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XIX DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Zespół „Cyganeria” z Góry Puławskiej

Gmina Puławy należy do:



Jaś Jaroszyński

Budżet to pieniążki. Kupuje 
się za nie różne rzeczy: jedzon-
ko, można ulepszyć i ubezpieczyć 
samochód. Dużo jest pieniążków 
w budżecie. Pieniądze są w banku. 
Ludzie tam je dają. Ludzie zarabiają 
pieniążki pracą.

Mateusz Urbanek

Budżet to chyba czarne buty. 
Można wiązać w nich sznurówki. 
Można je też czyścić takim spe-
cjalnym sprayem. Takie buty są 
wygodne i są dla chłopaków.

Wojtek Skowroński

Budżet kojarzy mi się z piłką 
nożną. Lubię w nią ćwiczyć. Trenuję 
w Wiśle. Treningi mam w czwart-
ki i piątki. Gramy wtedy mecze, 
trenujemy, strzelamy gole i kiwa-
my się. Lubię piłkę nożną i kiedyś 
chciałbym być piłkarzem.

Kamil Budniak

Budżet to może pistolet wodny. 
Możemy się nim oblewać. Jakbym 
miał pistolet, to oblewałbym się 
z Bartkiem i Julką.

Antosia Marek

Budżet to może taka budka do 
zdjęć. Raz robiłam sobie takie zdję-
cia. Wchodzi się do budki i naciska 
taki guzik. Robią się wtedy zdjęcia. 
Nie zawsze za zdjęcia się płaci, nie-
raz nie trzeba. Na zdjęciu z budki 

jest tło. Do zdjęcia można też coś założyć, albo nic 
nie zakładać.

Luiza Skomra

O budżecie słyszałam w baj-
ce o Kopciuszku. Były tam mysz-
ki. Kopciuszek mieszkał w domu 
a myszki jej pomagały w zrobie-
niu sukni. Kopciuszek chciał w niej 
pójść na bal, bo dostała zaprosze-
nie.

Z dziećmi rozmawiał Paweł Nocek

Dzieci z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego  
w Zarzeczu zapytaliśmy:  

co to jest budżet?

Sonda
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Zbliża się okres Świąt Boże-
go Narodzenia. Czas, kiedy po-
winna panować powszechna 
zgoda i szacunek. W związku 
z ostatecznymi rozstrzygnięcia-

mi dotyczącymi budowy stadionu w Gołębiu, ostatnie ty-
godnie były pełne napięć, sporów i niepotrzebnych kłótni. 
Już czas przestać oglądać się na to co było, tylko spojrzeć 
w przyszłość i razem działać na rzecz Gminy Puławy i jej 
mieszkańców. Rok 2020 będzie bardzo trudny dla naszych 
finansów. Dlatego razem musimy szukać najlepszych roz-
wiązań. Liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Ostatnie miesiące były bardzo owocne w gminnych 
inwestycjach. Zakończyliśmy przebudowę ulicy Żuławy 
w Gołębiu.  Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 686 
161,01 zł. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 656 
975 zł. Pod koniec tego roku zostały zrealizowane kolejne 
inwestycje z funduszu sołeckiego. W Łęce i Tomaszowie 
powstały siłownie plenerowe. W Janowie dzieci już mogą 
korzystać z wieży ze zjeżdżalnią, huśtawki podwójnej i wa-
gowej oraz bujaka. O nowy zestaw zabawowy wzbogacił 
się także plac zabaw w Matygach. Podpisaliśmy już także 
umowę na budowę placu zabaw na terenie Przedszkola 
w Gołębiu.

W październiku obchodziliśmy XIX Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej w Górze Puławskiej. W tym roku program wy-
darzeń był naprawdę bogaty. Każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś interesującego. Nie zabrakło Biegów Papieskich, 
wspólnej modlitwy czy spotkań z ciekawymi osobami. Dni 
Kultury Chrześcijańskiej to także koncerty. W tym roku 
wystąpił zespół Lubelska Federacja Bardów. Na zakończe-
nie XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej odbył się Wieczór Kul-
tury Romskiej. Setki osób mogło podziwiać m.in. występ 
zespołu Cyganeria z Góry Puławskiej. Żywiołowy taniec, 
kolorowe stroje i radosna muzyka na długo pozostanie 

w pamięci widzów. Gratuluję organizatorom wspaniałego 
przygotowania wydarzenia, które na stałe wpisało się 
w tradycję naszej Gminy.

Listopad to miesiąc, w którym wspominamy zmarłych 
członków rodziny, naszych przyjaciół i znajomych. Tłumnie 
odwiedzaliśmy cmentarze, aby choć chwilę pomodlić się, 
zapalić znicze czy złożyć kwiaty. To zawsze czas refleksji 
i zadumy, na który na co dzień brakuje nam czasu.

Z całego serca dziękuję wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Puławy za liczny udział w obchodach odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Gó-
rze Puławskiej i Gołębiu. Pokazujemy, że jesteśmy dumni 
z bycia Polakami i pomimo różnic w poglądach są sprawy, 
które nas zawsze jednoczą i stoją ponad podziałami.

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy powinniśmy być 
jeszcze bardziej wyczuleni na potrzeby osób samotnych, 
starszych i ubogich. Zwracajmy uwagę na to, czy wszyscy 
mają ciepło w domach, czy mają co jeść. Reagujmy nim 
będzie za późno na pomoc.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Miesz-
kańcom i Gościom Gminy Puławy, składam najserdecz-
niejsze życzenia. Niech te najpiękniejsze dni w roku, będą 
przeżywane w gronie najbliższych, w atmosferze wigilijnej 
wieczerzy i w duchu polskiej tradycji. Niech ten wyjątko-
wy czas przyniesie Państwu pokój, nadzieję i wzajemną 
życzliwość. Dziękuję za dotychczasową owocną współ-
pracę. W Nowym 2020 Roku życzę Państwu wszelkiej 
pomyślności!

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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29 października 2019 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Jędrych podpisali 
z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Puławy”.

Zadanie to obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, tj.:
• Publiczne Przedszkole w Górze Puławskiej,
• Gminne Przedszkole w Gołębiu,
• Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu,
• Szkoła Podstawowa w Bronowicach,
• Urząd Gminy Puławy.
W powyższych budynkach zakres prac obejmuje m.in.:
• docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• wymianę oświetlenia na energooszczędne,
• remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz poprawa 
komfortu cieplnego użytkowników.

Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 4 424 559,78 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 
2 626 935,93 zł, wkład własny Gminy Puławy  wynosi 1 797 623,85 zł. Planowany termin realizacji robót budowlanych 
to lata 2020 - 2021.

Tekst Anna Wadas

Gmina Puławy złożyła wnioski o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na „Modernizację instalacji oświetlenia drogowego na 
terenie Gminy Puławy” oraz „Budowę instalacji energo-
oszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy 
Puławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 
5.5. Promocja niskoemisyjności.

Pierwszy z projektów zakłada wymianę istniejących 
lamp oświetleniowych na energooszczędne lampy LED 
wraz z zastosowaniem systemu sterowania oświetleniem. 
Drugi z projektów zakłada budowę nowego energooszczęd-
nego oświetlenia drogowego wraz z systemem sterowania 

na terenie miejscowości: Anielin, Borowa, Bronowice, Do-
brosławów, Góra Puławska, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, 
Kolonia Góra Puławska, Niebrzegów, Piskorów, Skoki oraz 
Sosnów.

Główną korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie 
poprawa jakości środowiska naturalnego, dzięki ogranicze-
niu emisji gazów związanych z produkcją energii elektrycz-
nej, redukcja kosztów energii elektrycznej oraz zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szacunkowy łączny koszt obydwu projektów to kwo-
ta 5 688 210,14 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 
3 943 136,11 zł.

Tekst Anna Wadas

Rozpoczniemy termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej

Planujemy inwestycje w nowoczesne 
oświetlenie drogowe



5INWESTYCJE www.gminapulawy.pl

660 metrów nowego asfaltu, chodniki, kanaliza-
cja deszczowa i oświetlenie. Tak teraz wygląda uli-
ca Żuławy w Gołębiu. Wszystko dzięki zakończonej 
właśnie przebudowie, która została dofinansowana 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pod koniec maja w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim, została zawarta umowa pomiędzy Woje-
wodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Gminą 
Puławy reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Brze-
zińskiego. Tym sposobem ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych została dofinansowana inwestycja 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy 
Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) - od km 0 
+ 420 do km 1 + 080,16”. Uzyskane w ten sposób 

wsparcie finan-
sowe wyniosło 
656 975 zł. Całkowita wartość 
inwestycji opiewała na kwotę 
1 686 161,01 zł. Ulica Żuławy 
na kilka miesięcy zamieniła się 
w wielki plac budowy. W poło-
wie listopada wszystkie prace 
zostały już ostatecznie odebra-
ne i mieszkańcy mogą znowu 
z niej korzystać. 

Tekst i fot. Paweł Nocek

Przebudowa ulicy Żuławy zakończona

Dostawa i montaż 28 wiat przystankowych to 
kolejny etap wdrażania w Gminie Puławy  projektu 
partnerskiego pn. „Rozwój zrównoważonego trans-
portu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WL na 
lata 2014 - 2020. 

Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sob-
czyk z Lipnik zrealizował zadanie za kwotę 130 
872,00 zł brutto, z czego kwota dofinansowania to 
72 766,97 zł.

Tekst Anna Wadas, fot. Agnieszka Chudzik

Nowe wiaty przystankowe w ramach 
unijnego programu
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W miejscowościach Janów, 
Łęka, Tomaszów, Gołąb i Matygi 
powstają kolejne w Gminie Puła-
wy miejsca rekreacji. Ze środków 
funduszu sołeckiego budowane 
są dwie siłownie zewnętrzne 
oraz dwa nowe i doposażenie 
dwóch istniejących już placów 
zabaw.

W Łęce na terenie OSP, w są-
siedztwie placu zabaw, powstała 
siłownia plenerowa. Na 6 nowych 
urządzeniach mieszkańcy mogą 
zadbać o swoją kondycję fizyczną. 
Wykonanie niezbędnej dokumen-
tacji, dostawa i montaż sprzętu 
kosztowały 18 399,78 zł. Druga 
siłownia zewnętrzna powstała na 
działce gminnej w centrum Toma-
szowa. Zakupiono i zamontowano 
4 urządzenia do ćwiczeń oraz 2 
ławki i kosz na śmieci. Wartość 
inwestycji wyniosła 16 193,52 zł. 

Mieszkańcy Janowa środki 
funduszu sołeckiego przeznaczyli 
na budowę placu rekreacyjnego. 
Najmłodsi mieszkańcy mogą już 
korzystać z nowych urządzeń pla-
cu zabaw - wieży ze zjeżdżalnią, 
huśtawki podwójnej i wagowej 
oraz bujaka. Ponadto została 
zamontowana ławka i kosz na 
śmieci. Koszt placu zabaw wy-
niósł 13 454,75 zł. W Matygach 
istniejący już plac zabaw wzbo-
gacił się o zestaw zabawowy o 
wartości 13 773,54 zł. Ponadto 
podpisano umowy na wykonanie 
placu zabaw na terenie Przed-
szkola w Gołębiu za łączną kwotę 
36 391,67 zł.

Tekst i fot.  
Agnieszka Chudzik

Nowe miejsca rekreacji w Gminie Puławy
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Ostatnie miesiące okazały się rozstrzygające dla budo-
wy stadionu w Gołębiu. Radni Gminy Puławy zadecydo-
wali, że stadion jest priorytetową inwestycją, która musi 
zostać jak najszybciej zrealizowana.

15 października 2019 r. zostały otwarte oferty 4 wyko-
nawców, którzy zgłosili się do trzeciego przetargu nieogra-
niczonego na „Budowę boiska sportowego wraz z zaple-
czem w miejscowości Gołąb”. Początkowo Gmina Puławy 
zamierzała przeznaczyć na tę inwestycję maksymalnie 4 
255 442,71 zł. Jednak najtańsza złożona oferta opiewała 
na sumę 4 876 950,00 zł. 

W takiej sytuacji przetarg mógł zostać unieważniony. 
Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński zwrócił się jed-
nak o opinię w tej sprawie do Rady Gminy Puławy. 

Proponuję, aby przetarg unieważnić i rozpisać nowy, 
w którym inwestycja zostałaby podzielona na 2 części – 
przekonywał radnych Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy 
Puławy. W pierwszej kolejności powinna zostać wykonana 
płyta boiska. W drugiej części zaplecze socjalne. Budowa 
w takim wariancie trwałaby maksymalnie 4 lata. Wydatki 
z budżetu Gminy również zostałyby rozłożone w dłuższym 
czasie, nie blokując środków na inne zadania, w tym drogi 
czy oświetlenie – dodaje. 

Rada Gminy Puławy niejednogłośnie opowiedziała się 
jednak za wariantem pierwotnym, czyli budowy stadionu 
w przeciągu dwóch lat. Brakujące około 700 000 zł radni 
zabezpieczyli w budżecie Gminy.

W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji, Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński 
zwrócił się w listopadzie 2019 r. z wnioskiem do Starosty 
Puławskiego – Danuty Smagi i Rady Powiatu Puławskiego 
o wsparcie inwestycji w Gołębiu. Od wielu lat bowiem 
trwa bardzo owocna współpraca pomiędzy Gminą Puławy 
a Powiatem Puławskim  w zakresie budowy i modernizacji 
dróg. Gmina, chociaż jako samorząd z przyczyn oczywistych 
uboższa niż Powiat, udzielała dotychczas pomocy finan-
sowej na inwestycje realizowane przez Powiat Puławski 
na drogach powiatowych, położonych na terenie Gminy. 

Skutkowało to bardzo odczuwalnym dla mieszkańców 
Gminy faktem, iż zmniejszała się w ten sposób ilość środ-
ków z budżetu Gminy, które mogły być przeznaczone na 
realizację zadań własnych, w szczególności budowę dróg 
gminnych czy oświetlenia drogowego. Biorąc pod uwa-
gę okres od 2011 roku, wysokość przekazanej powiatowi 
przez samorząd gminny pomocy wyniosła blisko 3,5 mln 
złotych. W czasie, kiedy zamykany był skład 42. Kuriera 
Gminy Puławy, Wójt Gminy Puławy nie otrzymał jeszcze 
żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

Warto dodać, że na budowę stadionu w Gołębiu udało 
się już wcześniej uzyskać dofinasowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 1 609 200 złotych.

Tekst Paweł Nocek, Radosław Kosmala

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena (zł) Okres gwarancji 
(ilość lat)

1. „TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” S.A. 
ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa 6 296 685,46 5

2.

„STRABAG” Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - Lider 

oraz 
„STRABAG AG” 

ul. Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal/Drau,  
Austria - Partner

6 330 717,50 5

3. „TEL - BRUK” Radosław Telenga 
ul. Czartoryskiego 13 / 57, 42-202 Częstochowa 4 876 950,00 5

4. „PRZESIĘBIORSTWO EL - IN” Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice 7 682 573,85 5

Stadion w Gołębiu będzie wykonany  
do 2021 r.
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Trwa analiza ankiet zebranych wśród mieszkańców 
lewobrzeżnej części Gminy Puławy odnośnie chęci przy-
łączenia do planowanej sieci gazowej. Według informacji 
przekazanych przez przedstawicieli Polskiej Spółki Ga-
zownictwa Sp. z o.o., jest szansa aby inwestycja została 
zrealizowana w przeciągu 5 lat. Dużo będzie zależało od 
ilości osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci ga-
zowej.

Przypomnijmy, że 26 września w Górze Puławskiej 
doszło do spotkania mieszkańców i władz Gminy Puławy 
z przedstawicielami Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
W czasie debaty dowiedzieliśmy się o nowej koncepcji 
rozbudowy sieci gazowej. Główny gazociąg, w pierwszej 
kolejności, ma zostać poprowadzony od strony Radomia 
do miejscowości Pająków, która znajduje się na styku woje-
wództw lubelskiego i mazowieckiego. Stamtąd gazociąg ma 
zostać przedłużony wzdłuż drogi krajowej nr 12 w kierunku 
Wisły. Od głównego gazociągu mają być rozprowadzone 
nitki odchodzące do poszczególnych miejscowości czy osie-
dli. Jedna ze wcześniejszych koncepcji zakładała np., że gaz 
zostanie doprowadzony do Gminy Puławy pod dnem Wisły 
od strony Parchatki.

Sołtysi na spotkaniu, które odbyło się 4 października 
w Gminie Puławy, otrzymali specjalne ankiety, z którymi 
udali się z nimi do swoich mieszkańców. Część osób ankiety 
składało osobiście w Urzędzie Gminy Puławy. W ankietach 
należało podawać w jakim celu chcielibyśmy wykorzysty-
wać gaz (kuchenka, ogrzewanie wody, ogrzewanie budyn-
ku). Na podstawie wypełnionych ankiet, zostanie ocenione 

jak duże jest zaintere-
sowanie przyłącze-
niem do sieci gazowej 
ze strony mieszkańców 
oraz jakie byłoby po-
tencjalne zużycie gazu. 
Dowiemy się wtedy, 
czy inwestycja miałaby 
szansę się zwrócić na-
wet w długim okresie 
czasu. Co ważne, an-
kieta nie była żadnym 
zobowiązaniem do póź-
niejszego podpisania 
umowy.

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
odwiedzili już przedsiębiorców z lewobrzeżnej części Gminy 
Puławy, których pytali o chęć przyłączenia do sieci gazowej. 
W tej samej sprawie odbyło się także pierwsze spotkanie 
z władzami Gminy Janowiec.

Jakie będą szacowane koszty dla mieszkańców zwią-
zane z przyłączeniem do sieci gazowej?

Przyłącze gazowe od gazociągu do granicy działki, bę-
dzie kosztowało około 2 300 zł (jeśli odległość przekroczy 
15 metrów, każdy kolejny metr to dodatkowy koszt około 
80 zł). Po stronie mieszkańców będą także koszty przyłącza 
gazowego od granicy działki do domu. 

O dalszych rozstrzygnięciach odnośnie rozbudowy sieci 
gazowej w lewobrzeżnej części Gminy Puławy, będziemy 
Państwa na bieżąco informować poprzez stronę interne-
tową Gminy, oficjalny profil na Facebooku, na plakatach 
i ogłoszeniach parafialnych.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Sieć gazowa w lewobrzeżnej części Gminy 
Puławy coraz bliżej? 
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Nowe ubrania bojowe i ko-
szarowe, rękawice oraz drabina. 
To tylko część sprzętu jaki trafi 
do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Leokadiowie. Wszystko dzię-
ki podpisanej 25 października 
2019 r. umowie w ramach tzw. 
Funduszu Sprawiedliwości pro-
wadzonego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości.

Bardzo cieszymy się z uzy-
skanej dotacji – mówi Zdzisław 
Urbanek – prezes OSP w Leoka-
diowie. Szczególne słowa po-
dziękowania należą się Panu 
Arturowi Kwapińskiemu – pre-
zesowi Stowarzyszenia „Prze-
szłość-Przyszłości”, który bardzo 
pomógł w przygotowaniu wnio-
sku – dodaje.

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości będą wydane do 31 grud-
nia 2019 r. Zakupiony sprzęt od razu trafi do druhów z OSP w Le-
okadiowie.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celo-
wym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, 
przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach tego 
funduszu wsparcie mogą otrzymywać również ochotnicze straże 
pożarne.

Tekst i fot. Paweł Nocek

57 129,34 zł dla OSP w Leokadiowie
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4 listopada 2019 r. Pani Józefa Woszczyk z Łęki skończyła 100 lat! Z tej okazji Wójt 
Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński odwiedził Panią Józefę z najserdeczniejszymi 
życzeniami. Oczywiście nie mogło zabraknąć bukietu pięknych kwiatów. Spotkanie 
było okazją do przekazania listu od Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego. 

Pani Józefa pochodzi 
z Łęki, gdzie spędziła 
większość dotychcza-
sowego życia. Obecnie 
mieszka w Puławach 
razem z rodziną, która 
bardzo troskliwie nią 

się opiekuje. Co jest sekretem długowieczności Pani Jó-
zefy? Być może to, że przez całe swoje życie Pani Józefa 
unikała wszelkiego alkoholu. 

„Z okazji pięknego jubileuszu 100. rocznicy urodzin 
składam Pani w imieniu władz oraz wspólnoty samorzą-
dowej Gminy Puławy, serdeczne gratulacje oraz z serca 
płynące życzenia. Gratuluję osiągnięcia tak pięknego, 
a przy tym rzadkiego w ludzkim życiu wieku. Ciesząc się 
z Panią i Rodziną tymi pięknymi urodzinami, życzę jesz-
cze wielu długich lat życia w dobrym zdrowiu, oraz otoczeniu najbliższych.” –  napisał Wójt Gminy Puławy – Krzysztof 
Brzeziński w liście gratulacyjnym skierowanym do Pani Józefy.

Warto dodać, iż na terenie Gminy Puławy obecnie zameldowane są 3 panie, które ukończyły 100 lat. Najstarsza 
mieszkanka Gminy Puławy pochodzi ze Smogorzowa. W tym roku skończyła 103 lata. Serdecznie gratulujemy.

Tekst i fot. Paweł Nocek

100. urodziny Pani Józefy Woszczyk!
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Mieszkańcy i władze Gminy Puławy oraz funk-
cjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pu-
ławach wzięli udział w debacie na temat bezpie-
czeństwa.

Debata odbyła się w środę 6 listopada na małej 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Górze 
Puławskiej. Mieszkańcy mogli poznać jakie są naj-
bardziej niebezpieczne zdarzenia na terenie Gmi-
ny. Dowiedzieli się o nowych metodach działania 
oszustów i złodziei. Zapoznali się także z Krajową 
Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa czy aplikacją 
„Moja Komenda”.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Debata na temat bezpieczeństwa  
w Gminie Puławy

„SunEnergy Poland” Sp. z o. o. z sie-
dzibą w Puławach wykonała i uruchomiła 
instalację fotowoltaiczną wytwarzającą 
energię elektryczną z promieniowania sło-
necznego o mocy 15,6 kW (z możliwością 
jej rozbudowy do 30 kW) na gruncie nie-
ruchomości stacji uzdatniania wody przy 
ul. Polnej w miejscowości Gołąb. Wytwo-
rzona energia wykorzystywana będzie na 
potrzeby własne obiektu, tj. do zasilania 
urządzeń funkcjonujących na ujęciu wody. 
Dzięki pracy instalacji fotowoltaicznej, na-
stąpi obniżenie kosztów zużywania energii, 
a jej nadmiar będzie bilansowany z energią 
pobraną z sieci elektroenergetycznej.

W celu zoptymalizowania produkcji 
energii zastosowano zdalny system wizu-
alizacji aktualnych procesów farmy foto-
woltaicznej. Monitoring działania instalacji 
i wytwarzania energii możliwy jest z siedziby stacji - ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. System 
zarządzania energią zostanie wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń, jak również prezentacji danych poprzez 
wyświetlanie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora, pełniąc funkcję informacyjną.

Całkowity koszt zadania to kwota 135 924,84 zł.
Tekst Anna Wadas

Słońce zasila stację uzdatniania wody  
w Gołębiu
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Zbliża się okres zimowy. W związku z tym 
proszę mieszkańców Gminy Puławy o zaan-
gażowanie w pomoc międzysąsiedzką, skie-
rowaną w szczególności do osób samotnych, 
starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin 
wielodzietnych. Proszę zwracać uwagę na to, 
czy osoby te są w stanie samodzielnie przygo-
tować sobie posiłek, zrobić zakupy, pójść do 
lekarza, ogrzać mieszkanie, zgromadzić opał, 
odpowiednio się ubrać itp. Proszę Państwa 
o wrażliwość na wszelkie niepokojące sytuacje 
i reagowanie na nie. Proszę także informować 
o nich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puławach, tel. (81) 889 05 19.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Bezpłatna infolinia
dla osób bezdomnych:

tel. 987
(Wojewódzkie Centrum

Zarządzania Kryzysowego
w Lubelskim Urzędzie

Wojewódzkim)

Prośba o pomoc międzysąsiedzką w okresie 
zimy (i nie tylko)

Czad zabija po cichu!
Jest bezbarwny, bezwonny, bez smaku i śmiertelnie 

niebezpieczny. Tlenek węgla (CO), bo o nim mowa, popu-
larnie nazywany jest czadem. Powstaje podczas procesu 
niepełnego spalania materiałów palnych – gazu, paliw 
płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpo-
wiedniej ilości tlenu, niezbędnej do całkowitego spala-
nia. Tlenek węgla może być również produktem spalania 
gazu ziemnego. Czad jest gazem bardzo niebezpiecznym 
ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ ła-
twiej niż tlen łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie 
zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż słu-
żąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglo-
bina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do 
niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi 
do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% 
objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. 

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego 
roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadzie-
siąt osób.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia 
CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksy-
hemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które 
mogą mieć różne natężenie, należą:

• ból głowy;
• zaburzenia koncentracji;
• zawroty głowy;
• osłabienie;
• wymioty;
• konwulsje, drgawki;
• utrata przytomności;
• śpiączka;
• zaburzenia tętna;
• zwolniony oddech.
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Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okre-
sie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania 
mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem 
w większości przypadków są:

• wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
• niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
• niesprawne przewody kominowe budynków;
• niedrożna wentylacja pomieszczeń;
• pożary.
Jak uchronić się przed powstawaniem czadu:
•  przeprowadzać kontrole techniczne, w tym spraw-

dzać szczelności przewodów kominowych i syste-
matycznie je czyścić;

•  systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru do kratki wen-
tylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka 
powinna przywrzeć do kratki;

•  nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyj-
nych;

•  upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy 
termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie 
z instrukcją producenta;

•  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić 
poprawność działania systemów wentylacji po-

mieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych 
technologiach zapewniają dużą szczelność;

•  często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa 
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet nie-
wielkie, rozszczelnienie okien;

•  zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tle-
nek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa 
się proces spalania;

•  w wypadku zaobserwowania objawów takich jak 
duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją 
przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia 
czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie 
i zasięgnąć porady lekarskiej.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych 
z tlenkiem węgla i tego jak im zapobiec na stronie Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

http://www.straz.gov.pl/porady/czad
Instytucjami monitorującymi zagrożenie jest Państwo-

wa Straż Pożarna oraz Nadzór Budowlany.

Opracowanie Paweł Nocek na podstawie materiałów 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
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Nareszcie! Po wielu miesiącach oczekiwania pociągi wróciły do regularnego kursowania 
pomiędzy Dęblinem a Lublinem. 

Na początku grudnia 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespół 
Projektu Unijnego IRR1/3 wydał komunikat, w którym powiadamia, że od dnia 05.12.2019 r. zostanie wznowiony ruch 
kolejowy w zakresie jazd zapoznawczych, natomiast od dnia 14.12.2019 r. w zakresie regularnego ruchu pociągów po 
jednym torze na odcinku Dęblin - Lublin.

Warto dodać, ze na razie pociągi będą przemieszczały się w obu kierunkach na odcinku Dęblin - Lublin tylko po 
torze nr 2.

W związku z ponownym kursowaniem pociągów apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu 
przejazdów kolejowych.

Opracowanie Paweł Nocek na podstawie komunikatu nadesłanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum 
Realizacji Inwestycji Region Centralny

Pociągi wróciły na tory

Po wielu miesiącach utrudnień, 11 października 2019 r. stary most im. Ignacego Mościckiego na Wiśle został 
otwarty. Remont przeprawy wyniósł około 20,5 mln zł. 

Generalnym wykonawcą zadania 
„Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. 
Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
874 Zarzecze - Puławy (dawna droga 
gminna nr 112801L) była firma INTOP 
Warszawa Sp. z o.o. Zakres zleconych 
prac przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
był bardzo duży. Cała stalowa konstruk-
cja mostu została oczyszczona, zabez-
pieczona przed rdzą i pomalowana. 
Część elementów została wymienio-
na na zupełnie nowe,  w tym bariery 
ochronne czy chodnik dla pieszych. 
Początkowo remont był planowany do 
2020 r. Wykonawca jednak tak poukła-
dał harmonogram prac, że zakończyły 
się one wcześniej niż początkowo zakła-
dano. Wiązało się to jednak z dużymi 
utrudnieniami dla kierowców, bowiem 
na kilka miesięcy stary most został całkowicie wyłączony z użytkowania dla samochodów. Na szczęście przynajmniej 
przez kolejnych kilkanaście lat na starym moście nie powinno być już przeprowadzanych większych remontów.

Stary most im. Ignacego Mościckiego na Wiśle znajduje się w zarządzaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
Jeszcze kilka lat temu, po otwarciu obwodnicy Puław, przeprawa miała przypaść do Gminy i Miasto Puławy. Gdyby 
nie starania m.in. Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego, część dawnej drogi krajowej nr 12 wraz z mostem, 
zostałby oddany pod władanie Gminy i Miasta Puławy. Oznaczałoby to wiele milionów złotych, które musiałyby być za-
bezpieczone w budżetach obu jednostek na przeprowadzenie remontu i bieżące utrzymanie przeprawy wraz z drogą.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Stary most otwarty
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Od wielu lat samorząd Gminny Puławy upamiętnia 
miejsca pochówku poległych żołnierzy, groby zasłużonych 
mieszkańców Gminy Puławy a także pomniki, które są im 
poświęcone. Każdego roku lista odwiedzanych przez pra-
cowników Urzędu Gminy Puławy wydłuża się. Pragniemy, 
aby nie było ani jednego grobu czy pomnika, przy którym 
nie zapłonęły by znicze. W ten sposób oddajemy hołd tym, 
którzy byli przed nami. Niech odpoczywają w pokoju wiecz-
nym…

Jeśli mają Państwo jakieś informacje o lokalizacji miejsc 
pochówku żołnierzy, partyzantów i innych osób, zasłużo-
nych dla społeczeństwa Gminy Puławy, o których szcze-
gólnie należałoby pamiętać, prosimy o kontakt osobisty 
(Urząd Gminy Puławy, pok. 212), telefoniczny (81 889 05 
02) lub mailowy (michal.kramarczyk@pulawy.gmina.pl).

Tekst Paweł Nocek, fot. Michał Kramarczyk

Pamiętamy o bohaterach i zasłużonych mieszkańcach Gminy Puławy
Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci

   Wisława Szymborska
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Szanowni Państwo !
W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się już nie tylko osoby starsze i samot-

ne, apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a zwłaszcza wtedy, gdy 
są one zainteresowane przekazaniem im pieniędzy. 

W tym roku na terenie powiatu puławskiego doszło do kilku oszustw, podczas których  osoby oszukane straciły 
wszystkie oszczędności życia. Doszło także do kilkunastu prób oszustw, ostatnio na terenie gmin Kazimierz Dolny i Pu-
ławy. Największą kwotą jaką jednorazowo przekazano oszustom było prawie 100 tysięcy złotych. 

Sprawcy oszustw telefonują najczęściej na numery stacjonarne i podszywając się pod osobę z rodziny proszą o pilne 
wsparcie finansowe, spowodowane nagłym wydarzeniem, np. wypadkiem drogowym, aresztem. Bywa także, że przed-
stawiają się jako prokuratorzy lub policjanci, którzy rozpracowują szajkę oszustów. Osoby, które telefonują najczęściej 
proszą o dochowanie tajemnicy. Nigdy nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu „znajo-
memu”, który w istocie też jest oszustem. Z kolei pieniądze przekazane na konto, natychmiast są przez nich wypłacane 
na drugim końcu kraju. Wykorzystując dobroduszność, uprzejmość, ufność i łatwowierność, bez skrupułów okradają 
ludzi z oszczędności. 

Aby nie stać się ofiarą oszustów:
–  APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PO-

DAWAĆ SIĘ ZA KREWNYCH, POLICJANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH INSTYTUCJI.
–  APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM 

NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ !! 
– W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.
Ważna informacja – obecnie na terenie Polski obowiązuje jeden numer alarmowy – 112 !
 Apel ten przekażmy swoim bliskim, rodzicom, krewnym, sąsiadom. 

Podkom. Ewa Rejn-Kozak
Komenda Powiatowa Policji w Puławach

APEL

Nie dały się oszukać, że ktoś z rodziny miał wypadek i potrzebuje pieniędzy
Oszuści podający się za członków rodziny, którzy mieli wypadek i potrzebują pieniędzy próbowali wyłudzić pieniądze 

od mieszkanek Rzeczycy i Kolonii Rzeczyca w gm. Kazimierz Dolny. Kobiety, które odebrały telefony z prośbą o prze-
kazanie pieniędzy, nie dały się zwieść oszustom i rozłączyły rozmowę, a następnie powiadomiły Policję. Apelujemy 
o ostrożność. Działalność oszustów nasila się, szczególnie przed świętami. 

Niedawno w gminie Kazimierz Dolny doszło do dwóch prób oszustwa. Tym razem przestępcy próbowali przekonać 
rozmówczynie, do których zadzwonili na telefony stacjonarne, że są osobami z rodziny i potrzebują pomocy. Płaczli-
wym głosem, dzwoniące osoby twierdziły, że spowodowały wypadek i potrzebują pieniędzy żeby polubownie załatwić 
sprawę i nie trafić do aresztu. W obydwu przypadkach, mieszkanki Rzeczycy i Kolonii Rzeczyca nie uwierzyły oszustkom 
i rozłączyły rozmowę. O całej sytuacji powiadomiły Policję. 

Warto wspomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce wczoraj w powiecie opolskim. Tam z kolei, aż dziesięciokrotnie 
oszuści próbowali wyłudzić pieniądze podając się za policjantów i prokuratorów.  Na szczęście również trafili na osoby 
rozsądne, które nie uwierzyły w opowiadane im historie i nie doszło do przekazania pieniędzy. 

UWAGA!!! 
Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znamy. Nasza czujność i ograniczone zaufanie może 

uchronić Nas przed nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Pamiętajmy, iż policjanci nigdy nie proszą 
o przekazanie pieniędzy, nie informują również telefonicznie o szczegółach spraw, które prowadzą. Gdy ktoś dzwoni 
w takich sprawach i masz podejrzenie, że może to być oszustwo, powiadom Policję dzwoniąc pod numer 112.

Podkom. Ewa Rejn-Kozak
Komenda Powiatowa Policji w Puławach



17INFORMACJE www.gminapulawy.pl

Policjanci z Puław przestrzegają przed najnowszymi oszustwami interneto-
wymi – kliknięcie w ofertę za 1 euro i podanie numeru karty bankomatowej 
kończy się wyczyszczeniem konta bankowego. W ten sposób dwoje mieszkań-
ców Puław straciło wszystkie środki zgromadzone na kontach. Przedstawiamy 
porady jak tego uniknąć.

Do obydwu zdarzeń doszło w listopadzie w Puławach. 47 latka podczas 
robienia zakupów internetowych zauważyła ofertę wypróbowania telefonu 
komórkowego za wyjątkowo niską cenę – 1 euro. Kobieta kliknęła w link do 
oferty, będąc przekonaną, że pochodzi ona z popularnego sklepu interneto-
wego gdzie robiła zakupy. 

Po kliknięciu w okienko, nastąpiło przeniesienie na stronę, gdzie znajdował się formularz składający się z podstawo-
wych danych osobowych oraz numeru karty bankowej. Będąc przekonaną, że kupuje telefon za 1 euro, 47 latka wypeł-
niła formularz podając swoje dane. Następnego dnia zorientowała się, że z jej konta zniknęła nie tylko równowartość 
1 euro, ale również kilkaset złotych, które miała na rachunku. Jak bywa w takich przypadkach, telefonu oczywiście nie 
otrzymała. 

Z podobną sytuacją spotkał się również 42 letni mieszkaniec Puław. On z kolei został oszukany podczas zakupu obu-
wia. Okazało się, że poza pieniędzmi za buty i równowartością 1 euro, z jego konta zniknęło blisko 2 tysiące złotych. On 
również, realizując transakcję musiał podać swoje dane oraz numer karty bankowej. W jego przypadku oszuści dokonali 
w sumie 4 transakcji, w ciągu dwóch dni. Po sprawdzeniu danych na koncie wyszło na jaw, że firmy podane w adresach 
przelewów nie istnieją, a konta bankowe, na które „poszły” przelewy zostały natychmiast opróżnione z pieniędzy. 

Krótki poradnik o tym, jak nie dać się oszukać

Policjanci ostrzegają i przypominają – dokonując transakcji internetowych należy zachować ostrożność, a przede 
wszystkim kierować się rozsądkiem. 

Oszustwa na 1 euro polegają głównie na tym, że obok oferty prawdziwej, wyświetlana jest oferta fałszywa, zazwyczaj 
umieszczona na podrobionej stronie internetowej, łudząco przypominającej tę, z której aktualnie korzystamy. Podra-
biane są strony internetowe sklepów, popularnych portali, ale także gazet i portali informacyjnych.

Zdarza się także, że oszuści, chcąc uwiarygodnić swoją „ofertę” opisują zmyślone historie osób, które już zakupiły 
ich produkty. Historyjki są tak napisane, że czytająca je osoba jest w stanie uwierzyć w prawdziwość oferty i podejmuje 
decyzję o kliknięciu w promocyjny link. Bywa także, że oszuści udają dziennikarzy popularnych czasopism i informują 
czytelników, że oni już zweryfikowali promocję zamawiając oferowany produkt – na dowód tego wklejają do oferty 
zmodyfikowane zdjęcie. 

Fałszywe oferty często zawierają też aktualizację, która ma wywołać u czytelników poczucie uciekającej im sprzed 
nosa okazji, np. „Promocja kończy się dziś o północy, nie czekaj, zamów już dziś, zostało tylko 100 egzemplarzy”. 

Pod fałszywymi ofertami wyświetlane są liczne komentarze, zamieszczone rzekomo przez osoby, które skorzystały 
z promocji za 1 euro i są z niej zadowolone. 

Oszuści znaleźli też sposób na wątpliwości kupującego i próbę wycofania się z transakcji – próba anulowania sub-
skrypcji w tej usłudze wymaga UWAGA! – podania swoich danych łącznie z danymi karty płatniczej. 

Z tego powodu przed dokonaniem transakcji finansowej zawsze powinniśmy sprawdzić certyfikat bezpieczeństwa 
strony www, na której się znajdujemy, aby upewnić się, że nie jest podrobiona. Przede wszystkim jednak, nie należy 
wierzyć w wyjątkowe okazje i nierealnie niskie ceny!

Podkom. Ewa Rejn-Kozak
Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Ostrzeżenie przed oszustwami na 1 euro !
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13 grudnia (data symbo-
liczna) 2016 roku w Puławach, 
dzięki inicjatywie Roberta 
Małkusa nauczyciela szkoły 
podstawowej w Bronowi-
cach, powstało Puławskie To-
warzystwo Miłośników Gór. 
Obecnie liczy ono ponad 30 
członków. Towarzystwo po-

wstało, by promować zdrowy styl życia, piękno górskiej 
przyrody i integrować społeczeństwo lokalne.

W Towarzystwie jest wiele osób, które kochają góry, 
czują je i próbują zarazić miłością do nich. To jest piękne 
i cudowne. Z chwilą powstania Towarzystwa trzeba było 
jednak wymyślić ideę, wokół której będą koncentrowały się działania 
jego członków. Statut Towarzystwa to nie wszystko, choć znajdują się 
tam bardzo szczytne cele i zadania (można się z nimi zapoznać na stronie 
Towarzystwa na FB).

 Dzięki inicjatywie Krysi Cieniuch (jednej z założycielek) członkowie 
Towarzystwa zaangażowali się w nową formę działalności – przystą-
pili do Klubu Korony Zdobywców Gór Polski, by zdobywać najwyższe 
szczyty polskich gór. Góry Polski tworzą 28 pasm, z których każde ma 
swoje najwyższe wzniesienie. Jako pierwszy skompletował wszystkie 
szczyty Eugeniusz Kochaniec – skarbnik Towarzystwa, wspaniały człowiek 
i cudowny kompan górskich wędrówek. Następny był Robert Małkus – 
prezes, a w kolejce czekają kolejni członkowie Towarzystwa. Zdobycie 
każdego szczytu musi być udokumentowane i zweryfikowane przez specjalną komisję podczas posiedzenia Loży Zdo-
bywców Korony Gór Polski.

Wszystkie górskie wyprawy integrują członków Towarzystwa oraz dostarczają niezapomnianych wrażeń z obcowania 
z górską przyrodą. Cieszymy się bardzo, że Towarzystwo się rozrasta, ale nie ukrywamy, iż liczymy na kolejnych nowych 
członków. Serdecznie zapraszamy na spotkania Towarzystwa, które odbywają 
się w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4 
oraz do odwiedzania naszej strony na FB.

Z górskim pozdrowieniem Robert Małkus

Dołącz do Puławskiego Towarzystwa 
Miłośników Gór
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W poniedziałek 14 października przypada Dzień Edu-
kacji Narodowej popularnie nazywanym Dniem Nauczy-
ciela. Z tej okazji wszystkim pedagogom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia: wielu sukcesów zawodowych, 
satysfakcji i spełnienia z wykonywanej pracy, wspaniałych 
i zdolnych uczniów oraz wysokich zarobków adekwatnych 
do wykonywanych obowiązków.

Święto Komisji Edukacji Narodowej w Gminie Puławy, 
jest także okazją do spotkania władz Gminy z dyrektorami 
podległych placówek. Podczas wspólnego świętowania, 
szefowie szkół oraz Agnieszka Bociańska – kierownik Samo-
rządowej Administracji Placówek Oświatowych, otrzymali 
z rąk Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego oraz 
Zastępcy Wójta Gminy Puławy – Norberta Staszaka m.in. 
listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Pamiętamy o nauczycielach  
z okazji ich święta

Spotkanie z proboszczem
Spotkanie z ks. Michałem Warchołem – nowym proboszczem Parafii 

pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Nowy proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej od-

wiedził Urząd Gminy Puławy. Spotkanie było okazją do poznania pra-
cowników samorządowych i porozmawiania o problemach i planach na 
przyszłość.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Rodziny ofiar, władze Gminy Puławy oraz 
dziesiątki mieszkańców wzięło udział w uro-
czystościach związanych z 77. rocznicą zbrodni 
niemieckiej w Górze Puławskiej. 29 października 
1942 r. zostało powieszonych 20 mężczyzn. Wśród 
ofiar egzekucji znalazł się ówczesny proboszcz 
parafii w Górze Puławskiej – ks. Józef Benedykt 
Kownacki.

Obchody rozpoczęły się od mszy św. w intencji 
zamordowanych przez okupanta, która odbyła się 
w Kościele pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej. 
We mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe Gmi-
ny Puławy, Szkoły Podstawowej w Górze Puław-
skiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puław-
skiej i Bronowicach. Po jej zakończeniu, uczestnicy 
przeszli pod pomnik w centrum Góry Puławskiej, 
gdzie zostały złożone kwiaty, zapalone znicze i od-
mówiona modlitwa za pomordowanych. Kwiaty 
i znicze zostały także złożone na symbolicznej mo-
gile, która znajduje się na miejscowym cmentarzu 
parafialnym.

Zbrodnia w Górze Puławskiej była jednym z tra-
giczniejszych wydarzeń na terenie Gminy Puławy, 
dowodzącym okrucieństwa II Wojny Światowej. 
29 października 1942 r. w centrum miejscowości 
powieszono dwudziestu mężczyzn. Wśród ofiar eg-

zekucji znalazł się ówczesny proboszcz parafii w Górze Pu-
ławskiej – ks. Józef Benedykt Kownacki, który - jak wskazują 
wspomnienia mieszkańców i dokumenty parafialne – zginął 
jako pierwszy. Zbrodnia niemiecka miała być odwetem za 
zlikwidowanie przez oddział Armii Krajowej małżeństwa 
konfidentów, w nocy 2 października 1942 r.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Relacja z uroczystości 77. rocznicy zbrodni 
niemieckiej w Górze Puławskiej – część 1.
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Setki mieszkańców Gminy Puławy wzięło udział w ob-
chodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczysto-
ści odbywały  się w Górze Puławskiej oraz Gołębiu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Górze 
Puławskiej rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha pod przewod-
nictwem proboszcza ks. Michała Warchoła. W uroczystości 
wzięły udział poczty sztandarowe z Gminy Puławy, Szko-
ły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii 

Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bronowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoka-
diowie. Po mszy, uczestnicy udali się na cmentarz. Tam 
na mogile wojennej z czasów I wojny światowej zostały 
złożone kwiaty, zapalone znicze i odmówiona modlitwa 
za poległych.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Gminie Puławy
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gołębiu 
rozpoczęły się wieczorem, pod pomnikiem wzniesionym 
w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Oj-
czyzny. Znajduje się on na Skwerze Niepodległej. To tam, 
przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego, pla-
cówek oświatowych, domu kultury i organizacji społecz-
nych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Odmówiona została tak-
że modlitwa za żołnierzy walczących o niepodległą Polskę. 
Po uroczystości na Skwerze Niepodległej, odbyła się msza 
św. w kościele parafialnym pw. św. Floriana i św. Katarzyny, 
której przewodniczył proboszcz ks. Jerzy Węzka. Po mszy, 
uczestnicy obchodów mogli obejrzeć przepiękną część ar-
tystyczną. W uroczystościach w Gołębiu wartę honorową 
pełnili harcerze. Obecne były także poczty sztandarowe 
Gminy Puławy oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego  w Gołębiu.

Organizatorem obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości w Gołębiu była Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu przy współudziale Towarzystwa 
Przyjaciół Gołębia oraz Parafii pw. św. Floriana i św. Kata-
rzyny w Gołębiu.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Gmina Puławy po raz pierwszy wzięła udział w X Gali 
Turystyki. Zgłosiliśmy 9. Święto Truskawki do konkursu 
na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubel-
skiego 2019.

Do Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Woje-
wództwa Lubelskiego 2019 wpłynęło aż 37 zgłoszeń. Ka-
pituła konkursowa przyznała I miejsce Letniej Akademii 
Filmowej w Zwierzyńcu. Na II miejscu znalazły się Magicz-
ne Spotkania z Naturą – Poleski Park Narodowy. Ostatnie 
miejsce na podium przypadło Międzynarodowym Zawo-
dom Balonowym w Nałęczowie. Święto Truskawki w Gmi-
nie Puławy dobrze wypadło w głosowaniu internautów, 
gdzie zajęliśmy wysokie 14 miejsce. Wyprzedziliśmy m.in. 
Centrum Spotkań Kultur w Lublinie czy Muzeum Wsi Lu-
belskiej. Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Zwycięzcą 
głosowania zostało wydarzenie Szturm Twierdzy Zamość. 

X Gala Turystyki została zorganizowana przez Lubelską Re-
gionalną Organizację Turystyczną. Odbyła się 3 październi-
ka 2019 r. w Lublinie. Uroczystość uświetniły niezrównane 
pokazy załogi Fundacji Sztukmistrze.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Gmina Puławy na X Gali Turystyki

Chodzenie na szczudłach, gonienie z patykiem za 
fajerką czy wspólny taniec. Tak kiedyś dzieci i rodzice 
bawili się na podwórkach. O nieco zapomnianych grach 
i zabawach przypomniało Towarzystwo Przyjaciół Gołę-
bia organizując Piknik na Łąkach Bonowskich.

Piknik odbył się w  się w niedzielę 29 września. Na 
początku zostali nagrodzeni uczestnicy konkursu i warsz-
tatów w tworzeniu latawców. Zostały one zorganizowa-
ne na początku września pod okiem Doroty Skibińskiej 
i Agnieszki Capały. Na Łąkach Bonowskich można było 
sprawdzić czy powstałe modele latają wysoko. Oprócz 
tego, dla wszystkich miłośników samolotów i modeli 

latających, odbył się także specjalny pokaz. Moż-
na było również przejechać się bryczką, posłuchać 
i potańczyć przy dźwiękach akordeonu. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć ogniska i pieczonych kiełbasek. 
Przy tak wspaniałej atmosferze, nawet dorośli odkryli 
w sobie radość dziecka i poczuli się jak za dawnych 
lat… Miejmy nadzieję, że za rok również zobaczymy 
się na Pikniku na Łąkach Bonowskich.

 „Oderwij się od smartfona. Zabawy naszych 
dziadków” było zadaniem publicznym współfinan-
sowanym ze środków Powiatu Puławskiego.

Tekst i fot. Paweł Nocek

„Oderwij się od smartfona.  
Zabawy naszych dziadków”
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Kilkudziesięciu miłośników dwóch kijków wzięło udział 
w Jesiennym Rajdzie Nordic Walking. Była to już czwarta 
edycja imprezy organizowanej przez Fundację BezMiar, 
która promuje zdrowy tryb życia oraz przepiękne gołęb-
skie lasy.

Start i meta Jesiennego Rajdu 
Nordic Walking były zlokalizowa-
ne w nieistniejącej już wsi Bonów. 
Przed wyruszeniem w trasę, odbyła 
się obowiązkowa rozgrzewka. Dzięki 
instruktorom, można było nauczyć 
się jak powinna wyglądać prawidło-
wa technika chodu. Nie zabrakło 
także ćwiczeń wzmacniających i roz-
ciągających, które mają szczególnie 
pozytywny wpływ na „chodziarzy”. 
Na zakończenie Rajdu odbyło się 
wspólne ognisko i odkrywanie ta-
jemnic dawnej wsi Bonów.

Jesienny Rajd Nordic Walking 
był współfinansowany przez Gmi-

nę Puławy jako zadanie publiczne o charakterze pożytku 
publicznego. 

Tekst Paweł Nocek
Fot. Maryla Miłek

Z dwoma kijkami po gołębskich lasach
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Biegi Papieskie, koncert Lubelskiej Federacji Bardów 
czy Wieczór Kultury Romskiej. Te i inne atrakcje zostały 
przygotowane w ramach XIX edycji Dni Kultury Chrześci-
jańskiej. Wydarzenie było współfinansowane z budżetu 
Gminy Puławy.

W tym roku XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęły 
się od Biegów Papieskich. Świetna pogoda i atmosfera bie-
gu upamiętniająca Jana Pawła II sprawiły, że w zawodach 

wzięły udział całe rodziny. Każdy z uczestników otrzymał 
medal i upominki rzeczowe.

Dzień później, w Kościele pw. św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej, odbyła się msza św. inauguracyjna XIX Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. Po jej zakończeniu absolwenci Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej wystąpili 
w montażu słowno-muzycznym pt. „Był taki wrzesień” upa-
miętniającym 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

16 października wystąpiła jedna z największych gwiazd 
XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej - zespół Lubelska Federa-
cja Bardów. Formację stworzyli i tworzą go nadal laureaci 
najważniejszych festiwali piosenki artystycznej. Jest to więc 
oryginalny zespół estradowy proponujący własne rozu-

XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w Górze Puławskiej
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mienie rozrywki. Formacja występuje od maja 1999 roku. 
Sposobem organizacji pracy przypomina krakowską Piwni-
cę pod Baranami, gdzie jest wielu autorów, kompozytorów 
i wykonawców. Zespół czerpie wzorce z folkloru Kresów, 
muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych nurtów roc-
ka i popu. Lubelska Federacja Bardów Charakteryzuje się 
niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością 
o stronę muzyczną i tekstową. Nic dziwnego, że ich występ 
zakończył się gromkimi brawami na stojąco.

Podczas XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, miłośników książek czy filmów. W Szkole 
Podstawowej w Górze Puławskiej, wystąpił Teatrzyk Pierw-
szego Kontaktu w spektaklu „Grające drzewko”. W Gminnej 
Bibliotece w Górze Puławskiej odbyło się spotkanie z pisar-
ką i podróżniczką Mają Wolny. Temat przewodni spotkania 
brzmiał: Wokół „Jasności” - chrześcijanin, a wyzwania eko-
logiczne XXI wieku. Z inicjatywy Rycerzy Kolumba odbyła 
się także projekcja filmu „Dwie Korony”, który ukazywał 
nieznane dotąd fakty z życia św. Maksymiliana Kolbe.

Kulminacją XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej był Wieczór 
Kultury Romskiej „Gdzie na ziemi miejsce me”. Setki osób 
wspólnie biesiadowało przy występach Zespołu „Cygań-
skie serca” z miejscowości Igryły na Podlasiu, Zespół tańca 
romskiego „Rada Dance Art” z Białegostoku i Zespół „Cyga-
neria” z Góry Puławskiej. Zespoły zachwyciły publiczność. 
Było bardzo barwnie i widowiskowo.  

Do zobaczenia za rok na jubileuszowych XX Dniach Kul-
tury Chrześcijańskiej.

Organizatorami XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej byli:
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współ-

pracy: Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej, Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej, Parafii pw. Św. 
Wojciecha w Górze Puławskiej

 XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej były zadaniem pu-
blicznym współfinansowanym przez Gminę Puławy w ra-
mach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego w 2019 r.

Tekst: Paweł Nocek, fot. Paweł Nocek, Marek Maik
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Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckie-
go w Gołębiu, otrzymała wyróżnienie za współ-
organizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Gołębiu cykl imprez pod hasłem „Gołębskie 
Sploty”. Uroczystość odbyła się 19 listopada 
w Warszawie podczas Gali podsumowującej 
27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W czasie ceremonii uhonorowano organi-
zatorów najciekawszych wydarzeń odbywają-
cych się w ramach tegorocznej edycji EDD. Tym 
razem hasłem przewodnim imprez był „Polski 
Splot”. Wśród nagrodzonych znalazła się Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Go-
łębiu. Wyróżnienie zostało przyznane za na 
modelową współpracę placówki z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Gołębiu w przygotowaniu 
interesującej oferty dla środowiska lokalnego. Warto pod-
kreślić, że była to już 10-ta edycja obchodów Europejskich 
Dni Dziedzictwa przygotowana  przez Szkołę we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu.

Chciałbym jeszcze raz podziękować całej społeczno-
ści szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom, instytu-
cjom wspierającym szkołę za olbrzymie zaangażowanie, 
bez którego nie byłoby tego wspaniałego sukcesu – mówi 
Krzysztof Gowin – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ste-
fana Czarnieckiego w Gołębiu.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego  
w Gołębiu

Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Gołębiu docenione

Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Go-

łębiu zorganizował spotkanie pt. „Twórczość w Gminie 
Puławy”.

Spotkanie odbyło się 19 października i towarzyszyła mu 
wystawa zbiorowa. Na wystawie znalazły się obrazy krzy-
żykowe o tematyce sakralnej, serwety i serwetki, rzeźby 
w piaskowcu, metaloplastyka, wytwory z wikliny i małe 
formy użytkowe zdobione różnymi technikami. Wśród 
grona utalentowanych osób są też tacy, którzy szyją za-
bawki dla dzieci i  małe ozdoby okazjonalne. Wśród prac 
można było podziwiać też obrazy olejne i wykonany z gu-
zików herb Gminy Puławy. Kilka starych radioodbiorników 
i szmaciane chodniki tworzyły przytulną atmosferę. Mi-
łym akcentem był wywiad z najstarszą z naszych twórczyń 

Panią Michaliną Grzędą z Gołębia, która tkała chodniki 
szmaciane. Szkoda tylko, że nikt nie przejął po niej tego 
rzemiosła. W miłej i serdecznej atmosferze spędziliśmy 
jesienny wieczór wśród osób które łączy pasja , poczucie 
piękna i estetyki.

Działający przy GOK Kabaret 50+ uczestniczył w XX 
Wojewódzkich Spotkaniach Kabaretowych „Kąkolewisko”. 
Zaprezentowany program pt. „Lata 20” wg scenariusza Pani 
Elżbiety Wolskiej, przy akompaniamencie Pana Zbigniewa 
Barankiewicza Dyrektora GOK i Pana Zbigniewa Szmidta 
zajął II miejsce. Przesłuchania odbyły się 27 października 
w GOK w Kąkolewnicy.
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Za nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa , 
w trakcie której odbyło się kilkaset wydarzeń kulturalnych, 
wpisujących się w tegoroczne hasło przewodnie „Polski 
splot”. Doceniając nasze zaangażowanie oraz wkład pra-
cy w popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego 
Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu został wyróżniony za 
zorganizowane wydarzenia.  19 listopada w Centrum Sztuki 
FORT Sokolnickiego w Warszawie odbędzie się Ogólnopol-
ska Gala podsumowująca 27. edycję EDD na którą otrzy-
maliśmy zaproszenie. W Gali uczestniczył  Pan Zbigniew 
Barankiewicz – dyrektor GOK , który odebrał wyróżnienie 
dla naszego Ośrodka Kultury.

W najblizszym czasie zapraszamy na:
 -  Z życia wędrownego portrecisty
Wystawa rysunków Marcina Kościelaka  
termin wernisażu: 12 grudnia 2019 r. o 17:00
Marcin Kościelak jest artystą rysownikiem; jego pozy-

tywna energia i doskonałe portrety oczarowują każdego 
kto je zobaczy, dzięki temu Marcin utrzymuje się wyłącznie 
ze swojej sztuki; żyje niekonwencjonalnie bez stałego miej-
sca zamieszkania, jego ulubione lokalizacje to Kazimierz 
Dolny i Zakopane; dla niego  priorytetowe są sprawy du-
chowe oraz bliski kontakt z naturą.

Ewa Rodzik
Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu

Kilkadziesiąt młodych sportowców wzięło udział w Gmin-
nych Biegach Przełajowych, które odbyły się 26 września 
przy Szkole Podstawowej w Bronowicach. Zawody zorga-
nizował Robert Małkus - nauczyciela wych. fiz. tutejszej 
szkoły. W zmaganiach uczestniczyło 6 szkół z terenu naszej 
Gminy, tj. z Zarzecza, Góry Puławskiej, Gołębia, Borowej, 
Opatkowic oraz Bronowic. Zawody zostały przeprowadzone 
w sześciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczę-
ta i chłopców. Przebiegły w bardzo sportowej rywalizacji 
i super atmosferze. Najlepsi zostali udekorowani meda-
lami i dyplomami wręczanymi przez Wójta Gminy Puławy 
- Krzysztofa Brzezińskiego.

Tekst i fot. Robert Małkus

Gminne Biegi Przełajowe
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Drugoklasiści 
z Gołębia 
w Komendzie 
Powiatowej Policji 
w Puławach

We wtorek 29.10.2019 r. uczniowie z klasy II ze Szkoły 
Podstawowej w Gołębiu wybrali się na wycieczkę do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Puławach.

 Głównym  celem  wycieczki było zapoznanie z pracą 
policjantów, zwiedzenie budynku komendy i przypomnie-
nie ważnych zasad bezpieczeństwa. Na miejscu przywitali 
nas Zbigniew Czarnecki tata Kacpra i  podkom. Ewa Rejn 
- Kozak. Pani podkomisarz opowiedziała uczniom o pracy 
w policji, przypomniała podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa na co dzień.Dzieci dowiedziały się,by nie przebywać 
w niebezpiecznych miejscach,unikać kontaktów z niezna-
jomymi, co robić w przypadku zagubienia się itp.

 Następnie uczniowie poznali najmłodszego policjanta 
Komendy Policji czyli maskotkę LEONA, która wszystkim 
bardzo się podobała. „Leon” rozdał wszystkim dzieciom 
odblaski i poprosił, żeby je wszyscy nosili, a dzięki nim będą 
widoczni na drodze. Pod okiem fachowców dzieci mogły 
przymierzyć: kamizelki kuloodporne, hełmy i kaski. Chwilę 
czasu na przywitanie drugoklasistów poświęcił  Komen-
dant Policji podinsp. Rafał Skoczylas. Wiele radości spra-
wiło również uczniom spotkanie z policjantami Wydziału 
Kryminalnego, usłyszeli tam o sposobach zabezpieczania 
miejsca przestępstwa oraz konsekwencjach dla przestępcy. 

Każdy uczeń zdjął swoje odciski palców, jak również zrobił 
sobie zdjęcie policyjne. Chłopcy mieli okazje popracować 
w programie komputerowym do odtwarzania wypadków 
drogowych.

 Po wizycie wielu uczniów zadeklarowało, że w przy-
szłości z pewnością wstąpią w szeregi policyjne. Spotkanie 
wzbogaciło wiedzę dzieci na temat specyfiki pracy policjan-
tów, bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz przyniosło 
wiele radości. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebie-
giem wycieczki czuwała wychowawczyni Monika Murat 
i rodzic pani Natalia Szczerbetka.

Opracowała: Monika Murat
nauczycielka SP Gołąb

fot. Monika Murat
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ŚWIĘTO CHŁOPCÓW 
W KLASIE TRZECIEJ

Dzień Chłopaka to czas wspólnej zabawy. W tym roku 
dziewczęta z klasy III wraz z wychowawczynią przygotowały 
dla chłopców z okazji ich święta niespodziankę - zorgani-
zowały ciekawe zabawy, konkursy i smaczny poczęstunek. 
Na stołach pojawiły się przepyszne babeczki wraz z ciastem 

i winogronem. Chłopcy aktywnie brali udział w zabawach 
i konkursach m.in.: podbijanie balonów, rzuty do celu, wę-
drujące pudełko pełne zadań, rozpoznawanie po głosie 
koleżanek czy taniec z niespodzianką. Wszyscy świetnie się 
spisali, na koniec chłopcy  zostali obdarowani  upominkami 
i czarodziejskimi sercami. 

Chłopcom dużym i małym życzymy jeszcze raz wszyst-
kiego najlepszego!!!

Wych. klasy A. Wiadrowska-Jasiocha  
wraz z grupą aktywnych dziewcząt

Dzień pluszowego misia
Nie ma chyba na świecie drugiego tak zapracowanego stwo-

rzenia jak pluszowy miś. Pociesza w zmartwieniach, koi lęki, jest 
najlepszym powiernikiem dziecięcych sekretów, a przy tym nikt 
nie oprze się jego miękkiemu w dotyku futerku i wiernym oczom. 
Przyjaciel idealny zwłaszcza, że nie zwykł się skarżyć ani na tar-
moszenie za uszy, ani ściskanie do granic wytrzymałości, a swą 
honorową służbę pełni zawsze z uśmiechem.

Dzieci z Przedszkola w Górze Puławskiej świętowały hucznie 
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Nauczycielki z po-
mocą rodziców przygotowały  dla przedszkolaków wspaniałą 
zabawę i mimo, że aura za oknem skłaniała raczej do snu, to u nas 

nikt nawet nie ziew-
nął. Były zgadywanki, 
konkursy, tańce z uko-
chanymi pluszakami, 
oraz wesołe piosenki. 
Nie zabrakło nawet 
czarów… A na koniec 
spotkania każdy  z ma-
łych i to, co misie lubią 
najbardziej – ciastecz-
ko. Mniam…

Autor:  
Marlena Kapyś
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W środowe przedpołudnie uczniowie klasy 3 ze Szkoły 
Podstawowej z Gołębia wraz z wychowawcą i grupą rodzi-
ców wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Pogoda 
była bajkowa, a zadaniem dzieci było zbadać naturalne 
środowisko lasu wszystkimi możliwymi zmysłami. I tak się 
stało….

Po przyjeździe na miejsce biwakowania wszystkie dzie-
ci wylosowały swoje zwierzątko, którym na czas pobytu 
musiały się zaopiekować. Wykonywały różne zadania np.: 
grupowały zwierzęta wg podanych kategorii-ssaki, pta-
ki, owady, gady, płazy; zapraszały je do swoich stołówek 
np.: wegetariańskiej, wiejskiej z przepyszną dziczyzną i  ze 
smakami lasu. Na koniec szukały dla nich domu w odpo-
wiedniej warstwie lasu. Na czas spaceru po lesie uczniowie 
zostali podzieleni na grupy, gdzie każda z nich otrzymała 
specjalne detektywistyczne zadania dokładnego zbada-
nia swojej warstwy lasu. Dzieci obliczały wiek drzewa po 
wcześniejszym pomiarze pnia, kalkowały korę, określa-

ły kierunek północny przy użyciu kompasu i obserwacji 
otoczenia, poszukiwały tropów zwierząt,  obserwowały 
pracę mrówek oraz żuka leśnego, rozpoznawały gatunki 
roślin oraz grzybów trujących i jadalnych. Na koniec zo-
stał ogłoszony konkurs na najlepszego zbieracza grzybów. 
Okazało się, że trudno było wyłonić zwycięzcę ponieważ 
wysyp grzybów w tym czasie był  duży i każdemu udało 
się znaleźć swoje okazy. Wszystkie dzieci wróciły bogate 
w nowe doświadczenia.

Spostrzeżeń dzieci nie było końca. Las zaskoczył nas 
piękną malowniczą, jesienną szatą a my podziękowaliśmy 
mu właściwym zachowaniem.

Miłym akcentem pod koniec wspólnej wyprawy było 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Nasz pobyt został dopełniony 
zawodami sportowymi, podczas których dzieci pokonywały 
tor przeszkód, rzucały do celu szyszkami czy też zakładały 
las w butelce.

Dzieci z uśmiechniętymi buziami, pełne wiedzy lecz 
trochę przemęczone powróciły do szkoły.

Żywa lekcja przyrody dostarczyła im wielu przeżyć, na-
uczyła prawidłowego zachowania w lesie i była bardzo 
ciekawa i pouczająca. 

Wychowawca klasy A.Wiadrowska-Jasiocha SP Gołąb

LEŚNA WYPRAWA  
- pt. „ODKRYWANIE TAJEMNIC LASU”
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,,OGNISKO U MARTYNKI”

27 września  był dla I a bardzo wesoły i każdy chętnie przyszedł 
do szkoły.

Po odbytych zajęciach, mieliśmy radosne minki, bo szliśmy na 
piknik do Malinowskiej Martynki. To z okazji Dnia Chłopaka, odbyła 

się impreza taka.
A w programie zdrowotnym jest hasło ,,Ruch 

to zdrowie”, więc przy ognisku połączyliśmy im-
prezy obie. Były zawody sportowe i konkursy 
sprawnościowe, dla chłopców życzenia i kiełba-
ski do jedzenia. Woreczkami rzucaliśmy, szarfy 
też przekładaliśmy, jajka nosiliśmy łyżkami i tań-
czyliśmy z balonami.

Była uczta ziemniaczana, każda twarz uma-
lowana.

Słońce nam świeciło, pogoda dopisała, ku 
naszej radości impreza się udała!

wych. kl. I a Maria Gawrylak

Spotkanie z żywą historią…
Dnia 20 września uczniowie z klas IV-VIII Szko-

ły Podstawowej w Opatkowicach wzięli udział 
w Pikniku Historycznym, który odbył się na Are-
nie Lublin. Dzieci miały okazję zobaczyć jak żyli, 
pracowali i mieszkali nasi przodkowie. Poznali też 
dawne techniki wyrobu szkła, ubrań, ozdób czy 
broni. Obejrzeliśmy również inscenizację walki 
gladiatorów i pokaz wojska starożytnego Rzymu. 
Dzieci z zapartym tchem oglądały te zmagania, 
mamy więc nadzieję, że udział w pikniku wpłynie 

na zainteresowanie naszych 
uczniów historią i życiem 
ludzi w dawnych czasach.

Tekst i fot.: 
Patrycja Mazurek,  

SP Opatkowice
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Pomagamy ptakom
Klasa druga z Szkoły Podstawowej w Gołębiu pod-

jęła akcję dokarmiania ptaków podczas chłodów. 
Uczniowie przynieśli ziarna zbóż, słonecznika i słonin-
kę. Pan Marek nasz konserwator pomógł nam zawiesić 
wszystkie wiktuały. Teraz będziemy obserwować: kto 
odwiedzi naszą „Ptasią stołówkę?

opracowała: M.Murat

Narodowe Czytanie w Opatkowicach
Dnia 9 września w naszej szkole odbyło się Narodowe 

Czytanie. Wydarzenie to było nawiązaniem do ogólnopolskiej 
akcji, która odbywała się w ubiegłą sobotę w całym kraju.

 Patronat nad nią objęła Para Prezydencka, a głównym 
celem była popularyzacja literatury polskiej i zachęcanie do 
czytania książek. W tym roku hasło akcji brzmiało „8 nowel 
na ósme Narodowe Czytanie”. W naszej szkole wybór padł na 
„Katarynkę” Bolesława Prusa, w której treść z uwagą wsłu-
chiwali się wszyscy uczniowie. Po lekturze tekstu był czas na 
wspomnienia nauczycieli i dzieci związane z ich ukochanymi 
książkami z dzieciństwa. 

Mamy nadzieję, że tradycja Narodowego Czytania na sta-
łe zagości w szkolnej tradycji.

Tekst i fot.: Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Pod takim hasłem 19.11.2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu odbyło się ślubowanie 
klas pierwszych.

Na uroczystość przybyli:
- Danuta Smaga – Starosta Powiatu Puławskiego,
- Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy,

-  Anna Rogala i Małgorzata Filipek – nauczycielki Gmin-
nego Przedszkola w Gołębiu.

W pięknej scenerii „Stumilowego Lasu” pierwszoklasiści 
zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Zawierał on 
treści patriotyczne, zdrowotne i ekologiczne. Podsumo-
waniem inscenizacji było przedstawienie cech wzorowe-

„Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy,  
kim będziemy”…
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Święci w Opatkowicach!
Taki duży, taki mały może świętym być,
Taki gruby, taki chudy może świętym być,
Taki ja i taki Ty może świętym być....
 
Dnia 6 listopada Szkołę Podstawową w Opatkowicach 

odwiedziły bardzo ciekawe osoby. Byli to m. in. Maksy-
milian Kolbe, Hiacynta z Fatimy, Stanisław Kostka i kró-
lowa Jadwiga. Uczniowie z klas VI – VIII zaprezentowali 
scenki z życia wybranych osób, które Kościół Katolicki czci 
jako świętych. Przedstawienie związane było ze święta-
mi, które obchodziliśmy w ostatnim czasie, czyli dniem 
Wszystkich Świętych i Świętem Zmarłych. Młodzi akto-
rzy przekonywali, że każdy z nas, jeśli trochę się postara, 
może zasłużyć na wieczne szczęście w niebie. 

Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Uczniowie 
z Opatkowic mają 
swoją gazetkę!

No i stało się! „Kurier Gminy Puławy” ma konkurencję 
:) Sprawcami zamieszania są uczniowie klasy siódmej ze 
Szkoły Podstawowej w Opatkowicach, którzy od tego roku 
szkolnego wydają własne czasopismo.

Dzieci przygotowują kolejne numery „Jeża Kolczastego” 
(bo taki tytuł ma gazetka) na zajęciach kółka redakcyjne-
go. Uczą się, na czym polega praca redaktora i wydawcy, 
poznają podstawowe pojęcia związane z dziennikarstwem. 
Mają też okazję poszerzać swoją wiedzę zdobytą na języku 
polskim poprzez tworzenie form wypowiedzi takich jak 
wywiad, recenzja, reportaż, sprawozdanie. Jednym z ele-
mentów zajęć jest praca z komputerem – projektowanie 
szaty graficznej i obróbka tekstu. Poznają budowę gazety 
i poszczególnych elementów artykułu prasowego - pojęcia 
takie jak lid, nagłówek czy stopka nie są im obce! Ostatnim 
etapem „produkcji” każdego numeru jest kolportaż i rekla-
ma. Młodzi redaktorzy robią wszystko, aby nakład znalazł 

swoich odbiorców wśród uczniów szkoły. Warto dodać, że 
część zysków ze sprzedaży „Jeża” przeznaczana jest na cele 
charytatywne, więc dzieci, oprócz tego że uczą się i bawią, 
to jeszcze pomagają innym. 

Uczestnictwo w zajęciach uczy młodzież pracy zespo-
łowej, systematyczności. odpowiedzialności za grupę, 
Wzmacnia wiarę we własne możliwości, rozwija zdolności, 
umiejętności i kreatywność. Mamy nadzieję, że przed nami 
jeszcze wiele numerów! 

Patrycja Mazurek
opiekun gazetki szkolnej, SP Opatkowice

go ucznia, które powinno posiąść i stosować w praktyce 
w trakcie nauki szkolnej każde dziecko.

Następnie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego 
cała społeczność uczniowska odśpiewała „Hymn Czarniec-
czyków”. Kolejnym ważnym momentem tego dnia było 
złożenie ślubowania.

Potem pan dyrektor Krzysztof Gowin pasował szablą każ-
dego pierwszaka na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości naszych milusińskich spo-
tkała miła niespodzianka w postaci licznych prezentów od 
przybyłych gości i rodziców.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo zapadnie 
w pamięci.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie tej uroczystości, a w szczególności paniom Mał-
gorzacie Linek i Dorocie Jabłońskiej za pomoc w wykonaniu 
dekoracji.

Maria Gawrylak – wychowawca kl. I a
Mariola Kamola – wychowawca kl. I b
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„GOŁĘBSKIE SPLOTY”- Europejskie Dni Dziedzictwa

9. Święto Truskawki

Biegi Papieskie

Dzień Dziecka w Zarzeczu

XIV Ogólnopolski Konkurs Wystawa Modeli Kartonowych 
o Grand Prix Dyrektora GOK

9. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy

75. rocznica operacji WELLER 18

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców Gołębia, którzy 
zginęli w pierwszych dniach września 1939 r. w pobliżu Jeziora 

Nury w wyniku bombardowania lotnictwa niemieckiego

Floriada 2019

XIX Dni Kultury Chrześcjańskiej
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Budowa ogrodzenia i podjazdu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowali

Instalacja fotowoltaiczna na dachu stacji uzdatniania wody 
w Górze Puławskiej

Przebudowa ul. Żuławy w Gołębiu

Przebudowa ulicy Wspólnej w Górze Puławskiej i Klikawie

Doposażenie placu zabaw w Matygach

Instalacja fotowoltaiczna przy stacji uzdatniania wody 
w Gołębiu

Przebudowa ulicy Pieknej w Górze Puławskiej

Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Puławy

Wybrane inwestycje w Gminie Puławy w 2019 r.


