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Bartek Kowalczyk
Europoseł kojarzy mi się z prezyden-

tem. Europosłowie grają o władzę. Chcą 
rządzić Unią Europejską i chcą być zna-
ni. Europoseł pracuje w Parlamencie. 
Nie jest to fajna praca. Nie chciałbym 
być europosłem. Nie lubię być znanym 
i bogatym jak europosłowie.

Zuzia Rybak
Europoseł pomaga ludziom. Daje 

im pieniądze na jedzenie. Ciężko je za-
rabia. Europoseł pracuje w biurze. Ma 
tam różne papiery. Jest tam napisane, 
gdzie pracuje i co jego ludzie robią. Lu-
dzie europosła wypełniają papiery. To 
ich praca. Dla mnie jest ciekawa, ale 
i tak nie chciałabym być europosłem.

Jaś Teodorowicz
Europoseł kojarzy mi się z Europą. 

Jest ona bardzo duża. Europoseł pra-
cuje w Europie na koparce i kopie nią 
doły. Chce coś wykopać. Może kamie-
nie? Potem coś z nich wybuduje – na 
przykład oborę.

Gabrysia Kowalska
Europoseł na pewno robi jakieś re-

monty, bo chce żeby niektórzy ludzie 
mieli ładnie w domach. Europoseł może 
pomalować je na jakiś kolor, wstawić 
jakieś nowe meble, powiesić jakiś ży-
randol. Na remontach może bardzo 
dużo zarobić. Dla mnie to trudna praca. 
Kiedyś wujek malował jeden pokój cały 
tydzień. Musiał wstawić jeszcze nowe drzwi. Pokój był duży 
i dlatego to tak długo trwało. Żeby zostać europosłem, 
trzeba zrobić z dziesięć remontów, ale mój wujek na pew-
no nie chciałby być europosłem.

Bartek Bąk
Nie wiem co to za kraj Europa. Kie-

dyś wyjechałem do Europy nad morze. 
Jechaliśmy 8 h. Europoseł robi zdjęcia 
i pisze artykuły.  Europoseł jeździ po 
krajach. Może dużo zobaczyć i zadaje 
ludziom różne pytania: Ile masz lat? Jak 

się nazywasz? Tyle wiem. Nie chciałbym być europosłem 
tylko piłkarzem. Jako piłkarz będę zarabiał więcej niż eu-
roposeł – tak gdzieś 13 000, ale jak będę miał 18 lat. Teraz 
za jeden trening zarabiam tylko 20 złotych.

Zuzia Rogowska
Europoseł pracuje w hotelu. Może 

ścieli pościel i sprząta? To ciężka praca, 
bo hotel jest duży. Europoseł zarabia 
dużo pieniążków. Potem może je wpła-
cić na konto. Wtedy mu ich nikt nie 
ukradnie. Za pieniądze może sobie coś 
kupić, na przykład szybkie auto. Potem 
może sobie jeździć do różnych sklepów, 
żeby nie trzeba było chodzić.

Gabrysia Staniak
Byłam kiedyś w Europie, ale byłam 

wtedy mała, bo miałam tylko dwa lata. 
Nie pamiętam po co pojechaliśmy. 
Chyba zwiedzaliśmy Europę? Teraz nie 
chciałabym jechać do Europy, bo nie 
znam języka. Nie można wtedy zapytać 
co się dzieje w Europie. Raz mama mnie 
uczyła języka, ale nic nie pamiętam.

Mikołaj Śpiewak
Nie każdy może być europosłem. Ja 

nie chciałbym nim być. Europoseł może 
być tylko jeden. Ta osoba ocenia różne 
kraje. Może dawać im kilka gwiazdek. 
Jak kraj jest dobry dla innych, to do-
stanie dużo gwiazdek i może być tym 
najlepszym. Polska też dostaje dużo 
gwiazdek, ale są chyba lepsze kraje – 
na przykład Stany. W Polsce mogłoby być trochę lepiej, ale 
i tak nie jest najgorzej.

Emilka Panecka
Europoseł kojarzy mi się z Europą. 

To na pewno taki zawód. Europoseł 
w pracy ma na pewno łóżko, żeby spał, 
bo europoseł w nocy pracuje. Może pi-
sze faktury dla innych ludzi? Pisze też 
różne miłe rzeczy. Dlatego inni ludzie 
lubią europosłów.

Z dziećmi rozmawiał Paweł Nocek

Dzieci są bardzo szczere i wiedzą znacznie więcej, niż nam dorosłym może się wydawać...  
Dlatego warto z nimi rozmawiać nawet na trudne tematy. Dzieci z Publicznego Przedszkola  
im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Górze Puławskiej zapytaliśmy…

Kto to jest europoseł?

Nowość
Sonda
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Nadszedł najbardziej ulubio-
ny czas przez wszystkich – lato 
i wakacje. Gratuluję naszym 
uczniom ukończenia roku szkol-
nego i przejścia do kolejnej kla-
sy czy szkoły. Szczególnie cieszy 
fakt, że to był bardzo dobry rok 
pod względem wyników w na-

uce. Na uroczystym rozdaniu Stypendiów Wójta Gminy 
Puławy, nagrodzonych zostało aż 62 uczniów. Każdy z nich 
otrzymał nagrodę finansową oraz dyplom. Z okazji nadej-
ścia wakacji, życzę wszystkim uczniom wielu beztroskich 
chwil podczas przerwy w nauce. Pogoda ma być idealna 
na wakacyjne podróże i odpoczynek. Nie zapominajcie, 
że oprócz dobrej zabawy, ważne jest także Wasze bez-
pieczeństwo. Liczę, że dzięki wakacyjnej przerwie, nabie-
rzecie jeszcze większego zapału do nauki i zdobywania 
wiedzy.

Ostatnie miesiące są bardzo owocne w gminnych in-
westycjach. Z Funduszu Sołeckiego realizujemy kilkadzie-
siąt inwestycji za łączną kwotę ponad 550 000 zł. Pod 
koniec maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 
zawarliśmy umowę z Wojewodą Lubelskim – Przemysła-
wem Czarnkiem na przebudowę ulicy Żuławy w Gołębiu. 
Pozyskana kwota dofinansowania w wysokości 781 259 zł, 
umożliwi nam wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
na długości około 660 m. Powstanie również chodnik, 
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Wszyst-
kie prace powinny zakończyć się w połowie października 
2019 r.

Po drugiej stronie Wisły, w Górze Puławskiej, zosta-
nie wkrótce rozpoczęta przebudowa ulicy Pięknej wraz 
z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Wartość inwestycji 
wyniesie ponad 850 000 zł. Warto przypomnieć, że jest 
to droga prowadząca do naszych placówek oświatowych 
– Szkoły i Przedszkola, która była intensywnie wykorzy-
stywana do transportu materiałów budowlanych podczas 
rozbudowy budynku szkolnego, stąd też istnieje koniecz-
ność jej naprawy.

W czerwcu Gmina Puławy zdobyła kolejne wyróżnie-
nie. Tym razem doceniło nas Stowarzyszenie Lubelski Klub 
Biznesu, który przyznało Gminie Puławy tytuł Gminy Pro-
obywatelskiej. Przez kapitułę konkursu, zostaliśmy doce-
nieni m.in. za rozwój oświaty i dbanie o godne warunki 
nauczania, rozwój kultury, sportu, ochotniczych straży 
pożarnych czy wydawanie Kuriera Gminy Puławy. Rankin-

gi czy konkursy niezależnych i obiektywnych organizacji 
dowodzą, że kierunek w którym rozwija się Gmina Puławy 
jest prawidłowy.

18 czerwca radni Rady Gminy Puławy udzielili mi ab-
solutorium za 2018 r. Jest to dowód na to, że Gmina jest 
dobrze zarządzana. Przyglądamy się bardzo dokładnie 
każdej wydawanej złotówce. Jeśli jest to tylko możliwe, 
szukamy zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki temu, 
jako jedna z nielicznych gmin w Polsce nie mamy żadnego 
zadłużenia. Nie musimy spłacać kosztownych kredytów 
i odsetek. Jednocześnie dziękuję wszystkim radnym Rady 
Gminy Puławy, pracownikom Urzędu i jednostek podle-
głych oraz wszystkim mieszkańcom za owocną współpra-
cę na rzecz rozwoju naszej lokalnej wspólnoty.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca odbędzie się 
już 9. Święto Truskawki w Gminie Puławy. W tym roku 
przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno dla osób star-
szych jak i dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie Paweł Stasiak 
z zespołem PapaD. Wystąpi też wielu lokalnych artystów. 
Nie zabraknie również konkursu na najpiękniejsze tru-
skawkowe stoisko. Wybierzemy Miss Święta Truskawki 
oraz najlepsze dania z owoców, z których słynie nasza 
Gmina. Na najmłodszych będzie czekało mnóstwo anima-
cji i zabaw. Na zakończenie imprezy odbędzie się pokaz 
laserowy. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś 
dla siebie. Serdecznie zapraszam.

Chciałbym jeszcze podziękować Panu Kamilowi Lewan-
dowskiemu, który przez wiele lat zajmował się organizacją 
Święta Truskawki czy wydawaniem Kuriera Gminy Puławy. 
Życzę Panu wielu sukcesów na zawodowej ścieżce. Mam 
nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w pracy 
w Urzędzie Gminy Puławy, będzie dla Pana bardzo przy-
datne i zaowocuje na nowym stanowisku. 

Nowym redaktorem naczelnym Kuriera Gminy Puławy 
został Pan Paweł Nocek. Liczę, że dzięki niemu, nasz kwar-
talnik będzie jeszcze ciekawszy i znajdą w nim Państwo 
wiele interesujących artykułów.  Życzę zatem Państwu 
udanej lektury. 

Serdecznie pozdrawiam Państwa oraz wszystkich wa-
kacyjnych Gości odwiedzających naszą piękną, nadwi-
ślańską Gminę Puławy. Do zobaczenia w niedzielę 7 lipca, 
w Górze Puławskiej, na 9. Święcie Truskawki.

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.

  @wojtbrzezinski
www.gminapulawy.pl
tel. 81 889 05 25

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Nowość
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W ostatnim wydaniu Kuriera Gminy Puławy zostały błędnie podane składy Rad Sołeckich dla Kajetanowa, Niecieczy 
oraz Zarzecza. Poniżej przedstawiamy poprawne dane.

L.p. Sołectwo Rada Sołecka

1. Kajetanów Marlena Baćkowska – Przewodnicząca, Jerzy Szewczyk, Elżbieta Sulima, 
Grzegorz Cybula, Paweł Jagieła

2. Nieciecz Małgorzata Polańska – Przewodnicząca,  
Magdalena Michalak, Czesław Kursa

3. Zarzecze Alina Klimowicz – Przewodnicząca, Stanisław Urbanek, Mariola 
Antoniak, Jan Kęczkowski, Anna Domańska

Opracowanie: Paweł Nocek

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE SKŁADU RAD SOŁECKICH W GMINIE PUŁAWY

Skład Komisji budżetowej i mienia 
komunalnego:
Marek Tomasz Maik – Przewodniczący
Tomasz Mizak – Zastępca Przewod-
niczącego
Mariola Lucyna Antoniak
Beata Bochra
Wojciech Adam Jabłoński
Paweł Lisowski
Krzysztof Adam Misztak
Walentyna Nowak
Beata Nowicka

Dorota Osiak
Halina Osiak
Zdzisław Urbanek
Marek Woszczyk
Katarzyna Anna Zawadzka
Paweł Gębala

Skład Komisji skarg, wniosków  
i petycji:
Halina Osiak – Przewodnicząca
Paweł Lisowski
Walentyna Nowak

Beata Nowicka
Zdzisław Urbanek

Skład Komisji rewizyjnej:
Beata Nowicka – Przewodnicząca
 
Paweł Gębala
Paweł Lisowski
Marek Woszczyk
Katarzyna Anna Zawadzka

Paweł Nocek

Składy Komisji Stałych Rady Gminy Puławy  
kadencji 2018-2023

Koszty i możliwości odkomarzania
W związku z dużą uciążliwością, jaką niesie ze sobą 

tegoroczny, niespotykany wręcz wylęg komarów, otrzy-
mujemy od mieszkańców szereg wniosków z prośbą o in-
terwencję. Bez wątpienia można stwierdzić, iż sytuacja 
jest trudna i dotyczy nie tylko terenów znajdujących się 
w pobliżu cieków wodnych, obszaru całej gminy, ale tak-
że innych gmin, nie tylko z terenu powiatu puławskiego. 
Z uwagi na duży obszar Gminy Puławy, kilkukrotne akcje 
odkomarzania byłyby bardzo kosztowne. W celu uzyskania 
odpowiedniej efektywności konieczne byłoby zastosowa-
nie drogich oprysków samolotowych. Należy również pa-
miętać, iż działać możemy wyłącznie nie szkodząc jedno-
cześnie środowisku. Narastający od lat protest ekologów, 
a także pszczelarzy uświadamia nam wszystkim, że podczas 
prowadzonych zabiegów giną nie tylko komary, ale także 
inne pożyteczne owady. Z uwagi na powyższe nie powinno 
się zatem stosować silnych środków chemicznych.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zwróciliśmy się 
do Wojewody Lubelskiego z prośbą o pomoc finansową 

w kwestii przeprowadzania procesu odkomarzania. W pi-
śmie skierowanym do Wójta Gminy Puławy przez Dyrektora 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie, otrzymaliśmy odpowiedź, że to zadanie nie 
może być sfinansowane z budżetu Wojewody. 

Proszę pamiętać, że w przypadku podjęcia walki z ko-
marami Gmina Puławy może prowadzić akcję wyłącznie 
na obszarach będących własnością Gminy . Teoretycznie 
gdyby odkomarzanie zostało przeprowadzone na obszarze 
całej Gminy, koszty oszacowano na ponad 1 mln złotych 
netto. Obliczenia dokonano na podstawie otrzymanych 
ofert. Koszt odkomarzania metodą naziemną 1 ha wynosi 
około 65 zł netto, przy powierzchni Gminy 16 113,3736 
ha.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że akcja 
odkomarzania będzie prowadzona na terenie placówek 
oświatowych i obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 
w parkach, skwerach i okolicy wiat turystycznych. 

Karolina Kustra, Paweł Kamola



5INFORMACJE www.gminapulawy.pl

Z działalności Rady Gminy Puławy

Radni Gminy Puławy udzielili Wójtowi Gminy Puławy – Krzysz-
tofowi Brzezińskiemu absolutorium za 2018 r. Za głosowało 13 
radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sesja Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca 2019 r., w du-
żej mierze była poświęcona udzieleniu absolutorium. Zanim jed-
nak doszło do głosowania, zostały wysłuchane opinie komisji Rady 
Gminy Puławy czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Żaden 
z organów nie miał zastrzeżeń do działalności Wójta Gminy Puławy. 
Przed głosowaniem, został także omówiony raport o stanie Gmi-
ny Puławy za 2018 r. W dokumencie przeczytamy m.in. informacje 
o demografii, stanie finansów czy działalności Rady Gminy Puławy. 
Tekst jest dostępny na stronie internetowej: www.gminapulawy.pl 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugpulawy.bip.lubelskie.
pl. W głosowaniu nad absolutorium za 2018 r. poparcia udzieliło 13 
radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Później przyszedł 
czas na gratulacje i podziękowania. Wójt Gminy Puławy Krzysztof 
Brzeziński podziękował  m.in. wszystkim radnym, pracownikom 
urzędu i jednostek organizacyjnych za owocną współpracę na rzecz 
Gminy Puławy.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński z absolutorium
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Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny reali-
zuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach 
rolnych na terenie całego kraju. Ich celem jest uzyskanie 
rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki 
Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy 
zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej 
sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane 
do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania 
nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w za-
kresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa. Podczas 
przeprowadzania badań ankieterzy będą zadawać pytania 
m.in. na temat:

- powierzchni gospodarstwa rolnego,
-  powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi 

uprawami,
- pogłowia zwierząt gospodarskich,
- zużyciu nawozów i ochronie roślin,
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,

-  aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rol-
nych,

- plonach niektórych roślin uprawnych.

Badania mają charakter obowiązkowy i są realizowane 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (zwanego RODO).

Więcej informacji na  temat przeprowadzanych badań, 
metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów 
i teleankieterów dostępnych jest na stronie internetowej 
GUS: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

Paweł Nocek
Infografika: Urząd Statystyczny w Lublinie

Obowiązkowe badania ankietowe wśród rolników
Od 1 czerwca do 23 grudnia 2019 r. będą przeprowadzane badania 

ankietowe wśród rolników. Mają one charakter obowiązkowy.
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Certyfikat Business Excellence 
dla Gminy Puławy

Obowiązkowa ewidencja zbiorników 
bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Wójt Gminy Puławy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 
3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 
z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz 
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe, wszyscy właściciele nie-
ruchomości proszeni są o wypełnienie „ZGŁOSZENIA DO 
GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
(SZAMB), lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 
i dostarczenie go do Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 
4, 24-100 Puławy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 sierpnia 2019 r. Druk zgłoszenia można pobrać w Urzę-
dzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pok. 
nr 8, na stronie internetowej www.gminapulawy.pl oraz 
u Sołtysów.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomo-
ści, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie 
umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umo-
wy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachun-
ków, paragonów) za tę usługę. Zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puławy 
właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania 
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób 
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń 
służących do gromadzenia nieczystości, gwarantując za-
chowanie czystości i porządku na nieruchomości, lecz nie 
rzadziej niż raz w roku.

W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Gmina Pu-
ławy będzie zobowiązana do przeprowadzenia kontroli 
posesji w celu ustalenia danych technicznych posiadane-
go zbiornika na nieczystości ciekłe, w trakcie której będą 
sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych.

Michał Kramarczyk

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu przy-
znał Gminie Puławy tytuł „Gminy proobywa-
telskiej” (w kategorii gmin wiejskich powyżej 
10 000 mieszkańców). Certyfikat został przy-
znany w ramach VIII Edycji Programu Promocji 
Gmin Business Excellence 2019.

Program Promocji Gmin Business Excellence 
2019 oraz Program Promocji Firm ma na celu 
docenienie gmin i przedsiębiorstw, które są li-
derami w swoich dziedzinach i przyczyniają się 
tym samym do rozwoju województwa lubel-
skiego. Gmina Puławy została doceniona m.in. 
za dbanie o rozwój placówek oświatowych (roz-
budowy i modernizacje szkół w Górze Puławskiej i Gołębiu), rozwój kultury, sportu, ochotniczych straży pożarnych czy 
wydawanie Kuriera Gminy Puławy.

Oprócz Gminy Puławy na uroczystej gali został nagrodzony także Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek, 
który został laureatem w kategorii eksporter i promotor regionu za granicą.

Paweł Nocek
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Problemy z segregacją odpadów!
Od 1 stycznia tego roku w naszej gminie funkcjonują nowe 

zasady selektywnej zbiórki odpadów. Właściciele nieruchomości, 
którzy zdecydowali się segregować wytwarzane odpady płacą 
o połowę niższą stawkę za ich odbiór i zagospodarowanie niż ci, 
którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny. Takie rozwiąza-
nie ma zachęcać do dbałości o środowisko naturalne oraz pomóc 
w uzyskaniu wymaganego poziomu recyklingu i przygotowa-
nia do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła, który w 2019 r. wynosi 40% a w 2020 aż 50%.

Niestety wiele osób pomimo deklaracji, że będą segregowały 
odpady, wcale tego nie robi. Takie postępowanie jest wykrocze-
niem z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za 
co grozi mandat karny lub grzywna w postępowaniu sądowym. 
Powoduje również, iż osoby uczciwie segregujące odpady nara-
żone są na podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami, 
ponieważ źle segregowane odpady przyjmowane są jako odpa-
dy zmieszane, których zagospodarowanie jest droższe o prawie 
390 zł/t. Pragnę zaznaczyć, że podczas każdego odbioru odpa-
dów dokonywana jest podstawowa kontrola jakości segregacji 
odpadów prowadzona przez wykonawcę realizującego usługę 
odbioru. Kontrola ta nie polega na przeszukiwaniu śmieci, lecz 
na wizualnym stwierdzeniu, czy w pojemniku/worku na odpady 
znajdują się odpady, na które dany pojemnik/worek jest prze-
znaczony. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporzą-
dzana jest dokumentacja fotograficzna, dokonywany odpowiedni 
wpis w protokole wykonania usług, a właściciel nieruchomości 
informowany o błędach w selektywnej zbiórce. W przypadku 
właścicieli nieruchomości, którzy pomimo upomnień nadal nie 
respektują zasad prawidłowej segregacji odpadów, opłata za 
gospodarowanie odpadami zostanie podwyższona w drodze 
decyzji administracyjnej. 

Jeżeli przyczyną problemów z prawidłową selekcją odpadów 
jest niewiedza, lub niewystarczająca ilość informacji, która po-
woduje, że źle segregujemy śmieci lub zniechęceni - rezygnu-
jemy z tego obowiązku, warto zapoznać się z podstawowymi 
zasadami: 

PAPIER – WOREK NIEBIESKI
Wrzucamy:

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
-  ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicz-

nych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
-  papierowych worków po nawozach,  cemencie i innych ma-

teriałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych, podpasek, wacików
-  zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych,
- ubrań.

Szkło – worek zielony
Wrzucamy:

-  Butelki i słoiki po napojach i żywności, bez nakrętek i kapsli 
(w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślin-
nych),

-  szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
-  ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła 

stołowego,
- szkła okularowego,
- szkła żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- szkła samochodowego (reflektorów, szyb, lusterek),
-  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silniko-

wych,
- luster,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek.
METAlE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK żóŁTY

Wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
-  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji do-

broczynnych,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
-  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
-  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,
-  zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane 

z trwale połączonych kilku surowców.
Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników z zawartością,
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- styropianu,
- opakowań po aerozolach,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- opakowań po środkach ochrony roślin,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY UlEGAJĄCE BIODEGRADACJI – WOREK BRĄZOWY
Wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- drobne gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
- kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
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W maju przez Wisłę przechodziła fala wezbraniowa. 
W krytycznym momencie, poziom rzeki na terenie Gmi-
ny Puławy osiągnął 650 cm. Na szczęście obyło się bez 
większych strat.

W związku z podnoszącym się poziomem Wisły, 24 maja 
2019 r. zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Tego samego dnia ogłoszono 
pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy. Naj-
bardziej zagrożone były miejscowości: Góra Puławska (ul. 
Podwale i Powiśle, część ul. Radomskiej i Janowieckiej), 
Jaroszyn, Łęka, Bronowice  – przy wale, Kowala – Oleśniak, 
Opatkowice – przy wale, Wólka Gołębska, Gołąb – część 
południowa, Borowa – posesje między Wisłą a drogą wo-
jewódzką. Jednocześnie zarządzono monitoring wałów 
przeciwpowodziowych, prowadzony przez jednostki OSP. 
Wisła z każdym dniem przybierała. W związku z tym, Wójt 
Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński, z dniem 26 maja za-
rządził alarm przeciwpowodziowy. 27 maja o godz. 14.20 
do Urzędu Gminy wpłynął sygnał o stwierdzonym przesiąku 
wału na terenie Góry Puławskiej (przy drodze przywałowej 
biegnącej w kierunku Janowca, obok posesji nr 61). Na 
miejsce zostały skierowane jednostki OSP z Bronowic i 
Góry Puławskiej. W wizji uczestniczyli także dwaj funk-
cjonariusze KP PSP z Puław, dwóch pracowników Spółki 
Wody Polskie oraz pracownicy samorządowi. Do zlikwido-
wania przesiąku zużyto 40 m2 geowłókniny oraz ułożono 

70 worków z piaskiem. Miejsce przesiąku zostało poddane 
stałemu monitoringowi. Fala kulminacyjna przechodząca 
przez teren gminy, osiągnęła najwyższy swój poziom – 650 
cm. Był on notowany 27 maja o godz. 16.00 na wodo-
wskazie w Puławach. Na szczęście później poziom wody 
zaczął opadać. Stan alarmu przeciwpowodziowego został 
odwołany 29 maja.

Poziom wody na Wiśle 
24.05.2019 r. – 404 cm
25.05.2019 r. – 490 cm
26.05.2019 r. – 570 cm
27.05.2019 r. – 650 cm
28.05.2019 r. – 640 cm
29.05.2019 r. – 559 cm

Krystian Skowron 
Paweł Nocek

Wisła nie taka groźna

- popiołu,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
POPIóŁ należy gromadzić we własnym worku w kolorze in-

nym niż wyżej wymienione.

ODPADY ZMIESZANE - POJEMNIK
Wrzucamy:

-  wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recy-
klingu

Nie wrzucamy:
-  odpadów niebezpiecznych, budowlanych, problemowych 

(wielkogabarytowych, zużytych opon) oraz popiołu. 
Należy przy tym pamiętać, że odpady komunalne zbierane 

w sposób zmieszany należy gromadzić w pojemniku spełniają-
cym normę PN-EN 840.

Uwaga na odpady niebezpieczne!
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach 

niebezpiecznych, do których zaliczają się m.in. zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 
odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), 
a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Te odpady można oddać w spe-
cjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. 
PSZOK-u, znajdującym się w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2.

Michał Kramarczyk
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Stypendia Wójta Gminy Puławy 2019  
dla najlepszych uczniów rozdane

Łącznie 24 800 złotych trafiło do 
uczniów ze szkół z terenu Gminy Pu-
ławy. Nagrodzone zostały aż 62 osoby. 
Stypendia zostały przyznane za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz wybitne 
osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Uroczystość wręczenia Stypendium 
Wójta Gminy Puławy odbyła się 17 
czerwca 2019 roku w budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Górze 
Puławskiej. Uczestniczyli w niej wyróż-
nieni uczniowie wraz z rodzicami oraz 
dyrektorzy szkół. Stypendium Wójta 
Gminy Puławy, w kwocie 400,00 zł 
dla jednej osoby, było przyznawane 
na podstawie wniosków złożonych 
przez dyrektorów szkół. Ostatecznie 
trafiło ono aż do 62 uczniów. Nagro-
dzeni odebrali z rąk Pana Krzysztofa 
Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy 
pamiątkowe dyplomy. Rodzice zaś, 
jako wyraz uznania za trud włożony 
w wychowanie i rozwijanie talentów 
swoich dzieci, otrzymali listy gratula-
cyjne. Spotkanie było także znakomitą 
okazją do złożenia na ręce dyrektorów 
szkół podziękowań za pracę dla całego 
grona pedagogicznego i pracowników 

obsługi placówek oświatowych. 
Tradycyjnie podczas uroczystości 

wręczania Stypendium Wójta Gminy 
Puławy, poznaliśmy nazwiska gmin-
nych mistrzów ortografii. VII edycja 
konkursu „Mistrz ortografii” zachę-
cającego uczniów do systematycznej 
pracy nad poprawnym posługiwaniem 
się językiem polskim, została zorga-
nizowana przez Panią Hannę Padew-
ską  – Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Górze Puławskiej oraz Panią 
Agnieszkę Krawczyk – p.o. Dyrektora 
Gimnazjum w Gołębiu. Konkurs od-
był się pod patronatem Wójta Gminy 
Puławy Krzysztofa Brzezińskiego. „Mi-
strzem Ortografii” 2019 zostali: Rafał 
Ślęk (w kategorii klas IV-VI) oraz Ame-
lia Grzywacz (w kategorii klas VII-VIII 
i gimnazjów). Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

W roku szkolnym 2018/2019 naj-
wyższą średnią osiągnęły: 

Kinga Błaszkiewicz ze średnią 5,91 
– uczennica klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Górze Puławskiej oraz Amelia 
Grzywacz ze średnią 5,66 – uczennica 

klasy III Gimnazjum w Górze Puław-
skiej.

Uczniowie wyróżnieni STYPENDIUM 
WóJTA GMINY PUŁAWY 

w roku szkolnym 2018/2019:

STYPENDIUM NAUKOWE

Maria Miazga 

Patryk Charchuła 

Marcel Lisowski

Natalia Madejska

Sebastian Sulima

Dominika Cybula

Natalia Capała

Bartłomiej Łukasiewicz

Miłosz Łukasiewicz

Rafał Ślęk

Stanisław Sitek

Natalia Lipska

Bartłomiej Lipski
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Roksana Brzozowska

Alicja Chodoła

Julia Chodoła

Przemysław Koza

Zuzanna Michta

Adriana Michta

Bartosz Sulima

Anna Usiatycka

Maciej Śpiewak

Kinga Błaszkiewicz

Estera Karpeta

Julia Skrzypczak

Zuzanna Bartosik

Natalia Zagańczyk

Szymon Zagańczyk

Patrycja Matysiak

Natalia Kosmowska

Izabella Rajkowska

Aleksandra Bachanek

Milena Kurpiel

Bartosz Skowroński

Amelia Wierzbicka

Krzysztof Sielski

Karolina Chabros

Alicja Makowska

Weronika Tyburcy

Krzysztof  Nita 

Hubert Cybula

Alicja Warda

Natalia Kamola

Julia Matraszek

Jakub Maik

Izabella Opacka

Adam Chodoła

Amelia Grzywacz

Dominika Krekora

STYPENDIUM SPORTOWE

Zuzanna Kareta

Ewelina Malinowska

Michał Ruciński

Bartłomiej Wolski

Dominik Mizak

Jakub Napora

Bartłomiej Ciupa

Marceli Adach

Kamil Kulczycki

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

Jakub Kowalik

Filip Warda

Aleksandra Osiak

Sebastian Osiak

Agnieszka Bociańska
Dyrektor Samorządowej Admini-

stracji Placówek Oświatowych
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Rok 2019 jest kolejnym, 
w którym realizowane są przed-
sięwzięcia uchwalone przez So-
łectwa Gminy Puławy w ramach 
funduszu sołeckiego. Chęć re-
alizacji i swoje pomysły zgłosiło 
28 Sołectw, za łączną kwotę 554 
824,56 zł.

Na dzień 25.06.2019 r. zreali-
zowano:

1. W Sołectwie Anielin przy 
drodze gminnej zamontowano 
lampę hybrydową oświetlającą 
drogę gminną. Zadanie koszto-
wało 12 145,00 zł.

2. W Sołectwie Bronowice, 
w ramach zadania „zakup wypo-
sażenia do świetlicy wiejskiej” 
za kwotę 13 701,02 zł budynek 
gminy doposażono w sprzęt ku-
chenny – lodówkę, kuchenkę 
mikrofalową, czajnik elektryczny, 
zmywarkę, kuchnię gazowo – elektryczną, grill gazowy oraz 
butle z gazem propan-butan, środki czystości oraz zastawę 
stołową, sztućce, obrusy i falbany dekoracyjne. W ramach 
zadania „Zakup drzwi, armatury i wyposażenia łazienek 
w budynku OSP” zakupiono 4 kpl. drzwi łazienkowych, 

2 kpl. pisuarów, 2 szt. luster, 4 
szt. koszy na śmieci, szczotki wc, 
dystrybutory mydła, podajniki na 
ręczniki oraz 2 kpl. elektrycznych 
podgrzewaczy wody, łącznie za 
kwotę 2 688,40 zł. Zlecono mon-
taż grzejników elektrycznych i ar-
matury łazienkowej.

3. Dla OSP Dobrosławów 
w ramach zapewnienia gotowo-
ści bojowej za kwotę 2089,73 zł 
zakupiono: apteczkę samochodo-
wą typu AS-III, 2 szt. Radia HYT TC 
610, kombinezon na osy i szersze-
nie Hornet-1 oraz 2 kpl. rękawic 
technicznych.

4. W Sołectwie Góra Puław-
ska w ramach zadania „Moderni-
zacja drogi gminnej wewnętrznej 
ul. Kościelna, przywrócenie pasa 
drogowego do poprzedniego sta-

nu – wyrównanie, utwardzenie” wykonano geodezyjne 
wyznaczenie granic za kwotę 3 490,00 zł. Zlecony został 
zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości 
bojowej OSP.

Realizacja funduszu sołeckiego

Jeszcze w tym roku ulica Żuławy w Gołębiu zostanie przebudowa-
na. Uda się to m.in. dzięki uzyskaniu dofinansowania od Wojewody 
Lubelskiego.

27 maja 2019 r., w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim została zawar-
ta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  
a Gminą Puławy reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Brzezińskiego.  
Dokument dotyczył dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Sa-
morządowych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L 
– ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 + 420 do km 
1 + 080,16”. Uzyskana kwota wsparcia finansowego w wysokości 781 
259 zł, umożliwia realizację inwestycji w pełnym zaplanowanym zakre-
sie, tj. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości około 660 
m, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Przewi-
dywany termin zakończenia robót budowlanych upływa 15 października br.

Tekst: Radosław Kosmala 
Fot. Paweł Nocek

Przebudowa ul. żuławy z dofinansowaniem 
Wojewody lubelskiego!
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5. W Sołectwie Janów w ramach zadania „Budowa 
placu rekreacyjnego na działce gminnej 103/3 w Janowie” 
za kwotę 2 719,15 zł wykonano mapę do celów projekto-
wych oraz kompletną dokumentację projektowo – koszto-
rysową obejmującą budowę placu zabaw, siłowni plenero-
wej i wiaty. 

6. W Sołectwie Jaroszyn cała kwota funduszu sołec-
kiego, tj. 19 958,50 zł przeznaczona została na kontynu-
ację budowy oświetlenia drogi łączącej drogę wojewódzką 
z centrum miejscowości. Wybudowano 8 nowych słupów 
oświetleniowych z oprawami ledowymi. Z budżetu gminy 
pochodziło dodatkowo 20 220,68 zł.

7. W Sołectwie Kajetanów za kwotę 7 232,40 zł 
utwardzono kruszywem drogowym drogę gminną dz. nr 
ewid. 61/2.

8. W Sołectwie Klikawa w ramach zadania „Projekt 
oświetlenia przy ul. Leśnej” zlecono wykonanie mapy do 
celów projektowych.

9. W Sołectwie Leokadiów za kwotę 25 313,40 zł 
utwardzono kruszywem drogowym drogi gminne Nr 
107515L oraz na dz. nr ewid. 79.

10. W Sołectwie Łęka realizowane jest zadanie „Wyko-
nanie siłowni zewnętrznej na działce nr ew. 231/6 w Łęce”. 
Za kwotę 2 165,67 zł wykonano mapę do celów projekto-
wych oraz kompletną dokumentację projektowo – koszto-
rysową.

11. W Sołectwie Piskorów trwa budowa oświetlenia 
ulicznego na podstawie projektu wykonanego w ub. roku 
z funduszu sołeckiego. Na inwestycję przy drodze gminnej 
dz. nr ewid. 271 Sołectwo przeznaczyło cały swój fundusz 
w kwocie 12 835,63 zł. Powstanie 7 nowych słupów oświe-
tleniowych z oprawami ledowymi. Z budżetu Gminy na 
realizację inwestycji będzie pochodzić 23 512,30 zł.

12. W Sołectwie Tomaszów w ramach zadania „Budo-
wa siłowni plenerowej w Tomaszowie” za kwotę 2 288,67 
zł wykonano mapę do celów projektowych oraz kompletną 
dokumentację projektowo – kosztorysową.

13. W Sołectwie Borowa fundusz sołecki przeznaczono 
na budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego na terenie 
msc. Borowana działce nr ewid. 231 (Obręb Borowa) oraz 
dz. nr ewid. 663 (Obręb Skoki). W ramach tego zadania wy-
konano mapę do celów projektowych oraz dokumentację 
projektowo-kosztorysową za kwotę 5800,00 zł.

14. Sołectwa Gołąb I i Gołąb II wspólnie realizują trzy 
zadania. W ramach „doposażenia w urządzenia zabawowe 
placu zabaw na terenie przedszkola w Gołębiu” za kwotę 
2 566,67 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz 

kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa 
przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej modernizacji drogi stanowiącej łącznik między ulicami 
Pocztowa i Polna.

15. W Sołectwie Matygi środki w kwocie 13 775,70 zł 
przeznaczono na III etap budowy placu zabaw.

16. W Sołectwie Niebrzegów za kwotę 4 466,67 zł wy-
konano mapę do celów projektowych i kompletną doku-
mentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia 
drogowego przy drodze gminnej na dz. nr ewid. 1594.

17. W Sołectwie Wólka Gołębska w ramach zadania 
„Wykonanie wiaty drewnianej ze stołem i miejscami do 
siedzenia oraz podłożem z kostki betonowej na terenie 
przedszkola w Wólce Gołębskiej” za kwotę 2 669,97 zł wy-
konano mapę do celów projektowych oraz dokumentację 
projektowo-kosztorysową.

18. W Sołectwie Sosnów w ramach zadania „Zakup 
namiotu, krzesełek, stołów i obrusów na stoły” zakupio-
no za kwotę 7903,88 zł namiot wystawowy, 2 stoły, 12 
składanych krzesełek i 3 obrusy. Ponad to zakupiono grill 
ogrodowy za kwotę 394,00 zł oraz termos 20L do trans-
portu żywności za kwotę 398,00 zł. 

Agnieszka Chudzik
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„Starym mostem” pojedziemy  
we wrześniu

Od połowy maja trawa kolejna 
część zadania „Przebudowa mostu 
na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 874 Zarze-
cze - Puławy (dawna droga gminna 
nr 112801L)”. Na dzień dzisiejszy 
wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.  Robo-
ty powinny zakończyć się w połowie 
września tego roku.

W związku z rozpoczęciem prac 
remontowych, w połowie maja 
wszystkie pojazdy zostały skierowa-
ne na „nowy most” im. Jana Pawła II. 
Przeprawa przez „stary most” stała się 
możliwa tylko dla ruchu pieszego oraz 
rowerów. Kierowcom zajęło trochę 
czasu zanim się do tego przyzwyczaili. 
Problemem stało się także poruszanie 
w godzinach szczytu zarówno w Gminie Puławy jak 
i na terenie miasta. 

Zwracamy się także z prośbą do wszystkich osób 
poruszających się na rowerach przez „stary most”. 
Przed wjazdem znajdują się tabliczki informujące, 
żeby zsiadać z rowerów i przechodzić przez most 
na piechotę. Jest to spowodowane znacznym zwę-
żeniem chodnika. Poruszanie się rowerami stwarza 
dodatkowe zagrożenia zarówno dla rowerzystów jak 
i pieszych. Utrudnienia spotkały także pasażerów 
komunikacji miejskiej. Zostały wprowadzone nowe 
nowy rozkład jazdy. Linie nr 5,7, S7, 9, 16, 17 i 27 
zostały skierowane na most im. Jana Pawła II.  Auto-
busy linii nr 5 przestały obsługiwać miejscowości Ja-
roszyn i Góra Puławska z wyłączeniem kursów zabez-
pieczających przewóz na godz. 8.00 i odwóz po godz. 
14.00 młodzieży szkolnej. Przystanki zlokalizowane 
w centrum Góry Puławskiej, zostały przeniesione na 
ul. Kozienicką (w rejonie skrzyżowania ulic: Radom-
skiej, Kozienickiej i Janowieckiej). Jeśli prace dalej 
będą przebiegały zgodnie z planem, w połowie wrze-
śnia most zostanie oddany do użytku. Warto dodać, 
że prace nie będą już kontynuowane w 2020 r., tak 
jak pierwotnie zakładano.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Jak przetrwać upały? 
Najlepiej zastosować się do 
rad lekarza koordynatora 
ratownictwa medycznego 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Lublinie. Oto one:

PIJ DUżO WODY – pod-
stawą dobrego samopoczucia 
podczas upałów jest odpo-
wiednie nawodnienie organi-
zmu. Zaleca się picie 2-3 litrów 
płynów – z czego głównie po-
winna to być woda wysoko 
zmineralizowana, dodatkowo 
np. słaba herbata oraz soki 
owocowo-warzywne. Zdecy-
dowanie należy unikać nato-
miast napojów z kofeiną (np. 
kawa, cola) oraz alkoholu.

UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁO-
NECZNEJ – słońce najsilniej 
operuje w środku dnia, dlate-
go w godzinach 11:00 – 15:00 
lepiej pozostań w pomieszcze-
niu. Jeśli musisz wyjść z domu, 
ochroń ciało – zastosuj kremy 
z filtrem UV, ubierz jasne lek-
kie, przewiewne ubranie, ka-
pelusz lub czapkę na głowę i staraj się przebywać w cieniu. 
Ogranicz intensywną aktywność fizyczną, przyczyniającą 
się do przegrzania organizmu.

OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – podczas gorących 
dni zasłaniaj okna, szczególnie te od słonecznej strony. 
Otwieraj je i odsuwaj żaluzje dopiero wieczorem, gdy tem-
peratura spadnie.

ZATROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – ich organizmy 
najgorzej reagują na upały. Dzieci i osoby starsze nie czu-
ją dobrze pragnienia i są narażone na nadmierną utratę 
wody. Powinny być otoczone szczególną opieką. Każdy star-
szy człowiek może mieć schorzenia sercowo-naczyniowe.

PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH – pamiętaj, aby Twoje 
zwierzaki miały zawsze zapewniony swobodny dostęp do 
chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych po-
mieszczeniach.

SAMOCHóD NA SŁOŃCU TO ŚMIERTElNA PUŁAPKA - 
Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka , osoby starszej, 
zwierzęcia zamkniętego w samochodzie – temperatura 
rośnie w nim błyskawicznie, która okazać się może dla za-
bójcza.

PORADŹ SIĘ lEKARZA – jeśli cierpisz na jakieś choro-
by – poradź się lekarza, który podpowie Ci jak uniknąć 
odwodnienia  i zaostrzenia Twoich schorzeń.  Nadmierne 

ciepło nasila problemy układu krążenia. Masz obrzęki nóg 
lub  szybciej się męczysz  zgłoś się do lekarza.

WZYWAJ POMOC - TELEFON ALARMOWY 112 – za-
dzwoń, gdy dzieje się coś niepokojącego z Tobą lub w in-
nymi osobami Twoim otoczeniu!

UTRZYMAJ lEKKĄ DIETĘ – w gorące dni najlepiej jeść 
potrawy składające się z warzyw i owoców. Doskonale za-
tem sprawdzą się np. lekkostrawne sałatki, które nie tylko 
orzeźwią, ale również nie obciążą dodatkowo organizmu, 
zajętego radzeniem sobie z upałem. Unikaj dań ciężkich, 
smażonych, tłustych i mięsnych.

UWAżAJ NA RóżNICE TEMPERATUR – w upalne dni 
przejście z gorącego podwórka do zimnego pomieszcze-
nia może się wydawać zbawienne. Jednak w ostatecznym 
rozrachunku duże różnice temperatur nie są korzystne dla 
organizmu. Dlatego nie poleca się picia lodowatych na-
poi (powinny mieć temperaturę pokojową), gwałtownego 
zanurzania się w zimnej wodzie (ze względu na niebez-
pieczeństwo szoku termicznego – do basenu, czy jeziora 
wchodź stopniowo, powoli), czy „rozkręcania” klimatyzacji 
(może skutkować przeziębieniami, infekcjami dróg odde-
chowych, bólami mięśni czy nerwobólami).

Informacja pochodzi od Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Lublinie

Infografika: www.rcb.gov.pl
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12 maja 2019 obchodziliśmy 75. rocznicę zrzutu skoczków 
„Cichociemnych” i materiałów wojennych w Opatkowicach. 
Akcja  nosiła kryptonim „Weller 18” i odbyła się w nocy z 19 na 
20 maja 1944 r. Podczas operacji, bohaterską śmiercią zginął 
kpt. dypl. Jan „Czerchawa” Serafin.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. 
NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Późnej, na 
miejscowym cmentarzu, nastąpiło złożenie wieńców i zapale-
nie zniczy na grobie kpt. Jana Serafina. Następne uroczystość 
przeniosły się do Opatkowic. Pod pomnikiem upamiętniającym 
zrzut, odbył się Apel Poległych oraz złożenie wieńców.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna 
przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Opatkowicach. Wręczono także nagrody i dyplomy za udział 
w konkursie plastycznym pt. „Portret Cichociemnego”.

Organizatorami uroczystości byli:
• Szkoła Podstawowa w Opatkowicach;
• Wójt Gminy Puławy;
• Ochotnica Straż Pożarna w Opatkowicach;
• Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole;
•  Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 

w Warszawie.
Tekst i fot. Paweł Nocek
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OSP w Opatkowicach bezkonkurencyjne

Drużyna męska, kobieca i młodzieżowa z OSP w Opat-
kowicach, zwyciężyły w swoich kategoriach w Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zmagania, które od-
były się 16 czerwca w Skokach, były jednocześnie elimi-
nacjami do zawodów powiatowych.

Zmagania zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie 
bojowe. Zażarty bój o podium został stoczony pomiędzy 
OSP w Opatkowicach i OSP w Leokadiowie, które były 
wyraźnie lepsze od reszty konkurentów. Ostatecznie to ci 
pierwsi cieszyli się ze zwycięstwa.

Po zmaganiach mężczyzn, do boju przystąpiła jedyna 
kobieca reprezentacja z OSP w Opatkowicach. Druhny po-
kazały, że są w bardzo dobrej formie. Będą liczyły się w 
zawodach powiatowych i miejmy nadzieję, że podobnie 
będzie w zmaganiach wojewódzkich. Na koniec do rywa-
lizacji stanęły dwie drużyny młodzieżowe – z OSP w Opat-
kowicach i OSP z Leokadiowa. Ostatecznie to Opatkowice 
okazały się nieznacznie lepsze. 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze przebiegły bar-
dzo sprawnie. Komisja sędziowska na czele z  bryg. Toma-
szem Gębalą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, nie odnotowała żadnych protestów i wypadków. 
Do zawodów szczebla powiatowego, które odbędą się 24 
sierpnia w Kurowie, zakwalifikowały się męskie drużyny 
OSP z Opatkowic i Leokadiowa oraz kobieca drużyna z 
Opatkowic. Powodzenia!

Klasyfikacja Generalna w grupie A
1. miejsce OSP w Opatkowicach – 93,2 pkt
2. miejsce OSP w Leokadiowie – 94,9 pkt
3. miejsce OSP w Bronowicach – 111,2 pkt
4. miejsce OSP w Łęce – 117,3 pkt
5. miejsce OSP w Kowali – 119,6 pkt
6. miejsce OSP w Górze Puławskiej – 122,2 pkt
7. miejsce OSP Skoki-Borowa – 129,1 pkt

Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. miejsce OSP w Opatkowicach – 118,4 pkt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy
1. miejsce OSP w Opatkowicach – 110,5 pkt
2. miejsce OSP w Leokadiowie– 110,8 pkt

tekst i fot. Paweł Nocek
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Msza św. za Ojczyznę i strażaków  
w Górze Puławskiej

3 maja 2019 r. w uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski i uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, w Kościele pw. 
św. Wojciecha w Górze Puławskiej, odbyła 
się msza święta w intencji Ojczyzny oraz 
strażaków. Wzięły w niej udział m.in. pocz-
ty sztandarowe z OSP w Górze Puławskiej 
i OSP w Bronowicach, a także przedstawicie-
le OSP w Łęce i OSP w Kowali. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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FlORIADA 2019
Pokazy sprzętu strażackiego, koncerty i zabawa 

taneczna. To tylko niektóre atrakcje jakie czekały na 
gości przybyłych do Gołębia na Floriadę 2019. 

Floriada tradycyjnie rozpoczęła się od parady 
wozów strażackich ochotniczych straży pożarnych 
z terenu powiatu puławskiego. Każdy mógł przyjrzeć 
się z bliska wozom, które na co dzień używane są do 
akcji ratowniczo-gaśniczych. Następnie poczty sztan-
darowe ochotniczych straży pożarnych przemasze-
rowały do Kościoła pw. św. Floriana i św. Katarzyny 
na uroczystą mszę świętą. Przewodniczył jej ksiądz 
biskup Mieczysław Cisło. We mszy wzięło udział wielu 
zaproszonych księży, przedstawicieli władz państwo-
wych, samorządowych oraz mundurowych. Po mszy, 
na błoniach za kościołem, druhowie z OSP w Gołę-
biu przeprowadzili pokaz ratownictwa. Można było 
zobaczyć jak realnie wygląda ratowanie ludzkiego 
zdrowia i życia w czasie wypadków samochodowych. 
Po pokazach, Floriada 2019 została uroczyście otwar-
ta. Wszystkie dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych 
„dmuchańców”. Na scenie wystąpiło wielu młodych 
i nieco starszych artystów z Gminy Puławy. Dzięki Za-
kładowej Straży Pożarnej Grupy „AZOTY” można było 
podziwiać panoramę Gołębia z wysokości 40 metrów 
nad ziemią. Mimo tego odważnych nie brakowało. Na 
koniec imprezy odbyła się zabawa taneczna. Dzięki 
Towarzystwu Przyjaciół Gołębia można było spróbo-
wać m.in. przepysznych  ciast. Podczas imprezy każdy 
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mógł znaleźć coś dla siebie.
Floriada 2019 nie mogłaby się odbyć bez wielkiego za-

angażowania ks. Jerzego Węzki i ks. Piotra Kazimierskiego 
z Parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu. Gorące 
podziękowania należą się także wszystkim artystom wystę-
pującym na scenie, Towarzystwu Przyjaciół Gołębia oraz 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gołębiu.

Organizatorami Floriady 2019 byli: Urząd Gminy Pu-
ławy oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny w Gołębiu. Do zobaczenia w przyszłym roku na 
Floriadzie 2020.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin może 
doprowadzić do masowego zatrucia pszczół na danym 
terenie. Warto przestrzegać zasad bezpiecznego ich uży-
cia, aby nie czynić żadnych szkód dla środowiska natu-
ralnego.

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach 
roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost 
plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły 
drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny 
przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o więk-
szej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lep-
szym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rze-
paku powoduje wzrost plonu  nawet do 30%.

 
W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół 

przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin 
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

•  nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące 
rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół 
(zabiegi wykonywać wieczorem);

•  przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każ-
dego środka ochrony roślin;

•  dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okre-
sie prewencji dla pszczół;

•  stosować środki ochrony roślin w odległości nie 
mniejszej niż 20 metrów od pasiek;

•  dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimali-
zować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin 
na owady zapylające;

•  Nie należy wykonywać zabiegów ochrony roślin 
przy silnym wietrze, który może spowodować 

przenoszenie środków chemicznych na dalekie 
odległości.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony ro-
ślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego 
prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami pole-
gającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach 
środkami ochrony roślin. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 
z późn. zm.): „kto stosuje środek ochrony roślin w sposób 
stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 
środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz 
wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony ro-
ślin”.

 
Opracowano na podstawie komunikatów Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
Oddział w Puławach.

Tekst Paweł Nocek
Fot. www.pixabay.com

Nie zabijaj pszczół!

Znamy samochód z przyszłości!
Ewelina Malinowska zajęła I miejsce za pracę „Srebrny 

samochód przyszłości” w Konkursie Plastycznym „Samo-
chód za 100 lat”. Na drugiej pozycji znalazł się Bartek 
Sulima za pracę „Samochód za 100 lat”. Ostatnie miejsce 
na podium zajął Filip Warda za pracę „Samochód na ba-
terie słoneczne”. Konkurs organizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Gołębiu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 26 prac rysunkowych 
i 17 prac przestrzennych. Jury oceniało prace m.in. pod 
względem ich oryginalności, pomysłowości, estetyki wy-
konania czy nawiązania do motywów regionalnych. Nagro-
dy i dyplomy dla uczestników Konkursu zostały wręczone 
podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 
czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu.

Oprócz nagrodzonych prac, Jury Konkursu przyznało 
także wyróżnienia dla:

Leny Szymanek
Natalii Wojtyły
Nadii Szymanek
Nikoli Ciesielskiej
Nikoli Grzybowskiej
Marcina Dziubaka
Izabeli Rułki
Wiktorii Mokijewskiej
Wiktorii Szczawińskiej
Przedszkola w Wólce Gołębskiej.
Wszystkim uczestnikom i laureatom Konkursu Plastycz-

nego „Samochód za 100 lat” serdecznie gratulujemy.
Paweł Nocek
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Dzień Dziecka 
w Gołębiu

Wspólna zabawa, gry i konkursy z nagrodami. A na 
koniec grill i zabawa przy muzyce. Te i inne atrakcje dla 
wszystkich dzieci przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
w Gołębiu z okazji ich święta.

Na początku imprezy został rozstrzygnięty Konkurs 
plastyczny pt. „Samochód za sto lat”, do którego zgło-
szono 26 prac rysunkowych i 17 prac przestrzennych. 
Jury oceniało prace m.in. pod względem ich oryginal-
ności, pomysłowości, estetyki wykonania czy nawiąza-
nia do motywów regionalnych. Po długich i burzliwych 
obradach, Komisja konkursowa najwyżej oceniła  prace 
następujących autorów: 1 miejsce przyznała Ewelinie 
Malinowskiej, 2 miejsce zajął Bartek Sulima, a miejsce 
3 zajął Filip Warda. Przyznano też dziesięć wyróżnień. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
i osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe.

Potem zaczęła się wspólna zabawa, gry i konkursy 
z nagrodami. Atrakcją imprezy był Miś Ted ze Smart Aca-
demy – szkoły językowej w Puławach, przeciąganie liny, 
konkursy sprawnościowe jak też zabawy i gry ruchowe. 
Na koniec  była wspólna zabawa przy muzyce i  przepysz-
ne kiełbaski z grilla.  W imprezie uczestniczyło około 50 
dzieci.

Tekst i fot. Ewa Rodzik – GOK w Gołębiu

Jest jednym z najbardziej znanych artystów 
w powiecie puławskim. Pochodzi z Gruzji, gdzie 
studiował malarstwo. To Tigran Khashmanian, 
który od 4 do 18 maja wystawiał swoje prace 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu.

Tigran Khashmanian do Polski przyjechał na 
początku lat 90 tych. Obecnie pracuje i mieszka 
w Puławach. Prace jego autorstwa można było 
oglądać na wielu wystawach w Polsce. Artysta 
tworzy z potrzeby serca. Ciekawe i jakże tajem-
nicze rysunki zachwycały zgromadzonych na 
wernisażu znajomych i zaproszonych gości. Na 
pozór nie pasujące do siebie elementy zaskakują 
i pobudzają wyobraźnię….

Tekst i fot. Ewa Rodzik – GOK w Gołębiu

Wernisaż Tigrana Khashmaniana
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W poniedziałek 13 maja 2019 r., przedstawiciele Towa-
rzystwa Niemiecko-Polskiego, byli gośćmi Urzędu Gminy 
Puławy. Wcześniej mieli okazję zwiedzać m.in. Kazimierz 
Dolny.

Była to już kolejna wizyta w naszym regionie delegacji 
z Steglitz Zehlendorf – jednej z dzielnic Berlina, która jest 
partnerem dla Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Poniato-
wej. Dlatego w spotkaniu uczestniczyli także włodarze tych 
miejscowości – Artur Pomianowski, Wiesław Pardyka oraz 
Paweł Karczmarczyk. Wizyta była okazją do porozmawiania 

na tematy samorządowe i współpracy pomiędzy naszymi 
regionami. Christian Schröter – przewodniczący Towarzy-
stwa Niemiecko-Polskiego, podziękował za doskonałą orga-
nizację ich pobytu w Polsce oraz  wyraził nadzieję na m.in. 
owocną współpracę w dziedzinie kultury. Wszyscy goście 
mogli spróbować m.in. przepysznego truskawkowego tor-
tu. Na zakończenie wizyty, jej uczestnicy złożyli wieńce na 
cmentarzu żołnierzy niemieckich w Polesiu.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Wizyta delegacji z Niemiec
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Dokładnie 1520 zł otrzyma Natalia Ko-
smowska z Opatkowic, która została stypen-
dystką Marszałka Województwa lubelskiego. 
Stypendia są przyznawane osobom zajmują-
cym się twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Zarząd Województwa udzielił wsparcia fi-
nansowego twórcom z terenu województwa 
lubelskiego, pragnącym doskonalić swój kunszt 
artystyczny. Kwota rozdysponowana na sty-
pendia wyniosła 144 800 zł, która pozwoliła 
na udzielenie pomocy finansowej w podejmo-
wanych działaniach artystycznych 142 osobom. 
O stypendia Województwa Lubelskiego w su-
mie ubiegało się 217 osób. Dziedziny, w któ-
rych młodzi artyści aplikowali o stypendia to: 
muzyka, plastyka, fotografia, teatr, film, literatura, opieka nad zabytkami. Natalia 
Kosmowska została doceniona w kategorii muzyka. Jej wokalny talent mogliśmy 

wielokrotnie obserwować na gminnych uroczystościach. Warto dodać, że Natalia Kosmowska jest jedyną osobą na-
grodzoną z terenu Gminy Puławy i jedną z czterech, które mieszkają w powiecie puławskim. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Paweł Nocek 
Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Fotografie: Dariusz Kosmowski

NATAlIA KOSMOWSKA stypendystką 
Marszałka Województwa lubelskiego!

Pracowici marynarze, psotni piraci i piękne syreny. 
To tylko niektóre postacie, w jakie wcielili się 6-latkowie 
z Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Pu-
ławskiej, podczas uroczystego zakończenia nauki w przed-
szkolu i pożegnania się z wychowawczyniami – panią Mar-
leną Kapyś i panią Magdą Choniawko. Uroczystość odbyła 
się 14 czerwca 2019 r.

Dzieci, pod kierunkiem Pani Marleny Kapyś, zaprezen-
towały swoje umiejętności taneczne, recytatorskie, wokal-
ne oraz aktorskie. Podziwialiśmy pracowitych marynarzy, 
psotnych piratów i piękne syreny. Kunszt z jakim młodzi 
artyści zaprezentowali swe umiejętności gwarantuje, że nie 
jedno wyzwanie okaże się wielką przygodą. Pani Marlenie 
gratulujemy świetnego przygotowania dzieci. Życzymy aby 
w poszukiwaniu inspiracji, wypływała na szerokie wody, 
a w życiu prywatnym i zawodowym – samych pomyślnych 
wiatrów. Podczas wygłaszanych przemówień, pani dyrektor 
Mirosława Kęczkowska, życzyła dzieciom udanego wypo-
czynku, a po wakacjach zapału do pracy i nauki oraz od-

noszenia wielu sukcesów. Na koniec odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów ukończenia przedszkola oraz upo-
minków. Do życzeń przyłączyła się Pani Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puław-
skiej – Zofia Małek, która podziękowała dyrekcji i wycho-
wawczyniom za współpracę. Jednocześnie zachęcała dzieci 
do czytania wręczając im upominek – książkę.

Tekst i fot. Agnieszka Bociańska
Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek 

Oświatowych 

AHOJ PRZYGODO!
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JubileuSz „złOtych GOdów”

Państwo Barbara i Kazimierz Sulej z Góry Puław-
skiej otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Para zawarła małżeństwo w 1968 roku.

Uroczystość wręczenia Medali odbyła się 1 czerwca 2019 r. 
w Sali Pompejańskiej, która znajduje się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Puławach. Państwo Barbara i Kazimierz Sulej 
oprócz medali otrzymali kwiaty oraz pamiątkowe fotografie 
z uroczystości. Jubilatom serdecznie gratulujemy. Wasza wza-
jemna troska to dowód zrozumienia istoty związku małżeń-
skiego, a także wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. 
Składamy Państwu życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na 
dalsze lata wspólnego życia.

Paweł Nocek
Fot. FOTO Bakinowski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bronowicach ma swoją siedzibę, która znajduje się w tzw. „starej maglowni” w budynku 
OSP w Bronowicach. Remont był możliwy głównie dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która we własnym zakre-
sie m.in. pomalowała pomieszczenia. Materiały do remontu zostały zakupione przez Gminę Puławy. Paniom serdecznie 
gratulujemy wielkiej pasji i zaangażowania.

Paweł Nocek

KGW w Bronowicach w nowej siedzibie
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Dnia 16.05.2019 r. uczniowie klasy I uczestniczyli 
w warsztatach kulinarnych w Pizzerii Da Grasso w Puławach. 
Uczniowie mieli okazję samodzielnie przygotować 
pizzę: uformować ciasto oraz dobrać zdrowe i odżywcze 
składniki, takie jak chuda szynka, papryka, pomidory, 
oliwki, kukurydza, pieczarki, ananas itp. Dzieci poznały 
tajniki powstawania zdrowej pizzy. Po spożyciu upieczonej 

pizzy, uczniowie otrzymali dyplomy „Małego Kucharza”. Dla 
uczestników warsztatów była to niezapomniana przygoda 
kulinarna, podczas której nauczyli się samodzielnie 
przygotowywać ulubioną potrawę. Kochani Rodzice - 
Dziękujemy!

Wychowawca: Monika Murat            

Klasa Pierwsza ze 
Szkoły Podstawowej 
w Gołębiu w Farmie 
Iluzji w Trojanowie  

Dnia 4 czerwca 2019 roku kl .I. ze SP Gołębiu 
wyruszyła na pierwszą swoją wycieczkę do Farmy 
Iluzji w Trojanowie. Farma położona jest w środku 
lasu, gdzie dawniej znajdowała się cegielnia. Dzięki 
temu cały obszar jest ciekawie ukształtowany .Farma 
Iluzji” to miejsce, gdzie mogliśmy przeżyć przygodę 
życia. Fantastycznie bawiliśmy się w Latającej Chacie 
Tajemnic, w Zakręconym Domku zastanawialiśmy 
się: Czy to my się kręcimy, czy jednak tylko domek 
wokół nas? Po wejściu do pokoju Amesa staliśmy się 
więksi niż wychowawcy. Największą i najfajniejszą 
zagadką w parku był Labirynt luster, który ma setki niekończących się korytarzy.Kolejnym etapem naszej „podróży” była 
ścieżka zdrowia oraz spacer szlakiem trapera podczas, którego wytężaliśmy mięśnie i szlifowaliśmy kondycję fizyczną. 
Nie obyło się również bez elementu szaleństwa podczas  bardzo szybkich zjazdów na linie.Podczas pobytu na Farmie 
Iluzji nie zabrakło również mini zoo, gdzie zobaczyliśmy kozy oraz króliki, kucyki i małe żółwie, jeździliśmy na karuzeli, 
odwiedziliśmy kopalnię złota, gdzie spotkaliśmy „ducha” piosenkarza Presleya. Na zakończenie zwiedziliśmy Grobowiec 
Faraona, w którym poznaliśmy historię jednego z najbardziej tajemniczych władców Egiptu Tutenchamona. Chwilą 
wytchnienia był odpoczynek na torze przeszkód , następnie ciepły posiłek, który dodał nam sił na ostatnią z atrakcji, 
dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Właśnie tak zakończyliśmy naszą podróż po świecie iluzji, który wniósł w nasze 
życie wiele nauki i zabawy.

Wychowawca: Monika Murat            

Uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji 
Edukacyjnej „SegregujeMy”.

Dnia 25 kwietnia o godz. 10.00. uczniowie klas młodszych  przystąpili do realizacji zadania polegającego na poko-
lorowaniu kolorowanki dotyczącej segregowania śmieci. W związku z tym na zajęciach omówiliśmy  rodzaje odpadów 
i sposoby ich segregowania. Kolorowanie pojemników odbyło się w miłej atmosferze i zgodnie z instrukcją. Uczniowie 
wykonywali zadanie bardzo chętnie. Następnie uczniowie zabrali kolorowanki do domu i przedstawili je rodzicom.

W ramach tej akcji uczestniczyliśmy również w przedstawieniu teatralnym kl.II pt. PLANETA ZIEMIA-KRÓLOWĄ 
ŚWIATA. Temat teatrzyku bezpośrednio wiązał się z Ogólnopolską Akcją Edukacyjną „SegregujeMy.

Opracowała: M. Murat, A. Jasiocha

Ogólnopolska Akcja SegregujeMY

Gołąb w Da Grasso
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Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to 
czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą 
siły, aby uświadomić wszystkim, że wspa-
niałe dary przyrody trzeba wykorzystywać 
mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych 
pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody 
- ekologami i dbać o środowisko. Budzenie 
wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzial-
ności za stan środowiska w przyszłości, po-
czucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz 
wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to 
główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej 
szkole, które obyły się 29 kwietnia 2019 r.. Organizatorem 
tegorocznej uroczystości była klasa II wraz z wychowawcą 
- panią Agatą Wiadrowską-Jasiocha. 

Na szkolną uroczystość przybyli: dyrektorzy, nauczyciele 
i uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum jak rów-
nież rodzice występujących dzieci. Honorowymi gośćmi 
były przedszkolaki z pobliskiego Przedszkola.

 
Najpierw uczniowie przenieśli się w świat baśni i obej-

rzeli przedstawienie pt.: „KRÓLEWNA PRZYRODA ŚMIESZ-
KA I SIEDMIU KRASNALI”, podczas którego dowiedzieli się, 
o głównym przesłaniu jakim było uświadomienie zebra-
nym, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary je-
żeli  o nią dbamy i szanujemy oraz co ją zatruwa i niszczy. 
Przedstawianie zakończyła super puenta: „Morał z tej bajki 
wynika taki, że przyrodę powinny szanować wszystkie 

dzieciaki! I chociaż mało macie lat
- to już dbajcie o swój świat,
- śmieci nigdzie nie rzucajcie,
- kwiatków w lesie nie zrywajcie
- i żyjcie higienicznie oraz też ekologicznie.
Gdy wszędzie będzie schludnie i czysto oraz zadbane, 

lepiej się poczujemy Panowie i Panie!”. 
Całe przedstawienie dopełniły piosenki-MOJA PLA-

NETA i ŚMIECIU PRECZ. Wiele emocji wśród uczestników 
wzbudził występ dziewczynek w tańcu z kwiatami, który 
był prezentem dla wszystkich obecnych gości oraz planety 
ZIEMI. 

Szczególnego klimatu tej uroczystości dodała bajkowa 
dekoracja. Wszyscy wspaniale się bawili i aktywnie uczest-
niczyli w obchodach Święta Ziemi. Było miło, pięknie i cie-
kawie. 

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej wzięli również udział 
w OGÓLNOPOLSKIEJ PROEKOLOGICZNEJ AKCJI EDUKACYJ-
NEJ „SegregujeMy”.

Wychowawca: A.Wiadrowska-Jasiocha

PlANETA ZIEMIA-KRólOWĄ ŚWIATA

2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Borowej 
odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Histo-
rycznej „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”. Kon-
kurs, objęty honorowym patronatem Starosty Puławskiego 
Danuty Smagi, Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskie-
go oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, 
polegał na rozwiązaniu testu wiedzy. W rywalizacji wzięli 
udział reprezentanci 5 szkół podstawowych z terenu Gminy 
Puławy. 

Uczestnicy musieli odpowiedzieć między innymi na 
pytania: który z żołnierzy wyklętych był przed II wojną 
światową absolwentem gimnazjum im. A.J. Czartoryskie-
go w Puławach, czyj oddział dokonał odbicia 107 więźniów 
z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pu-
ławach w kwietniu 1946 roku, gdzie została aresztowana, 
skazana i stracona Danuta Siedzikówna „Inka” oraz w jakim 
obozie zagłady przebywał Witold Pilecki.

Największą wiedzą i znajomością historii żołnierzy dru-
giej konspiracji wykazał się Bartosz Figura ze Szkoły Pod-

stawowej w Zarzeczu, drugie miejsce zajął reprezentant 
tej samej placówki Krzysztof Nita, a na najniższym stop-
niu podium stanął Mikołaj Araźny ze Szkoły Podstawowej 
w Leokadiowie. 

Zwycięzcom gratulujemy dużej wiedzy, a wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkur-
sie.

Jarosław Chmielewski
Szkoła Podstawowa w Borowej

FINAŁ KONKURSU  
„żOŁNIERZE WYKlĘCI – NIEZŁOMNI BOHATEROWIE”
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1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
ustanowiony w 2011 roku. Szkoła Podstawowa w Borowej, po raz kolejny, 
włączyła się w obchody tego święta, upamiętniającego  bohaterów anty-
komunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944 – 1963. 

Uczniowie klas IV-VIII, pod kierunkiem nauczyciela historii Jarosła-
wa Chmielewskiego, przygotowali z tej okazji nietypową lekcję historii. 
W spektaklu słowno-muzycznym zatytułowanym „Bo przysięgaliśmy na 
orła i na krzyż” przedstawili tragiczne losy Danuty Siedzikówny „Inki” 
oraz Witolda Pileckiego.

Recytowane przez uczniów wiersze, śpiewane piosenki, odgrywane 
scenki oraz prezentacja multimedialna sprawiły, że wszyscy z zaciekawie-
niem i wzruszeniem poznawali historie żołnierzy wyklętych, dla których 
w rządzonej przez komunistów 
Polsce nie było miejsca. 

Była to dla wszystkich ze-
branych wyjątkowa lekcja hi-
storii niezłomnych, którzy do 
końca pozostawali wierni sło-
wom składanej przysięgi.

Jarosław Chmielewski
Szkoła Podstawowa  

w Borowej

PAMIĘCI  żOŁNIERZY  WYKlĘTYCH

Dnia 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Opatkowi-
cach odbył się VIII Piknik Rodzinny. W zabawie uczest-
niczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy 
Opatkowic. 

Na początku odbyła się oficjalna część uroczystości – 
na scenę wkroczyły najmłodsze dzieci z klas 0-II, które 
zaprezentowały zabawne skecze, wiersze i piosenki dla 
swoich najbliższych. Mogliśmy wysłuchać recitalu piosenek 
śpiewanych przez naszą uczennicę Natalkę Kosmowską. 
Potem na zebranych czekały kolejne atrakcje na placu za 
budynkiem szkoły - były emocjonujące zawody sportowe, 
malowanie twarzy a także przejażdżki na kucykach. Serca 
wszystkich skradł malutki kasztanowaty źrebaczek, który, 
ku uciesze najmłodszych, sam nadstawiał grzywę do gła-
skania. Na gości tego dnia czekał też poczęstunek w postaci 
kiełbasek z grilla, ciasta i popcornu. 

Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowa-
niem lokalnej społeczności, była okazją do spędzenia czasu 
w gronie przyjaciół i zacieśniania więzi międzypokolenio-
wych. Wszyscy świetnie się bawili do samego wieczora i już 
czekają na następny piknik.

Tekst i fot.: Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Piknik Rodzinny w Opatkowicach



30 Z żYCIA SZKóŁ

8 maja, bardzo wcześnie rano, uczniowie klas 
IV-VIII Szkoły Podstawowej w Borowej wybrali się 
na trzydniową wycieczkę nad morze. 

Po kilkugodzinnej podróży dotarliśmy do Gdań-
ska – pierwszego punktu naszej wycieczki. Tutaj 
czekał na nas już pan przewodnik, który oprowa-
dził nas po miejscowej Starówce, pokazując naj-
ciekawsze i najbardziej charakterystyczne obiekty 
jak Żuraw, Bazylika Mariacka, Złota Brama, Dom 
Uphagena, Dwór Artusa czy Fontanna Neptuna.       
Po dłuższym spacerze urokliwymi uliczkami i wy-
słuchaniu wielu historii i ciekawostek dotyczących 
miasta udaliśmy się do hotelu na obiadokolację. Dzień 
zakończyliśmy spacerem brzegiem morza.

Drugi dzień zwiedzania rozpoczęliśmy od wyprawy na 
Hel, gdzie odwiedziliśmy fokarium stanowiące część pla-
cówki naukowo-badawczej –  Stacji Morskiej Instytutu Oce-
anografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tutaj mogliśmy z bliska 
podziwiać foki szare będące najpowszechniej występują-
cym w akwenie południowego Bałtyku gatunkiem ssaków 
z rodziny fokowatych. Z Helu udaliśmy się do Gdańska, aby 
zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej. Ta nowoczesna, 
multimedialna placówka z ponad 200 stanowiskami inte-
raktywnymi prezentującymi archiwalne dokumenty i me-
dialne symulacje to opowieść o tragicznym doświadczeniu 
II wojny światowej. Przechodząc przez kolejne sale, mogli-
śmy oglądać zmieniającą się scenografię, która nawiązywa-
ła do poszczególnych tematów (dzięki temu „przenieśliśmy 
się w czasie” na ulicę polskiego miasta przed wybuchem 
wojny oraz ulicę zniszczoną przez działania wojenne, na 
której stoi oryginalny czołg). Wizyta w muzeum pozwoliła 
nam lepiej poznać życie codzienne zwykłych ludzi podczas 
wojny i zrozumieć, jak działał nazistowski terror. Ostatnim 
punktem drugiego dnia naszej wyprawy było Westerplatte 

– symbol wybuchu II wojny światowej. 
Trzeci dzień wycieczki przeznaczyliśmy na zwiedzanie 

Gdyni oraz Sopotu. W gdyńskim akwarium mogliśmy po-
dziwiać niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzące 
z różnych rejonów świata, między innymi z Afryki czy Ame-
ryki Północnej. Kolorowe ryby o wielorakich kształtach, 
żarłoczne piranie, wielkie żółwie, piękne koralowce oraz 
cudne muszle... wszystko to na wyciągnięcie ręki. Kolejnym 
punktem wycieczki była wizyta na okręcie ORP Błyskawica, 
który jest najstarszym na świecie zachowanym niszczy-
cielem. Dziś okręt muzeum w czasie II wojny światowej 
brał udział w działaniach od pierwszych do ostatnich dni 
walk w Europie. Z Gdyni udaliśmy się do Sopotu, aby od-
wiedzić słynne molo i zrobić sobie kilka pamiątkowych 
fotografii. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu, odwiedzając jeszcze Zamek Krzyżacki w Malborku 
– największą ceglaną warownię w Europie, która pełniła 
funkcję siedziby wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, 
a następnie rezydencji królów Polski. 

Nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń i wielu wspaniałych 
wspomnień wróciliśmy do domu. 

Jarosław Chmielewski

Wycieczka nad morze

Podsumowanie XVII edycji Akcji „Drzewko za butelkę” – 2019 r. 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

122 900 sztuk butelek zebrali uczniowie wszystkich klas 
w Szkole Podstawowej w Gołębiu. Średnia liczba butelek 
na jednego ucznia w szkole wyniosła 667, 93 sztuki.

Kolejny raz w naszej szkole odbyła się akcja ekologicz-
na „Drzewko za butelkę” organizowana przez Zakłady 
Azotowe Puławy. Polegała ona na zbieraniu plastikowych 
butelek typu PET po napojach. W zamian za opakowania, 
które trafiają do recyklingu, trzy najlepiej zbierające klasy 
z naszej szkoły otrzymały nagrody – dyplomy i upominki 
rzeczowe. Zwycięska klasa VI otrzymała dodatkowo na-
grodę pieniężną.

Najlepszym zbieraczem w naszej szkole została uczen-
nica klasy VI – Natalia Pyra, która zebrała 17 150 butelek. 
Dużo butelek zebrał także Dawid Wojewoda z klasy I – 
9 000, Magdalena Kamola z klasy VI – 8 243, Dorota Cybula 
z klasy VI – 5 000,  Jan Cybula z klasy IV b – 5 000 oraz Filip 
Kamola  z klasy IV b – 4 015

- trzy najlepsze klasy w ilości butelek na jednego 
ucznia:

  I miejsce klasa VI     1 812 sztuk/ na osobę; 
  ilość wszystkich butelek w klasie 36 245
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Powiatowy finał konkursu Jestem Bezpieczny

  II miejsce klasa IV b  1 057 sztuk/ na osobę
  ilość wszystkich butelek w klasie 20 100
  III miejsce klasa VII    805 sztuk/ na osobę
  ilość wszystkich butelek w klasie 19 343  
11 czerwca odbyło się w naszej szkole  uroczyste podsu-

mowanie akcji przez przedstawicieli Zakładów Azotowych. 
W zamian za zebrane butelki otrzymaliśmy kilkanaście ma-
łych drzewek, które zostaną zasadzone na terenie placu 
szkolnego. 

Koordynator akcji w Szkole Podstawowej w Gołębiu– 
Donata Szewczyk

W Komendzie Powiatowej Policji 
w Puławach odbył się powiatowy finał 
konkursu „Jestem Bezpieczny” adreso-
wanego do uczniów klas IV – VI szkół 
podstawowych. Zwyciężyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego w Gołębiu.

Rywalizowały ze sobą drużyny, któ-
re zwyciężyły w etapach gminnych. Do 
etapu powiatowego zakwalifikowało 
się cztery drużyny, ze szkół w Rzeczycy, 
Gołębiu, Żyrzyna oraz Szkoły Podstawo-
wej Nr 10 w Puławach. Było o co wal-
czyć bowiem sponsorzy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Puławy S.A., Starosta Puławski, Burmistrz Nałęczowa, 
Burmistrz Kazimierza Dolnego, Wójt Gminy Puławy, 
Wójt Gminy Markuszów, Wójt Gminy Wąwolnica, Wójt 
Gminy Końskowola, Wójt Gminy Żyrzyn, oraz Księgarnia 
Monogram z Puław przekazali wiele cennych nagród, 
m.in. powerbanki, piórniki, torby szkolne, materiały 
piśmiennicze, słodycze, odblaski. O słodki poczęstunek 
dla uczestników zadbała Piekarnia – Cukiernia Abramo-
wicz i Spółka z Klikawy. Zakres tematyczny konkursu 
„Jestem Bezpieczny” jest dość szeroki i obejmuje za-
gadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
w tym bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, podczas zajęć 
szkolnych oraz w czasie wolnym. Dzieci muszą się wykazać 
znajomością przepisów dotyczących pierwszej pomocy 
oraz działania służb ratunkowych.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie:
- rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie,
- przedstawić scenki artystyczne zawierające prezen-

tację swojej szkoły, miejscowości, gminy oraz sposobu 
spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny, zdrowy 
i bez nałogów,

- zaprezentować prace plastyczne – projekt koszulki 
z hasłem przewodnim dotyczącym bezpiecznych zacho-
wań.

Zwycięzcą konkursu „Jestem Bezpieczny” w powiecie 
puławskim została drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ste-
fana Czarnieckiego w Gołębiu. Drugie miejsce zajęli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Puławach, a trzecie 
przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej im. M. Kunce-
wiczowej w Rzeczycy. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, 
w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Puławach 
wręczył dzieciom Naczelnik Wydziału Prewencji kom. To-
masz Tomaszewski. Pamiątki z logo KPP Puławy otrzymały 
również panie nauczycielki, które pomogły uczniom przy-
gotować się do konkursu. Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy !

Tekst podkom. Ewa Rejn-Kozak,  
Fot. asp. sztab. Dariusz Noga

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
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Dzień dziecka w Gminie    Puławy FOTORElACJA
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Dzień dziecka w Gminie    Puławy FOTORElACJA

Fot. Skrzat Animacje i Wariacje – Grzegorz Siwek
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PRZEPIS
Specjalnie dla Czytelników Kuriera Gminy 

Puławy mamy przepis na przepyszny sernik na 
zimno. Będzie w sam raz na gorące wakacyjne 
dni. Autorką przepisu jest pani Agnieszka Wójcik 
z Tomaszowa. Macie przepisy na potrawy 
tradycyjnie związane z Gminą Puławy i chcecie 
się nimi pochwalić? Skontaktujcie się z nami 
drogą mailową: pawel.nocek@pulawy.gmina.pl lub 
telefoniczną: 512 320 945.

SERNIK NA ZIMNO
Składniki: 
• 250 ml śmietanki 30%

• 0,5 kg truskawek

• 1 łyżeczka cukru waniliowego

• 7 – 8 łyżek cukru pudru

• 100 ml wrzącej wody

• 1 kg sera z wiaderka

• 2,5 łyżki żelatyny

• 2 galaretki truskawkowe

• Herbatniki

Sposób wykonania: Galaretki truskawkowe 
rozpuścić w czterech szklankach wrzącej wody. 
Żelatynę rozpuścić w 100 ml wrzącej wody. 
W tortownicy ułożyć herbatniki. Ubić śmietankę, 
dodać cukier puder, cukier waniliowy i ser. 
Wymieszać. Wlać do masy serowej rozpuszczoną 
żelatynę. Całość wylać na herbatniki. Ułożyć 
truskawki. Wstawić do lodówki na godzinę.  Zalać 
masę serową tężejącą galaretką truskawkową. 
Ozdobić truskawkami. 

Smacznego!

NOWOŚĆ
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Stadion sportowy w Górze Puławskiej
1200 –  Uroczysta, polowa Msza Święta na stadionie  

(zebrane ofiary zostaną przekazane na potrzeby puławskiego 
Hospicjum im. św. Matki Teresy)

1300 –  Oficjalne otwarcie imprezy, wystąpienia okolicznościowe, 
zwiedzanie stoisk promocyjnych

1500 –  Zespół śpiewaczy „Śpiewający Seniorzy” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gołębiu

1515 –  Występ wokalistek przygotowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Gołębiu

1540 –  Kabaret „50+” z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu
1600 –  Szkolny Zespół Teatralno-Muzyczny „Aplauz” z Gołębia
1620 –  Jakub Kowalczyk z Klikawy – występ muzyczny
1640 –  Przedszkolny Zespół Ludowy „Koraliki” z Góry Puławskiej
1710 –  Wręczenie nagród laureatom konkursów zorganizowanych 

w ramach 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy
1740 – Truskawkowy Turniej Sołectw
1840 – Wybory „Miss Truskawki 2019”
1910 – Występ akordeonisty – Bartka Lipskiego z Klikawy
1920 – Występ wokalny Natalki Kosmowskiej z Opatkowic
1950 – Ogłoszenie wyników konkursu o tytuł „Miss Truskawki 2019”
2000 – Zespół „Cyganeria” z Góry Puławskiej
2030 – Zespół „The Dark Stoned” z Borowej
2100 – koncert gwiazdy wieczoru – Paweł Stasiak z zespołem Papa
2200 – widowisko laserowe

Ponadto: animacje dla dzieci, malowanie buziek,  
wspólne truskawkowe zdjęcie, gry i konkursy.

Wydawca:

ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
www.gminapulawy.pl
e-mail: kurier@pulawy.gmina.pl

tel. 81 887 41 21
81 889 05 25
fax 81 887 41 22

Redaktor Naczelny: Paweł Nocek
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, korekty,  
dokonywania skrótów, adjustacji oraz obróbki graficznej zdjęć.

Skład i druk: Zakład Poligraficzny Wisła, tel. 81 886 74 44


