulator emerytal-
ny, dostępny w Pla� ormie Usług 
Elektronicznych ZUS.

Co robić, gdy dostaniemy e-zwol-
nienie lekarskie?

Od grudnia każde zwolnienie le-
karskie będzie mieć postać elektro-
niczną. Przez internet trafi  od leka-
rza do ZUS. Trafi  też do pracodawcy, 

jeśli ma on profi l w Pla� ormie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE).

Co ma zrobić pacjent, któremu 
lekarz wystawi elektroniczne zwol-
nienie? To zależy, czy pracodawca 
korzysta z PUE. Jeśli tak, to pacjent 
nie musi dostarczać zwolnienia pra-
codawcy. Jeśli natomiast zakład 
pracy nie ma dostępu do PUE, to 
lekarz wręczy choremu wydruk jego 
e-zwolnienia lekarskiego. W takiej 
sytuacji wydruk należy dostarczyć 
pracodawcy.

Więcej informacji ważnych dla 
ubezpieczonych znajdziesz na stro-
nie www.zus.pl

Małgorzata Korba
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Październik miesiącem 
ubezpieczonego w ZUS
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 17 czerwca 2018 r. w Leokadiowie 
odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze dla jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Puławy.

Zawody rozegrane zostały tradycyj-
nie w dwóch konkurencjach. Pierw-
sza to sztafeta pożarnicza 7 x 50 m 
z przeszkodami, zaś druga – ćwi-
czenia bojowe. Komisję sędziowską 
tworzyli funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Puławach.

W zawodach wzięło udział 10 mę-
skich drużyn pożarniczych – wszyscy 
za wyjątkiem Kajetanowa, kobieca 
drużyna pożarnicza z Opatkowic oraz 
2 młodzieżowe drużyny pożarnicze 
z Leokadiowa i Opatkowic. Rywaliza-
cja między jednostkami przebiegała 
w sportowej, gorącej atmosferze.

Klasyfi kacja generalna zawodów 
przedstawia się następująco:

Męskie Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - OSP Opatkowice
2 miejsce - OSP Leokadiów
3 miejsce - OSP Łęka
4 miejsce - OSP Bronowice
5 miejsce - OSP Góra Puławska
6 miejsce - OSP Skoki-Borowa
7 miejsce - OSP Gołąb
8 miejsce - OSP Niebrzegów
9 miejsce - OSP Dobrosławów
10 miejsce - OSP Kowala

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - OSP Opatkowice

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce - MDP Leokadiów
2 miejsce - MDP Opatkowice

Zwycięzcy otrzymali puchary i upo-
minki rzeczowe. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Gratulujemy wszystkim i życzymy dal-
szych sukcesów.

Teresa Maj
Fot. Paweł Kamola

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2018 - 
Opatkowice nadal liderem! 
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19 czerwca 2018 r. w gościnnych 
murach szkoły w Gołębiu odbyła się 
uroczystość wręczenia Stypendiów 
Wójta Gminy Puławy. Uczestniczyli 
w niej wyróżnieni uczniowie 
wraz z rodzicami oraz dyrektorzy 
gminnych placówek oświatowych. 

Stypendia Wójta Gminy Puławy, 
ustanowione uchwałą Rady Gminy 
Puławy w 2016 roku – na podstawie 
wniosków złożonych przez dyrekto-
rów szkół – otrzymali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gmi-
ny Puławy, którzy w roku szkolnym 
2017/2018 wyróżnili się osiągnięcia-
mi w nauce, sporcie lub w dziedzi-
nach artystycznych. 

Otrzymane przez 46 prymusów na-
szych szkół Stypendia Wójta Gminy 
Puławy są tylko skromnym wyra-
zem uznania wysiłku włożonego 
przez uczniów w zdobywanie wiedzy 
w całym mijającym roku szkolnym. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
wyróżnionym dotychczasowych osią-
gnięć i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku szkolnym sukcesy te zo-
staną powtórzone. 

Nagrody specjalne otrzymali 
uczniowie, którzy w mijającym roku 
szkolnym, w sposób szczególny roz-
winęli swoje talenty i mogą się po-

szczycić indywidualnymi osiągnięcia-
mi w różnych dziedzinach. Otrzymali 
je: Natalia Kosmowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Opatkowicach oraz Bar-
tłomiej Lipski ze Szkoły Podstawowej 
w Górze Puławskiej – w uznaniu suk-
cesów artystycznych, a także Michał 
Ruciński i Krzysztof Nita ze Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu za osiągnię-
cia w dziedzinie sportu.

Wzorem lat ubiegłych, wręczenie 
Stypendiów Wójta Gminy Puławy 
było również doskonałą okazją do 
nagrodzenia gminnych mistrzów 
ortografii. Konkurs „Mistrz ortografii” 
organizowany jest od sześciu lat przez 
Panią Hannę Padewską – Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Górze Puław-
skiej oraz Panią Danutę Smagę – Dy-
rektora Gimnazjum w Gołębiu. Jego 
celem jest popularyzowanie piękna 
ojczystego języka oraz motywowanie 
uczniów do systematycznej pracy nad 
poprawnym posługiwaniem się języ-
kiem polskim. Tegoroczne laury w ka-
tegorii szkół podstawowych przypa-
dły Esterze Karpeta (w kategorii klas 
VI-VII) i Rafałowi Ślękowi (w kategorii 
klas IV-V), zaś w kategorii gimnazjów 
Maciej Wydra. 

Agnieszka Bociańska
Fot. Kamil Lewandowski

Stypendyści w roku szkolnym 

2017/2018:
Stypendium naukowe

1. Maria Miazga 
2. Patryk Charchuła 
3. Dominika Cybula
4. Magdalena Kamola
5. Mikołaj Łukasiewicz
6. Miłosz Łukasiewicz
7. Karolina Mizak
8. Klaudia Szczerbetka
9. Rafał Ślęk

10. Kinga Błaszkiewicz
11. Roksana Brzozowska
12. Alicja Chodoła
13. Julia Chodoła
14. Przemysław Koza
15. Zuzanna Michta
16. Adriana Michta 
17. Szymon Piskorek
18. Maciej Śpiewak

19. Wiktoria Świtalska

20. Zuzanna Bartosik 
21. Natalia Zagańczyk 
22. Patrycja Matysiak
23. Natalia Kosmowska
24. Jakub Ignaciuk
25. Krzysztof  Nita 
26. Weronika Tyburcy
27. Michał Ruciński
28. Natalia Winiarska
29. Bartosza Figura
30. Kamila Woszczek
31. Adam Chodoła
32. Amelia Grzywacz
33. Jakub Maik
34. Martyna Zielińska
35. Mateusz Łuczyński
36. Dominika Krekora

Stypendium sportowe
1. Bartłomiej Ciupa
2. Jakub Napora 
3. Wiktor Szulowski
4. Jakub Baryłka

Stypendium artystyczne
1. Wiktoria Grzelak
2. Amelia Korpysa
3. Emilia Kramarczyk
4. Sebas� an Osiak
5. Jakub Bernat
6. Nikola Bielska

Stypendia Wójta Gminy Puławy rozdane! 
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Trudno wyobrazić sobie lato bez smaku truskawek. 
Te małe, smakowite i lubiane chyba przez wszystkich 
owoce, uprawiane są na terenie Gminy Puławy od po-
koleń. Ich wyjątkowy smak i aromat był inspiracją, która 
zapoczątkowała nową, truskawkową tradycję. I tak, już 
od ośmiu lat, mieszkańcy i przybyli goście spotykają się 
w Górze Puławskiej na Święcie Truskawki w Gminie Pu-
ławy. Tegoroczna edycja odbyła się 1 lipca 2018 r.

Pochmurna pogoda nie wystraszyła miłośników truska-
wek i dobrej zabawy, którzy licznie przybywali na stadion 
sportowy w Górze Puławskiej. Jak co roku, Święto Tru-
skawki rozpoczęło się od polowej Mszy Świętej. Zebrane 
ofi ary tradycyjnie przekazano na potrzeby puławskiego 
Hospicjum im. Św. Matki Teresy.

Ofi cjalnego otwarcia wydarzenia dokonał jego pomy-
słodawca – Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński. 
Następnie Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek 
w asyście Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Szulowskiego, 
uroczyście wręczył odznaczenia państwowe dla zasłużo-
nych pracowników Urzędu Gminy Puławy. Złote Medale 
za Długoletnią Służbę otrzymały: Pani Maria Krawczyk, 
Pani Teresa Maj i Pani Alfreda Szczepaniak. Szczególne po-
dziękowa nia trafi ły także do rąk druhen i druhów z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Opatkowicach. Kobieca i męska 
drużyna pożarnicza z tej jednostki reprezentowały gmi-
nę w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w Krasnymstawie, podczas których zdobyły 2. miejsca 
w swoich kategoriach. Przedstawiciele organizacji kom-
batanckich wręczyli Wójtowi Krzysztofowi Brzezińskiemu 
jubileuszowe odznaczenie – Krzyż 100 lat Związku Inwa-
lidów Wojennych RP za zasługi patriotyczne i działalność 
na rzecz ZIW.

Na scenie można było zobaczyć i posłuchać rodzimych 
solistów i zespoły, w tym: Śpiewające Seniorki i Kabaret 
50+ z Gołębia, wokalistki przygotowane przez GOK, ze-
spół „Aplauz” z Gołębia, przedszkolny zespół muzyczny 
„Aplauz” z Góry Puławskiej, zespół wokalny ze Szkoły Pod-
stawowej w Górze Puławskiej, Koło Gospodyń Wiejskich 
wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Bronowicach, 
zespół The Dark Stones z Borowej, Bartka Lipskiego z Kli-
kawy, Natalkę Kosmowską z Opatkowic oraz zespół „Cy-
ganeria” z Góry Puławskiej. Zwieńczeniem występów był 
koncert zespołu „Masters” – gwiazdy muzyki tanecznej, 
znanej m.in. z przeboju „Żono moja”.

Nie byłoby jednak Święta Truskawki bez wspaniałych 
stoisk, przygotowywanych przez mieszkańców gminy. 
Sołectwa, stowarzyszenia i placówki oświatowe prześci-
gają w pomysłach na wystrój, dekoracje i truskawkowe 
przysmaki. W tym roku tytuł najpiękniejszego stoiska wy-
walczyło Sołectwo Jaroszyn, drugie miejsce zdobyło Koło 

Gospodyń Wiejskich w Bronowicach, a trzecie – Towa-
rzystwo Przyjaciół Gołębia. We wspólnej zabawie wzięły 
udział także: Sołectwo Tomaszów, Sołectwo Góra Puław-
ska, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zarzeczu oraz Ko-
biety z Pasją „Borowa-Skoki”.

Ogromnym zainteresowaniem w tym roku cieszył się 
konkurs kulinarny „Truskawkowy Przebój Smaku”, w któ-
rym zgłoszono rekordową liczbę 28 potraw. Obok dań, 
które najbardziej kojarzą się z truskawkami, czyli słodkich 
ciast, deserów, przetworów i nalewek, znalazły się tak-
że bardziej niecodzienne połączenia jak np. polędwiczki 
i grillowana karkówka w sosie truskawkowym oraz kotlety 
mielone z truskawkami.

Sporą uwagę publiczności tradycyjnie przyciągnął Tru-
skawkowy Turniej Sołectw oraz wybory Miss i Mistera 
Truskawki 2018. Wiele atrakcji czekało na publiczność 
także poza sceną. Na licznych stoiskach prezentowali się 
twórcy ludowi, stowarzyszenia i fi rmy będące sponsorami 
wydarzenia.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, organizacjom i fi rmom, które włączyły się w or-
ganizację 8. Święta Truskawki w Gminie Puławy: Księ-
dzu Proboszczowi Markowi Kucharskiemu oraz Księżom 
wikariuszom, służbie liturgicznej - za wspólną modlitwę, 
Panu Dariuszowi Seredynowi – organiście oraz scholii 
pod kierunkiem Pani Urszuli Futery, druhom gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych – za pomoc w organizacji, 
zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku podczas impre-
zy, solistom i zespołom występującym na scenie oraz ich 
opiekunom, dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury, pracownikom Urzędu Gminy Puławy i gminnych 
jednostek organizacyjnych, zarządowi oraz członkom KS 
Góra Puławska, konferansjerom - Pani Teresie Woszczek 
i Panu Andrzejowi Turlewiczowi, technikom dbającym 
o dźwięk, światło i prąd, wystawcom i wszystkim pozo-
stałym, wcześniej nie wymienionym. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do naszych darczyńców, bez których 8. 
Święto Truskawki w Gminie Puławy nie byłoby tak barwne 
i atrakcyjne:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Samorząd Województwa Lubelskiego
Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Państwo Zofi a i Hubert Prószyńscy – Firma Pe-eS ZHS 
Sp. z o.o.

Bank Spółdzielczy w Końskowoli
Mostostal Puławy S.A.

Geocover Sp. z o.o.
P.H.U. Konar s.c.

Święto Truskawki w Gminie Puławy 
już po raz ósmy
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Zakład Produkcyjno-Handlowy „Stanisław Krzaczek”
Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Centrum Ogrodnicze GREEN-TEAM przy stacji paliw 
w Górze Puławskiej

Hotel Pikul
Spółdzielnia Mleczarska RYKI

Piekarnia i Cukiernia „Abramowicz” i Spółka z Klikawy
Firma Auto-Pres� ż Grzegorz Kozak z Bronowic

Firma Net-Com Dariusz Matysiak
Szkoła Językowa SMART Jerzy Gałczyński

Pani Jolanta Potapska – Prezes Centrum Medycznego 
Bio-Relax Sp. z o.o.

Państwo Edyta i Grzegorz Turscy
Państwo Iwona i Dariusz Bachankowie z Polesia

Kamil Lewandowski
Fot. Michał Kramarczyk, Radosław Kosmala
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1. Konkurs na pierwszą łubiankę se-
zonu truskawkowego 2018 - Pan 
Marek Krzesicki

2. Konkurs na najdorodniejszą tru-
skawkę sezonu truskawkowego 
2018 - Państwo Wiole� a i Zacha-
riusz Chrost

3. Konkurs na najpiękniejsze tru-
skawkowe stoisko 2018:
• I miejsce - Sołectwo Jaroszyn 
• II miejsce - Koło Gospodyń Wiej-

skich w Bronowicach 
• III miejsce - Towarzystwo Przyja-

ciół Gołębia
4. Konkurs artystyczny „Truskawko-

we Inspiracje 2018”:
Kategoria „open”
• I miejsce - Pani Beata Żelazny
• II miejsce - Pani Sylwia Mizak
• III miejsce - Pani Kinga Kuzioła
• wyróżnienia: Kamila Woszczek, 

Pani Agnieszka Wójcik
Kategoria „dzieci i młodzież do lat 15”
• I miejsce - Jakub Żelazny
• II miejsce - Błażej Bartman
• III miejsce - Krys� an Pyra
• wyróżnienie - Gabriela Kruk

5. Plantator Roku Gminy Puławy - 
edycja 2018: Pani Mariola Gola

6. Konkurs mody i urody o tytuł 
„Miss Truskawki 2018”:
• Miss Truskawki - Natalia Bąkała 

i Maja Matraszek
• Wicemiss Truskawki - Małgorza-

ta Szmigiel
• Mister Truskawki - Maksymilian 

Kwit
• Truskawkowa Miss Publiczności 

- Nikola Jarzynka
• Nagroda specjalna Dyrektora Lu-

belskiej Izby Rolniczej - Paulina 
Walasek i Grzegorz Błażejewski

7. Konkurs kulinarny „Truskawkowy 
Przebój Smaku 2018”:

Kategoria - przetwory z truskawek:
• I miejsce - Grażyna Kowa
• II miejsce - Sylwia Kania
• III miejsce - Mirosława Walasek

Kategoria - potrawy z truskawek:
• I miejsce - Maria Papis
• II miejsce - Grażyna Kowa
• III miejsce - Katarzyna Górska

Kategoria - desery z truskawek: 
• I miejsce - Paulina Walasek
• II miejsce - Gosława Kowalczyk
• III miejsce - Patrycja Nowak

Kategoria - napoje alkoholowe 
z truskawek:

• I miejsce - Walentyna Nowak
• II miejsce - Grażyna Kowa
• III miejsce - Renata Kułagowska

Nagroda GRAND PRIX konkursu 
i tytuł „Truskawkowy Przebój Smaku 
2018” - Sylwia Kania

Kamil Lewandowski
Fot. Witold Szczepanik, K. Lewan-

dowski, M. Kramarczyk 

Laureaci Truskawkowych Konkursów 2018
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Druhny i druhowie z OSP Opatkowice po raz kolej-
ny udowodnili, że nie mają sobie równych, sięgając po 
srebrne laury podczas Wojewódzkich Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych, które odbyły się 24 czerwca 2018 r. 
w Krasnymstawie.

W zmaganiach wzięło udział 37 drużyn, w tym 22 dru-
żyny męskie i 15 kobiecych. Zawody rozegrano w dwóch 
konkurencjach – ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 
7x50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w zawodach przedstawia 
się następująco:

Klasyfi kacja generalna grupy „C” – Kobiety :
Garbów
Opatkowice
Parczew
Klasyfi kacja generalna grupy „A” – Mężczyźni:
Wola Przybysławska
Opatkowice
Wielkolas
Ten wielki  sukces drużyn z Opatkowic zapisał się złotymi 

literami na kartach historii pożarnictwa w Gminie Puławy. 
Serdecznie gratulujemy!

Kamil Lewandowski
Fot. archiwum UGP

OSP Opatkowice drugie w Województwie 
Lubelskim! 

Gołębski kościół parafi alny pw. św. Floriana i św. Ka-
tarzyny zachwyca nie tylko bogactwem renesansowej 
architektury, ale także wspaniałymi walorami akustycz-
nymi. Miejsce to posiada doskonały klimat do organiza-
cji wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie, jak 
II Polsko-Amerykański Fes� wal Chóralny, który odbył się 
30 czerwca 2018 r.

Przed publicznością zaprezentowały się światowej sławy 
zespoły z Poniatowej – Chór Szczygiełki Grandi oraz Scho-
lares Minores pro Musica An� qua, a także goście zza oce-
anu – The Corona del Mar High School Madrigal Singers 
z Kalifornii. Publiczność wsłuchała się w najpiękniejsze 
dzieła muzyki chóralnej, od kompozycji XIII wiecznych po 
muzykę współczesną.

Chór The Corona del Mar High School Madrigal Singers 
liczy 36 chórzystów z Newport Beach w Kalifornii. Wystę-
pował w znanych miejscach na całym świecie, w tym w ka-
tedrze Notre-Dame i La Madeleine w Paryżu, katedrze No-
tre-Dame w An� bes, hali widowiskowej Davies Symphony 
Hall w San Francisco i Our Lady Queen of Angels w New-

port Beach. Od czterech lat dyrygentem chóru jest An-
drew Ball – absolwent Uniwersytetu w Fullerton i Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego w Irvine, dyrektor wydziału muzyki 
wokalnej w Corona del Mar High School, dyrektor chóru 
Chris� an Church w Harbour, wykładowca, kierownik sied-
miu zespołów wokalnych.

II Polsko-Amerykański Fes� wal Chóralny 
gościł w Gołębiu
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 Założycielami Chóru Szczygiełki oraz Zespołu muzyki 
dawnej Scholares Minores pro Musica An� qua są Pań-
stwo Danuta i Witold Danielewiczowie. Zespoły z Ponia-
towej działają nieprzerwanie od ponad 40 lat i mają na 
swoim koncie ponad 120 zagranicznych podróży arty-
stycznych po całym świecie. Wielokrotnie koncertowa-
ły także w Gminie Puławy – VII Spotkanie Noworoczne 
(Góra Puławska, 01.2017 r.), Koncert „Muzyka pod cho-
inkę” (Gołąb, 12.2016 r.), I Polsko-Amerykański Fes� wal 
Chóralny (Gołąb, 07.2015 r.), koncert przed tournée po 
Meksyku (Gołąb, 08.2014 r.), Koncert „Polski cud majo-
wy” (Góra Puławska, 05.2014 r.), Koncert „Muzyka łączy 
narody” (Gołąb, 05.2013 r.). Kamil Lewandowski

Fot. Michał Kramarczyk
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W niedzielę, 12 sierpnia br. 
w Nałęczowie odbyły się Dożynki 
Powiatu Puławskiego. Jak co roku, 
w wydarzeniach wzięli udział przed-
stawiciele Gminy Puławy z Wójtem 
Krzysztofem Brzezińskim na czele. 
Podobnie jak w poprzednich latach, 
nasi mieszkańcy wrócili z wieloma 
dożynkowymi sukcesami.

Nasza gmina zajęła II miejsce 
w konkursie na najładniejsze dożyn-
kowe stoisko, zaś w konkursie sołty-
sów nasi reprezentanci – Ewa Ochal 
i Zdzisław Urbanek, zajęli III miejsce 
oraz zostali ulubieńcami publiczno-
ści. Wśród laureatów z licznych kon-
kursów znalazły się także: Pani Mał-

gorzata Filipek i Grażyna Kowa, które 
zdobyły drugie miejsca w konkursach 
na najlepszy chleb, oraz Pani Teodora 
Dębska, która wyha� owała „Uśmiech 
Papieża” na pierwsze miejsce w kon-
kursie twórczości ludowej. Na dożyn-
kowej scenie w taneczno-wokalnej 
rewii zaprezentowała się „Cyganeria” 
z Góry Puławskiej.

Gratulujemy laureatom i serdecz-
nie dziękujemy wszystkim za wkład 
i przygotowanie Dożynek Powiato-
wych jak również gościom odwiedza-
jącym nasze stoisko.

Renata Bielawska
Fot. Witold Szczepanik

Nasze sukcesy na Powiatowym Święcie Plonów
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Po raz kolejny druhny i druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opatkowicach pokazali, że mają najspraw-
niejsze drużyny pożarnicze w całym Powiecie Puław-
skim. Podczas tegorocznych, powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych, które odbyły się w sobotę, 
25 sierpnia 2018 r., zarówno kobieca jak i męska drużyna 
zdobyły I miejsca w swoich kategoriach. Znaczący sukces 
odniosła także jednostka OSP z Leokadiowa, zajmując III 
miejsce w kategorii mężczyzn. Gratulujemy!

W zawodach wzięło udział 14 drużyn, w tym 10 męskich 
i 4 kobiece. Zmagania obejmowały sztafetę pożarniczą 
7 x 50 m oraz ćwiczenia bojowe. Dodatkowym, choć nie 
punktowanym elementem była musztra.

Pełna klasyfi kacja zawodów prezentuje się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:
• 1 miejsce - OSP Opatkowice

• 2 miejsce - OSP Kazimierz Dolny
• 3 miejsce - OSP Leokadiów
• 4 miejsce - OSP Markuszów
• 5 miejsce - OSP Skrudki
• 6 miejsce - OSP Oblasy
• 7 miejsce - OSP Pożóg
• 8 miejsce - OSP Czołna
• 9 miejsce - OSP Wąwolnica
• 10 miejsce - OSP Bronice

Kobiece drużyny pożarnicze:
• 1 miejsce - OSP Opatkowice
• 2 miejsce - OSP Rzeczyca
• 3 miejsce - OSP Rąblów
• 4 miejsce - OSP Oblasy

Kamil Lewandowski
Fot. archiwum UGP

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP 2018 - Opatkowice nie oddały korony, 
Leokadiów na trzecim miejscu
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W niedzielne popołudnie, 16 września 2018 r. 
w Gołębiu odbyła się krótka uroczystość, wieńczą-
ca symbolicznie sprawę nadania imienia dla skweru 
w centrum miejscowości. W obecności licznej grupy 
mieszkańców, odsłonięto tablice z ofi cjalną nazwą 
miejsca, która od teraz brzmi „Skwer Niepodległej”.

Z inicjatywą nadania nazwy dla placu wystąpił Wójt 
Krzysztof Brzeziński, sugerując aby w ten wyjątkowy 
sposób uczcić obchodzony w tym roku jubileusz 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po-
mysł został zaaprobowany przez mieszkańców Gołę-
bia, po czym Rada Gminy przyjęła go w drodze sto-
sownej uchwały.

Po przeciwległych stronach skweru znalazły się 
dwie tablice, informujące o nowej nazwie miejsca. 
W jego centrum, nieopodal pomnika, ustawiono ta-
bliczkę pamiątkową. Symbolicznego odsłonięcia do-
konali wspólnie Wójt Krzysztof Brzeziński oraz Prze-
wodnicząca Rady Gminy Puławy Dorota Osiak.

Kamil Lewandowski
Fot. Mariola Kozak

„Skwer Niepodległej” 
- centrum Gołębia z ofi cjalną nazwą
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W sobotę, 8 września 2018 r. odbyła się siódma odsło-
na ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Głównym 
celem tego cyklicznego przedsięwzięcia jest promowa-
nie czytelnictwa i wybitnych dzieł literatury polskiej. 
W tym roku, akcja miała szczególny wymiar, z uwagi na 
obchodzony Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Wybór tegorocznej lektury nie był przypadkowy. Uczest-
nicy zagłębili się w lekturę „Przedwiośnia” – ostatniej po-
wieści Stefana Żeromskiego, której fabuła osadzona jest 
w realiach wolnej Polski, odradzającej się po 123 latach 
zaborów.

Gmina Puławy w tym roku tradycyjnie włączyła 
się do „Narodowego Czytania”. Literackie spotkania 
z „Przedwiośniem” odbyły się w Górze Puławskiej 
i w Gołębiu. W akcji uczestniczyli licznie przedstawi-
ciele lokalnej społeczności, parafi i, szkół, instytucji 
kultury oraz samorządu gminnego, na czele z Wójtem 
Gminy Panem Krzysztofem Brzezińskim. Wyjątkowym 
gościem w Gołębiu był Poseł na Sejm RP Pan Krzysz-
tof Szulowski.

Kamil Lewandowski
Fot. Mariola Kozak, K.Lewandowski

Narodowe Czytanie w Gminie Puławy
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Mijają kolejne miesiące realizacji projektu „Gmina Pu-
ławy dla Seniorów”. Uczestnicy biorący udział w spotka-
niach Klubów Seniora w Górze Puławskiej i w Gołębiu 
mają już za sobą m.in. warsztaty komputerowe.

Podczas zajęć seniorzy poznali podstawy obsługi kom-
putera i Internetu, a także przekonali się, że widoczna 
w niemal każdej dziedzinie informatyzacja, może być spo-
rym ułatwieniem w codziennym życiu.

W słoneczne popołudnie, 11 września 2018 r. uczestni-
cy Klubu Seniora w Gołębiu wzięli udział w kameralnym 
koncercie w Nałęczowie. Willa „La Musica” to obiekt 
z kawiarnią artystyczną, prowadzoną przez Małgorzatę 
i Waldemara Ziemnickich.

Wystrój kawiarni nawiązuje do lat 40-tych i 50-tych 
minionego stulecia: dużo pięknych kwiatów, scena na 
której usytuowany jest wspaniały czarny fortepian (Bech-
stein), bufet, kominek, mnóstwo kinkietów, lamp, płoną-
cych świec. Doskonałe połączenie stylu, dobrego gustu 
i oświetlenia. Do tego aromat kawy i smak kawiarnianych 
smakołyków. W centrum wydarzenia zaś wokalistka i pia-
nista, powszechnie uznani w świecie muzycznym artyści – 
Małgorzata i Waldemar Ziemniccy (fortepian, akordeon), 

w starannie wyselekcjonowanym repertuarze. Wszystko 
to wyzwala zachwyt, relaks i szczere uznanie gości.

To tutaj nasi seniorzy z Klubu Seniora w Gołębiu mo-
gli wrócić wspomnieniami do swojej młodości. Specjal-
nie dla nich odbył się koncert pt. „Pod niebem Paryża”. 
W programie znalazły się między innymi utwory legendar-
nej piosenkarki Edith Piaf. Muzyce towarzyszyła narracja 
– komentarz na bazie biografi i piosenkarki. Dopełnieniem 
tego subtelnego popołudnia były kawiarniane smakołyki 
oraz wspólne wykonanie fi nałowej piosenki „Padam pa-
dam”. Oczywiście nie obyło się bez bisów. W związku z ro-
kiem odzyskania niepodległości wszyscy wykonali naszą 
polską piosenkę „Tylko we Lwowie”.

Projekt „Gmina Puławy dla Seniorów” realizuje Gmina 
Puławy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na jego re-
alizację gmina zdobyła dofi nansowanie ze środków RPO WL 
2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, 
z czego 95% stanowi dofi nansowanie ze środków europej-
skich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

dr Tomasz Włodek
Fot. Izabela Kamola , Kamil Lewandowski

Z życia Klubów Seniora
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8 lipca – w Leokadiowie odbył się rodzinny festyn spor-
towo-rekreacyjny, zorganizowany wspólnie przez Stowa-
rzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” i społeczność lokalną. 
Celem wydarzenia była zbiórka środków na leczenie i re-
habilitację Doroty Olszewskiej z Leokadiowa. 

13 lipca – w Puławach odbyły się uroczyste obchody 
Wojewódzkiego Święta Policji. Samorząd Gminy Puławy 
od lat skutecznie współpracuje z organami Policji, zarów-
no na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. W uro-
czystości wziął udział Wójt Krzysztof  Brzeziński.

5 sierpnia – w towarzystwie rodzin, przyjaciół i koleżanek 
z pracy, dwie zasłużone pracownice Publicznego Przed-
szkola w Górze Puławskiej – Pani Barbara Woszczyk i Pani 
Jadwiga Bociańska, świętowały przejście na zasłużoną 
emeryturę. W kameralnej uroczystości uczestniczył także 
Wójt Krzysztof  Brzeziński, który dziękując za wieloletnią 
pracę, uhonorował Panie jubileuszowymi medalami.

29 sierpnia – w Urzędzie Gminy Puławy odbyło się kolej-
ne spotkanie Wójta Krzysztofa Brzezińskiego z kierownic-
twem gminnych placówek oświatowych. Głównym tema-
tem spotkania było omówienie stanu przygotowania szkół 
i przedszkoli do nowego roku szkolnego.

Gminne echo w obiektywie, 
czyli fotografi czny skrót wydarzeń 
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30 sierpnia – Pan Jarosław Rogotowicz – artysta, ma-
larz, mieszkaniec Gołębia, postanowił uwiecznić w obra-
zie Wójta Krzysztofa Brzezińskiego oraz wielką inwestycję 
w rozbudowę budynku miejscowej Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Wójt nie krył zaskoczenia i wzruszenia z tej 
miłej niespodzianki.

31 sierpnia – w obecności dyrekcji i grona pedagogicz-
nego Szkoły Podstawowej w Opatkowicach, Wójt Gminy 
Puławy Krzysztof Brzeziński uroczyście wręczył akty nada-
nia stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego dla Pań Sylwii Gawędy i Patrycji Mazurek. Serdecz-
nie gratulujemy!

7 września – wiekowe mury renesansowej świątyni 
w Gołębiu rozbrzmiały dźwiękami wielkich dzieł muzyki 
organowej, od utworów barkowych i renesansowych do 
współczesnych. Wszystko za sprawą koncertu, zorganizo-
wanego wspólnie przez Parafi ę i Towarzystwo Przyjaciół 
Gołębia. Za zabytkowymi organami zasiadł wybitny in-
strumentalista Pan Paweł Wróbel. 
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Latem bieżącego roku, członkowie 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów z naszej gminy, 
podziwiali piękno Lublina i Barano-
wa Sandomierskiego. Uczestnikami 
wyjazdów integracyjnych byli senio-
rzy, należący do kół Związku, działa-
jących w Borowej, Gołębiu i Górze 
Puławskiej.

3 lipca 2018 r. zwiedzaliśmy Lublin, 
a w nim Kaplicę Trójcy Świętej, Stare 
Miasto, Katedrę,  Kościół Ojców Do-
minikanów łącznie z interesującymi 
podziemiami, jak również Ogród Bota-
niczny. Zobaczyliśmy także wnętrza Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

21 sierpnia br. pojechaliśmy do 
Baranowa Sandomierskiego, by po-
dziwiać piękno tamtejszego zam-
ku i poznać jego historię. W drodze 
do Baranowa zwiedzaliśmy zamek 
w Dzikowie, a w powrotnej drodze 
XI-wieczny Klasztor Ojców Cystersów.

W listopadzie mamy w planie wy-
jazd do teatru w Radomiu. 

Nasze przedsięwzięcie mogliśmy 
zrealizować dzięki wsparciu fi nan-
sowemu ze strony Gminy Puławy. 

Dziękujemy Panu Wójtowi Krzyszto-
fowi Brzezińskiemu i Radzie Gminy za 
troskę, pomoc i rozumienie potrzeb 
osób starszych. 

Maria Papis
Koło PZERiI w Borowej

9 września – w gołębskiej Parafi i pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny odbyły się uroczystości dożynkowe. Tradycyjne 
obrzędy są dziękczynieniem za zakończony sezon żniw 
i prac polowych. Nieodzownym elementem każdych do-
żynek są wieńce dożynkowe. Te, przygotowane przez na-
szych mieszkańców jak zwykle zachwycały bogactwem 
i misternym przygotowaniem.

15 września – przy budynku stacji kolejowej w Gołębiu 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę wiel-
kiej akcji wysadzenia niemieckiego pociągu amunicyjnego 
przez partyzantów Batalionów Chłopskich. W wydarzeniu 
wzięła udział liczna grupa mieszkańców, przedstawicieli 
samorządu, placówek oświatowych oraz organizacji spo-
łecznych.

Redakcja 

Integracja Seniorów z  naszej gminy
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20 lipca 2018 roku to szczegól-
na data dla Zakładu Produkcyjno-
-Handlowego Stanisław Krzaczek. 
Właśnie tego dnia została ofi cjalnie 
otwarta najnowsza inwestycja – no-
woczesna hala produkcyjna wypo-
sażona w najwyższej klasy maszyny 
umożliwiające poprawę jakości oraz 
zwiększenie produkcji. 

Dzięki dofi nansowaniu z LAWP za-
kupione zostały między innymi śru-
townia oraz malarnia proszkowa, po-
zwalająca na znaczne uniezależnienie 
od zewnętrznych podwykonawców, 
co znacząco wpłynęło na organiza-
cję procesu produkcyjnego. Po po-
święceniu hali w Klikawie, zaproszeni 
goście przenieśli się do Sali Kongre-
sowej Pałacu Książąt Czartoryskich 
w Puławach, gdzie odbyła się Jubile-
uszowa Gala, podczas której zostali 
nagrodzeni najlepsi dystrybutorzy 
krajowi oraz zagraniczni.

Od blisko 5 lat kotły z Klikawy są zna-
ne w Czechach pod marką „SMART” 
– należą one do czołówki sprzedają-
cych się urządzeń centralnego ogrze-
wania u naszych południowych są-
siadów. Dzięki wzrostowi sprzedaży 
możliwy jest ciągły rozwój, a co za 
tym idzie tworzenie nowych miejsc 
pracy, co pozwoliło ZPH Stanisław 
Krzaczek stać się jednym z najwięk-
szych pracodawców w Gminie Puła-
wy. Firma stara się ciągle udoskona-
lać swoje produkty oraz wysuwać się 
na stanowisko lidera branży w Polsce 
o czym świadczą nowoczesne rozwią-
zania stosowane w produktach oraz 
zgłoszone patenty.  Dzięki współ-
pracy z Bankiem Ochrony Środowi-
ska (BOŚ) mieszkańcy Gminy Puła-
wy mają szansę na zamontowanie 
energooszczędnych kotłów na pellet 
„Krzaczek” z dofi nansowaniem na-
wet 40%. Podczas Gali Wójt Krzysztof 
Brzeziński wyróżnił Pana Stanisława 
Krzaczka Medalem Jubileuszowym, 
wykonanym z okazji 45. rocznicy ist-
nienia Gminy Puławy i 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Michał Krawczyk
Fot. ZPH Krzaczek

Jubileuszowa gala ZPH Krzaczek z Klikawy 
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Uczniowie należący do Koła PCK, działającego przy 
Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej kwestowali 
wraz z opiekunami koła i nauczycielami podczas 8. Świę-
ta Truskawki w Gminie Puławy.

1 lipca 2018 r. wolontariusze Szkolnego Koła PCK przy 
współpracy z puławską fi lią Chrześcijańskiej Służby Cha-
rytatywnej włączyli się w kolejną akcję, której organiza-
torami byli Państwo Anna i Jakub Karpetowie. Uczniowie 
chętnie i dość licznie przybyli na stadion w Górze Puław-
skiej, by podczas 8. Święta Truskawki zbierać pieniądze 
dla Doroty Olszewskiej, która mieszka w Leokadiowie. 
Dorota wymaga stałej i kosztownej rehabilitacji. Zebrane 
środki pieniężne wolontariusze przekazali na ten cel, ma-
jąc nadzieję, że pomogą one pokryć przynajmniej część 
kosztów leczenia, tak by Dorota mogła wrócić do zdrowia. 
Trzymamy mocno kciuki Pani Dorotko!

Na koniec akcji kwestujących uczniów spotkały miłe 
niespodzianki. Każde dziecko otrzymało w nagrodę za 
aktywny udział w zbiórce pieniędzy dwa darmowe bilety 
na wybrane przez siebie atrakcje w wesołym miasteczku. 
Dopełnieniem radości był nieoczekiwany udział w wywia-
dzie przed kamerami telewizji regionalnej TVP 3 Lublin! 
Uczniowie opowiedzieli o realizowaniu swoich pasji po-
przez działalność w Szkolnym Kole PCK w Górze Puław-
skiej.

Wszystkim ludziom wrażliwym na potrzeby innych ser-
decznie dziękujemy – szczególnie tym, którzy pomogli 
nam zrealizować to przedsięwzięcie i tym, którzy wsparli 
naszą akcję wrzucając do puszki symboliczną złotówkę. 

Bożena Koza, Agnieszka Saran
- opiekunowie SK PCK

Fot. Bożena Koza
 

Szkolne Koło PCK z Góry Puławskiej 
w wakacyjnej akcji!
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8 czerwca br. Szkoła Podstawowa 
im. Bartosza Głowackiego w Zarze-
czu wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM 
– Pokażmy dorosłym jak się czyta 
książki”, której głównym organizato-
rem była redakcja miesięcznika „Bi-
blioteka w szkole”.

Celem przedsięwzięcia było: 
• zwrócenie uwagi na diagnozowany 

przez coroczne badania Biblioteki 
Narodowej systematyczny spadek 
czytelnictwa wśród dorosłych Po-
laków (powyżej 15. roku życia), 
i wykorzystanie masowej akcji do 
pokazania większej aktywności 
czytelniczej dzieci i młodzieży;

• promocja czytania książek wśród 
uczniów, inicjowanie mody na czy-
tanie, wspieranie dzieci i młodzieży 
aktywnych czytelniczo. Podkreśle-
nie konieczności tworzenia przez 
środowiska szkolne, władze lokal-
ne i struktury państwa warunków 
do skutecznej edukacji czytelniczej 
w szkołach i ułatwiania dzieciom 
oraz młodzieży dostępu do atrak-
cyjnej dla nich literatury;

• integracja lokalnych środowisk 
zainteresowanych działaniami na 
rzecz rozwoju czytelnictwa;

• upowszechnienie opinii, że szansą 
na poprawę wskaźników czytel-
nictwa jest edukacja czytelnicza 
młodego pokolenia, wywołanie ry-
walizacji poprzez przeciwstawienie 
czytającej młodzieży i nieczytają-
cych „dorosłych”;

• promocja bibliotek oraz podkreśla-
nie ich znaczenia dla edukacji czy-
telniczej;

• pobicie ustanowionego 1 czerwca 
2017 r. rekordu Polski w jednocze-
snym czytaniu, wynoszącego 459 
409 osób.

Udział w akcji wzięli wszyscy ucznio-
wie szkoły obecni tego dnia. Warun-
kiem było przyniesienie przez dziec-
ko ulubionej książki. Początek akcji 
upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem, 

a następnie każdy uczeń czytał książ-
kę w wybranym przez siebie miejscu 
boiska szkolnego. Według informacji 
podanych na stronie internetowej or-
ganizatora, w tym roku we wspólnym 
czytaniu wzięło udział 406 825 osób.

Pomimo, że aktywność czytania 
w szkole trwała tylko 30 minut, to 
uczniowie żyli tym wydarzeniem 
już od poprzedniego dnia. Należało 

książkę wybrać, a to już powodowało, 
że toczyły się rozmowy między nimi. 
Temat książki rozbrzmiewał również 
w domach dzieci przez kilka dni i za 
pośrednictwem uczniów dotarł do 
dorosłych. Mamy nadzieję, że dzięki 
takim akcjom, „książki wrócą pod pol-
skie strzechy”.

Teresa Kosmala
Fot. SP Zarzecze 

Jak nie czytam, jak czytam – akcja czytelnicza 
w Szkole Podstawowej w Zarzeczu
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21 maja 2018 r. rano wyruszyliśmy na długo oczeki-
waną przez nas wycieczkę. Około 16:00 dotarliśmy do 
przepięknie usytuowanego Walimia, gdzie zwiedzaliśmy 
kompleks sztolni walimskich „Riese”. To była dla nas nie-
samowita lekcja historii, podczas której zgłębialiśmy wie-
dzę z okresu II wojny światowej na temat działalności Hi-
tlera i nazistowskich Niemiec na terenie Polski. Następnie 
zakwaterowaliśmy się w pensjonacie. W tym dniu czekała 
na nas niespodzianka -  wieczorne ognisko z kiełbaskami. 

Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy do Wrocławia. 
Tu odwiedziliśmy Stare Miasto. W trakcie zwiedzania mieli-
śmy czas na zakup pamiątek. Kolejnym punktem programu 
naszej wycieczki był Sky Tower. Z tarasu widokowego naj-
wyższego budynku, zachwycaliśmy się przepiękną pano-
ramą skąpanego w słońcu Wrocławia. Potem widzieliśmy 
Panoramę Racławicką. To był dzień pełen niesamowitych 
wrażeń.

Trzeciego dnia wycieczki zwiedziliśmy wrocławskie zoo, 
a następnie afrykarium, gdzie mogliśmy poczuć klimat 
afrykańskiej dżungli. Naszą przygodę z Wrocławiem zakoń-
czyliśmy spacerem w Ogrodzie Japońskim. 

Do Góry Puławskiej wróciliśmy w późnych godzinach 
wieczornych usatysfakcjonowani wspaniałą wyprawą 
na Śląsk.

Tekst i fot. Bożena Koza

Słoneczny Wrocław gościł uczniów 
z Góry Puławskiej

Uczniowie z Góry Puławskiej złożyli podpisy 
dla Niepodległej

O wolność Polacy ofi arnie walczyli przez 123 lata. Czas 
ten był dla naszych rodaków nieustannym dążeniem do 
odzyskania suwerenności, a przede wszystkim uwolnienia 
się spod jarzma rządów narzuconych Polakom przez trzy 
państwa zaborcze. Poświęcając najwyższą wartość – wła-
sne życie – polscy patrioci dali nam możliwość od 1918 
roku kształtowania i budowania nowej, wolnej Ojczyzny. 
Dziś to na nas spoczywa świadome oraz odpowiedzialne 
pielęgnowanie naszej tożsamości narodowej – polskości, 
abyśmy mogli cieszyć się życiem w niepodległym i demo-
kratycznym państwie.

Dla uczczenia okrągłego jubileuszu - 100 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, społeczność ze Szkoły 
Podstawowej w Górze Puławskiej w szczególny sposób 
podziękowała pokoleniom ludzi, którzy podejmując he-
roiczną walkę, wygrali wolność. Wyrażając również po-
koleniową solidarność, patriotyzm i szacunek dla Ojczy-

zny, uczniowie, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły 
złożyli podpisy na kartach „dla Niepodległej”. W zamian 
za czytelny podpis, wszyscy uczestnicy akcji społecznej, 
zainicjowanej przez Starostwo Powiatowe w Puławach, 
otrzymali pamiątkowe naklejki w formie biało-czerwo-
nych serduszek. 
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Jak co roku, z okazji Dnia Dziec-
ka, w naszej szkole odbyła się 
kolejna - już piąta edycja „Szkoły 
Nocą”. W piątek, 8 czerwca 2018 
r. o godzinie 18:00 zebraliśmy się 
w szkole, gdzie opiekunowie po-
wiadomili nas o tym, co dla nas 
zaplanowali.

Wyjątkowym gościem tego dnia był 
Kacper Gołda – uczestnik programu 
X-Faktor oraz The Voice of Poland. 
Podczas koncertu dowiedzieliśmy się 
o kulisach przygotowań do udziału 
w kolejnych edycjach programów. 
Mieliśmy również szansę osobiście 
zaśpiewać, ponieważ Kacper zapro-
sił nas do wspólnego wykonania 
piosenki „Perfect” E. Sherana. Były 
też wspólne zdjęcia oraz autografy. 
Po koncercie rozpoczęły się zawody 
sportowe. Podzieliliśmy się na osiem 
drużyn i rywalizowaliśmy między 
sobą. Po wszystkich konkurencjach 
rodzice zaprosili nas na grilla. 

Następnym punktem programu 
były wybory Miss i Mister Pidżama. 
Najbardziej pomysłowe nocne stro-
je przedstawili Maja Mizak z klasy 
5a i Maciej Śpiewak, uczeń klasy 4b. 

„Polska jest obowiązkiem: kresami, urodzajami, cen-
trum - niczym i wszystkim jednakowo…”. Współcześnie 
nikt z nas nie musi z bronią w ręku walczyć o wolność 
kraju i narodu.  Słowa Józefa Piłsudskiego można zinter-
pretować w ten sposób – prawdziwy patriota, prawdziwy 

Polak to ten, który jest dobrym człowiekiem i wywiązuje 
się z obowiązków wobec Ojczyzny – wyraża wdzięczność 
i uznanie dla Niepodległej składając chociażby swój au-
tograf.

 Tekst i fot.  Bożena Koza

V edycja projektu „Szkoła Nocą” 
w Górze Puławskiej
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W kwietniu i maju 2018 r. uczennica klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Opatkowicach, Natalia Kosmowska,  od-
niosła kilka sukcesów recytatorskich. Najpierw zwyciężyła 
w konkursie szkolnym, potem – w zmaganiach na pozio-
mie gminnym w GOK w Gołębiu, a 16 maja wygrała kon-
kurs powiatowy, który odbywał się w puławskim Domu 
Chemika. Ostatnim etapem XXXVII Małego Konkursu Re-
cytatorskiego był turniej wojewódzki, w którym wzięło 
udział ponad 60 uczniów z Lubelszczyzny. Natalka pięk-
nie recytowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Hipopotam lubi 
błoto” i zdobyła wyróżnienie, a jej wystąpienie bardzo po-
dobało się zarówno członkom komisji, jak i publiczności. 
Gratulujemy sukcesu!

Tekst i fot.: Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Sukcesy recytatorskie Natalii Kosmowskiej 
– uczennicy z Opatkowic

Wszyscy chętnie bawili się na krótkiej dyskotece.
W kolejnym przedsięwzięciu - konkursie plastycznym, 

wszystkie zespoły miały zaprezentować portret swojej kla-
sy oraz hasło ją promujące. Gminna Biblioteka zaprosiła 
nas na niecodzienne przedstawienie, prowadzane meto-
dą przekazu opowieści, jaka jest sztuka kamishibai. Sztuka 
ta, zwana obrazowym teatrem, narodziła się w Japonii ok. 
1930 r. Uczniowie poddali się wyjątkowemu nastrojowi, 
jaki zapanował podczas przedstawienia.

O 23:30 nadszedł czas na wieczorną toaletę. Cisza noc-
na była ogłoszona o północy, ale niektórzy z nas mocno 
ten czas przeciągnęli, dlatego rano mieli duże trudności 
ze wstaniem. 

Jesteśmy ciekawi, czym nas zaskoczy kolejna edycja 
Szkoły Nocą. To już za rok!

Samorząd Uczniowski
i opiekunowie: Dorota Filipowska i Agnieszka Saran
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Redakcja (R): Co skłoniło Panią do starania się o obję-
cie funkcji Sołtysa?

- Katarzyna Mizura Jońska: Nigdy nie myślałam że zosta-
nę Sołtysem, a tak się składa że urząd ten pełnię już 8 lat. 
Co mnie do tego skłoniło? Lubię nowe wyzwania, i myślę, 
że spełniam się w tej funkcji.

R: Czy uważa Pani, że pełnienie tej społecznej funkcji 
jest łatwe czy trudne ?

- Funkcja Sołtysa na pewno nie jest łatwa, choć dla mnie 
przyjemna. Lubię rozmawiać z ludźmi, wiedzieć, co się 
na wsi dzieje... Staram się pomagać mieszkańcom najle-
piej jak potrafi ę. Sołtys to nie tylko funkcja społeczna, to 
punkt informacji czynny całą dobę.

R: Co w takim razie jest najtrudniejsze w roli Sołtysa?

- Dla mnie najtrudniejsze jest to, aby nie stracić zaufania 
mieszkańców, jakim obdarzyli mnie wybierając na Sołtysa. 
Czasami muszę być uparta i odporna na krytykę. Cieszę 
się nawet z małych osiągnięć. Nie mogę się przejmować 
niepowodzeniami, a takie też są.

R: Z jakiego przedsięwzięcia zrealizowanego wspólnie 
z mieszkańcami jest Pani najbardziej zadowolona?

- Trzeci rok z rzędu dysponujemy funduszem sołeckim. 
Dzięki niemu, cała wieś może zadecydować na co zostaną 
przeznaczone te pieniądze. Wraz z mieszkańcami staram 
się aby były wydane mądrze i rozważnie. Między innymi 
dzięki temu, udało nam się zbudować jedną z pierwszych 
w gminie siłownię plenerową.

R: Czym się Pani zajmuje zawodowo?

- Zawodowo pracuję w przedszkolu w Gołębiu, a prywat-
nie jestem mężatką i mam dwóch synów – Antka i Franka.

R: Co Pani lubi robić w  wolnych chwilach?

- Lubię szydełkować. Co roku na szkolne kiermasze 
dziergam ozdoby choinkowe lub wielkanocne. Całą rodzi-
ną lubimy też jeździć na wycieczki rowerowe po okolicy.

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

- Bliższe plany na przyszłość? Wydziergać ciepłą chustę 
na mroźne dni. A tak poważnie, mam nadzieję na dalszą 
współpracę z Radą Sołecką i mieszkańcami Wólki Go-
łębskiej, aby nasza wieś była coraz piękniejsza i abyśmy 
wspólnymi siłami realizowali zamierzenia. 

Z Panią Sołtys rozmawiał Kamil Lewandowski

 Z cyklu nasze Sołectwa, nasi Sołtysi: 
rozmowa z Katarzyną Mizurą-Jońską 
– Sołtyską Wólki Gołębskiej

O Wólce Gołębskiej:
Wólka Gołębska była wsią królewską, utworzoną w dru-

giej połowie XVI w. na gruntach majątku Gołąb. Pierwot-
nie nazwa miejscowości brzmiała Wola Gołębska, a wieś 
wchodziła w skład starostwa narodowego Gołąb. 

Jak wskazują źródła historyczne, pod koniec XVIII w. 
w Wólce Gołębskiej znajdowała się karczma, cegielnia 
i młyn pływający na Wiśle, które podlegały wspólnej 
dzierżawie z Gołębiem i Bonowem. W latach 20. XIX w. 
we wsi istniała także winiarnia.

W 1939 r. w ramach tworzenia Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, w Wólce Gołębskiej rozpoczęto budowę 
zakładów obuwniczych czeskiej fi rmy „Bata”. Wybuch II 
Wojny Światowej niestety zatrzymał prace nad inwesty-
cją, zaś istniejące już budynki nie przetrwały działań mi-
litarnych.
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Ks. Józef Benedykt Konstanty Kow-
nacki – Proboszcz Parafi i Rzymskoka-
tolickiej pw. św. Wojciecha w latach 
1931-1942. Urodził się 10 marca 
1874 r. w Rożkach, w parafi i Kowala 
pod Radomiem. We wrześniu 1891 r. 
wstąpił do seminarium duchownego 
w Warszawie. W październiku 1895 r. 
przeniósł się do seminarium sando-
mierskiego. Ukończył je, przyjmując 
święcenia kapłańskie z rąk ks. bisku-
pa Sotkiewicza 28 listopada 1897 r. 
Od początku swej posługi kapłańskiej 
podejmował działania na rzecz Ojczy-
zny. Już w latach 1905 – 1906 rozwi-
nął bardzo ożywioną działalność spo-
łeczno - narodową w Smardzewicach. 
W swoim domu zorganizował dla 30 
dzieci polską szkołę. W tym czasie 
poświęcał polskie sztandary i głosił 
patriotyczne kazania. W przemó-
wieniach na wiecach niejednokrot-
nie wzywał ludność do działania, do 
domagania się języka polskiego we 
wszystkich urzędach. Za swoją dzia-
łalność, w styczniu 1906 r., został ska-
zany na więzienie przez warszawskie-
go generała – gubernatora. Od tego 
czasu ks. Kownacki ukrywał się. Raz, 
w czasie odprawiania rezurekcji, woj-
sko z armatami otoczyło kościół. Dzię-
ki przebraniu, ks. Kownackiemu udało 
się wymknąć obławie. Wkrótce jed-
nak został aresztowany (30 maja 1906 
r.) i osadzony w Oborach, w klaszto-
rze karmelitów. Stamtąd udało mu 
się zbiec 23 czerwca, po czym wyje-
chał do Łodzi. W odwecie wszystkie 
jego rzeczy zostały skonfi skowane, 
otrzymał również zakaz przebywania 
w całym byłym Królestwie Polskim. 
26 marca 1907 r. wyjechał do Kijo-
wa, na parafi ę do znajomego księdza, 
gdzie przebywał do 1915 r.

30 stycznia 1931 r. ks. Kownacki 
otrzymał przeniesienie na ostatnią 
swoją parafi ę – do Góry Puławskiej. 
To tutaj zastała go II wojna światowa. 
Wobec okupanta hitlerowskiego od-
znaczał się wielką odwagą, nieustępli-

wością i pewnością w swoich działa-
niach. Z ambony głośno wypowiadał 
się przeciwko hitlerowskiemu na-
jeźdźcy. Niemcy wiele razy go ostrze-
gali, by tonował swoje wypowiedzi, 
jednak nic nie robił sobie z ich ostrze-
żeń. Ze względu na swoją postawę, 
w latach 1940 – 1942 był aż trzykrot-
nie aresztowany. Pierwszym razem 17 
września 1940 r., a po raz drugi 11 lub 
14 października tego samego roku. 
Bezpośrednią przyczyną tego areszto-
wania był list, jaki ks. Kownacki wysłał 
do burmistrza Góry Puławskiej, Lucju-
sza (Niemca), a konkretnie ostatnie 
jego słowa w tym liście: proszę mnie 
nie straszyć więzieniem, bo ksiądz ka-
tolicki więzienia się nie boi. Wtrącony 
został do więzienia w Radomiu. Naj-
pierw do ciemnicy, gdzie karmiono 
go tylko chlebem i wodą, następnie 
przeniesiono go do ogólnej sali, by po 
miesiącu zwolnić. Ks. Kownacki nie-
wiele jednak robił sobie z takich wy-
darzeń i dalej sprawował z godnością 
i wielką wiarą swoją posługę księdza 
katolickiego.

Wydarzenia z roku 1942 (zamordo-
wanie w nocy, 2 października rodzi-
ny oskarżonej przez Armię Krajową 
o działalność konfi dencką), doprowa-
dziły do aresztowania 60 osób, w tym 
również proboszcza. Kulisy tego wy-
darzenia opisał pan Eugeniusz Stań-
czyk, który służył tego dnia do na-
bożeństwa: Jak księdza proboszcza 
aresztowali, to ja byłem świadkiem, 
jednym jedynym. Burkę i komżę mu 
przyniosłem. W kościele odbywało się 
czterdziestogodzinne nabożeństwo. 
Potem ksiądz musiał schować Naj-
świętszy Sakrament, pozwolili mu... 

Jeden gestapowiec stał z jednej stro-
ny, drugi z pistoletem z drugiej. Ksiądz 
odmawiał tam modlitwę „Przed tak 
wielkim sakramentem” i ja z nim 
schowałem Najświętszy Sakrament. 
Wygonili nas potem do zakrysti i, tam 
proboszcz zwrócił się do mnie: „Przy-
nieś mi, Gieniu, burkę, zapalniczkę 
i papierosy” i ja pobiegłem na pleba-
nię, przyniosłem to wszystko i podaję 
proboszczowi, a Niemiec za tę burkę 
i w kąt ją wyrzucił, no to ja daję pa-
pierosy, to samo i papierosy i zapałki 
w kąt wyrzucił. „Niepotrzebne ci to 
będzie...”. Powiedział do mnie ksiądz: 
„Do widzenia, Gieniu...” i na tym się 
skończyło... W więzieniu w Radomiu 
ks. Kownacki został dotkliwie pobity: 
ksiądz nie mógł stać na własnych no-
gach, tak bardzo były opuchnięte, tak 
go pobili.

Ks. Wincenty Lesiak tak opisał tra-
giczne wydarzenia z 29 października 
1942 r.: (…) samochody ciężarowe za-
jechały do Góry Puławskiej, wznieca-
jąc popłoch wśród ludzi, tym większy, 
że nikt nie wiedział dla kogo stawiają 
szubienicę, przywiezioną z Radomia. 
Po ustawieniu szubienicy, pierwszego 
wyprowadzono z samochodu ks. Kow-
nackiego i pierwszego powieszono, 
specjalnie na oczach przechodniów. 

Zapisani na kartach historii 
– Ks. Józef Benedykt Kownacki

W roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści i 45. Rocznicy utworzenia Gminy Puławy, dnia 14 czerw-
ca 2018 r. Rada Gminy Puławy na wniosek Wójta Krzysztofa 

Brzezińskiego, przy aprobacie Mieszkańców, podjęła uchwałę 
Nr XXXI/272/2018, na mocy której nadano placowi w centrum 
Góry Puławskiej imię Księdza Józefa Benedykta Kownackiego.
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Miejsce stracenia oddalone było od 
kościoła około 250 m. Ksiądz wisiał ze 
dwadzieścia minut sam, nim następ-
ny podzielił jego los. Jeden z wiesza-
nych patrzył na własny dom naprze-
ciwko ok. 50 m. będący, gdzie zostało 
2 dzieci bez ojca i matki, bo i matkę 
aresztowano. Powieszono 20 męż-
czyzn, a 7 kobiet odesłano do obozu.

Każdy więzień miał ręce skute kaj-
danami, wieszani byli bez opasek 
na oczach. Ks. Kownacki w drodze 
z samochodu do szafotu modlił się, 
wzbudzając śmiech u SS-mana, któ-
ry go zapytał co mówi, bo widział 
poruszanie wargami. Przejeżdżający 
tamtędy mężczyzna twierdził w tym 

samym dniu, po godzinie może od 
tego momentu, że mówił – Salve Re-
gina. A nim stryczek zacisnął mu szy-
ję wypowiedział słowa: „Moja krew 
niewinnie się przelewa, ale wy wojny 
i tak nie wygracie”.

O godzinie 15.00 (…) zaczęło się 
grzebanie powieszonych we wspól-
nym dole. Układano ich warstwami, 
przysypując ziemią i udeptując. Grze-
bani byli nago. Księdza pochowano 
pod wierzchem, najpierw zewleczono 
zeń ubranie (sutannę) ale z powrotem 
ubrano go i dopiero przysypano zie-
mią. Na zakończenie pijana dzicz nie-
miecka urządziła sobie orgię krzyków 
i strzelania. Po egzekucji nastąpiła 

konfi skata mienia u księdza probosz-
cza. Zabrali wszystko co się zabrać 
dało, nawet tak drobne przedmioty 
jak grzebień do włosów itp. (…).

Ks. bp. pomocniczy Franciszek Jop 
podkreślał we wspomnieniu o Ks. 
Kownackim, że: w szeregu księży san-
domierskich, zamordowanych przez 
gestapo, ks. Kownacki dla swojej 
mocno zarysowanej indywidualności 
jest osobistością najbardziej tragiczną 
ze względu na okoliczności swej mę-
czeńskiej śmierci.

Na podstawie Kroniki Diecezji San-
domierskiej – Tomasz Mizak

Pomnik w centrum Góry Puławskiej wzniesiony w 1962 r. lub jak podają inne źródła 1964 r. dla upamiętnienia ofi ar 
zbrodni hitlerowskiej dokonanej 29 października 1942 r. 28 października 2012 r. podczas uroczystości upamiętniających 
70. rocznicę tragicznych wydarzeń, pod pomnikiem odsłonięto tablicę z piaskowca z imionami i nazwiskami wszystkich 

straconych, która była darem serca Wójtów i Radnych Gminy Puławy. Autorem tablicy jest miejscowy artysta 
– rzeźbiarz Pan Tadeusz Dymkowski.

Plac w centrum Góry Puławskiej przeszedł kompleksową rewitalizację w okresie od kwietnia do września 2014 r. 
Przestrzeń została zagospodarowana dla potrzeb odpoczynku, integracji mieszkańców oraz rozwoju kulturowego 
miejscowości. Walory estetyczne i użytkowe placu zostały dostrzeżone przez specjalistów z dziedziny architektury. 
Miejsce zostało nominowane do presti żowej nagrody „Bryła Roku 2014”, znalazło się także w fi nale konkursu „Życie 

w Architekturze – edycja 2015” oraz I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2014”. 
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Gminne inwestycje w obiektywie – cz. II

Uregulowanie spływu wód opadowych w Górze Puławskiej
W ramach inwestycji zamontowano system studni chłonnych, który ma uchronić nisko położone nieruchomości przy ul. Janowieckiej przed napły-
wem wód deszczowych z terenu szkoły i osiedla. Wartość wykonanych robót wyniosła 288 158,47 zł.

Nowa linia oświetlenia drogowego w Dobrosławowie
W ramach tej inwestycji ustawiono 13 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi na odcinku o długości ok. 400 m. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 52 888,60 zł.

Nowe wiaty przystankowe
Oczekujących na autobus, chronią przed deszczem, wiatrem i słońcem. Niewątpliwie wpływają także na estetykę otoczenia. Wiaty przystankowe, bo 
o nich mowa, są systematycznie montowane i wymieniane na terenie naszej gminy. Nowe wiaty pojawiały się m.in. w Bronowicach, Łęce i Górze Pu-
ławskiej (Adamówka). Ta ostatnia, została wykonana przy czynnym udziale samych mieszkańców, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.


