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Dziękujemy za udział  
w 9. Święcie Truskawki  

w Gminie Puławy

Gmina Puławy należy do:

Debata 
o bezpieczeństwie 
przeciwpowodziowym 
z udziałem Wojewody Lubelskiego
Przemysława Czarnka

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w Gołębiu



Franek Osiak
To znaczy, że ciągle się ociepla. Dom 

może ocieplać się z komina i kaloryfe-
rów. Ciepło jest wtedy, jak się pali. Glo-
balne ocieplenie jest dobre, bo wszyst-
kim jest ciepło. U babci zdejmuję sobie 
skarpety i przykładam stopy do kalory-
fera. Wtedy jest mi ciepło.

Zuzia Stelliga
To znaczy, że robi się ciepło. Ciepło 

może być od pieca albo od solarów. Cie-
pło jest po to, aby nikt nie marzł, jak 
jest zimno. Globalne ocieplenie zależy 
od pór roku. Jak na dworze jest zimno, 
to wtedy jest globalne ocieplenie.

Adaś Grzęda
Kojarzy mi się z bajką Gumball. 

Gumball to niebieski kot, który chodzi 
na dwóch łapach. Lubię go oglądać, bo 
jest bardzo śmieszny.

Kuba Dymianiuk
Globalne ocieplenie to ognisko. 

Robiłem raz w domu ognisko. Trzeba 
było wziąć trochę drewna i zapalniczkę. 
Trzeba wtedy uważać, żeby nie zapali-
ło się podwórko. Ognisko palimy, żeby 
zrobić jedzenie. Lubię kiełbaskę i chleb 
z ogniska.

Michał Kopania
Jak jest zimno, to trzeba zrobić, żeby 

było ciepło. Można okryć się kocykiem. 
Grzejnik też ogrzewa, jak jest zimno. 
Klimat to chyba jak w samochodzie 
klimatyzacja. Jak się ją włączy, to robi 
się zimno, kiedy na dworze jest gorą-
co. Grzejnik jest też w samochodzie. 

Jak ktoś nie ma grzejnika, to może zagrzać się pocierając 
ręce.

Patrycja Chabora
To takie urządzenie „klima”. Może 

różnie wyglądać, ale jest prosta w ob-
słudze. „Klimę” się włącza, żeby było 
ciepło. Ja używam „klimy” w samocho-
dzie, ale nie każdy ją ma.

Łukasz Ochal
O globalnym ociepleniu już trochę 

uczyłem się. Żeby było ciepło, dziadek 
pali węglem w piecu. Wtedy za oknem 
jest śnieg. Najpierw dziadek rozpala pa-
tyki i papier, a później węgiel. 

Kuba Capała
Żeby było ciepło, można usiąść przy 

ognisku. Ciepło jest też pod kocem i na 
słońcu. Od klimatu można porazić się 
prądem. Jest się wtedy zielonym. Takie 
porażenie bardzo boli.

Wiktoria Zawadzka
Globalne ocieplenie to tulenie. Wte-

dy jest ciepło. Mój młodszy brat Miłosz 
nie zawsze chce się tulić. Bardzo kocham 
Miłosza, chociaż czasem mnie bije, ale 
zawsze mu przebaczam.

Stefan Prejs
Globalne ocieplenie to ciepła woda 

i powietrze. Robią się one ciepłe ze słoń-
ca. Jak nie ma słońca, to trzeba palić. 
Można rozpalić ognisko nad morzem. 
Robi się nam wtedy ciepło tylko w ręce. 
Od słońca może być ciepło wszędzie. 

Z dziećmi rozmawiał Paweł Nocek

Dzieci z Gminnego Przedszkola im. Bohaterów 3-go Pułku Piechoty  
I Dywizji Wojska Polskiego w Gołębiu, zapytaliśmy:  

co to jest globalne ocieplenie klimatu?

Sonda
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Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Puławy! Szanowni Państwo! 
Drodzy Przyjaciele!

Dziękuję wszystkim bardzo 
serdecznie za liczny udział w 9. 
Święcie Truskawki w Gminie 

Puławy. Dziękuję wystawcom, sponsorom i odwiedzają-
cym największą imprezę w naszej Gminie. W przyszłym 
roku będziemy obchodzić jubileuszową edycję Święta 
Truskawki. Odbędzie się ona w niedzielę 5 lipca 2020 r. 
w Górze Puławskiej. Dołożymy wszelkich starań, aby 10. 
Święto Truskawki było jeszcze bardziej wyjątkowe.

W sierpniu odbyły się Dożynki Powiatowe – Kurów 
2019. Stoisko promocyjne Gminy Puławy, zostało przy-
gotowane przez Sołectwo Bronowice, któremu z całego 
serca bardzo dziękuję. Szczególnie dziękuję Pani Sołtys – 
Małgorzacie Piwowarek, która koordynowała wszystkie 
prace oraz Panu Radnemu Pawłowi Lisowskiemu. Według 
mojej opinii oraz wielu innych osób, było to najpiękniejsze 
stoisko na Dożynkach Powiatowych.

Dziękuję również uczestnikom dożynek parafialnych, 
które odbyły się w naszej Gminie. Na czas uroczystości, 
kościoły zostały pięknie przystrojone. Mieszkańcy przy-
gotowali także wspaniałe wieńce dożynkowe. Z tej okazji 
pragnę złożyć wszystkim rolnikom najserdeczniejsze po-
dziękowania za ogromny trud włożony w zbiór tegorocz-
nych plonów. Niech nikomu na stole nigdy nie zabraknie 
chleba. 

Wielkim sukcesem zakończył się start w Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP męskiej i kobiecej drużyny z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opatkowicach, które zajęły I miejsce 
w swoich kategoriach. Tuż za podium, bo na IV miejscu, 
uplasowała się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Le-
okadiowie. Zmagania odbyły się 24 sierpnia na stadionie 
sportowym w Kurowie. Napawa nas duma, że to z naszej 
Gminy są najlepsi strażacy ochotnicy.

Początek września zawsze przypomina nam o rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, która również dla nasze-
go regionu była bardzo tragiczna w skutkach. Jednymi 

z pierwszych ofiar byli mieszkańcy Gołębia, którzy zginęli 
w pobliżu jeziora Nury. W tym roku minęło 80. lat od tam-
tych wydarzeń. Uczczenie pamięci ofiar bombardowania 
z 1939 r. było naszym moralnym obowiązkiem. Przez dzie-
sięciolecia nie udało się tego zrobić. Na szczęście dzięki 
pomocy i wielkiemu zaangażowaniu pracowników oraz 
wielu mieszkańców Gminy Puławy, 1 września odsłonili-
śmy tablicę upamiętniającą ofiary bombardowania. Nie-
zmiernie cieszy fakt, iż w uroczystości wzięło udział wielu 
mieszkańców Gołębia, którzy pamiętają o swoich bliskich, 
przyjaciołach czy sąsiadach, którzy zginęli.  

We wrześniu złożyliśmy dwa wnioski o dofinanso-
wanie montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Łączna 
wartość projektów wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym 
wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego niespełna 4 500 000 zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone m.in. na wymianę starych pieców 
oraz instalacji fotowoltaicznych. Mam nadzieję, że dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu, nasza Gmina będzie jesz-
cze bardziej proekologiczna. Dzięki inwestycjom w nowe 
technologie, m.in. jakość powietrza ulegnie poprawie. 
Mieszkańcy zyskają także finansowo, bo instalacje foto-
woltaiczne wpłyną na obniżenie rachunków za prąd.

Bardzo nas cieszy fakt, że po raz kolejny udało nam 
się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Tym razem nasza Gmina otrzyma aż 575 412,09 zł, 
które zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pięknej w miej-
scowości Góra Puławska wraz z chodnikiem i kanaliza-
cją deszczową”. Jest to już druga gminna droga, która 
w bieżącym roku jest współfinansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pierwszą była przebudowa ulicy Żuławy 
w Gołębiu, gdzie uzyskaliśmy aż 781 259 zł dofinanso-
wania.

Serdecznie Państwa pozdrawiam oraz życzę miłej lek-
tury 41. Kuriera 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.

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

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy
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Z działalności Rady Gminy Puławy
Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym 

gminy, do którego właściwości należą wszystkie sprawy 
leżące w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy 
nie stanowią inaczej. Status rady gminy regulują przepisy 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
zaś zasady i tryb wyboru członków rady określa ustawa 
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw.

Rada Gminy Puławy liczy 15 członków, którzy w dro-
dze uchwał podejmują decyzje we wszystkich sprawach 
należących do kompetencji rady na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz odrębnych ustaw i aktów 
wykonawczych.

Sesje Rady Gminy Puławy są jawne i może w nich 
uczestniczyć każdy mieszkaniec. Treść podjętych uchwał 
publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Puławy, który mogą Państwo znaleźć pod następującym 
linkiem: 

https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Od początku VIII kadencji, wszystkie posiedzenia Rady 

Gminy Puławy transmitowane są online. Można je oglą-
dać nie wychodząc z domu. Transmisje z posiedzeń Rady 
Gminy Puławy (w tym także te archiwalne) dostępne są 
pod linkiem: 

http://wwww.gminapulawy.pl/urzad-gminy/rada-
gminy/transmisja-obrad-rady-gminy-pu%C5%82awy.
html

Zachęcamy Państwa do aktywnego interesowania się 
sprawami, którymi zajmuje się Rada Gminy Puławy.

Opracowanie i fot. Paweł Nocek
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Pu!awy 

z dnia 4 wrze"nia 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Pu!awy podaje do wiadomo"ci wyborców 
informacj# o numerach oraz granicach obwodów g!osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo$liwo"ci g!osowania korespondencyjnego i 
przez pe!nomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz%dzonych na dzie& 13 pa'dziernika 2019 r.: 

 

Nr obwodu 
g!osowania Granice obwodu g!osowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Góra Pu!awska 

Szko!a Podstawowa, Lokal Nr 1, Góra Pu!awska Ogrodowa 18, 24-

100 Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 

2 Jaroszyn, Klikawa, Kolonia Góra Pu!awska, Sad!owice, Tomaszów 

Szko!a Podstawowa, Lokal Nr 2, Góra Pu!awska Ogrodowa 18, 24-

100 Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 

3 Borowina, Go!%b, Matygi 

Szko!a Podstawowa, Lokal Nr 1, Go!#b Pu!awska 32, 24-100 

Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 

4 Niebrzegów, Nieciecz, Wólka Go!#bska 

Szko!a Podstawowa, Lokal Nr 2, Go!#b Pu!awska 32, 24-100 

Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 

5 Borowa, Skoki Szko!a Podstawowa, Borowa 9A, 24-100 Pu!awy 

6 Bronowice, (#ka 

Szko!a Podstawowa, Bronowice 148, 24-100 Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 

7 Kowala, Opatkowice Szko!a Podstawowa, Opatkowice 43, 24-100 Pu!awy 

8 Leokadiów, Piskorów, Polesie, Smogorzów Szko!a Podstawowa, Leokadiów 40, 24-100 Pu!awy 

9 
Anielin, Dobros!awów, Janów, Kajetanów, Kochanów, Pachnowola, 

Sosnów, Zarzecze 

Szko!a Podstawowa, Zarzecze 1, 24-100 Pu!awy 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe!nosprawnych 

 
 
 

G!osowa$ korespondencyjnie mog% wyborcy posiadaj%cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe!nosprawno"ci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe!nosprawnych, w tym tak$e wyborcy posiadaj%cy orzeczenie organu rentowego o:  
1) ca!kowitej niezdolno"ci do pracy i niezdolno"ci do samodzielnej egzystencji; 
2) ca!kowitej niezdolno"ci do pracy;  
3) niezdolno"ci do samodzielnej egzystencji;  
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a tak$e osoby ) sta!ej albo d!ugotrwa!ej niezdolno"ci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys!uguje zasi!ek piel#gnacyjny. 
Zamiar g!osowania korespondencyjnego powinien zosta$ zg!oszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie III najpó%niej do dnia 30 wrze"nia 2019 r. 
G!osowa$ przez pe!nomocnika mog% wyborcy którzy najpó'niej w dniu g!osowania uko&cz% 75 lat lub posiadaj%cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepe!nosprawno"ci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe!nosprawnych, w tym tak$e wyborcy 
posiadaj%cy orzeczenie organu rentowego o: 
1) ca!kowitej niezdolno"ci do pracy i niezdolno"ci do samodzielnej egzystencji; 
2) ca!kowitej niezdolno"ci do pracy; 
3) niezdolno"ci do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a tak$e osoby ) sta!ej albo d!ugotrwa!ej niezdolno"ci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys!uguje zasi!ek piel#gnacyjny. 
Wniosek o sporz#dzenie aktu pe!nomocnictwa powinien zosta$ z!o&ony do Wójta Gminy Pu!awy najpó%niej do dnia 4 pa%dziernika 2019 r. 
G!osowanie w lokalach wyborczych odbywa$ si' b'dzie w dniu 13 pa%dziernika 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Wójt Gminy Pu!awy 
 

Krzysztof BRZEZI(SKI 
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Opamiętajmy się! Kanalizacja sanitarna, to dobrodziej-
stwo, którego nie umiemy docenić! To, co się dzieje w ostat-
nim okresie jest dramatem! Sami sobie robimy krzywdę, za 
którą MY mieszkańcy Gminy Puławy  będziemy płacić!

W ostatnim czasie dochodzi do coraz częstszych awarii 
pompowni i uszkodzeń pomp, których usuwanie i naprawa 
jest bardzo kosztowna i pracochłonna. Koszty napraw wpły-
wają na cenę ścieków. Spowodowane jest to niewłaściwym 
korzystaniem z kanalizacji, tj. wprowadzeniem do urządzeń 
kanalizacyjnych odpadów stałych (żwir, gruz, piasek, po-
piół, tekstylia, szkło, środki sanitarno-opatrunkowe, zu-
żyte mopy !!!). Szczególnie groźne dla pomp są podpaski, 
pielucho-majtki i chusteczki nawilżające, które łącząc się 

ze sobą, tworząc „warkocze” nie do pokonania 
przez pompy ściekowe, powodując ich awarie. 

Koszt usunięcia takiej awarii może prze-
kroczyć nawet 2.000,00 zł. W przypadku wy-
stąpienia awarii pomp dochodzi do spiętrzenia 
ścieków, zalewając często posesje i mieszkania, 
powodując wielkie szkody.

Korzystając z kanalizacji sanitarnej zastanów-
my się, czy czasami to nie my jesteśmy spraw-
cami tych awarii!!!

Wprowadzania w/w odpadów zabrania Usta-
wa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków, z dn. 7 czerwca 
2001 r., art. 9 pkt 1 i 2. 

Materiał Grupy Utrzymania i Eksploatacji 
Wodociągów i Kanalizacji

DROŻSZE ŚCIEKI 
W GMINIE PUŁAWY!!!
ŚCIEKI BĘDĄ DROŻEĆ, 
TYLKO DZIĘKI NAM!!!
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Gmina Puławy złożyła 2 wnioski o dofinansowanie 
montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Łączna wartość 
projektów wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym wniosko-
wane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego niespełna 4 500 000 zł.

Przypomnijmy, że w dniach 6 – 17 maja 2019 r. Gmina 
Puławy przyjmowała deklaracje osób chętnych do przy-
stąpienia do projektu Odnawialnych Źródeł Energii. Ma 
on być współfinansowany ze środków pochodzących z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE, w zakresie zakupu i montażu insta-
lacji: fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pellet) oraz 
kotłów na biomasę (pellet) i pomp ciepła do celów ciepłej 
wody użytkowej. Na podstawie zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, ciepło, ilość osób korzystających z ciepłej 
wody użytkowej oraz dostępnego miejsca na instalację, 
Gmina zaproponowała instalacje fotowoltaiczne o mocach 
odpowiednio 2,72, 3,40, 4,08 i 4,76 kWp, kotły na pellet 
o mocach 16 i 25 kW oraz pompy ciepła z zasobnikami 
200 i 300 l.

W dniach 2–9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy, 
mieszkańcy mogli podpisywać umowy w sprawie przy-
stąpienia do projektu. Ostatecznie zostało zawartych 430 
umów, w tym 334 na fotowoltaikę (42 instalacje 2,72; 49 
instalacji 3,40; 87 instalacji 4,08 i 156 instalacji 4,76) 75 na 

kotły (35 o mocy 25 kW i 40 o mocy 16 kW), 21 na pompy 
ciepła (15 z zasobnikiem 200 l, 6 z zasobnikiem 300 l).

O tym czy wnioski złożone przez Gminę Puławy uzyskają 
dofinansowanie, powinniśmy dowiedzieć się do końca lipca 
2020 r., kiedy to planowane jest rozstrzygnięcie konkursu 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W 
przypadku pozyskania dofinansowania przez Gminę Puła-
wy, projekty powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 
końca 2021 r.

Agnieszka Chudzik
fot. www.pixabay.com

Duże zainteresowanie  
Odnawialnymi Źródłami Energii
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DEBATA O RYZYKU POWODZIOWYM W REGIONIE

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu poświę-
conym zarządzaniu kryzysowemu w zakresie ryzyka po-
wodziowego. Uczestnikami debaty byli m.in.: Wojewoda 
Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek oraz przedstawicie-
le samorządu terytorialnego i instytucji odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Spotkanie, które 
odbyło się 24 lipca 2019 r., zostało zorganizowane przez 
Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego.

Gminy nadwiślańskie w naszym regionie są stale za-
grożone powodzią. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce 
w maju, kiedy to Wisła wystąpiła z brzegów. Zagrożenie 
pokazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom 
gmin nadwiślańskich. Stąd pomysł na spotkanie, w któ-
rym będzie można wymienić się doświadczeniami w walce 
z zagrożeniem powodziowym czy wskazać zaniedbania 
i uchybienia. Celem konferencji było także usprawnienie 

komunikacji pomiędzy samorządami i instytucjami odpo-
wiedzialnymi za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Na 
zakończenie dyskusji, zostały spisane wszystkie istotne 
kwestie związane z poprawą zabezpieczenia przed powo-

dzią. Oto one:
1.  Wypracowanie procedury sprzedaży fa-

szyny z międzywala i systematyczne jej 
usuwanie.

2.  Systematyczne pogłębianie rzeki Wisły 
i opracowanie procedur wywożenia ma-
teriału uzyskanego z pogłębiania, także 
poza tereny międzywala.

3.  Wyznaczenie i budowa polderów oraz su-
chych zbiorników, jako niezbędnych ele-
mentów zapobiegania powodzi.

4.  Coroczne, dwukrotne koszenie wałów 
przeciwpowodziowych (w okresie kwie-
cień/maj oraz sierpień/wrzesień).
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5.  Usprawnienie pro-
cedur dotyczących 
sprzedaży drewna po-
chodzącego z wycin-
ki drzew na majątku 
Skarbu Państwa oraz 
sprzedaży piasku, jako 
materiału pochodzą-
cego z pogłębiania 
rzeki Wisły.

6.  Unikanie wykaszania 
rowów odwadniają-
cych bezpośrednio 
przez nadejściem fali, 
z uwagi na utrudnienia 
w przepływie wody.

7.  Podjęcie działań inwe-
stycyjnych w miejsco-
wości Brześce Kolonia 
(Gm. Janowiec).

8.  Wdrożenie procedur związanych z przygotowa-
niem, możliwością wykorzystania oraz konser-
wacją sprzętu znajdującego się w wojewódzkim 
magazynie przeciwpowodziowym. Analiza stanu 
technicznego sprzętu i ewentualne przekazanie 
na stan jednostek samorządu terytorialnego.

9. Składowanie wyciętych zadrzewień i zakrzewień 

w obszarze poza międzywalem.
10.  Uświadamianie mieszkańców poszczególnych gmin 

podczas akcji edukacyjnych i informacyjnych od-
nośnie działań podejmowanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.

11.  Kompleksowe odkomarzanie terenów dotkniętych 
powodzią, ze wsparciem finansowym Wojewody 
Lubelskiego.

12.  Podjęcie działań w związku z zaniedbaniami ma-
jącymi miejsce na terenie działki nr ew. 1687/1 
w miejscowości Gołąb, gm. Puławy stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (tzw. Gruszka). 

13.  Skrócenie procedury ewentualnego odstrzału bo-
bra podczas wystąpienia wysokiego stanu wody.

14.  Podjęcie działań w ramach modernizacji rowu od-
wadniającego funkcjonującego  w miejscowości 
Zarzecze, przy obwodnicy Puław w związku z po-
wstającymi wypływami wody podczas jej wysokie-
go stanu.

15.  Zapewnienie w budżecie państwa niezbędnych 
środków finansowych w celu utrzymania cieków 
wodnych pozornie nie stwarzających zagrożenia 
oraz ścisła współpraca w kwestii zachowania ich 
dobrego stanu.
16. Poprawa przepływu informacji dotyczą-

cych zagrożenia przeciwpowodziowego, w tym ogła-
szania stanu alarmowego oraz pogotowia przeciw-
powodziowego.

17. Dokładne przeglądy wałów przeciwpowo-
dziowych oraz urządzeń wodnych.

O dokładnym przebiegu debaty i wnioskach, któ-
re padły podczas spotkania, mogą Państwo prze-
czytać w Protokole, który można znaleźć na stronie 
internetowej Gminy Puławy.

Paweł Nocek, Karolina Kustra, 
fot. Paweł Kamola
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Przedstawiciele władz Gminy Puławy, Towarzystwa 
Przyjaciół Gołębia oraz mieszkańcy Gminy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze w rocznicę akcji wysadzenia niemieckiego 
pociągu amunicyjnego przez Bataliony Chłopskie Obwodu 
I Puławy. O wydarzeniu, które miało miejsce 12 września 
1943 r. w Gołębiu przypomina nam pomnik, który jest 
ustawiony przy miejscowym dworcu kolejowym.

Bataliony Chłopskie w latach 1943-1944 prowadziły 
w rejonie stacji aktywną walkę o szyny z okupantem nie-
mieckim. Momentem kulminacyjnym był dzień 12 września 
1943 r., kiedy to 130 żołnierzy  chłopskiego wojska wzięło 
udział w skrzętnie przygotowanej akcji. Do detonacji uży-
to 18 kilogramów materiału wybuchowego. W akcji pod 
Gołębiem odbito Niemcom 2 lokomotywy i 56 wagonów z 
amunicją artyleryjską i pociskami rakietowymi. Z związku z 
tym, że pociąg zawierał bardzo ciężkie działa, nie był moż-

liwy do wykorzystania przez partyzantów. Postanowiono 
pociąg wysadzić. Eksplozje zniszczyły tory kolejowe i nasyp 
na odcinku 200 metrów. Zginęło około 10 Niemców, po 
stronie polskiej było dwóch rannych.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 
pomnikiem upamiętniającym partyzantów
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Dziesiątki osób, w tym wiele rodzin ofiar, 
wzięło udział w odsłonięciu tablicy upamięt-
niającej mieszkańców Gołębia, którzy zginęli 
w pierwszych dniach września 1939 r. w po-
bliżu Jeziora Nury w wyniku bombardowania 
lotnictwa niemieckiego. Uroczystość odbyła 
się w niedzielę 1 września 2019 r. Jej orga-
nizatorem i gospodarzem był Wójt Gminy 
Puławy – Krzysztof Brzeziński. Wśród gości 
obecni byli m.in. Starosta Powiatu Puław-
skiego – Danuta Smaga oraz Wicestarosta 
Powiatu Puławskiego Leszek Gorgol.

W Gołębiu, 2 września 1939 r. był pięk-
nym, słonecznym dniem. Choć wybuchła już 
II wojna światowa, nikt nie przypuszczał, że jej 
okrucieństwo dotknie mieszkańców tak szyb-
ko. Tradycyjnie w Jeziorze Nury była prana 
bielizna, prześcieradła i chodniki. Rzeczy su-
szono później na trawie, wozach czy krzakach. 
Podobnie było również feralnego dnia. Około 
godz. 11.00 nadleciały niemieckie samoloty 
i zrzuciły bomby. W wyniku bombardowania 
najprawdopodobniej zginęło 13 osób. Ich na-
zwiska, datę i godzinę śmierci zanotowano 
w Księdze Zgonów z 1939 r. Według wpisów, 
ofiarami bombardowania byli: Kazimiera 
Stańczak, Agata Święch, Emilia Bąkała, Ju-
lianna Antoniak, Celina Antoniak, Wiktoria 
Kamola, Julianna Warda, Janina Kowalczyk, 
Leokadia Kopeć, Pelagia Kruk, Balbina Bąka-
ła, Helena Bąkała, Wacław Woszczek. Z infor-
macji uzyskanych od rodzin bombardowania 
wynika także, iż jedna z zabitych kobiet była 

Nigdy więcej wojny!
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w zaawansowanej ciąży. Mieszkańców pochowano przy 
jednej alejce na cmentarzu w Gołębiu. Cześć Ich pamię-
ci! 

Do bombardowania ludności cywilnej, doszło prawdo-
podobnie przez pomyłkę lotnictwa niemieckiego, które 
potraktowało teren przy jeziorze Nury za ważny obiekt 
strategiczny. 

Od wielu lat mówiło się o konieczności upamiętnienia 
ofiar niemieckiej zbrodni. Niestety rozmowy z właścicielem 
terenu przy Jeziorze Nury, gdzie początkowo planowany był 
pomnik, nie przyniosły rezultatu. Dlatego podjęta została 
decyzja o umiejscowieniu tablicy pamiątkowej na Skwerze 
Niepodległej. 

Uczczenie pamięci ofiar bombardowania z 1939 r. było 
naszym moralnym obowiązkiem, tym bardziej, że w tym 

roku przypada 80 rocznica tamtych tragicznych wydarzeń 
– mówi Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w Ko-
ściele pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu. Później 
wszyscy przeszli na Skwer Niepodległej. Uroczystość odsło-
nięcia tablicy miała podniosły charakter. Został odśpiewany 
hymn Rzeczypospolitej Polskiej i wysłuchany hymn Gminy 
Puławy. W uroczystości wzięły także poczty sztandarowe 
Gminy Puławy oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego w Gołębiu.

Ludzie ludziom zgotowali ten los – mówi Krzysztof Brze-
ziński. W książce pt. „Pogromca wilków” Wasyl Borsuk 
– do końca swoich dni byłby wdzięczny Bogu Wszechmo-
gącemu, gdyby ten nie stworzył wilka. Wilk w utworze to 
potwór i samo zło. Jest bezlitosny, zachłanny i okrutny. To 
on ściąga na ziemię ciemność. A człowiek wziął z niego 
przykład i też stał się zły – dodaje.

W odsłonięciu tablicy wzięła udział m.in. pani Krystyna 
Stańczak, która jest krewną jednych z ofiar niemieckiego 
bombardowania.

W imieniu rodzin osób, które zginęły dziękuję Panu 
Wójtowi za zorganizowanie uroczystości – mówi Halina 
Osiak. Cieszymy się bardzo, że w końcu uczczono pamięć 
o ofiarach – dodaje. 

Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej mieszkańców 
Gołębia, którzy zginęli w pierwszych dniach września 
1939 r. w pobliżu Jeziora Nury w wyniku bombardowania 
lotnictwa niemieckiego, zostały przy niej złożone wiązanki 
i kwiaty. Po zakończeniu uroczystości na Skwerze Niepod-
ległej, wiele osób udało się na cmentarz w Gołębiu aby 
tam zapalić znicze na grobach osób, które zginęły w bom-
bardowaniu.

W tekście wykorzystano fragment artykułu Pani Mał-
gorzaty Daniłko, który mogą Państwo znaleźć pod linkiem: 
http://golabnadwisla.pl/2016/09/12/niemieckie-bombar-
dowanie-lotniska-w-golebiu-smierc-kobiet-pioracych-bie-
lizne-w-jeziorze-nury/

Szczególne podziękowania za powstanie tablicy 
upamiętniającej mieszkańców Gołębia, którzy zginęli 
w pierwszych dniach września 1939 r. w pobliżu Jeziora 
Nury w wyniku bombardowania lotnictwa niemieckiego 
należą się:

Tadeuszowi Dymkowskiemu
Michałowi Kramarczykowi
Pawłowi Nockowi
Jarosławowi Bernatowi
Krzysztofowi Cieślakowi
Tadeuszowi Sowie
Józefowi Lisowskiemu

Tekst Paweł Nocek
Fot. Michał Kramarczyk, Paweł Nocek



14 WYDARZENIA

575 412,09 zł trafi ze środków Funduszu Dróg Sa-
morządowych na realizację inwestycji pn.: „Przebudo-
wa drogi gminnej – ul. Pięknej w miejscowości Góra 
Puławska wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową”. 
Tym samym, zadanie uzyskało maksymalną możliwą 
do otrzymania kwotę wsparcia, która stanowi aż 80% 
szacowanych kosztów kwalifikowalnych.

Symboliczny czek z kwotą uzyskanego dofinansowa-
nia wręczył Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czar-
nek na ręce Pana Wójta Pana Krzysztofa Brzezińskiego. 
Uroczystość miała miejsce podczas dożynek gminnych, 
które odbyły się 15 września w Baranowie. 

Inwestycja w Górze Puławskiej została już zrealizo-
wana w pełnym zaplanowanym zakresie, tj. wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową na długości 256 m, chod-
niki z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową.

Należy przypomnieć, że jest to już kolejne w tym roku 
dofinansowanie uzyskane przez Gminę Puławy. Poprzednio 
w maju, podpisana została umowa na „Przebudowę drogi 
gminnej – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb”, gdzie kwota 
uzyskanego wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych wynosiła 781 259 zł.

Radosław Kosmala
Fot. Radosław Kosmala, Lubelski Urząd Wojewódzki

Ulica Piękna z 80% dofinansowaniem!
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Tłumy gości bawiły się na 9. Świę-
cie Truskawki w Gminie Puławy. 
W tym roku gwiazdą wieczoru był 
Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Na 
zakończenie imprezy, po raz pierwszy 
w naszej gminie, odbył się niesamo-
wity pokaz laserów.

Tradycyjnie Święto Truskawki 
w Gminie Puławy rozpoczęło się od 
mszy świętej na stadionie sportowym 
w Górze Puławskiej. Nabożeństwo 
koncelebrował nowy proboszcz pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Górze Pu-
ławskiej – ks. Michał Warchoł oraz ks. 
Jerzy Węzka – proboszcz parafii pw. 
św. Floriana i św. Katarzyny w Gołę-
biu. Podczas mszy udało się zebrać  2 
709,91 zł i 45 eurocentów. Wszystkie pieniądze trafiły 
do Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum”. 

Na 9. Święto Truskawki w Gminie Puławy przybyło wielu 
zaproszonych gości z wojewodą lubelskim – Przemysławem 
Czarnkiem na czele. Nie zabrakło także przedstawicieli 

władz parlamentarnych, samorządowych, pracowników 
instytucji kultury, oświaty czy przedsiębiorców. Po ofi-
cjalnym otwarciu imprezy, przyszedł czas na obejrzenie 
stoisk promocyjnych. W tym roku, w szranki do wyścigu 
o najpiękniejsze truskawkowe stoisko, stanęło aż 9 sołectw 
i kół gospodyń wiejskich. Według jury konkursu, najpięk-
niejsze stoisko przygotowało Sołectwo Bronowice. To do 
nich trafiła główna nagroda o wartości 1 000 zł. Na drugim 
miejscu podium znalazło się Sołectwo Góra Puławska. Trze-
cie miejsce przypadło „Kobietom z Pasją” Borowa-Skoki. 
Tradycyjnie odbył się także konkurs artystyczny i kulinarny. 
Wybrana została również Miss Święta Truskawki. O wy-

nikach poszczególnych konkursów napiszemy obszernie 
w oddzielnym artykule.

Podczas 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy na scenie 
wystąpiły dziesiątki artystów. Z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Gołębiu zobaczyliśmy zespół śpiewaczy „Śpiewający 
Seniorzy”, Kabaret „50+” oraz wokalistki: Małgorzatę Ko-
wal, Karinę Ciesielską, Nikolę Ciesielską. Gołąb reprezen-

tował także Szkolny Zespół Teatralno-Muzyczny 
„Aplauz”. Na scenie 9. Święta Truskawki w Gminie 
Puławy swój talent zaprezentowali mieszkańcy Kli-
kawy – Jakub Kowalczyk oraz Bartek Lipski. Z Góry 
Puławskiej wystąpił Przedszkolny Zespół Ludowy 
„Koraliki”. Gromkimi brawami został nagrodzony 
występ wokalny Natalki Kosmowskiej z Opatkowic. 
Fani nieco mocniejszej muzyki mogli posłuchać 
zespołu „The Dark Stoned” z Borowej. Tuż przed 
gwiazdą wieczoru, wystąpił barwny zespół „Cyga-
neria” z Góry Puławskiej. Emocje sięgnęły zenitu, 
kiedy na scenę wyszedł Paweł Stasiak z zespołem 
Papa D. Nie zabrakło wielu świetnie znanych hitów, 
w tym „O-la-la” czy „Nasz Disneyland”.

W tym roku Święto Truskawki jest naprawdę 
udane – mówi pan Jacek. Jest mnóstwo atrakcji 
dla dzieci i osób starszych. Pogoda również dopi-

sała – dodaje.
Na zakończenie imprezy odbył się niezwykły pokaz la-

serów, który został przygotowany specjalnie na 9. Święto 
Truskawki w Gminie Puławy. 

Warto dodać, że całą imprezę poprowadzili pracowni-
cy Urzędu Gminy Puławy – Anita Krajewska oraz Andrzej 
Turlewicz. 

Do zobaczenia za rok, na jubileuszowym 10. Święcie 
Truskawki w Gminie Puławy, które odbędzie się na stadio-
nie sportowym w Górze Puławskiej 5 lipca 2020 r.!

Tekst Paweł Nocek
Fot.: Patryk Pietrasiak, Paweł Nocek

Dziękujemy za wspaniałą zabawę!
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Z okazji 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy zorgani-
zowaliśmy dla Was wiele konkursów. Oto lista nagrodzo-
nych. Serdecznie gratulujemy!

1.  Konkursu na pierwszą łubiankę Sezonu Truskawko-
wego 2019 – Urszula Poradzisz z Leokadiowa. 

Nagrodę ufundowała Aleksandra Feć z Centrum Ogrod-
niczego GREEN TEAM przy stacji paliw w Górze Puław-
skiej.

2.  Konkursu na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Tru-
skawkowego 2019 – Iwona Bachanek z Polesia. 

Nagrodę ufundowała Aleksandra Feć z Centrum Ogrod-
niczego GREEN TEAM przy stacji paliw w Górze Puław-
skiej.

3.  Konkurs artystyczny „Truskawkowe Inspiracje 
2019”:

I. Kategoria „open”:
-  I miejsce – Tadeusz Dymkowski, za pracę „Owoce 

w koszu” – płaskorzeźba;
-  II miejsce – Beta Żelazny, zam. Jaroszyn „Kosz pełen 

truskawek” – malowanie filcem;
-  III miejsce – Maria Papis, zam. Borowa, „Koszyczek 

polskich truskawek” – wiklina papierowa;
-  Wyróżnienie – Elżbieta Gołdyn, za pracę „Urokliwa 

truskaweczka” – karczoch i decoupage;
-  Wyróżnienie – Grażyna Kowa, za pracę „Kuchenna 

łapka w kształcie truskawki” – praca wykonana na 
szydełku.

II. Kategoria „dzieci i młodzież do lat 15”:
-  I miejsce – Błażej Bartman, za pracę „Urodziny Tru-

skawki” – modelina;

Nagrodzeni w truskawkowych konkursach
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-  II miejsce – Kalina Rułka, za pracę „Truskawkowe ser-
ce” – masa solna;

-  II miejsce – Maja Gmitruk, za pracę „Truskawka” – 
masa solna.

III. Kategoria „rodzinna”:
-  I miejsce – Beata Żelazny i Jakub Żelazny, za pracę 

„Truskawkowa łąka” – zielnik.
Nagrody w konkursie ufundowali: firma NetCom Dariusz 

Matysiak, Gmina Puławy oraz Alpakoterapia Puławy.

4.  Konkurs kulinarny „Truskawkowy Przebój Smaku 
2019”: 

I kategoria „desery”:
I  miejsce – Bożena Kasztelan za „Panna cotta z borów-

kami, truskawkami i miętą”;
II miejsce – Grażyna Kowa za „Truskawkowy 3 Bit”;
III  miejsce – Monika Molenda – za „Prawdziwy czeko-

ladowo-truskawkowy tort Moniki”.
II kategoria „przetwory”:
I  miejsce – Sylwia Kania za „Dżem truskawkowo-mig-

dałowy”;
II miejsce – Grażyna Kowa za „Konfiturę truskawkowo-

biszkoptową z karmelem i wanilią”.
III kategoria „potrawy”:
I miejsce – Maria Papis za pierogi „Palce lizać”;
 II miejsce – Grażyna Kowa za „Pierś kurczaka w tru-
skawkach”;

 III miejsce – Magdalena Skoczek za „Sałatkę z truskaw-
kami i szpinakiem.
IV kategoria „nalewki”:
 I miejsce – Małgorzata Filipek za „Nalewkę z truska-
wek”;
 II miejsce – Gosława Kowalczyk za „Nalewkę truskaw-
kową z odrobiną róży”;
 III miejsce – Dorota Skibińska za „Nalewkę truskawko-
wo-rabarbarową”.
Nagrody w konkursie ufundowali: Hotel Pikul w Pu-

ławach, Halina i Stanisław Kacperczyk z Tczowa, Gmina 
Puławy.

5. Konkurs na najpiękniejsze truskawkowe stoisko:
I miejsce – Sołectwo Bronowice;
II miejsce – Sołectwo Góra Puławska;
III miejsce – „Kobiety z Pasją” Borowa-Skoki.
Nagrody ufundowała Gmina Puławy.
6. Konkursu mody i urody „Miss Truskawki 2019”:
Miss Truskawki 2019 – Nikola Jarzynka;
Wicemiss Truskawki 2019: Zuzanna Sawicka;
Mister Truskawki 2019: Maksymilian Kwit;
Truskawkowa Miss Publiczności 2019: Jan Antoniuk.
Nagrody w Konkursie ufundowali: Bank Spółdzielczy 

w Końskowoli, Jolanta Kostyra (AVON), Zakład Opieki Zdro-
wotnej MEDICAL, SMART ACADEMY, Gmina Puławy.
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PARTNERZY:
1.  Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą 

w Gołębiu
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

SPONSORZY:
1.  Centrum Ogrodnicze „Green Team” Aleksandra 

Feć przy stacji paliw w Górze Puławskiej
2. Bank Spółdzielczy w Końskowoli
3. Hotel Pikul
4. Piekarnia & Cukiernia Abramowicz i Spółka
5. Skrzat Animacje i Wariacje Grzegorz Siwek
6. Avon, który reprezentuje Pani Jolanta Kostyra
7.  MN GASTRO Łukasz Nowomiejski – „Pierogarnia 

u Kucharek” i Central Park Bistro
8. NetCom Dariusz Matysiak
9. Spółdzielnia Mleczarska RYKI
10.  Jolanta Potapska – Prezes Centrum Medycznego 

Bio-Relax w Puławach
11. Alpakoterapia Puławy
12. SKOKOLAND
13. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”
14. Spółdzielnia Socjalna „Pomocni nad Wisłą”

15. Dolina Szkła
16. SMART ACADEMY
17. Halina i Stanisław Kacperczyk z Tczowa
18. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical

PATRONAT HONOROWY:
1.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 

Ardanowski
2. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
3.  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 

Stawiarski

PATRONAT MEDIALNY:
1. TVP 3 Lublin
2. Radio Lublin
3. Dziennik Wschodni
4. Kurier Lubelski
5. Grupa medialna LPU 24
6. Radio Puławy 24 i portal Puławy 24
7. Tygodnik Wspólnota Puławska
8. Portal iPulawy.pl
9. Tygodnik Powiśla

Dziękujemy partnerom, sponsorom, patronatom 
honorowym i medialnym 9. Święta Truskawki 
w Gminie Puławy.
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Dożynki powiatowe – Kurów 2019
Setki osób wzięło udział w Dożynkach 

Powiatowych, które odbyły się 25 sierp-
nia w Kurowie. Nie zabrakło tradycyjnej 
mszy św. w intencji rolników, barwnego 
korowodu z dożynkowymi wieńcami oraz 
konkursu na najpiękniejsze stoisko. W Do-
żynkach Powiatowych brali także udział 
reprezentanci Gminy Puławy.

W tym roku dożynkowe stoisko Gminy 
Puławy zostało przygotowane przez zwy-
cięzcę konkursu na najpiękniejsze stoisko 
podczas 9. Święta Truskawki – Sołectwo 
Bronowice. W naszym wystroju domi-
nowały barwy biało-czerwone. Stoły aż 
uginały się pod przepysznymi wypiekami, 
mięsem i wieloma innymi daniami. Bar-
dzo dużą popularnością cieszyły się także 
dania z grilla. Na stoisku gminnym nie zabrakło animacji 
i zabaw z udziałem młodej pary – Katarzyny i Wojciecha. 
Nasze stoisko przyciągało uwagę bardzo dużej liczby od-
wiedzających.

Oprócz Gminy Puławy swoje stoiska promocyjne wy-
stawiły również:

• „Kobbiety z Pasją” Borowa-Skoki
• Koło Gospodyń Wiejskich w Bronowicach
• Koło Gospodyń Wiejskich w Skokach

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Piwowarek 
i Sołectwu Bronowice za zaangażowanie, trud i poświęce-
nie w przygotowaniu stoiska promocyjnego Gminy Puławy 
podczas Dożynek Powiatu Puławskiego – Kurów 2019.

Dziękujemy także sponsorom, którymi byli:
•  Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz
• Piekarnia & Cukiernia Abramowicz i Spółka
•  Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Monika 

Wojciech Dorosz z Łęki
Tekst i fot. Paweł Nocek
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Przedstawiciele władz 
samorządowych z gmin po-
wiatu kozienickiego oraz 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Kozienicach, odwie-
dzili Spółdzielnię Socjalną 
„Pomocni nad Wisłą”. Ich 
zdaniem taka forma zatrud-
nienia może być szansą dla 
osób bezrobotnych. Spotka-
nie odbyło się w poniedziałek 
15 lipca 2019 r. w siedzibie 
Spółdzielni w Górze Puław-
skiej.

Spółdzielnia Socjalna „Po-
mocni Nad Wisłą” jest spół-
dzielnią osób fizycznych. Za-
łożyło  ją w listopadzie 2014 r. 
7 osób, w tym 6 osób bezro-
botnych. Obecnie w Spółdziel-
ni jest 5 członków a zatrudnienie w niej znajduje 8 osób. Celem 
działalności spółdzielni jest działanie na rzecz rozwoju zawodowego 
oraz reintegracji społecznej. Spółdzielnia prowadzi działalność gospo-
darczą, w ramach której świadczy przede wszystkim usługi sprzątania 
i pielęgnacji ogrodów. Początkowo w planach był znacznie szerszy 
zakres działalności. Spółdzielnia miała zajmować się m.in. przygoto-
wywaniem i sprzedażą bukietów czy ręcznie wykonywanych kartek 
świątecznych. Wszystko jednak zweryfikował rynek.

Początki nie były łatwe – mówi Anna Karpeta – prezes Spółdzielni 
Socjalnej „Pomocni nad Wisłą”. Myśleliśmy nawet o zakończeniu 
działalności. Jednak z każdym rokiem jest coraz lepiej – dodaje.

Kluczem do sukcesu Spółdzielni okazało się znalezienie niszy 
rynkowej. Dla Spółdzielni są nią prace porządkowe przy domach, drobne naprawy czy koszenie trawników. Klientami 
Spółdzielni są często osoby starsze, które nie mają zdrowia czy sił na wykonywanie cięższych prac. Dla nich ważny jest 
także kontakt z innymi osobami. Dlatego 
pracowników chętnie zapraszają na kawę 
i ciasto.

Zadowolony klient jest najlepszą formą 
reklamy – mówi Jakub Karpeta ze Spółdziel-
ni Socjalnej „Pomocni nad Wisłą”. Ludzie 
polecają nasze usługi. Czasami brakuje 
nam pracowników i czasu aby zrealizować 
wszystkie zlecenia – dodaje.

Władze Spółdzielni Socjalnej „Pomocni 
Nad Wisłą” rozważają uzyskanie środków 
finansowych na dalszy rozwój. Chcą zatrud-
niać jeszcze większą ilość osób.

Tekst i fot. Paweł Nocek

„Pomocni nad Wisłą” wzorem dla innych



24 WYDARZENIA

Dobiega końca montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stacji uzdatniania wody w Górze Puławskiej. 
Inwestycja pozwoli na obniżenie bieżących kosztów zużycia energii elektrycznej dostarczanej przez zakład energe-
tyczny. Zabezpieczy również przed podwyżkami cen prądu w przyszłości. Ostatecznie skorzystają na tym mieszkańcy 
Gminy Puławy, którzy mogą uniknąć wzrostu cen wody spowodowanych wzrostami cen energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna zajmuje blisko połowę dachu stacji uzdatniania wody. Jej moc wynosi min. 19,7 kWp (kilo 
Wato-pików). Dla porównania, moc instalacji fotowoltaicznych w domach, zazwyczaj wynosi zaledwie kilka kWp. Energia 
ze słońca zasili m.in. aparaturę sterującą uzdatnianiem wody. Jeśli aktualne zapotrzebowanie na prąd będzie mniejsze, 
ewentualna nadwyżka energii będzie sprzedawana do zakładu energetycznego.

Wykonawcą wartej 119 310 zł inwestycji jest puławska firma „SUNENERGY POLAND” Sp. z o. o.  Kwota obejmuje m.in. 
opracowanie projektu oraz schematu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej i wykonanie 
wszystkich prac montażowych wraz z materiałami. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na urządzenia, materiały  
i wykonane roboty montażowe oraz 15 lat gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Energia ze słońca zasili 
stację uzdatniania 
wody w Górze Puławskiej
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Kilkunastu żołnierzy z Polski i Niemiec przyjechało na 
wizytę do Urzędu Gminy Puławy. Goście z zagranicy re-
prezentowali Uniwersytet Bundeswehry w Monachium 
(Universität der Bundeswehr München). Delegacji polskiej 
przewodniczył mjr Artur Ostrowski – Szef Sekcji Wycho-
wawczej z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Wizyta miała miejsce 10 lipca 2019 r. Przed przyjazdem 
do Urzędu, niemieccy  i polscy żołnierze oraz pracownicy 
cywilni, uporządkowali cmentarze wojenne z okresu I i II 
wojny światowej, które znajdują się na terenie Gminy Pu-
ławy. Później wszyscy oddali hołd ofiarom wojen, złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicze na grobach poległych. Spotkanie 
w Urzędzie Gminy Puławy było okazją do rozmów na temat 
przyjaźni i współpracy polsko-niemieckiej. Niemieccy żołnie-
rze byli pod wrażeniem polskiej gościnności i zapewniali, że 
wizyta w naszym kraju i regionie zostanie w ich pamięci na 
bardzo długo.

Tekst Paweł Nocek
Fot. Michał Kramarczyk

Wizyta polskich i niemieckich żołnierzy w Urzędzie 
Gminy Puławy
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Zwycięstwem zakończył się start męskiej i kobiecej 
drużyny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach 
podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Łącznie w zawodach 
wzięło udział 10 męskich oraz 5 kobiecych drużyn. Oprócz 
druhów z Opatkowic, Gmina Puławy była reprezento-
wana przez OSP w Leokadiowie, która zajęła wysokie 
4. miejsce.

Zawody odbyły się w sobotę 24 sierpnia na stadionie 
sportowym w Kurowie. Drużyny pożarnicze rywalizowały 
w trzech kategoriach: musztra, która nie była brana pod 
uwagę przy końcowej klasyfikacji, sztafeta pożarnicza 
z przeszkodami 7x50 m oraz ćwiczenie bojowe. W kategorii 
męskich drużyn po sztafecie pożarniczej OSP w Opatko-
wicach prowadziła wspólnie z OSP w Kazimierzu Dolnym. 
Po przeprowadzeniu ćwiczenia bojowego, okazało się, 
że nasza drużyna uzyskała lepszy czas i to jej przypadnie 

zwycięstwo. W kategorii kobiet było podobnie. Po prze-
prowadzeniu pierwszej punktowanej konkurencji, OSP 
w Opatkowicach zajmowała pierwsze miejsce wspólnie 
z OSP w Rąblowie. W ćwiczeniu bojowym nasza druży-
na była bezkonkurencyjna i z dużą przewagą zwyciężyła 
w zawodach.

To duży sukces naszych drużyn – mówi Paweł Kurpiel 
– prezes OSP w Opatkowicach. Ciężko na niego pracujemy 
od lat. Duże doświadczenie zdobyliśmy w ubiegłym roku 
podczas startu w zawodach wojewódzkich – dodaje.

W zawodach warto było wystartować nie tylko dla pu-
charów i dyplomów. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca w kate-
gorii mężczyzn była kamera termowizyjna. Kobieca drużyna 

z Opatkowic otrzymała telefon nasobny. Do Leokadiowa 
trafił zaś bosak teleskopowy.

Podobnego sprzętu nie było na wyposażeniu naszej 
osp – mówi Paweł Kurpiel. Kamera na pewno przyda się 
w akcjach, w których bierzemy udział – dodaje.

Męska i kobieca drużyna OSP w Opatkowicach już nie-
długo weźmie udział w zawodach wojewódzkich. Życzymy 
wielu sukcesów. Wszystkim uczestnikom Powiatowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu 
wyszkolenia!

Klasyfikacja męskich drużyn pożarniczych:

1. OSP w Opatkowicach
2. OSP w Kazimierzu Dolnym
3. OSP w Kłodzie
4. OSP w Leokadiowie
5. OSP w Wąwolnicy
6. OSP w Nałęczowie
7. OSP w Oblasach
8. OSP w Bałtowie
9. OSP w Witowicach
10. OSP w Czołnie

 Klasyfikacja kobiecych drużyn pożarniczych:
1. OSP w Opatkowicach
2. OSP w Rąblowie
3. OSP w Rzeczycy
4. OSP w Oblasach
5. OSP w Borysowie

Tekst i fot. Paweł Nocek

OSP w Opatkowicach najlepsza w Powiecie Puławskim!
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A: Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z modelarstwem kartonowym? 

E: Pierwsze modele skleiłem w pią-
tej klasie podstawówki, na przedmio-
cie praca-technika, 20 lat temu. Bardzo 
mi się spodobało, zacząłem zajmować 
się tym w czasie wolnym.

A: Co się zmieniło w modelarstwie 
od czasu gdy chodziłeś do podsta-
wówki?

E:W tamtych czasach modele były 
projektowane ręcznie, teraz robi się to 
w programach komputerowych. Dziś 
modele są o wiele dokładniejsze, le-
piej odwzorowują rzeczywistość, mają 
dużo więcej elementów, sklejanie mo-
delu może potrwać nawet kilka lat.

A: co można zrobić z kartonu? 
E: Praktycznie wszystko pojazdy, 

budowle, okręty, samoloty, figurki. 
Zaawansowani modelarze specjalizu-

ją się w różnych dziedzinach. Sklejanie 
samolotu znacznie różni się od skle-
jania, okrętu, czołgu, budynku. Jeśli 
ma się doświadczenie sklejony obiekt 
może wyglądać identycznie jak w rze-
czywistości, tylko w skali.

A: Zaprojektowaliśmy wspólnie 
model budynku GOKu w Gołębiu, ja-
kie inne gołębskie budowle można 
złożyć z kartonu? 

E: Jestem w stanie zaryzykować 
stwierdzenie, że Gołąb jest najbardziej 
„modelową” miejscowością w Polsce 

- gdybyśmy patrzyli na proporcje ilo-
ści wydanych modeli do rzeczywistej 
zabudowy. Znacznie wyprzedzamy 
znane zabytkowe miasta jak np. Kra-
ków. Z kartonu możemy już skleić : Ko-
ściół św Floriana i Katarzyny, Domek 
Loretański, figurę Jana Nepomucena, 
budynek Dworca PKP, budynek  GOKu 
oraz  pomnik na Skwerze Niepodle-
głej.  

A: Załóżmy że chce-
my zacząć sklejać mo-
dele, skąd można je 
wziąć?

E: Jest kilkanaście 
wydawnictw, kupuje 
się gotowe wycinanki 
w których części są już 
pokolorowane, te części 
wycina się, później for-
muje i skleja model. Zwykli modela-

rze nie projektują 
sobie sami mo-
deli, tworzeniem 
zajmuje się wąska 
grupa modelarzy-
projektanci. Jest 
to trudne zadanie, 
trzeba być bardzo 
dokładnym i wie-
lokrotnie testować 
czy model da się 
poprawnie złożyć. 

W branży mamy 
takie powiedze-
nie: życie pro-
jektanta byłoby 
łatwiejsze gdyby 
papier nie miał 
grubości.

A: Jeśli już 
udało nam się 
poprawnie po-
sklejać model, 
co możemy dalej 
z nim zrobić?

E: Najlepiej zaprezentować na kon-
kursie, w ciągu roku organizowanych 
jest kilkadziesiąt konkursów połączo-
nych z wystawą min. w Świetlicy Wiej-
skiej w Gołębiu w pierwszy weekend 
grudnia, w tym roku odbędzie się 14 
edycja. Przy okazji takiego wydarzenia, 
modelarze chętnie rozmawiają o swo-
ich pracach np. jak wykonali poszcze-

gólne elementy, ile czasu im to zajęło 
itd. Ci ludzie posiadają bardzo dużą 
wiedzę merytoryczną o obiektach któ-
rych modele wykonują.

A: Często startujesz w konkursach. 
Jaki jest Twój największy sukces?

E: Od dwóch lat prowadzę zajęcia 
modelarskie dla młodzieży. Przychodzi 
sporo osób, moim największym suk-
cesem jest to że udało mi się na aż 
na 2 godziny odciągnąć ich od kom-
putera.

Modelarstwo kartonowe 
alternatywny sposób spędzania 

wolnego czasu
Adriana Kiljan (instruktor plastyki z GOK) rozmawia z Edwardem Capałą 

pasjonatem modelarstwa kartonowego z Gołębia.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej, przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządu terytorialnego i członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej wzięli udział 
w „Narodowym Czytaniu”.

W sobotę, 7 września br., w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gó-
rze Puławskiej odbyła  się już 8. odsłona ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie”. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania Nowele polskie, w tym utwory Konopnickiej, Prusa, Orzesz-
kowej, Reymonta, Schulza, Rzewuskiego, Reymonta, Żeromskiego. 

„To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – do-
niosłe.” – jak czytamy w liście Prezydenta. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej spośród 
ośmiu zaproponowanych przez Prezydenta tytułów Nowel polskich, 
wybrano i przeczytano dwa utwory:  „Katarynkę” Bolesława Prusa,    
i „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej.

Czytanie przebiegało  w przyjaznej atmosferze głębokiego na-
mysłu, a czytający doświadczając radości ze wspólnego czytania, 
odkrywali na nowo teksty Nowel polskich, które nie straciły nic ze 
swej aktualności.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe eg-
zemplarze Nowel polskich z okolicznościowymi  pieczęciami.

Zofia Małek – Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach

Narodowe Czytanie w Górze Puławskiej
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Zmiany w parafiach

Udało się! Ranny bocian, który został znaleziony 10 sierpnia w Gołębiu, szybko powrócił do zdrowia. Na przełomie 
sierpnia i września ptak odleciał do Afryki.

Przypomnijmy, że jedna z mieszkanek, znalazła w Gołębiu przy ul. Puławskiej rannego bociana. Ptak miał poranione 
skrzydła i był tak osłabiony, że na widok człowieka nawet nie próbował uciekać. Z tego powodu trafił do lecznicy we-
terynaryjnej w Puławach, gdzie podano mu antybiotyk. Później został zawieziony do specjalnego ośrodka koło Lublina 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Szansa dla Bociana. Tam zwierzę 
szybko zaczęło dochodzić do siebie.

Według opiekunów ze Stowarzyszenia Szansa dla Bociana, którzy 
zajmowali się ptakiem, zwierzę mogło zjeść coś, co wywołało zatrucie. 
Mogło zostać także porażone prądem, kiedy wypadało z gniazda – 
mówi Karolina Kustra z Urzędu Gminy Puławy. Z tego powodu bo-
cian był bardzo osłabiony. Na szczęście dzięki troskliwej opiece ptak 
bardzo szybko wyzdrowiał – dodaje.

Bocian podczas rehabilitacji w ośrodku został zaobrączkowany. 
Ptak razem z innymi przedstawicielami swojego gatunku odleciał do 
ciepłych krajów na przełomie sierpnia i września. Miejmy nadzieję, 
że powróci do nas w przyszłym roku.

Tekst Paweł Nocek
Fot. Karolina Kustra

Uratowany bocian odleciał do Afryki!

Z dniem 30 czerwca 2019 r.  posługę w parafiach 
na terenie Gmina Puławy zakończyło 3 księży. W Pa-
rafii pw. św. Wojciecha z mieszkańcami pożegnali się 
ks. proboszcz Marek Kucharski i ks. Patryk Hrostek. 
W Parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu – 
ks. Piotr Kazimierski. Dziękujemy za wiele lat owocnej 
posługi kapłańskiej. 

Nowym proboszczem w Parafii pw. św. Wojciecha 
został ks. Michał Warchoł, a wikariuszem ks. Dominik 
Borowski. Nowym wikariuszem w Parafii pw. św. Flo-
riana i św. Katarzyny w Gołębiu – ks. Marcin Wójto-
wicz. Wszystkim księżom w nowych parafiach życzymy 
wielu obfitości Bożych łask.
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7 września  w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gołębiu 
wspólnie przystąpiliśmy do Narodowego Czytania. Z Dy-
rekcją i nauczycielami miejscowej szkoły wybraliśmy dwie 
nowele, „Katarynkę” Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza. Nauczyciele i uczniowie, dyrektor szkoły Pan 
Krzysztof Gowin, sekretarz Gminy Puławy Pan Paweł Kamo-
la, Ewa Rodzik z GOK przeczytali poszczególne fragmenty 
nowel. Obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Puław-
skiego Pani Danuta Smaga  i  Poseł Pan Krzysztof Szulowski. 
Goście również odczytali fragmenty nowel.

8 września w Kościele Parafialnym w Gołębiu miała miej-
sce uroczysta msza św. Poświęcenie plonów i wieńców do-
żynkowych połączono z uroczystościami odpustowymi.

12 września w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły 
się warsztaty modelarstwa kartonowego. Zaprojektowa-
ny z okazji EDD model Pomnika na Skwerze Niepodległej 
w Gołębiu każdy uczestnik miał za zadanie skleić.  Autorami 
projektu są  Pani Adriana Kiljan instruktor d/s plastyki GOK 
i Pan Edward Capała- społeczny instruktor modelarstwa. 

Sklejone modele wyeksponowane zostały na wystawie 
w GOK w dniu 14 września. Po wystawie uczestnicy za-
brali sklejony przez siebie model na pamiątkę. Warsztaty 
poprowadził Pan Edward Capała.

14 września w GOK w Gołębiu odbyło się otwarcie wy-
stawy pt. „Utkane ze wspomnień.”- lata 20,30,40. Ekspo-
zycja starych fotografii z prywatnych zbiorów mieszkańców 
Gołębia wzbudzała wiele emocji i dyskusji.  Powiększone 
stare zdjęcia robią wrażenie i przyciągają zwiedzających. 
Zdjęcia przedwojenne, z emigracji i okresu powojennego, 
jak też codziennego życia naszych pradziadków, z pracy na 
roli, z nielicznych rozrywek, ale też rodzinnych uroczystości, 
czy powodzi, która nas nawiedziła w latach 60. Te unika-
towe ponad stu letnie fotografie ciekawiły i zadziwiały. 
Szukaliśmy podobieństw i rodzinnych koligacji osób, jak 
też miejsc  dobrze nam znanych.

14 września w GOK w Gołębiu miała miejsce prezenta-
cja multimedialna i prelekcja Pana Jacka Śnieżka pt. Powrót 

Na szlaku Żołnierzy Niezłomnych
Połączone siły uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bro-

nowicach i Szkoły Podstawowej w Opatkowicach zajęły 
II miejsce w IV Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych. 
Drużyna z naszej Gminy ustąpiła tylko Towarzystwu Strze-
lec z Łodzi. Trzecie miejsce na podium przypadło kadetom 
z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Czwarte miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa z Bełżyc. 

Tegoroczna trasa liczyła ponad 20 km i była związa-
na z miejscami walk i pamięci oddziałów Armii Krajowej, 
Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość w latach 1944-1952 na ziemi powiatu puław-
skiego. Podczas Rajdu uczestnicy odwiedzili miejsca akcji 
dywersyjnych Kedywu Armii Krajowej Obwodu AK Puławy, 
miejsca potyczek UB, KBW i MO z oddziałami Inspektoratu 
Puławy DSZ-WiN z lat 1945-1946. Uczestnicy Rajdu brali 
udział w dwóch konkurencjach, które były brane pod uwa-
gę do klasyfikacji końcowej: testu wiedzy oraz konkurencji 
strzelniczej.  IV Rajd Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych odby-
wał się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Lublinie. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERAZ. Tekst i fot. Paweł Nocek

„GOŁĘBSKIE SPLOTY”- Europejskie Dni Dziedzictwa
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Podczas występów na IX 
Święcie Truskawki w Górze 
Puławskiej, przedszkolny ze-
spół ludowy „Koraliki” został 
zaproszony przez TVP 3 Lublin 
do transmitowanego na żywo 
programu „Poranek między Wi-
słą i Bugiem”. Mimo że trwały 
wakacje, a dzieci miały zaplanowane 
wyjazdy,  31 lipca wczesnym rankiem 
zebraliśmy się w przedszkolu i wyru-
szyliśmy w drogę - przedszkolaki wraz 
z rodzicami,  pani dyrektor Mirosła-
wa Kęczkowska oraz wychowawczyni 
Marlena Kapyś. W studio telewizyjnym 
dzieci zaprezentowały się w strojach 
ludowych śpiewając piosenki „Koło 
mego ogródeczka” oraz „W moim 
ogródeczku”. Czekając na występy 

mogły również zobaczyć pracę ludzi 
wykonujących różne zawody: wiza-
żystki, kamerzysty, dźwiękowca, sce-
narzysty, dziennikarza oraz zwiedzić 
pomieszczenia w budynku telewizji.  
Prowadzący program przeprowadzili 
wywiad z wychowawcą grupy panią 
Marlena Kapyś. „Koraliki” wróciły 
szczęśliwe, nie co dzień bowiem wy-
stępuje się w telewizji!

Autor Marlena Kapyś

do przeszłości - „Sto osobliwości na Stulecie Niepodległo-
ści”. To już szósta książka autorstwa Pana Jacka. Książka 
została wydana przez Bibliotekę Powiatową w Puławach , 
a nagrodzona w 2019 roku przez Bibliotekę Wojewódzką 
w Lublinie. Ciekawostki z naszego regionu, splot wielu wy-
darzeń i sylwetki osób często mało nam jeszcze znanych 
przybliżył autor.

15 września w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Gołębiu  zostały uroczyście otwarte Europejskie Dni Dzie-
dzictwa w Gołębiu. Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Gowin 
i Ewa Rodzik przybliżyli tegoroczny temat EDD „Polski Splot” 
i powitali zgromadzoną licznie publiczność i zaproszonych 
gości. Całość poprowadziła Pani Jolanta Kiełpińska. Nasze 
„Gołębskie Sploty” rozpoczął polonez pokoleń/ pary to ro-
dzice i dzieci/ który wzruszał do łez. Trzy bloki tematyczne, 
patriotyczny, młodzieżowy i ludowy obfitowały w ogromne 
wrażenia artystyczne. Tańce ludowe w wykonaniu najmłod-
szych, zespół Aplauz i spektakle teatralne czy pokaz mody 
zachwycały publiczność. Lokalni artyści zaprezentowali wła-
sną twórczość. Na scenie wystąpił Kabaret i Śpiewający 
seniorzy z GOK w Gołębiu i Natalia Kosmowska - młoda 
utalentowana wokalistka. Obecnością swą zaszczycili nas  

Pani Danuta Smaga – Starosta Powiatu Puławskiego, Pan 
Paweł Kamola – Sekretarz Gminy Puławy, przedstawiciele 
Rady Gminy, radni i sołtysi oraz mieszkańcy Gołębia. Uro-
czystości towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego 
Pani Małgorzaty Linek z Gołębia. Obrazy, serwety duże 
i małe wykonane szydełkiem śmiało można nazwać splotem 
rodzinnym, bo dziergania nauczyła się od babci. Większość 
prac porusza tematykę religijną np. wizerunek  Jana Pawła 
II, Chrystusa Miłosiernego czy Matki Bożej.

EDD były dla naszych instytucji  kolejną szansą, aby 
włączyć się i przybliżyć uczestnikom historię kształtowania 
się granic Polski po roku 1918, prezentując sylwetki osób, 
sploty wielu wydarzeń, proces budowania i utrwalania na-
szej państwowości. 

Podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie należą 
się Dyrektorowi Szkoły, wszystkim nauczycielom, uczniom 
i rodzicom biorącym udział w wydarzeniach, Dyrektorowi 
i pracownikom GOK w Gołębiu oraz naszym Seniorom.  
Dziękujemy  wszystkim za obecność,  budowanie wspól-
noty i naszej małej ojczyzny.

Ewa Rodzik - instruktor GOK w Gołębiu

Przedszkolaki z Góry Puławskiej w lubelskiej telewizji
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Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię? 
Jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do 
sytuacji niebezpiecznych dla dziecka? Komu 
można powiedzieć jak się nazywamy, a komu 
nie? My, przedszkolaki  z przedszkola w Gołę-
biu i z oddziału w Wólce Gołębskiej usłyszeli-
śmy odpowiedzi na te i inne pytania podczas 
miłego spotkania z  zaproszonymi  gośćmi: 
policjantami z  Komendy Powiatowej w Puła-
wach. Udowodniliśmy też, że jesteśmy odpo-
wiedzialni i wiemy, jak należy się zachowywać 
na drodze i w najbliższym otoczeniu.

Pani policjantka i pan policjant chętnie 
opowiedzieli nam o swojej bardzo odpowie-
dzialnej pracy, o zasadach obowiązujących 
w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak 
należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie 
skutki niesie za sobą jazda bez fotelika i nie 
zapiętych pasów.

 Na koniec spotkania wręczyliśmy naszym 
gościom dyplomy i słodkości, a w zamian dostaliśmy opaski 
odblaskowe,dzięki którym będziemy lepiej widoczni na 
drodze. Dziękujemy!

Autor Małgorzata Filipek

„Najważniejsze: bezpieczeństwo!”
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19 sierpnia 2019 r. uczestnicy klu-
bów seniora w Gołębiu i Górze Pu-
ławskiej, a także pracownicy GOPS 
w Puławach pielgrzymowali do Sank-
tuarium w Wąwolnicy. Centralnym 
wydarzeniem była Msza Święta ce-
lebrowana przez ks. infułata Jana Pę-
zioła w kameralnej Kaplicy przy Bazy-
lice Matki Bożej Kębelskiej. Seniorzy 
uczestniczyli w sprawowaniu liturgii: 
p. Krystyna Cieniuszek – jako lektor, 
a p. Irena Pruszkowska – wykonała 
psalm responsoryjny.

Następnie grupa odwiedziła ko-
ściół. Przewodnikiem był animator 
klubów - Mirosław Kozieł (Centrum 
Diagnozy i Terapii „Inicjatywa” w Pu-
ławach). Od niego dowiedzieliśmy się, 
dlaczego kościół w Wąwolnicy jest ba-
zyliką mniejszą i co to znaczy. Bazylika 
to miejsce wyjątkowe z uwagi na do-
znawane uzdrowienia i cuda, których 
źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa. 
W Wąwolnicy cuda dzieją się od setek 
lat, począwszy od cudownego ocalenia 
w pobliskim Kęble figury Matki Bożej 
(XIII w.). Czy uczestnicy naszej piel-
grzymki doznali cudów? Z pewnością 
tak. Warto bowiem podkreślić przekaz 

Mirosława Kozieła, że cuda dzieją się 
poza nami, dowiemy się o nich w swo-
im czasie. Nasz Przewodnik zadbał 
także o to, aby wymiar modlitewny 
pielgrzymki odpowiadał warunkom 
uzyskania odpustu zupełnego. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że wizyta w bazylice 
daje taką szansę.

Kościół w Wąwolnicy prezentuje 
styl neogotycki. Warto zwrócić uwagę 
na krzyż, który wisi po prawej stronie 
od wejścia. Jest on wykonany według 
konwencji rzeźbiarskiej, która nakazu-

je artyście, aby możliwie wiernie od-
dał realności ukrzyżowania człowieka 
w czasach pierwszych chrześcijan, tj. 
układ desek krzyża oraz ułożenie ciała 
Chrystusa z założenia ma odpowiadać 
rzeczywistości.

Kolejnym punktem pielgrzymki 
była Kaplica w Kęble. Tradycja kultu 
Matki Bożej sięga czasów najazdów ta-
tarskich z końca XIII w. Do dziś Kaplica 
ta kryje w sobie wielki kamień, na któ-
rym w 1278 r. dokonało się pierwsze 
Objawienie Matki Bożej.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 
Kębelskiej w Wąwolnicy

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

mamy przepis na przepyszny chlebek ziołowo-czosnkowy. 
Autorką przepisu jest pani Joanna Gracz ze Skoków. 
Jeśli macie przepisy na potrawy tradycyjnie związane 
z Gminą Puławy i chcecie się nimi pochwalić. Skontaktuj 
się z nami drogą mailową: pawel.nocek@pulawy.gmina.
pl lub telefoniczną: 512 320 945.

Składniki:
CiaSto:

	 •	40g	drożdży

	 •	3/4	szklanki	ciepłego	mleka

	 •	1/2	ciepłej	wody

	 •	600g	mąki

	 •	1	jajko

	 •	1/2	łyżeczki	cukru

	 •	1	łyżeczka	soli

	 •	4	łyżki	oliwy	z	oliwek

MaSełko:

	 •	120g	masła

	 •	3	łyżki	posiekanego	koperku

	 •	3	łyżki	posiekanej	natki	pietruszki

	 •	3	łyżki	posiekanej	bazylii

	 •	2	ząbki	czosnku

	 •	1	łyżeczka	soli

Wykonanie:
Zrobić	rozczyn.	W	ciepłym	mleku	rozpuścić	drożdże	

i	cukier.	Dodać	3	łyżki	mąki	i	wymieszać.	Odstawić	do	
wyrośnięcia. W misce umieścić wszystkie pozostałe 
składniki. Dodać wyrośnięty rozczyn i wyrobić ciasto ok 
5 minut. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe 
miejsce na ok 30 minut do podwojenia objętości. W tym 
czasie przygotować masełko. Bardzo miękkie masło 
wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, 
ziołami, solą, posiekanym koperkiem i natką pietruszki. 
Wyrośnięte ciasto rozwałkować na grubość ok 4 mm. 
Posmarować ziołowym masełkiem i pociąć na paski. 
Blaszkę	 o	 średnicy	 ok	 26	 cm	 wyłożyć	 papierem	 do	
pieczenia. Paski ciasta składać jak harmonijkę i układać 
w	blaszce.	Chlebek	włożyć	do	nagrzanego	piekarnika	na	
180 stopni i piec ok 35-40 minut.
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