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Przypominamy o nowych numerach rachunków bankowych 
Gminy Puławy - czytaj na str. 7

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom 
przybywającym w okresie świątecznym do Gminy Puławy z różnych stron Polski 

i z zagranicy pragniemy złożyć serdeczne życzenia. 
Niech ten szczególny czas upłynie Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

i będzie źródłem radości i pogody ducha.

 Dorota Osiak  Krzysztof Brzeziński

 Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Wójt Gminy Puławy

     Kwiecień 2019
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Spotkanie Noworoczne 
w Gminie Puławy - czytaj na str. 26-28.

Gmina Puławy należy do:



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych  
w Gminie Puławy w 2019 roku

Miesiąc
Miejscowość

IV
2019

V
2019

VI
2019

VII
2019

VIII
2019

IX
2019

X
2019

XI
2019

XII
2019

Góra Puławska 4 2 6 4 1 5 3 7 5
I czwartek 
miesiącaJaroszyn 4 2 6 4 1 5 3 7 5

Klikawa 4 2 6 4 1 5 3 7 5
Anielin 9 14 11 9 13 10 8 12 10

II wtrorek 
miesiąca

Bronowice 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Dobrosławów 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Janów 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Kajetanów 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Kochanów 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Kowala 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Łęka 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Opatkowice 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Pachnowola 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Sosnów 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Zarzecze 9 14 11 9 13 10 8 12 10
Kol. Góra Puławska 16 21 18 16 20 17 15 19 17

III wtorek 
miesiąca

Leokadiów 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Piskorów 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Polesie 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Sadłowice 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Smogorzów 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Tomaszów 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Wólka Gołębska 16 21 18 16 20 17 15 19 17
Borowa 23 28 25 23 27 24 22 26 24

IV wtorek 
miesiąca

Borowina 23 28 25 23 27 24 22 26 24
Gołąb 23 28 25 23 27 24 22 26 24
Matygi 23 28 25 23 27 24 22 26 24
Niebrzegów 23 28 25 23 27 24 22 26 24
Nieciecz 23 28 25 23 27 24 22 26 24
Skoki 23 28 25 23 27 24 22 26 24

Miesiąc
Odpad

IV
2019

V
2019

VI
2019

VII
2019

VIII
2019

IX
2019

X
2019

XI
2019

XII
2019

Szkło x x x x
Popiół x x x x x

Harmonogram odbioru innych odpadów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
- opakowania po: środkach chemicznych, farbach, lakierach,   
- zużyte opony, - przepracowane oleje i opakowania po nich,

- zużyty (kompletny) sprzęt elektroniczny i elektryczny (AGD, RTV)  
Termin Miejscowość

05.03.2019 Bronowice, Leokadiów
02.04.2019 Gołąb, Góra Puławska

Odpady wielkogabarytowe: stare meble (szafy, stoły, krzesła) ,meble tapicerowane, dywany, wózki dziecięce
UWAGA do odpadów wielkogabarytowych nie należą: materiały i części budowlane, ramy okienne, drzwi, płoty, umywalki, 

muszle toaletowe, spłuczki, wanny, płytki i panele, części samochodowe, kosiarki, motorowery
Termin Miejscowość

03.09.2019 Anielin, Leokadiów, Kochanów, Piskorów, Polesie, Smogorzów, Sosnów, Zarzecze

03.09.2019 Janów, Pachnowola, Dobrosławów, Sadłowice, Tomaszów, Kolonia Góra Puławska, Bronowice, 
Kowala, Łęka, Opatkowice, Kajetanów

19.09.2019 Góra Puławska, Klikawa, Jaroszyn
19.09.2019 Gołąb, Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Niebrzegów, Nieciecz, Wólka Gołębska

Gmina Puławy  
ul. Dęblińska 4  
24-100 Puławy  
tel. (081) 887-41-21  
fax. (081) 887-41-22  
e-mail:sekretariat@pulawy.gmina.pl  

Zakład Usług Komunalnych SP. z o.o. 
ul. Dęblińska 2   
24-100 Puławy   
Tel. (081) 886-87-68   
Fax. (081) 886-87-68 wew.116
e-mail: info@zuk.pulawy.pl   
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Za oknami widać już pierw-
sze oznaki wiosny. Obserwuje-
my, jak wokół nas natura budzi 
się do nowego życia po długiej 
zimie. Na ten wiosenny czas od-
dajemy w Państwa ręce kolejny, 
pierwszy w tym roku, numer 
„Kuriera Gminy Puławy”. Zapra-

szam serdecznie do lektury, licząc, że każdy z Państwa 
znajdzie dla siebie w tym wydaniu coś interesującego. 
Ostatnie miesiące obfitowały w liczne wydarzenia, które 
relacjonujemy na kolejnych kartach pisma. Zachęcam do 
korzystania z poradnika „ABC Klienta Urzędu Gminy Pu-
ławy”, który znajdą Państwo na str. 12-18. Mam nadzieję, 
że ułatwi on Państwu kontakt z naszymi pracownikami 
i załatwianie codziennych spraw.

Z pewnością jesteście Państwo ciekawi, co nowego 
słychać w gminnych inwestycjach. Obserwowany od 
dłuższego czasu w skali całego kraju istotny spadek ilości 
ofert składanych w przetargach publicznych, jak również 
znaczący wzrost cen ofertowych, dały o sobie znać rów-
nież w naszej gminie. W dwóch ogłoszonych przetargach 
nieograniczonych na budowę boiska sportowego wraz 
z zapleczem w miejscowości Gołąb złożono najpierw tylko 
jedną, a następnie dwie oferty, których kwoty o ponad 
dwa miliony złotych przekraczały sumę przeznaczoną 
w budżecie gminy na realizację prac.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w zakresie planowa-
nych inwestycji drogowych, gdyż kwoty zaproponowane 
przez oferentów na przebudowę ulicy Pięknej w Górze 
Puławskiej (wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową) 
oraz budowę zatok i peronów przystankowych na terenie 
gminy, są nieco niższe od zaplanowanych w budżecie gmi-
ny. Poprawa przejezdności dróg, na których ze względów 
finansowych nie jest obecnie możliwe wykonanie asfaltu, 
będzie następowała sukcesywnie poprzez zastosowanie 
kruszywa łamanego (tzw. tłucznia) i gruzu betonowego 
rozkruszonego.

W zakresie inwestycji oświetleniowych podpisane 
już zostały umowy na wykonanie oświetleń drogowych 
w Jaroszynie i Piskorowie, dostawę i montaż lampy hy-
brydowej w Anielinie oraz na opracowanie dokumentacji 
projektowych nowych linii oświetleniowych w Niebrze-
gowie i Borowej.

Niestety ze względu na brak ofert przetargowych, nie 
udało się jak dotychczas wyłonić wykonawcy wymiany 

wodomierzy tradycyjnych na wodomierze ultradźwięko-
we przystosowane do odczytu radiowego, która plano-
wana jest w prawobrzeżnej części gminy. 

Konsekwentnie poszukujemy możliwości dofinasowa-
nia inwestycji ze źródeł zewnętrznych – w ostatnim czasie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego został złożony wniosek aplikacyjny 
dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, zaś w ogłoszonym naborze z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich Gmina ubiega się o wsparcie 
finansowe na budowę siłowni napowietrznych. 

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego został złożony wniosek o przyznanie dofinanso-
wania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Pachnowola.

Dobiegają końca prace związane z dofinansowywa-
nym w ramach RPO WL montażem instalacji kolektorów 
słonecznych na terenie gminy, w sumie zostanie zamon-
towanych ponad 260 zestawów solarnych na budynkach 
mieszkalnych. Zaawansowane są również roboty budow-
lane związane z przebudową i modernizacją kanalizacji 
sanitarnej przy ulicy Radomskiej w Górze Puławskiej wraz 
z budową kanalizacji do miejscowości Sadłowice. 

Dokonanych już także zostało szereg zakupów w ra-
mach zaproponowanych przez mieszkańców wydatków 
z funduszy sołeckich. 

Na zakończenie wątku inwestycyjnego pragnę poin-
formować, że na kwietniowej sesji Rady Gminy Puławy 
zostanie uchwalona znaczna część oczekiwanych przez 
mieszkańców zmian miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. 

Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
To wyjątkowy czas otuchy i nadziei, czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Z tej okazji 
wszystkim Państwu pragnę życzyć, aby te Święta przynio-
sły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem 
wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które 
niesie odrodzenie będzie dla Państwa źródłem pokoju 
i wiary, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość...

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy!  
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530  
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub 
osobiście w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.

www.krzysztofbrzezinski.pl
www.gminapulawy.pl
tel. 81 889 05 25
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Tomasz Mizak
Okręg nr 1: Góra Puławska: ul. 

Adamówka, Malinowa, Truskawko-
wa, Graniczna, Matłoska, Klonowa, 
Krótka, Leśna, Wąwozowa, Świerko-
wa, Piękna, Krzywe Koło, Nowa

Wiek: 41 lat, żonaty, dwoje dzieci. 
Ukończył studia na Wydziale Polito-
logii UMCS o specjalizacji „Samorząd 
i polityka lokalna” oraz podyplomowe 
studia w zakresie zamówień publicz-
nych na warszawskiej SGH. Zawodowo 
pracuje w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Puławach jako Kierownik Działu 
Usług Rynku Pracy. Wiceprezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej. Od 
2010 r. Radny Gminy Puławy. W latach 
2014 -2018 przewodniczący Komisji 
Budżetowej i Mienia Komunalnego. 
W obecnej kadencji wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Puławy.

Marek Maik
Okręg nr 2: Góra Puławska: ul. 

Długa, Poprzeczna, Dębowa, Parko-
wa, Ogrodowa, Słoneczna, Radom-
ska, Wspólna, Kościelna, Św. Wojcie-
cha, Zielone Wzgórze

Wiek: 43 lata, mieszkaniec Góry 
Puławskiej. Wykształcenie zdobył na 
Politechnice Lubelskiej - Wydział Me-
chaniczny na kierunku Samochody 
i Ciągniki. Ukończył także studia po-
dyplomowe na Wydziale Elektrycznym 
na kierunku Informatyka Techniczna. 
Pracuje w Grupie Azoty Zakłady Azo-
towe „Puławy” S.A. Przez wiele lat 

aktywnie działał w Radzie Rodziców 
w przedszkolu i w szkole podstawo-
wej a teraz aktualnie w gimnazjum. 
Oprócz muzyki, która jest jego pasją, 
uwielbia góry - wędrówki latem a zimą 
jazdę na nartach.

Marek Woszczyk
Okręg nr 3: Góra Puławska: ul. 

Janowiecka, Kozienicka, Podwale, 
Powiśle

Od urodzenia zamieszkuje w Gó-
rze Puławskiej. Żonaty, dwoje dzieci. 
Pracuje w Miejskim Przedszkolu nr 
16 w Puławach. W latach 2003-2010 
pełnił funkcję Sołtysa, a od 2010 r. nie-
przerwanie sprawuje mandat Radnego 
Gminy Puławy.

Beata Bochra
Okręg Nr 4: Kolonia Góra Puław-

ska, Sadłowice, Tomaszów
Wiek: 50 lat, czworo dzieci. Posia-

da wykształcenie średnie. Zawodowo 
pracuje w administracji publicznej. 
W Radzie Gminy Puławy zasiada 
drugą kadencję. Przez 8 lat pełniła 
funkcję Sołtysa Sadłowic i Kol. Góra 
Puławska.

Beata Nowicka

Okręg nr 5: Klikawa, Jaroszyn
Mieszkanka Jaroszyna od ponad 

20 lat. Żonata, dwoje dzieci. Prowa-
dzi gospodarstwo domowe. Od 2011 
pełni funkcję Sołtysa Jaroszyna. Wcze-
śniej także aktywnie angażowała się 
w sprawy lokalnej społeczności jako 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej. 

Dorota Osiak
Okręg nr 6: Gołąb: ul. Błotna, 

Boczna, Cicha, Folwarki, Hetmana 
Stefana Czarnieckiego, Krzywa, Księ-
dza Szymona Grzybowskiego, Rudki 
Kolonia, Urocza, Wesoła, Zamojska, 
Zofii Kossak

Wiek: 48 lat, mężatka, dwoje 
dzieci. Posiada wykształcenie wyższe 
ekonomiczne oraz ukończone studia 
podyplomowe UMCS na kierunku pra-
wo i administracja dla funkcjonariuszy. 
Od 1997 r. pracuje jako funkcjonariusz 
celno-skarbowy. Od 2010 r. zasiada 
w Radzie Gminy Puławy.

Halina Osiak
Okręg nr 7: Gołąb: ul. Puławska, 

Polna, Pocztowa, Podwierzbie, Ogro-
dowa, Spacerowa

Emerytowana nauczycielka. Po-
siada wykształcenie wyższe pedago-
giczne. Chętnie pomaga wszystkim 
potrzebującym. Uczestniczy aktyw-
nie w przedsięwzięciach Towarzystwa 
Przyjaciół Gołębia. Absorbują ją różne 
prace społeczne. W Radzie Gminy Pu-
ławy zasiada po raz pierwszy.

Prezentacja Rady Gminy Puławy VIII kadencji 2018-2023



5INFORMACJE www.gminapulawy.pl

Wojciech Jabłoński
Okręg nr 8: Matygi, Borowina, Go-

łąb: ul. Kolejowa, Lotnisko, Wiśnio-
wa, Żuławy, Piaskowa, Słoneczna, 
Stacja Kolejowa

Wiek: 60 lat, żonaty, troje dzieci. 
Posiada wykształcenie średnie tech-
niczne. W latach 1980-1982 czynnie 
służył w wojsku, obecnie jest pracow-
nikiem GUiEWiK. Od 1982 r. mieszka 
w Gołębiu, gdzie angażuje się społecz-
nie w działalność miejscowego Klubu 
Sportowego „Hetman”. Zasłużony 
dla sportu na Lubelszczyźnie, przez 
wiele lat pełnił funkcję Prezesa i V-ce 
Prezesa Zarządu Klubu. Radny Gminy 
Puławach w latach 2002-2010 i nie-
przerwanie od 2014 roku.

Paweł Gębala
Okręg nr 9: Wólka Gołębska, Nie-

brzegów, Nieciecz
Wiek: 36 lat. Od urodzenia miesz-

kaniec Wólki Gołębskiej. Posiada 
wykształcenie średnie techniczne, 
zawodowo pracuje jako aparatowy 
w Zakładach Azotowych „Puławy”. 
W Radzie Gminy Puławy zasiada po 
raz pierwszy.

Walentyna Nowak
Okręg nr 10: Borowa, Skoki

Przewodnicząca stowarzyszenia 
„Kobiety z Pasją Borowa-Skoki”, któ-
re aktywnie angażuje się aktywiza-
cję i integrację lokalnej społeczności 
oraz promocję gminy poprzez udział 
w licznych dożynkach i kiermaszach. 
Wspólnie z Radą Kościoła opiekuje się 
kaplicą w Borowej. W Radzie Gminy 
Puławy zasiada po raz pierwszy.

Paweł Lisowski
Okręg nr 11: Bronowice, Łęka
Mieszkaniec Bronowic, związa-

ny z tą miejscowością od urodzenia. 
Żonaty, z zawodu elektromonter 
a obecnie emeryt. Od 2014 sprawuje 
mandat Radnego Gminy Puławy. Jego 
pasją jest kolekcjonerstwo i przywra-
canie blasku dawnym przedmiotom 
codziennego użytku.

Krzysztof Misztak
Okręg nr 12: Opatkowice, Kowala
Wiek: 50 lat, żonaty, dwoje dzie-

ci, mieszkaniec Opatkowic. Posiada 
wykształcenie zawodowe. Pracownik 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kozie-
nicach na stanowisku Specjalisty do 
spraw utrzymania dróg. W Radzie Gmi-
ny Puławy zasiada po raz pierwszy.

Katarzyna Zawadzka

Okręg nr 13: Kajetanów, Pachno-
wola, Dobrosławów

Mieszkanka Kajetanowa. Obok 
mandatu Radnej Gminy Puławy, dru-
gą kadencję sprawuje funkcję Sołtysa. 
Posiada wykształcenie wyższe. Pracuje 
w Lasach Państwowych – Nadleśnic-
twie Puławy. Aktywnie działa w Sto-
warzyszeniu „Przeszłość – Przyszło-
ści.

Zdzisław Urbanek
Okręg nr 14: Leokadiów, Smogo-

rzów, Piskorów, Polesie
Wiek: 67 lat, żonaty, troje dzieci, 

pięcioro wnucząt. Obecnie przebywa 
na emeryturze. Wolne chwile lubi 
poświęcać na działalność społeczną. 
Mandat Radnego dzieli z funkcją Soł-
tysa Leokadiowa oraz Prezesa miej-
scowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mariola Antoniak
Okręg nr 15: Anielin, Zarzecze, Ja-

nów, Sosnów, Kochanów
Wiek: 57 lat, dwóch synów. Posia-

da wykształcenie wyższe pedagogicz-
ne. Niemal od urodzenia zamieszkuje 
w Zarzeczu. Mandat Radnej Gminy Pu-
ławy sprawuje drugą kadencję. Zaan-
gażowana w życie parafii w Zarzeczu 
oraz lokalne sprawy mieszkańców.
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Z działalności Rady Gminy Puławy
W okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. 

odbyły się dwie sesje Rady Gminy Puławy, podczas 
których Radni podjęli uchwały w następujących spra-
wach:

•  NR III/8/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

•  NR III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

•  NR III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie uchwały budżetowej na rok 2019,

•  NR III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej,

•  NR III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 
dla Gminy Puławy,

•  NR III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia udzielane w formie 
posiłku lub świadczeń rzeczowych w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin 
objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023,

•  NR III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie ustanowienia programu osłonowego w za-
kresie dożywiania „Posiłek w Gminie Puławy” 
na lata 2019-2023,

•  NR III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej 
„Pomocni nad Wisłą” z siedzibą w Górze Pu-
ławskiej poprzez zrefundowanie kosztów lu-
stracji,

•  NR III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy 
Puławy,

•  NR III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy,

•  NR III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie zmiany uchwały nr V/23/07 rady Gminy 
Puławy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat oraz sposobu ich pobierania,

•  NR III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXX/262/2018 Rady 
Gminy Puławy z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowani tych odpa-
dów w zamian za uiszczoną opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

•  NR III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w spra-
wie 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 Puławy,

•  NR IV/21/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

•  NR IV/22/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej,

•  NR IV/23/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Puławy w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty,

•  NR IV/24/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XX/148/2017 Rady Gmi-
ny Puławy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy Puławy do obni-
żenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich 
stanowiących własność Gminy Puławy ustalo-
nych Uchwałą nr XIII/84/2016 z dnia 3 marca 
2016 r.,

•  NR IV/25/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofi-
nansowanie i realizację projektu pn. „Strate-
gia rozwoju elektromobilności Gminy Puławy” 
w ramach programu priorytetowego GEPARD 
II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności,

•  NR IV/26/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pu-
ławskiemu w zakresie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa DP Nr 2521L - ul. Wspólna w kie-
runku Tomaszowa”,

•  NR IV/27/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego od osób fizycznych w dro-
dze inkasa, określenie inkasentów i wysokości 
wynagradzania za inkaso,

•  NR IV/28/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Puławy na lata 2019-2021,

•  NR IV/29/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
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wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych 
Rady Gminy Puławy,

•  NR IV/30/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 
241 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(wniosek Sołtysa Sołectwa Borowa o wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 
nr w miejscowości Borowa – działka o nr ewid. 
264 – rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak 
środków w budżecie na 2019 rok),

•   NR IV/31/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 
241 Kodeksu postępowania administracyjne-
go (wniosek o wykonanie nawierzchni asfal-
towej na odcinku drogi o długości ok. 200 m 
w miejscowości Łęka – rozpatrzony negatyw-
nie z uwagi na brak środków w budżecie na 
2019 rok oraz nieuregulowany stan prawny),

•  NR IV/32/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 
241 Kodeksu postępowania administracyjne-
go (wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa 
Skoki dotyczący wykonania nawierzchni asfal-
towej o długości 350 m na działkach o nr ewid. 
495, 476/1 i 477 w miejscowości Skoki – roz-
patrzony negatywnie z uwagi na brak środków 
w budżecie na 2019 rok),

•  NR IV/33/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 
241 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(wniosek Sołtysa Sołectwa Borowa o wykona-

nie termomodernizacji budynku świetlicy GOK 
w Borowej – rozpatrzony negatywnie z uwagi 
na brak środków w budżecie na 2019 rok),

•  NR IV/34/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 
241 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(wniosek Sołtysa Sołectwa Borowa o wykona-
nie termomodernizacji budynku Szkoły Podsta-
wowej w Borowej – rozpatrzony negatywnie 
z uwagi na brak środków w budżecie na 2019 
rok),

•  NR IV/35/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w spra-
wie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie 
art. 241 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (wniosek dotyczący przywrócenia 
funkcji drogowej działkom o nr ewid. 1201/3 
i 424/83 w Górze Puławskiej – rozpatrzony po-
zytywnie w części dotyczącej działki o nr ewid. 
1201/3).

Przypominamy, że treść wszystkich uchwał po-
dejmowanych przez Radę Gminy Puławy jest publi-
kowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Puławy pod adresem ugpulawy.bip.lubelskie.
pl - zakładka „Prawo lokalne”. Zgodnie z obowiązu-
jącymi wymogami prawnymi, sesje Rady Gminy Pu-
ławy są na żywo transmitowane za pośrednictwem 
strony internetowej gminy (www.gminapulawy.pl) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (ugpulawy.
bip.lubelskie.pl). Można tam znaleźć także nagrania 
archiwalne.

Kamil Lewandowski

Od 1 stycznia 2019 roku bankiem obsługującym Gminę 
Puławy jest Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach. 
W związku z tym nastąpiły zmiany numerów kont indy-
widualnych, na które należy wpłacać opłatę za odpady 
komunalne oraz podatki.

Nowe numery kont indywidualnych, na które należy 
wpłacać:

–  podatki - znajdują się w pouczeniach decyzji podat-
kowych za 2019 r.,

–  opłatę za gospodarowanie odpadami – znajdują się 
w zawiadomieniach o zmianie stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe opłaty (m.in. skarbowa, za użytkowanie 
wieczyste, czynsz, za pas drogowy itd.) oraz do mo-
mentu otrzymania\odebrania nowych indywidualnych 
numerów kont zarówno opłatę za gospodarowanie 
odpadami jak i podatki, można wpłacać na rachunek 

w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach 
nr 57 8736 0006 2001 0000 3636 0001, podając dane 
identyfikujące wpłacającego oraz tytuł płatności.

 
Bez prowizji, wpłaty można dokonać bezpośrednio 

w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach przy 
ul. Piłsudskiego 30 oraz w Oddziałach/Filiach/Punktach 
Kasowych NBS:

- Gołąb, ul. Żuławy 2
- Góra Puławska, ul. Kozienicka 4
- Urząd Skarbowy w Puławach, ul. W. Grabskiego 4
- Gniewoszów, ul. Konopnickiej 6
- Dęblin, ul. Warszawska 65
- Baranów, ul. Długa 28

Agnieszka Dudek
Kierownik Referatu Podatkowego

Uwaga podatnicy!!!
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E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i oby-
watelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektó-
rych państw. 

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby 
zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elek-
tronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi 
podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.: 

•  logowanie się do portali administracji publicznej  
(np. ePUAP), 

•  elektroniczne podpisywanie dokumentów  
(podpis osobisty), 

•  korzystanie z automatycznych bramek  
granicznych np. na lotniskach. 

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. 
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód 
osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód 
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie 
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN bę-
dzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby 
osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych 
zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, 
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie 
gminy, możesz ustalić kody PIN:

-  do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
-   do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 

6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we 

wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. 
Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zo-
staw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowo-
du w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie 
błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie 

gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.
obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony 
od razu. Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz 
nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na 
maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawie-
szenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważnio-
ny. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód 
będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie 
gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl 
– wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu. 

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie 
musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. 
E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież 
lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym 
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowe-
go. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochro-
nisz się przed oszustami. 

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowo-
du, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.

Źródło: Ulotka MSWiA

Co to jest e-dowód?

Ważna informacja dla rolników
Uprzejmie informujemy, iż zwrot podatku akcyzowego 

dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 
48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem 
CN 3826 00.

Każdy producent rolny, który nie złożył wniosku lub nie 
wykorzystał całego limitu na 2019 r. w pierwszym terminie, 
może złożyć wniosek w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 
2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu 

zwrotu podatku określonego na 2019 r.
W przypadku posiadania bydła należy także dołączyć 

dokument wydany przez kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawie-
rający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, 
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako ilo-
czyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji 
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rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 
litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. 
U. z 2018 r .poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku 
nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr 
oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposia-
daniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lu-
tego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podat-
ku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz 
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 
poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów 
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.

Agnieszka Dudek
Kierownik Referatu Podatkowego

L.p. Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

1. Anielin Edyta Wójcik
Jacek Szewczyk – Przewodniczący, Piotr Sijka, 
Katarzyna Włodarczyk-Gniwek , Zofia Jędrych, 

Przemysław Buczkowski

2. Borowa Zbigniew Kamola
Marlena Komorek – Przewodnicząca, Maria Gębala, 

Katarzyna Furtak, Iwona Kowalczyk, 
Jerzy Miazga

3. Bronowice Małgorzata Piwowarek
Sylwia Mizak – Przewodnicząca, Patrycja Sobiech, 
Kamil Baćkowski, Marcin Baran, Barbara Jońska, 

Halina Namięta, Piotr Szymański

4. Dobrosławów Jadwiga Głowacka Jacek Amanowicz, Tadeusz Piwoński, Monika 
Kacperek, Kamil Czerski

5. Gołąb I Sławomir Jedliczko Roman Góra – Przewodniczący, Zofia Bąkała, Robert 
Warda, Martyna Żmuda, Jacek Frycz, Renata Kołdej, 

Emilia Grzęda

6. Gołąb II Grażyna Sułek
Monika Zych – Przewodnicząca, Magdalena 
Wardzińska, Janusz Gowin, Krzysztof Gowin,  

Paweł Beczek, Stanisław Rybak, Sebastian Szymanek

7. Góra Puławska 
(Sołectwo) Jolanta Makuch

Anna Szarpak – Przewodnicząca, Wojciech Piskorek, 
Marek Woszczyk, Tadeusz Dymowski,  

Krzysztof Szymanek

WyNIKI WyBORóW SOŁTySóW 
I RAD SOŁECKICH  

W GMINIE PUŁAWy
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8. Góra Puławska
(Osiedle)

Antoni Pawłowicz – 
Przewodniczący Zarządu

Zarząd Osiedla: Antoni Pawłowicz, Barbara Rychlik, 
Wiesław Kryś, Krzysztof Wólczyński, Zenon Góra

Rada Osiedla: Janina Skwarek, Marta Seremak,  
Ewa Cieszko, Antoni Pawłowicz, Zenon Góra, 

Stanisława Sołyga, Barbara Rychlik, Tomasz Mizak, 
Jarosław Stalenga, Ewa Szabelska, Janina Bieńko, 
Krzysztof Wólczyński, Wiesław Kryś, Zofia Wojas, 

Zbigniew Miękus

9. Janów Aneta Szymańska Łukasz  Kustra – Przewodniczący, Marzena Narożnik, 
Martyna Wójcik

10. Jaroszyn Beata Nowicka
Agnieszka Bociańska – Przewodnicząca,  

Agnieszka Wolska, Andrzej Sońta,  
Danuta Babut, Joanna Kursa

11. Kajetanów Katarzyna Zawadzka
Monika Koral – Przewodnicząca, Jerzy Szewczyk, 

Łukasz Abramowicz, Zbigniew Fiecek,  
Agnieszka Jagieła

12. Klikawa Artur Mizura Wojciech Kozdruń – Przewodniczący, Grażyna Kozieł, 
Renata Molenda, Joanna Wojsa, Wiesław Gawryjołek

13. Kochanów Marzanna Maik Janusz Jezuita – Przewodniczący, Jolanta Sławecka, 
Iwona Maik, Jadwiga Fajbuś

14. Kowala Aneta Woszczyk
Jarosław Stateczny – Przewodniczący, Grzegorz 

Mizak, Jarosław Rybaniec, Roman Krawczyk,  
Artur Lisowski

15. Leokadiów Zdzisław Urbanek Marta Kosowska, Teresa Czarnecka, Danuta Świątek, 
Piotr Matysiak, Kamil Szymański

16. Łęka Mariusz Sońta Magdalena Siwek, Mirosława Walasek, Anna Deska, 
Krystyna Sawicka, Paulina Walasek

17. Matygi Ewa Ochal Mieczysław Cichoń – Przewodniczący,  
Jacek Madejski, Mirosław Kozak

18. Nieciecz Jarosław Rybaczek Czesław Kursa – Przewodniczący,  
Małgorzata Polańska, Magdalena Michalak

19. Niebrzegów Teresa Wójcik Stanisław Łuka – Przewodniczący, Sławomir Ochal, 
Sławomir Tutak, Kazimierz Nojek, Zbigniew Grzęda

20. Opatkowice Krystyna Opacka Alicja Abramczyk – Przewodnicząca, Zofia Bachanek, 
Agnieszka Mizak

21. Pachnowola Bogusława Kozak Wiesława Wójcik, Marek Krzesicki, Czesław Kamola

22. Piskorów Ilona Zdun Agata Chojnacka, Krzysztof Kraska, Iwona Bańkowska, 
Aleksandra Zdun
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23. Polesie Waldemar Ścibak
Leszek Jarzynka – Przewodniczący,  
Wiesława Mikulska, Piotr Gębala,  

Henryka Szczepaniak

24.
Sadłowice – 
Kolonia Góra 

Puławska
Patryk Antolak

Cezary Zasada – Przewodniczący, Agnieszka Brzeska, 
Karolina Kamińska, Teresa Winsztal,

Ilona Piękniewska

25. Skoki Jerzy Kopański Jerzy Mokijewski – Przewodniczący, Beata Komorek, 
Agata Korpysa, Hanna Siedlec, Marek Teper

26. Smogorzów Elżbieta Kępka Hanna Kotowicz – Przewodnicząca, Mariusz Walasek, 
Anna Zalewska

27. Sosnów Agnieszka Kozińska Roman Przewłoka – Przewodniczący, Dominika 
Kacperek, Marcin Winiarski, Sylwia Winiarczyk

28. Tomaszów Agnieszka Wójcik Beata Rybak, Renata Kułagowska, Łukasz Kowalski

29. Wólka Gołębska Małgorzata Szewczyk-Goral Ryszard Kłos, Justyna Stelliga, Paweł Robak,  
Adrian Osiak, Ireneusz Wydra

30. Zarzecze Kazimierz Jezuita
Alina Klimowicz – Przewodnicząca, Stanisław 

Urbanek, Mariola Antoniak, Jan Kęczkowski, Anna 
Domańska, Małgorzata Potucha

Opracowanie: Kamil Lewandowski

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 
122), właściciele zwierząt domowych mają obowiązek za-
pewnienia im pomieszczenia o wymiarach umożliwiających 
swobodną zmianę pozycji ciała, z dostępem do świeżej 
wody oraz karmy, chroniącego przed zimnem, upałami 
oraz opadami atmosferycznymi. Zabronione jest trzymanie 
psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość 
łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry.

Jako właściciele, bierzemy pełną odpowiedzialność za 
zachowanie naszych zwierząt. Wychodząc na spacer bądź-
my wyposażeni w smycz dla psa oraz kaganiec w przypadku 
utrzymywania psa stanowiącego zagrożenie dla otoczenia. 
Dbajmy o odpowiednie zabezpieczenie naszej posesji przed 
wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz. Zgodnie z art. 77 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 618), niezachowanie środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczeniu wol-
ności, grzywny do 1000 zł lub naganie. 

Do obowiązków opiekuna należy także usuwanie nie-
czystości po zwierzętach domowych z obiektów przezna-
czonych do wspólnego użytku. Czysta okolica to nie jedy-
ny plus przestrzegania tej zasady. Unikniemy dzięki temu 
również mandatu, którego kwota może wynosić nawet 
500 zł. 

Nie zapominajmy o obowiązkowych szczepieniach na-
szych pupili.

Pamiętajmy, że zwierzęta domowe są członkami na-
szych rodzin, traktujmy je jak domowników. Wspólnie dbaj-
my o bezpieczeństwo i zachowanie czystości na terenie 
naszej gminy.

Karolina Kustra

Przypominamy - posiadanie zwierząt  
to także odpowiedzialność
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W lutym 1960 r. ustanowiono Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie dla uhonorowania osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim.

Urząd Stanu Cywilnego w Puławach organizuje 
uroczystości, podczas których zacni Jubilaci z Mia-
sta oraz Gminy Puławy odznaczani są medalami 
oraz otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta RP. 
Tak uroczyste, wspólne świętowanie Złotych Go-
dów jest niezwykłym, pełnym radości i wzruszenia 
przeżyciem, tak dla Jubilatów jak i ich najbliższych. 
Warto więc w porę zadbać o nadanie tego wyjąt-
kowego wyróżnienia.

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami Jubi-
laci lub członek rodziny w ich imieniu, bezpośred-
nio do Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach, który 
mieści się przy  ul. Piłsudskiego 83.

Wymagane będą następujące dokumenty (tylko 
do wglądu):

• dowody osobiste jubilatów,
•  odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli 

związek małżeński został zawarty w innym 

Małżeństwa na medal!

Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie w Puławach.
Zgłoszenia można dokonać 6 miesięcy przed jubileuszem, 

gdyż taki jest okres oczekiwania na odpowiedź z Kancelarii Pre-
zydenta RP. Kontakt telefoniczny do  Urzędu  Stanu Cywilnego 
w Puławach: 81 458 61 65, 81 458 61 69.

UGP

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców gminy, oddajemy w Państwa ręce zbiór wia-
domości i informacji dotyczących najczęściej załatwianych 
spraw, mając nadzieję, że ułatwi on Państwu korzystanie 
z usług świadczonych przez Urząd Gminy Puławy.

Pozostajemy w Państwa dyspozycji w dniach od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Puławy przyjmuje od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7:30 do 15:30, po uzgodnieniu terminu tele-
fonicznie (81) 887-41-21 lub bezpośrednio w Sekretariacie 
urzędu, pok. 205 (II piętro). W sprawach skarg i wniosków 
Wójt Gminy przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 8:00 
do 10:00, pok. 204 (II piętro). W przypadku nieobecności 
Wójta, przyjmuje Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy przyjmuje w Biurze 
Obsługi Rady Gminy pok. 305 (III piętro) po uzgodnieniu 
telefonicznym terminu (81) 889-05-35.

Referat Podatkowy

Agnieszka Dudek – Kierownik Referatu Podatkowego
Pok. 6 (parter)
Telefon (81) 889-05-46
Kom. 512-343-940
e-mail: agnieszka.dudek@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz 
od nieruchomości dla miejscowości: Anielin, Góra Pu-
ławska, Janów, Sosnów, Kolonia Góra Puławska, Sadło-
wice, Kochanów, Leokadiów,

ABC Klienta 
Urzędu Gminy Puławy
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-  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z w/w miejscowości,

-  przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości,

-  przyjmowanie deklaracji na podatek od środków 
transportowych dla osób fizycznych.

Małgorzata Szewczyk – Podinspektor ds. wymiaru po-
datków i opłat lokalnych
Pok. 7 (parter)
Telefon (81) 889-05-48
Kom. 512-219-183
e-mail: malgorzata.szewczyk@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz 
od nieruchomości dla miejscowości: Bronowice, Do-
brosławów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kowala, 
Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, 
Smogorzów, Tomaszów, Zarzecze,

-  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z w/w miejscowości,

-  przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości.

Jolanta Łyszcz – Inspektor ds. podatków i opłat lokal-
nych
Pok. 7 (parter)
Telefon (81) 889-05-49
Kom. 512-288-167                           
e-mail: jolanta.lyszcz@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz 
od nieruchomości dla miejscowości: Borowa, Boro-
wina, Gołąb I, Gołąb II, Matygi, Niebrzegów, Nieciecz, 
Skoki, Wólka Gołębska,

-  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dla 
mieszkańców z w/w miejscowości,

-  przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców 
z w/w miejscowości,

-  przyjmowanie deklaracji na podatek rolny, leśny, 
od nieruchomości oraz od środków transportowych 
osób prawnych.

Małgorzata Tyburca – Podinspektor ds. księgowości po-
datkowej
Pok. 7 (parter)
Tel. (81) 889-05-48

Kom. 535-553-328
e-mail: malgorzata.tyburca@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie księgowości podatków i opłat lokal-
nych,

-  prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec osób 
zalegających we wpłatach podatków (m.in. wysta-
wianie upomnień oraz tytułów wykonawczych),

-  rozliczanie sołtysów z inkaso podatku rolnego, leśne-
go oraz od nieruchomości osób fizycznych,

-  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 
lokalnych.

Ewa Szabelska – Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Pok. 7 (parter)
Tel. (81) 889-05-47
Kom. 504-298-155
e-mail: ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl

-  przyjmowanie oraz weryfikacja deklaracji o wysoko-
ści opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez mieszkańców gminy,

-  prowadzenie księgowości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

-  prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec osób 
zalegających we wpłatach w/w opłaty (m.in. wysta-
wianie upomnień oraz tytułów wykonawczych).

Referat Finansowy

Krystyna Jędrych - Kierownik Referatu (Skarbnik)
Pok. 105 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-05
e-mail: krystyna.jedrych@pulawy.gmina.pl

-  koordynowanie prac związanych z opracowaniem 
budżetu gminy,

- prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
- nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu gminy,
-  przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń wójta 

związanych z gospodarką finansową,
-  opracowanie instrukcji wewnętrznej i prowadzenie 

nadzoru w sprawie obiegu i kontroli dowodów księ-
gowych,

-  dokonywanie wewnętrznej kontroli finansowej oraz 
kontroli zewnętrznej w stosunku do jednostek pod-
ległych,

- nadzór nad ewidencją i gospodarką majątku gminy,
- nadzór nad sprawozdawczością finansową gminy.
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Anna Araźna - Inspektor do spraw sprawozdawczości 
budżetowej
Pok. 104 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-14
Kom. +48 512-207-255
e-mail: anna.arazna@pulawy.gmina.pl

-  kontrola rachunkowa i formalna wszelkich rachun-
ków i faktur,

-  przestrzeganie terminowej realizacji rozliczeń finan-
sowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

-  przestrzeganie terminowego przekazywania należ-
nych środków pieniężnych podległym jednostkom 
organizacyjnym i współpraca w zakresie rozliczeń 
finansowych,

- sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu,
-  kontrola miesięcznych i kwartalnych sprawozdań 

finansowych, składanych przez gminne jednostki 
organizacyjne,

-  prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży związa-
nych z podatkiem Vat oraz wystawianie faktur dla 
osób fizycznych i prawnych,

-  prowadzenie współpracy z Regionalną Izbą Obra-
chunkową, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych i bankami.

Wioletta Woźniak – Starszy Inspektor do spraw księgo-
wości budżetowej
Pok. 104 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-14
Kom. +48 502-510-596
e-mail: wioletta.wozniak@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie księgowości w zakresie dochodów i wy-
datków budżetowych,

-  przygotowanie dokumentacji księgowej do dekretacji 
i nanoszenie w księgi rachunkowe,

-  obsługa finansowo-księgowa środków pozyskanych 
z różnych źródeł, 

-  obsługa finansowo-księgowa kredytów i pożyczek 
zaciągniętych przez Gminę,

-  uzgadnianie i potwierdzanie sald gminy z kontra-
hentami,

-  prowadzenie spraw i obsługa księgowa rachunków 
bankowych,

-  obsługa programów księgowych, sporządzanie od-
powiednich deklaracji.

Referat Społeczno-Administracyjny

Małgorzata Włoch-Kamola - Kierownik Referatu
Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-11
Kom. +48 512-289-627
Email: malgorzata.wloch.kamola@pulawy.gmina.pl

-  sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
z wyłączeniem dyrektorów publicznych szkół i przed-
szkoli,

-  sprawy wynikając z przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy,

-  sprawy związane z ustalaniem, zmianą i znoszeniem 
urzędowych nazw miejscowości,

-  współpraca z Sekretarzem Gminy Puławy w organizo-
waniu i przeprowadzaniu naborów na wolne stano-
wiska urzędnicze pracowników Urzędu i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.

Krystian Skowron - Inspektor ds. obronnych i zarządza-
nia kryzysowego
Pok. 308 (III piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-38
Kom. +48 512-353-168
Email: krystian.skowron@pulawy.gmina.pl

-  koordynowanie przygotowań i realizacja przedsię-
wzięć obrony cywilnej,

-  prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem 
powszechnego obowiązku obrony,

-  koordynowanie przygotowań i realizacja przedsię-
wzięć zarzadzania kryzysowego gminy i ochrony prze-
ciwpowodziowej,

-  prowadzenie spraw przygotowawczych do kwalifi-
kacji wojskowej,

-  współdziałanie z jednostkami wojskowymi w sprawie 
likwidacji niewybuchów,

-  prowadzenie postępowań administracyjnych w za-
kresie organizacji imprez masowych.

Teresa Maj – Starszy Inspektor ds. ewidencji działalności 
gospodarczej, ewidencji ludności i ochotniczych straży 
pożarnych
Pok. 101 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-09
Kom. +48 512-256-555
Email: teresa.maj@pulawy.gmina.pl

-  przyjmowanie i przekształcanie w formę elektronicz-
ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
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ści Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis, zmiany, 
wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności 
gospodarczej,

-  udostępnianie danych z prowadzonego przez Wójta 
Gminy Puławy rejestru ewidencji działalności gospo-
darczej,

-  prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie,

-  prowadzenie ewidencji ludności w zakresie pobytów 
stałych i czasowych obywateli polskich i cudzoziem-
ców,

-  wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych 
z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania 
cudzoziemców,

-  prowadzenie postępowań w sprawach wydawania 
i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz naliczanie opłat za zezwolenia,

-  prowadzenie inkaso opłaty skarbowej,
-  prowadzenie całości spraw związanych z funkcjono-

waniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Anna Stępień - Inspektor do spraw dowodów osobistych 
i ewidencji ludności
Pok. 102 (I piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-12
Kom. +48 535-553-348
Email: anna.stepien@pulawy.gmina.pl

-  przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu oso-
bistego,

-  wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych,
-  udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń 

z Rejestru Dowodów Osobistych,
-  prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji admi-

nistracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldo-
wania na wniosek strony lub z urzędu,

-  prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Andrzej Turlewicz - Inspektor do spraw patologii spo-
łecznych
Pok. 2 (parter)
Tel. +48 (81) 889-05-45
Kom. +48 512-379-783
Email: andrzej.turlewicz@pulawy.gmina.pl

-  przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii,

-  udzielanie informacji oraz pomoc w zakresie podej-
mowania leczenia odwykowego,

-  koordynacja działalności Gminnej Komisji Rozwiazy-
wania Problemów Alkoholowych,

-  inspirowanie, zlecanie i przeprowadzanie  progra-
mów terapeutycznych i profilaktycznych,

-  koordynacja przedsięwzięć Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego mających na celu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Maria Krawczyk - Inspektor do spraw obsługi sekreta-
riatu
Pok. 205 (II piętro)
Tel. +48 (81) 887-41-21, (81) 889-05-25
Fax +48 (81) 887-41-22
Kom. +48 512-321-150
Email: maria.krawczyk@pulawy.gmina.pl

- obsługa sekretariatu Urzędu Gminy Puławy,
-  prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy Puławy 

i Zastępcy Wójta,
-  udostępnianie informacji o stanie załatwienia sprawy 

w Urzędzie,
- prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
- prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.

Alfreda Szczepaniak - Inspektor do spraw obsługi Rady 
Gminy i Komisji Rady/Inspektor do spraw Archiwum 
Zakładowego
Pok. 305 (III piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-35
Kom. +48 512-383-776
Email: alfreda.szczepaniak@pulawy.gmina.pl

-  obsługa organizacyjno-techniczna sesji Rady Gminy 
Puławy i posiedzeń Komisji, sporządzanie protoko-
łów z ich przebiegu oraz ich udostępnianie,

-  prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy Puła-
wy,

-  prowadzenie ewidencji zgłaszanych na sesjach inter-
pelacji i wniosków,

-  prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady Gminy 
Puławy,

-  współpraca z sołtysami,
-   prowadzenie spraw związanych z funduszem sołec-

kim,
-  prowadzenie archiwum zakładowego.
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Referat Infrastruktury Technicznej, 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Gruntami, 
Mienia Komunalnego i Rolnictwa

Radosław Kosmala - Kierownik Referatu
Pok. 202 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22
Kom. +48 512-383-437
Email: radoslaw.kosmala@pulawy.gmina.pl

-  współpraca z pracownikami Urzędu Gminy w zakre-
sie przygotowania i przeprowadzenia postępowań 
o udzielanie zamówień publicznych objętych ustawą 
Prawo zamówień publicznych,

-  prowadzenie procedury zamówień publicznych, 
-  nadawanie numerów porządkowych nieruchomo-

ściom (budynkom) i aktualizacja operatów numeracji 
porządkowej nieruchomości po zmianach,

-  prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic 
i placów,

-  przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie roz-
graniczeń nieruchomości,

-  bieżący nadzór nad działalnością wspólnot grunto-
wych na terenie Gminy Puławy.

Michał Kramarczyk - Inspektor ds. gospodarki komu-
nalnej
Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02
Kom. +48 512-258-999
Email: michal.kramarczyk@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie całokształtu spraw związanych z funk-
cjonowaniem systemu  odbierania odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Puławy,

-  prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali 
mieszkalnych,

-  utrzymanie w należytym stanie technicznym budyn-
ków i lokali będących mieniem gminnym,

-  koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem 
lokalnego transportu zbiorowego,

-  ewidencja „dzikich” składowisk odpadów i ich likwi-
dacja,

-  koordynacja prac związanych ze sprzątaniem wiat 
i przystanków komunikacji zbiorowej,

-  utrzymanie w należytym stanie tablic sołeckich oraz 
z nazwami ulic,

-  prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki 
nad grobami wojennymi i cmentarzami wojennymi 
oraz miejscami pamięci narodowej.

Karolina Kustra - Pomoc administracyjna
Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02
Kom. +48 512-442-413
Email: karolina.kustra@pulawy.gmina.pl

-  prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia,

-  realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu,
-  prowadzenie spraw związanych z usuwaniem zwłok 

zwierząt padłych na drogach i terenach należących 
do Gminy Puławy,

-  nadzór nad zadrzewieniem oraz przygotowywanie 
zezwoleń na usunięcie drzew lub   krzewów z tere-
nu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usuwanie 
drzew lub krzewów,

-  sprawy dotyczące wymierzania administracyjnych 
kar pieniężnych za usunięcie krzewów lub drzew bez 
stosownego zezwolenia,

-  prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem po-
wodziowym,

-  prowadzenie spraw obejmujących zmiany stanu 
wody na gruncie i odprowadzanie wód, ścieków na 
grunty sąsiednie,

-  przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów 
rasy uznanej za agresywną, współdziałanie ze służ-
bami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt,

-  przygotowywanie opinii w sprawie wniosków o przy-
znanie dotacji z budżetu na pokrycie kosztów zale-
siania gruntu,

-  kontrolowanie gospodarki łowieckiej i współdziałanie 
z zarządcą obwodów łowieckich w zagospodarowa-
niu łowieckim obszarów gminy,

-  prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i prze-
prowadzanie spisów rolnych  i innych badań staty-
stycznych w zakresie rolnictwa na terenie gminy,

-  prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem za-
raźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników 
i chwastów,

-  prowadzenie spraw związanych ze szkodami w upra-
wach w związku z wystąpieniem klęsk żywioło-
wych,

-  opiniowanie prac geologicznych,
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
-  kontrola spełniania obowiązku zawarcia umów ubez-

pieczeń rolniczych,
-  nadzór nad eksploatacją oświetlenia dróg, ulic i pla-

ców.
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Anna Wadas - Inspektor do spraw inwestycji i pozyski-
wania funduszy zewnętrznych
Pok. 202 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22
Kom. +48 512-321-273
Email: anna.wadas@pulawy.gmina.pl

-  przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy 
(robót budowlanych) dla inwestycji liniowych oraz 
gminnych obiektów kubaturowych,

-  nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
-  współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań 

do projektu budżetu gminy,
-  analiza możliwości uzyskania dofinansowania inwe-

stycji ze źródeł zewnętrznych,
-  przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej 

niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinan-
sowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym 
funduszy Unii Europejskiej,

-  zarządzanie realizowanymi projektami, w tym przy-
gotowywanie wniosków o płatność, ankiet monito-
rujących.

Agnieszka Chudzik - Podinspektor ds. inwestycji i pozy-
skiwania funduszy zewnętrznych
Pok. 201 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-21
Kom. +48 501-181-490
Email: agnieszka.chudzik@pulawy.gmina.pl

-  przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy 
(robót budowlanych) dla inwestycji ujętych w budże-
cie gminy, w szczególności liniowych oraz w zakresie 
obiektów kubaturowych,

-  sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego nad 
realizacją inwestycji,

-  realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 
gminy w ramach funduszu sołeckiego,

-  współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań 
do budżetu gminy.

-  przygotowywanie lub zlecenie przygotowania wnio-
sków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumen-
tacji w celu uzyskania dofinansowania inwestycji ze 
źródeł zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

-  zarządzanie realizacją projektów (monitoring, ewalu-
acja, rozliczanie i dokumentowanie   wydatków),

-  przygotowywanie wniosków o płatność oraz spra-
wozdań, raportów i innych dokumentów.

Małgorzata Godlińska – Inspektor ds. planowania i za-
gospodarowania przestrzennego
Pok. 208 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-28
Kom. +48 512-320-209
Email: malgorzata.godlinska@pulawy.gmina.pl

-  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

-  wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznacze-
niu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy,

-  wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puławy,

-  wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Puławy,

-  ustalanie dla zbywców nieruchomości opłat plani-
stycznych z tytułu wzrostu wartości   nieruchomości 
w związku ze zmianą planu zagospodarowania Gminy 
Puławy,

-  przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie po-
działu nieruchomości,

-  prowadzenie spraw wynikających z zakresu usta-
wy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu 
do gruntów stanowiących własność Gminy Puławy 
(zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, użyczanie 
nieruchomości, sprawy związane z użytkowaniem 
wieczystym).

Paweł Zyguła - Podinspektor ds. inwestycji drogowych 
i utrzymania dróg gminnych
Pok. 201 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-21
Kom. +48 512-340-298
Email: pawel.zygula@pulawy.gmina.pl

-  planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych 
Gminy w zakresie dróg gminnych, budowa i moderni-
zacja dróg gminnych oraz oświetlenia drogowego,

-  przygotowanie całokształtu procesu inwestycyjne-
go dotyczącego inwestycji drogowych,  
w tym oświetlenia drogowego,

-  zarządzanie drogami gminnymi; zapewnienie pra-
widłowego stanu dróg gminnych i obiektów mosto-
wych, zapewnienie odpowiedniego oznakowania 
pionowego i poziomego celem uzyskania stanu bez-
pieczeństwa na drogach,

-  budowa i utrzymanie wiat przystankowych w nale-
żytym stanie technicznym i estetycznym,

-  prowadzenie zadań związanych z letnim utrzyma-
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niem czystości i przejezdności dróg gminnych, dro-
gowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń 
związanych z drogami gminnymi,

-  utrzymanie zimowe dróg, chodników i drogowych 
obiektów inżynierskich związanych z drogami gmin-
nymi.

-  uzgadnianie usytuowania ogrodzeń posesji od dróg 
stanowiących własność gminy.

-  wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dro-
gowym dróg gminnych i wewnętrznych, obiektów 
nie związanych z gospodarką drogową.

Samodzielne stanowisko  
do spraw promocji, kultury,  

sportu oraz współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

Kamil Lewandowski - Inspektor
Pok. 210 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-30
Kom. +48 512-320-945
Email: kamil.lewandowski@pulawy.gmina.pl

-  pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego „Kuriera 
Gminy Puławy”,

-  redakcja gminnego serwisu internetowego www.
gminapulawy.pl oraz profilu na facebooku,

-  organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych i społecznych w tym m.in. Święta Truskawki, 
Spotkań Noworocznych, rajdów rowerowych i spły-
wów kajakowych,

-  współpraca z mediami w zakresie promocji gminy,
-  obsługa fotograficzna wydarzeń odbywających się 

na terenie gminy,
-  redagowanie publikacji poświęconych naszej gminie, 

folderów turystycznych i informacyjnych,
-  opracowywanie graficzne gminnych materiałów pro-

mocyjnych i informacyjnych, m.in. plakatów, ulotek, 
folderów, kalendarzy,

-  prowadzenie działań związanych z wdrażaniem Stra-
tegii Promocji i Komunikacji Marketingowej Gminy 
Puławy oraz marki terytorialnej „Gmina Puławy – 
owocnie nad wisłą”,

-  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie zlecania zadań o charakterze pożytku publicznego 
w trybie otwartych konkursów ofert.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części ponie-

sionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest do-

tacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., 

dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie 
pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 

paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania programu,

•  docieplenie przegród budynku,
•  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
•  instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
•  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
•  Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 

30.06.2029 r.
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Warunek podstawowy: 
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/

kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż no-
wego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Kontakt: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Tel: 81 503 00 08, 81 503 00 30, 81 503 01 04

Opracowano na podstawie informacji  
WFOŚiGW w Lublinie

Ochrona gleb i wód jest 2 pa-
kietem w ramach działania rol-
no-środowiskowo-klimatycznego 
PROW 2014-2020. Pakiet polega 
na promowaniu praktyk agro-
technicznych, przeciwdziałających 
erozji glebowej wodnej, utracie 
substancji organicznej oraz za-
nieczyszczeniu wód składnikami 

wypłukiwanymi z gleb.
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód pochodzenia 

rolniczego są składniki pokarmowe (azot, fosfor), dostar-
czane w nawozach naturalnych i mineralnych, pozostało-
ści chemicznych środków ochrony roślin oraz innych sub-
stancji toksycznych, w tym metali ciężkich oraz organiczne 
i nieorganiczne cząstki gleby. Utrzymywanie roślinności 
w okresach między dwoma plonami głównymi ogranicza 
zanieczyszczanie wód oraz erozję. Wpływa to również na 
strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej 
w krajobrazie wiejskim. Wysiew międzyplonu składającego 
się z minimum 3 gatunków roślin, w skład których mogą 
wchodzić rośliny miododajne, przyczynia się do zwiększe-
nia różnorodności gatunkowej i liczebności owadów zapy-
lających w agroekosystemach, a także do tworzenia siedlisk 
występowania wielu innych gatunków bezkręgowców. 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przynaj-
mniej jednej z następujących praktyk agrotechnicznych na 
danej powierzchni: międzyplon ozimy, międzyplon ścierni-
skowy lub pasy ochronne użytków zielonych zakładane na 
gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych 
(o nachyleniu powyżej 20%) w poprzek stoku. 

Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zo-
bowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie 
powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15% 
w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni 
objętej zobowiązaniem w pierwszym roku. Jednocześnie, 
powyższe praktyki mogą być stosowane na różnych dział-
kach w kolejnych latach zobowiązania, z uwzględnieniem 
wspomnianego dopuszczalnego odchylenia (zwiększenia 

lub zmniejszenia) powierzchni zobowiązania. 
Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pa-

kietu 2. Ochrona gleb i wód: 

-  Obowiązek posiadania planu działalności rolnośro-
dowiskowej; 

-  Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków 
zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych 
rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

-  Siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 wrze-
śnia; 

-  Zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 
1 marca; 

-  Stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki 
złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym 
gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki 
zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekro-
czyć 70% jej składu; 

-  Zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie 
z gatunków zbóż; 

- Zakaz nawożenia; 

-  Zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w mię-
dzyplonie; 

- Niestosowanie osadów ściekowych; 

-  Przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem 
uprawy gleby w systemie bezorkowym; 

-  Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych 
samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego 
również form jarych).

Płatność jest przyznawana tylko do gruntów ornych 
jeżeli beneficjent posiada gospodarstwo rolne położone 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni 
użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

Grzegorz Sijka
LODR w Końskowoli

Informacje LODR w Końskowoli:  
pakiet „Ochrona gleb i wód”
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12 lutego 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej w Zarzeczu już po raz 
kolejny odbyło się szkolenie powia-
towe, zorganizowane przez Lubel-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli. Tematem spotka-
nia były „Nowości technologiczne 
w uprawie truskawek”. W szkoleniu 
wzięło udział blisko 70 osób, podob-
nie jak w latach ubiegłych cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. 

Pierwszy wykład przeprowadził 
Pan Karol Kłopot - główny specjalista 
ds. warzywnictwa LODR w Końsko-
woli. Omówił on aspekty prawne 
związane z nawadnianiem upraw 
sadowniczych. Następnie Pan Dy-
rektor Piotr Pietura z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
przedstawił obowiązki i zagrożenia 
związane z produkcją pierwotną, 
mówił o rolniczym handlu detalicz-
nym i sprzedaży bezpośredniej, któ-
ra jest szansą dla rolników.

Druga część szkolenia była po-
święcona ochronie truskawek przed 

Nowości technologiczne 
w uprawie truskawek

szkodnikami. Pełną gamę środków biologicznych do ochrony truskawek przed 
szkodnikami glebowymi zaprezentował Pan Damian Strukowicz z firmy Koppert. 
Już po raz drugi na spotkaniu z plantatorami do współpracy zaprosiła Pani Re-
nata Niemiec z firmy Materne Polska w Łopatkach, która zachęcała do uprawy 
truskawek odmiany Senga Sengana. Następnie pracownik Stacji Chemiczno 
Rolniczej omówił jak ważne jest wapnowanie gleby oraz pobieranie składników 
pokarmowych przez rośliny.

Grzegorz Sijka
LODR w Końskowoli

Mamy, które nie wypracowały sobie emerytury, bo 
poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, 
mogą liczyć na nowe świadczenie z budżetu państwa. 
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające można uzyskać 
od 1 marca tego roku.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje:
-  matce, która ukończyła 60 lat i wychowała co najmniej 

czworo dzieci;
-  ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej 

czworo dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła je lub 
przez długi czas ich nie wychowywała.

Świadczenie może otrzymać tylko rodzic, który nie ma 
dochodu zapewniającego mu niezbędne środki utrzyma-

nia. Warunek wychowania dziecka dotyczy dziecka wła-
snego, dziecka współmałżonka, dziecka adoptowanego lub 
przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej 
(z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce 
i posiadać tutaj ośrodek interesów życiowych przez co naj-
mniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia). Świadczenie 
przysługuje polskim obywatelom, a także cudzoziemcom, 
którzy legalnie przebywają w Polsce.

Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie otrzy-
ma osoba, która:

-  ma emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej mi-
nimalnej emerytury,

Rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające dla mam 4+
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-  jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę po-
zbawienia wolności.

Świadczenia może także nie dostać osoba:
-  którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ją ograni-

czył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
- która długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci.

Jakie dokumenty będą potrzebne? 
Świadczenie przyznaje prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Jeśli jednak rodzic ma okresy ubezpieczenia 
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (i nie po-
biera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS), to jego wnio-
sek rozpatrzy prezes KRUS.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniają-
ce trzeba dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia 
sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad 
dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci, oświad-
czenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i mate-
rialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na 
przyznanie świadczenia (m.in. zaświadczenia o dochodach 
i wysokości pobieranych świadczeń). W ZUS druk wniosku 
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma symbol ERSU, 
a formularz oświadczenia – ERU. Można je znaleźć w pla-
cówkach Zakładu oraz na www.zus.pl.

Wypłata świadczenia przysługuje od miesiąca wydania 
przez prezesa ZUS lub prezesa KRUS decyzji przyznającej 
świadczenie, ale nie wcześniej niż od ukończenia powszech-
nego wieku emerytalnego.

Ile wyniesie rodzicielskie świadczenie uzupełnia-
jące? 

Nie jest to emerytura, ale świadczenie wypłacane ze 
środków budżetu państwa. Dla osoby, która nie pobiera 
emerytury lub renty, rodzicielskie świadczenie uzupełnia-
jące wynosi tyle co minimalna emerytura (od marca 2019 r. 
– 1100 zł brutto).

Osoba, która ma niską emeryturę lub rentę, też może 
liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ale tylko 
w kwocie dopełnienia do minimalnej emerytury. Na przy-
kład jeśli ma emeryturę w wysokości 500 zł, to otrzyma 
świadczenie w kwocie 600 zł.

Zmieni się Twoja sytuacja? Informuj
Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzu-

pełniające, ma obowiązek powiadomić instytucję, która 
je wypłaca, o wszelkich zmianach mających wpływ na 
prawo i wysokość świadczenia. Chodzi na przykład o pod-
jęcie zatrudnienia, dodatkowe dochody, uzyskanie prawa 
do innego świadczenia, wyjazd za granicę na stałe, pobyt 
w areszcie śledczym itp.

Małgorzata Korba
Regionalny rzecznik ZUS

w województwie lubelskim

Gmina Puławy w czołówce  
najlepszych gmin Lubelszczyzny
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6 grudnia 2018 r. poznaliśmy wyniki Rankingu Gmin 
Lubelszczyzny 2018. Gmina Puławy zajęła 18. miejsce, 
pozostając w ścisłej czołówce dwudziestu najlepszych 
samorządów w województwie lubelskim.

Ranking Gmin Lubelszczyzny opracowuje Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Lublinie. Ideą przedsięwzięcia jest wyróż-
nienie gmin, które wyróżniają się pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Oce-

nie poddawane są wszystkie gminy z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu. Wyniki oparte są o 12 wskaźników 
mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane 
przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wyróż-
nienie, w imieniu samorządu Gminy Puławy, odebrał Wójt 
Krzysztof Brzeziński.

Kamil Lewandowski
Fot. Łukasz Kołodziej (UM Puławy)

We wtorkowe przedpołu-
dnie, 11 grudnia 2018 r. w go-
ścinnych progach Urzędu Gminy 
Puławy zawitali uczniowie ze 
szkół podstawowych w Brono-
wicach i Opatkowicach. Dzieci 
wzięły udział w praktycznej lek-
cji samorządności i wychowania 
obywatelskiego.

Wizyta rozpoczęła się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
od spotkania z Panem Wójtem 
Krzysztofem Brzezińskim. Na-
stępnie uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną, przybli-
żającą podstawowe wiadomości 
na temat Gminy Puławy i zasad 
funkcjonowania samorządu 
gminnego. Kolejnym etapem był spacer po budynku Urzę-
du, podczas którego dzieci poznawały codzienną pracę 
urzędników. Największe emocje wzbudził gabinet Wójta 
Gminy i pamiątki zgromadzone podczas pełnienia służby 
samorządowej.

Dziękujemy serdecznie za miłe odwiedziny i zapraszamy 
kolejne klasy i szkoły.

Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska

Uczniowie 
z Bronowic 
i Opatkowic 
odwiedzili 

Urząd 
Gminy 
Puławy
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Jedną ze świątecznych tradycji, kultywowanych w Urzę-
dzie Gminy Puławy są opłatkowe spotkania z udziałem za-
służonych, emerytowanych pracowników urzędu i jednostek 
organizacyjnych. Ostatnie odbyło się w środę, 12 grudnia 
2018 r., jak zwykle w bardzo serdecznej, ciepłej atmosferze. 
Mamy nadzieję, że w tym roku spotkamy się ponownie, 
w nie mniejszym gronie.

Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska

Spotkanie opłatkowe z emerytowaną kadrą

14 grudnia 2018 r. Klikawa stała się miejscem 
wspólnego oczekiwania mieszkańców Gminy na na-
rodziny Jezusa - Syna Bożego. Wspólnej modlitwie 
przewodniczył ks. Marek Kucharski - proboszcz Parafii 
pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej. Była to oka-
zja, aby zatrzymać się w czasie: tu i teraz usłyszeć sło-
wa Ewangelii. Betlejemska grota oznacza umiłowanie 
szarości codziennego życia, życia prawdziwego, które 
jest wolne od sztuczności: sztucznych potrzeb, po-
zornych radości, fałszywych postaw i intencji. Nasze 
piątkowe spotkanie dało nam wszystkim możliwość, 
abyśmy byli razem, bez względu na pełnione funkcje, 
posiadane bogactwa, zasługi itp.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za to, 
że przybyli na nasze zaproszenie. Dziękuję także za 
to, że wielu z nich daje świadectwo ewangelicznego 

Spotkanie wigilijne mieszkańców 
Gminy Puławy
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umiłowania szarości swojego życia związanej ze 
starością, biedą, czy chorobami. Dziękuję tak-
że rodzeństwu Natalce Lipskiej (śpiew) i Bart-
kowi Lipskiemu (akordeon) za poprowadzenie 
wspólnego kolędowania. Zaprezentowali oni 
tradycyjne polskie kolędy z dużym kunsztem 
i wdziękiem artystycznym, ich otwartość zachę-
ciła uczestników do wspólnego śpiewu, a nawet 
do występów solowych przy akompaniamencie 
Bartka.

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy
Fot. Maryla Nawrocka-Błagowieszczeńska

Z życia Klubów Seniora
Policja w Klubach Seniora...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Puławach 
gościli w Klubach Seniora w Gołębiu (15.01.2019 r.) 
oraz w Górze Puławskiej (23.01.). Celem spotkań było 
uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą 
stać się ofiarą przestępstw, w tym dokonywanych me-
todą: „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, „poli-
cjanta”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się, 
jak ochronić mieszkanie przed włamaniem, jak działa 
telefon alarmowy 112, numer ICE oraz „koperta życia”. 
Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elemen-
tów odblaskowych przez niechronionych uczestników 
ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym 
oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych 
i rowerzystów po drogach. Policjanci przekazali uczest-
nikom elementy odblaskowe.

Klub Seniora z Gołębia w Szkole 
Podstawowej w Zarzeczu na 
przedstawieniu teatralnym

7 lutego br. uczniowie z koła teatralnego w Szko-
le Podstawowej w Zarzeczu (pod opieką nauczy-
cieli M. Matras i E. Wiejak) przedstawili jasełka dla 
uczestników Klubu Seniora w Gołębiu. Były one bar-
dzo nietypowe, gdyż zostały zrealizowane w formie 
teatru cieni. Był to poruszający spektakl. Za sprawą 
przejmującej gry aktorów zebrani mogli jeszcze raz 
doznać atmosfery Bożego Narodzenia.
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Co to jest WTZ i po co tam byli  
nasi Seniorzy?

22 lutego br. Warsztat Terapii Zajęciowej dzia-
łający przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Puławach gościł uczest-
ników Klubu Seniora z Góry Puławskiej. Spotka-
nie rozpoczęło się od przywitania gości, zapre-
zentowania pracowni warsztatów oraz rozmowy 
przy kawie, herbacie oraz pysznym cieście (które 
gospodarze spotkania upiekli poprzedniego dnia 
w pracowni gospodarstwa domowego). Następnie 
zaczęła się rywalizacja Seniorzy-Młodzi w karaoke. 
,,Oby więcej takich spotkań” – słychać było tego 
dnia często.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Puławach 
mieszczą się przy ul. Wróblewskiego 21 i działają 
przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego od 2001 roku. Ośrodek prowadzi terapię za-
jęciową w sześciu pracowniach: komputerowo-introliga-
torskiej, krawieckiej, artystycznej, rękodzielniczej, poli-
technicznej oraz gospodarstwa domowego. Uczestnikami 
warsztatu są osoby w wieku od 18 do 50 roku życia z cho-
robą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną 
(wymagane jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności). Działania z zakresu rehabi-
litacji zawodowej przygotowują uczestników do podjęcia 
zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. 
Ośrodek oferuje również pomoc psychologiczną oraz za-
pewnia uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, 
poprzez organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz praktyk 
zawodowych. Uczestnictwo w placówce jest bezpłatne, 

a uczestnicy w ramach treningu ekonomicznego otrzymują 
co miesiąc niewielkie środki finansowe.

Projekt „Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 
11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne 
i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560zł, 
z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europej-
skich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł). 

Karolina Cieślik
GOPS Puławy

14 stycznia 1944 r. w Leokadiowie ro-
zegrały się tragiczne chwile, które stały się 
symbolem okrucieństwa wojny, dramatu 
poległych i ich rodzin. Żołnierze niemieccy 
dokonali wówczas zbiorowej egzekucji 33 
mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż tro-
skliwie pielęgnowana przez społeczność 
Leokadiowa oraz samorządy Gminy Puła-
wy i Zwolenia.

Uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę 
dramatu odbyła się 14 stycznia 2019 r. pod 
pomnikiem, wzniesionym w Leokadiowie, 
w miejscu egzekucji. Obok uczniów i na-
uczycieli z miejscowej szkoły, w wydarzeniu 
uczestniczyła delegacja z Urzędu Gminy Pu-

75. rocznica zbrodni niemieckiej 
w Leokadiowie
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ławy, której przewodniczył Wójt Pan Krzysztof Brzeziński, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu na czele 
z Zastępcą Burmistrza Panem Grzegorzem Molendowskim, 
Radny i Prezes OSP Leokadiów Pan Zdzisław Urbanek a tak-
że grupa harcerzy z Łaguszowa.

Zgromadzeni założyli kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem, uczcili poległych minutą ciszy i pomodlili się wspólnie 

w intencji ofiar. W szkole przygotowano słodki poczęstunek 
oraz prezentację multimedialną, przybliżającą rys tragicz-
nych wydarzeń sprzed 75. lat.

Tekst i fot. Kamil Lewandowski

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
w Gminie Puławy

W piątkowy wieczór, 18 stycznia 
2019 r. w hali widowiskowo-sportowej 
budynku szkoły podstawowej i gimna-
zjum w Górze Puławskiej odbyło się 
9. Spotkanie Noworoczne w Gminie 
Puławy. Wydarzenie było swoistym 
podsumowaniem rocznej działalności 
samorządu gminnego i okazją do wy-
różnienia osób szczególnie zasłużonych 
dla lokalnej społeczności.

W wydarzeniu wzięło udział wielu 
znamienitych gości, wśród których zna-
leźli się m.in. Pan Krzysztof Szulowski 
– Poseł na Sejm RP, Ks. Marek Kuchar-
ski – Proboszcz Parafii pw. św. Wojcie-
cha w Górze Puławskiej, Pani Danuta 
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Smaga – Starosta Puławski, Pan Janusz 
Wawerski – Przewodniczący Rady Po-
wiatu Puławskiego, Pani Monika Zych 
i Pan Andrzej Wenerski – Kierownicy 
Wydziałów w puławskim Starostwie, 
Pan Krzysztof Morawski – Z-ca Komen-
danta Powiatowego PSP w Puławach, 
Pan Marcin Kotulski – Z-ca Komendan-
ta Powiatowego Policji w Puławach, 
Pan Zbigniew Hałaczkiewicz – Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Puławy, Pan Pa-
weł Matras, który reprezentował sa-
morząd Miasta Puławy, a także liczni 
przedstawiciele władz samorządowych 
i instytucji publicznych, służb mundu-
rowych i społecznych, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele sektora biznesu i fi-
nansów, radni powiatowi i gminni na 
czele z Przewodniczącą Panią Dorotą 
Osiak, przedstawiciele mediów, dyrek-
torzy placówek oświatowych i kultural-
nych, sołtysi, prezesi i przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych, orga-
nizacji społecznych, pracownicy Urzę-
du Gminy Puławy i jednostek organiza-
cyjnych oraz mieszkańcy gminy.

Pierwszym punktem wieczoru było 
wystąpienie Wójta Gminy Puławy Pana 
Krzysztofa Brzezińskiego, które roz-
poczęła minuta ciszy ku pamięci tra-
gicznie zmarłego Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. W słowach skie-
rowanych do uczestników Spotkania 
Noworocznego, Pan Wójt nawiązał 
do gdańskiego dramatu, wskazując na 
rosnący poziom agresji także w życiu 
publicznym Gminy Puławy.

W kolejnej części spotkania na-
stąpiło oficjalne wręczenie statuetki 
„Zasłużony dla Gminy Puławy” oraz 
Medali Jubileuszowych. Tytuł „Zasłu-
żonej” otrzymała Pani Maria Kamola 
- wieloletnia pracownica Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gołębiu, działacz-
ka społeczna, członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich, Towarzystwa Przyjaciół Go-
łębia, którego jest skarbnikiem oraz 
miejscowego Koła Emerytów. Na co 
dzień współpracuje także z Klubem 
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Sportowym „Hetman” Gołąb. Jak pod-
kreślają wnioskodawcy, osoba bardzo 
skromna, obowiązkowa, z niezwykle 
pozytywną energią.

Medalami Jubileuszowymi zo-
stali uhonorowani: Pan dr hab. prof. 
Grzegorz Smyk – Dziekan Wydziału 
Zamiejscowego UMCS w Puławach, 
Pan Sylwester Śliwka – Komendant 
Powiatowy Policji w Puławach, w imie-
niu którego występował Zastępca Pan 
Marcin Kotulski oraz Fundacja BezMiar 
w Górze Puławskiej, którą reprezento-
wała Prezes Pani Maryla Miłek. Ostatni 
z medali Przewodnicząca Rady Gminy 
Puławy Pani Dorota Osiak przekazała 
na ręce Wójta Krzysztofa Brzezińskie-
go.

Po wręczeniu medali i wyróżnień 
głos zabierali zaproszeni goście, skła-
dając gratulacje i noworoczne życze-
nia.

Z uwagi na trwającą żałobę naro-
dową po śmierci Prezydenta Gdańska, 
zaplanowany wcześniej koncert zespo-
łu „Cyganeria” został odwołany.

Kamil Lewandowski
Fot. Renata Bielawska
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W sobotę, 8 grudnia 2018 r. w Sali Pompejańskiej puławskiego 
Starostwa Powiatowego odbyła się uroczystość wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W zaszczytnym gronie złotych 
jubilatów znalazły się trzy pary z terenu Gminy Puławy.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczane są oso-
by, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. 
Podczas sobotniej uroczystości odznaczenie otrzymali Państwo Zofia 
i Andrzej Bąkała, Państwo Aniela i Józef Sołyga oraz Państwo Jadwiga 
i Stanisław Szczepaniak. Medale - w imieniu Prezydenta RP - wręczał 
Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński.

Serdecznie gratulujemy jubilatom i życzymy wielu kolejnych lat 
w miłości, szczęściu, zdrowiu i życzliwym otoczeniu bliskich.

Kamil Lewandowski
Fot. FOTO Bakinowski

Jubileusz „Złotych Godów”
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Gminne echo w obiektywie, 

30 grudnia 2018 r. – w Górze Pu-
ławskiej odbyło się spotkanie opłatko-
we miejscowego Koła Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Wspólnie spędzony czas wypełnił śpiew 
kolęd i rozmowy przy stole, na którym 
gościły tradycyjne, świąteczne potra-
wy.

30 grudnia – mieszkańcy Góry Puław-
skiej i okolicznych miejscowości wspólnie 
kolędowali przy szopce na Placu im. Ks. 
Kownackiego. Wyrażonej śpiewem radości 
z narodzenia Bożej Dzieciny, nie przesłoniła 
nawet nieprzyjemna, deszczowa aura. Tra-
dycyjny wieczór kolęd przy szopce w Gołę-
biu odbył się 13 stycznia 2019 r.

11 stycznia 2019 r. – w szkole 
w Górze Puławskiej odbyło się no-
woroczne spotkanie. Uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
zaprezentowali przedstawienie 
bożonarodzeniowe, opowiadające 
o tych najpiękniejszych w polskiej 
kulturze świętach i zwyczajach 
z nimi związanych.
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18 stycznia – Wójt Gminy Puła-
wy Pan Krzysztof Brzeziński złożył 
wizytę u harcerzy z 3 Puławskiej 
Drużyny Harcerskiej „Młode Wilki”, 
która działa w Górze Puławskiej. 
Wójt przekazał młodym skautom 
nowe, czerwone bluzy, wykonane 
dzięki wsparciu samorządu gmin-
nego.

25 stycznia – w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się powiatowa uroczystość z okazji 
100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Wśród gości honorowych znalazł się Wójt Krzysztof Brzeziński. 

czyli fotograficzny skrót wydarzeń
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13 grudnia 2018 r. uczniowie z klas IV-VIII udali się 
na mikołajkowo-świąteczny wyjazd do lubelskiego Parku 
Trampolin „Jump XL”. Przez dwie godziny dzieci mogły 
korzystać z atrakcji obiektu – licznych trampolin, boiska 
do koszykówki, bieżni, basenów z gąbkami, torów prze-
szkód. Oprócz dobrej zabawy takie zajęcia są również 
świetnym treningiem ogólnorozwojowym, który wzmac-
nia mięśnie i poprawia kondycję. Po trampolinowych 
szaleństwach dzieci z apetytem zjadły obiad, obejrzały 
film w kinie 5D i ruszyły w drogę powrotną do domu. 

Tekst i fot.: Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Wyjazd 
do Parku

29 stycznia – w Urzędzie 
Gminy Puławy odbyły się spo-
tkania z Sołtysami. W pierw-
szym uczestniczyły Sołtyski 
i Sołtysi wybrani do pełnienia 
swoich funkcji na nową kaden-
cję. Podczas drugiego spotka-
nia, Wójt Gminy Pan Krzysztof 
Brzezińskim złożył podzięko-
wanie na ręce byłych Sołty-
sów, którzy zakończyli swoją 
służbę.

Trampolin
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Czwartek, 20 grudnia 2018 r. był 
w Szkole Podstawowej w Opatkowi-
cach bardzo uroczystym dniem. Od-
była się wtedy bowiem wigilia szkolna 
i jasełka przygotowane przez uczniów 
z klas IV-VIII. Następnie głos zabrała 
Pani Dyrektor Bożena Ponikowska oraz 
zaproszeni goście, krótką modlitwę 
odmówił ks. Hubert Mróz i wszyscy 
zaczęli łamać się opłatkiem, składa-
jąc sobie serdeczne życzenia. Potem 
zebrani zasiedli do wspólnej wigilii 
przy pięknie udekorowanych stołach 
i dźwiękach polskich kolęd. 

Tekst i fot.: 
Patrycja Mazurek, 

SP Opatkowice

Wigilia w Szkole Podstawowej 
w Opatkowicach
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25 stycznia br. w Szkole Podstawo-
wej w Opatowicach świętowaliśmy 
Dni Babci i Dziadka. Dzieci z klas 0 – 
III przygotowały dla swoich bliskich 
akademię z wierszami, piosenkami 
i nawet tańcem. W ten sposób chcia-
ły pokazać, że Dziadkowie to bardzo 
ważne osoby w życiu młodego czło-
wieka. Uczennice z klas starszych za-
prezentowały się natomiast w krót-
kim recitalu kolęd i pastorałek, a ich 
występ został nagrodzony gromkimi 
brawami. Potem przyszedł czas na 
życzenia, prezenty oraz słodki poczę-
stunek. 

Tekst i fot.:  
Patrycja Mazurek,  

SP Opatkowice

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
w Opatkowicach
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1 lutego br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Opatkowicach wybrali się na wycieczkę do Lu-
blina. Celem wyprawy był udział w Cavaliadzie – 
największej w Polsce imprezie jeździeckiej, której 
celem jest popularyzacja jeździectwa jako dyscy-
pliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie 
zainteresowania hodowlą koni. 

Dzieci obejrzały emocjonujące zawody w sko-
kach przez przeszkody, podziwiały najlepszych 
polskich i europejskich jeźdźców oraz piękne ko-
nie. Następnie wszyscy udali się na targi sprzętu 
jeździeckiego, które zawsze towarzyszą sporto-
wym zmaganiom. Wystawcy prezentują tam swo-
ją ofertę sprzętu i akcesoriów związanych z końmi 
oraz z aktywną formą wypoczynku: odzież i sprzęt 
jeździecki, wyposażenie stajni, środki do pielę-
gnacji koni, witaminy, pasze, pamiątki itp. Miłą 
niespodzianką dla dzieci była możliwość spróbo-
wania smakołyków przeznaczonych dla… koni. 

Mamy nadzieję, że wyprawa na Cavaliadę 
wpłynie w przyszłości na zainteresowanie na-
szych uczniów końmi i jeździectwem.

Tekst i fot.: Patrycja Mazurek,  
SP Opatkowice

Uczniowie z Opatkowic na Cavaliadzie
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21 i 22 styczeń to dni, które żyją 
w naszych sercach - tych małych i tych 
dużych. Święto Babci i Dziadka stało 
się tradycją Szkoły Podstawowej w Go-
łębiu. W tym roku ta przepiękna uro-
czystość w klasie II odbyła się 5 lutego 
br.

Zaproszone zostało duże grono 
„dziadków”, które podziwiało wystę-
py swoich kochanych wnuków. Jako 
wychowawca klasy, serdecznie powi-
tałam zebranych seniorów i wszystkich 
gości. W swym wystąpieniu podkreśli-
łam, że jak dawniej, tak i dziś babcie 
i dziadkowie są niezastąpieni, gotowi 
poświęcić swój czas, otoczyć troską, 
okazać cierpliwość, ofiarować swoje 
serce ukochanym wnuczętom. To oni 
są jak rodzice, nauczyciele, towarzy-
sze zabaw oraz przyjaciele, na których 
zawsze można liczyć. W pięknie ude-
korowanej nowej sali gimnastycznej 
uczniowie przedstawili bogaty pro-
gram artystyczny, który składał się 
z przedstawienia pt.: „Babcia bajki 
opowiada”, koncertu życzeń oraz tań-
ca „Śnieżynek z szarfami” i „Karnawa-
łowego rock and roll’a”.

Tak jak na galę przystoi, po odśpie-
waniu „100 lat” i wręczeniu przez dzie-
ci babciom i dziadkom własnoręcznie 
wykonanych laurek i upominków, na 
salę wjechał tort w kształcie książki. 
Było to ogromne wzruszenie. Atmos-
fera była cudowna.

Kolejną niespodzianką dla zapro-
szonych gości było wiele konkursów, 
w których wszyscy chętnie brali udział. 
Najwięcej radości sprawiły dziadkom: 
egzamin na „Super Babcię i Super 
Dziadka” oraz  rodzinne przygotowa-
nia do balu karnawałowego: golenie 
dziadka, wizyta w salonie manikiu-
rzystki oraz w salonie fryzjerskim. Przy 
suto zastawionych stołach z eleganc-
ką aranżacją miło spędzaliśmy czas, 
wspominając piękne chwile podczas 
oglądania fotografii z lat ich młodości. 
Przy karnawałowych dźwiękach pio-
senki Haliny Kunickiej pt. „Orkiestry 
dęte” wszyscy zostaliśmy zaproszeni 
do tańca.

Dopełnieniem całej uroczystości, 
a zarazem wielkim zaskoczeniem było 
odczytanie wierszy napisanych przez 
dzieci, dedykowanych zaproszonym 

gościom. Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowy tomik dziecięcej poezji, zatytuło-
wany „Nasze myśli są blisko Was – Ser-
cem jesteśmy z Wami”. Tym razem łza 
zakręciła się wszystkim w oku, którzy 
słuchali wzruszających a zarazem i hu-
morystycznych wierszy.

Po uroczystości nastąpiła chwi-
la dla fotografa, wszyscy rodzinnie 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Był 
to niezwykły dzień pełen wrażeń nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim 
dla ich babć i dziadków. Dzień, w któ-
rym gościło wiele uśmiechów, wzru-
szeń i radości. Jedna z sentencji głosi: 
„Serce jest bogactwem, którego się nie 
sprzedaje ani nie kupuje, ale które się 
ofiaruje” (Gustaw Flaubert). Dziękuje-
my wszystkim babciom i dziadkom za 
bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło, 
życzymy Im dużo zdrowia oraz długich 
lat życia. Ogromne podziękowania 
kieruję do rodziców, dzięki którym ta 
uroczystość nie miałaby takiej oprawy 
jaką mogliśmy oglądać.

A.Wiadrowska-Jasiocha
Szkoła Podstawowa w Gołębiu

Miłość Babci i Dziadka rozgrzewa nasze serca

Internet zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu 
naszych uczniów i staje się coraz częściej niezbędnym na-
rzędziem pracy i nauki. Należy jednak pamiętać, że niesie 
ze sobą również wiele zagrożeń.

W związku z tym, nasza szkoła przyłączyła się do ogól-
nopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten 
obchodziliśmy 5 lutego br. pod hasłem „Działajmy razem”. 
Inicjatorką tego przedsięwzięcia w naszej szkole była na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej Pani Monika Murat 
i nauczycielka techniki Pani Mariola Kamola.

Dzień Bezpiecznego Internetu cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Zaangażowała się 
w to przedsięwzięcie cała społeczność szkolna. Uczniowie 
w tym dniu wysłuchali pogadanki na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu, klasy młodsze obejrzały filmy edu-
kacyjne z serii „Owce w sieci”, nawiązujące do zachowania 
rozwagi przy korzystaniu z Internetu. Uczniowie wykonali 
również gazetki i plakaty na temat zasad i zagrożeń czyha-
jących w Internecie.

Podczas DBI uczniowie zostali zapoznani z materiałami 
na temat bezpieczeństwa w Internecie, z możliwościami 
i zagrożeniami, jakie daje Internet, z zasadami, który-
mi należy się kierować podczas surfowania w sieci oraz 
z konsekwencjami prawnymi niewłaściwego użytkowania 
Internetu, a także tego, gdzie uzyskać pomoc w razie nie-
bezpieczeństwa. 

Monika Murat 
Fot: SP Gołąb

Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole 
Podstawowej w Gołębiu
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8 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Patrona Szkoły. Miały one wymiar szczególny, ponie-
waż zostały zaszczycone obecnością znamienitych gości: 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa 
Szulowskiego, Starosty Puławskiego Pani Danuty Smagi, 
Wójta Gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego i Rad-
nych Gminy Puławy na czele z Przewodniczącą Rady Gminy 
Panią Dorotą Osiak. Ponadto licznie przybyli dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych, 
sołtysi z obwodu szkoły oraz rodzice uczniów.

Podczas wzruszające-
go przemówienia, Dyrek-
tor Szkoły Pan Krzysztof 
Gowin podkreślił ogrom-
ną rolę naszego patrona 
w kształtowaniu postaw 
młodych Polaków. Ucznio-
wie wszystkich klas chętnie 
zaangażowali się w organi-
zację uroczystości, za którą 
w tym roku odpowiedzial-
na była nauczycielka języ-
ka polskiego Pani Malwina 
Rułka. Dzięki przepięknym 
recytacjom uczniów oraz 
oprawie muzycznej w wy-
konaniu szkolnego zespołu 

„Aplauz”, obchody przebiegły w niezwykle uroczystej at-
mosferze. Szczególnie wzruszający był momenty przeka-
zania sztandaru szkoły, któremu towarzyszyła recytacja 
wiersza w interpretacji uczennicy klasy VII Julii Antoniak. 

Część oficjalną ukoronowało rozwiązanie konkursów – 
historycznego z wiedzy o patronie i plastycznego. Nagrody 
ufundowane przez Starostę Puławskiego wręczyli zapro-
szeni goście, którzy z kolei otrzymali od Dyrektora Szkoły 
Pana Krzysztofa Gowina pamiątkowe medale.

Malwina Rułka
Zdjęcia: SP w Gołębiu

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej 
w Gołębiu
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Tradycją Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Gołębiu jest 
udział w grudniowych akcjach 
charytatywnych, zarówno tych 
organizowanych samodzielnie, 
jak i poprzez inne instytucje. 
Tak było i w minionym roku. 

Grudzień obfitował w wiele 
działań skierowanych na rzecz 
potrzebujących. Młodzież ze 
szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum z dużym zaangażo-
waniem włączyła się w udział 
Ogólnopolskich Zbiórek Żyw-
ności - „Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę” oraz „Świąteczna 
Zbiórka Żywności”, organizowanych na 
terenie gołębskich sklepów spożywczych. 
Żywność zebrana podczas pierwszej ze 
zbiórek trafiła do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i została przekazana 
mieszkańcom naszej gminy, będącym 
w trudnej sytuacji materialnej. Artykuły 
spożywcze pozyskane podczas kolejnej 
kwesty przekazaliśmy Stowarzyszeniu 
„Przeszłość- Przyszłości”, wspierając ak-
cję „Polacy- Rodakom”, której celem jest 
przygotowanie świątecznych paczek dla 
polskich rodzin na Ukrainie i Białorusi. 
Cała społeczność szkolna włączyła się do 
tego przedsięwzięcia przynosząc również 
do szkoły zabawki, książki i słodycze. Dzię-

Razem możemy więcej
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ki ofiarności mieszkańców Gołębia udało 
nam się zebrać ponad 250 kg darów. 

Równie ważną akcją, kontynuowaną 
w naszej szkole od wielu lat, był Kiermasz 
Bożonarodzeniowy, na którym można 
było zakupić wiele oryginalnych i pięknych 
stroików, ozdób choinkowych i dekoracji. 
Wszystko zostało samodzielnie stworzone 
przez gimnazjalistów oraz nauczycieli i ro-
dziców. Dochód zebrany podczas kierma-
szu przekazany zostanie Hospicjum im. św. 
Matki Teresy w Puławach. 

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za za-
angażowanie, nauczycielom za koordyno-
wanie i przygotowanie akcji a społeczno-
ści lokalnej za hojność wsparcie opisanych 
wyżej działań. 

Pedagog szkolny,  
Dorota Opolska-Maksym

Uśmiech i radość w Przedszkolu im. Ewy Szelburg-
Zarembiny w Górze Puławskiej zagościła na dobre, 
dzięki realizacji innowacji metodyczno- pedagogicz-
nej „Przedszkolak w krainie uśmiechu”.

Nauczycielki najmłodszych grup przedszkolnych – 
Pani Elżbieta Szczepańska i Pani Urszula Pawłowicz-Cie-
ślak oraz nauczycielka grupy żłobkowej Pani Katarzyna 
Rabińska zainspirowane teorią leczniczej działalności 
śmiechu jako źródła dobrej kondycji psychicznej, tu-
dzież fizycznej dziecka i dorosłego, opracowały inno-
wację pedagogiczną w zakresie edukacji emocjonalnej 
i zdrowotnej.

Istotą innowacji programowo-metodycznej było 
nabywanie przez przedszkolaki doświadczeń w fi-
zycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym 
obszarze rozwoju. Głównym jej celem było przygo-
towanie dzieci do rozpoznawania emocji i radzenia 
sobie z nimi. W trakcie jej realizacji dzieci obcowały 
z różnymi sytuacjami edukacyjnymi, niosącymi radość 
i uśmiech w trzech porach roku: jesień, zima i wiosna. 
Podczas tych wesołych dni przedszkolaki miały możli-
wość uczestniczenia w jesiennym, zimowym i wiosennym pokazie mody, zabawach muzyczno-ruchowych ze śmiechem, 
jodze śmiechu, ciekawych eksperymentach, poznały postać klauna „Dyzia” i wróżki „Śmieszki”. Również rodzice bardzo 
chętnie i aktywnie wspomagali realizację innowacji poprzez przygotowanie np.: prezentacji multimedialnych, strojów 
dla dzieci na jesienny, zimowy i wiosenny pokaz mody, wesołych fotobudek, zabaw w teatr i spotkań z ekspertami.

Elżbieta Szczepańska
Zdjęcie z archiwum Przedszkola

„Terapia śmiechem”
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Jak zwykle, na odwiedzających będzie czekało mnóstwo truskawkowych wrażeń i atrakcji. 
Szczegółowy program imprezy już wkrótce na plakatach, ulotkach i w Internecie. 

Muzyczną niespodzianką wieczoru będzie koncert Pawła Stasiaka z zespołem Papa D.

Papa D. - legenda polskiej sceny muzycznej, która w tym roku obchodzi 
35-lecie działalności artystycznej. Zespół powstał w 1984 r. a rok później wydał 
swoją pierwszą, debiutancką płytę. Przez ponad trzy dekady działalności grupa 
wylansowała wiele popularnych przebojów. Wśród najbardziej znanych można 
wymienić „Nasz Disneyland”, „O-la-la”, „Kamikadze” czy „Naj Story”. Obecny skład 
zespołu tworzą: Waldemar Kuleczka - gitara basowa i wokal, Marcin Tywoniuk – 
instrumenty klawiszowe, Jacek Szewczyk - gitara solowa i wokal, Darek Piskorz 
– perkusja oraz charyzmatyczny frontman i wokalista – Paweł Stasiak.

Zapraszamy na 

9. Święto Truskawki 
w Gminie Puławy!

Niedziela, 7 lipca 2019 r. 
na stadionie sportowym w Górze Puławskiej. 

Początek o godz. 12:00. 


